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Bulgar bayrağı 
altında İtalyan 

gemileri ... 

/.larp itinde l1ç bir dew-
1-t lcena:ı.i içiıı liiztımıı oşi
lir 0 /,,,, hcrp ,._Ueriııl 
&oşka lHr hiildlmefe sota-
111ıız, Bulgaristanın da şu 
11rada ne muhrip/ere ve 
lcruvazörlere ihtiyacı var. 
ılır, nede bunlan satın alo. 
bıtecek kadar bol parası 
ltıevcutlur. 

_J 

Berlln bidiriyor 

Odesave 
Moskova 
Bombalandı 

-oc--

Romen kıt'aları 
Kırıma girdiler 

Finler de 
Leningrad 
önlerinde 

Berlin, 20 ( a..a..) - Alman 
orduları baş kllDl&nda.nlığınm 
tohl"ği: 

l\.ara. ordusuna mensup kıt'a.-
lar donanma ve hava kuvvetleri 
teşeklrlllleri ile işbirliği halinde 
15 ey)ukle Riga koyunnu ağzın-

(Sonu aayfa S .otııın 1 da) r---_---:-: __ ~ 
·1rancıa ~1 

kabine 
tebeddülü 

1 

İDA .... YE~İ 

Nuruosmaniy<' No. 84 İstanbul 

Tdgraf: YENİ c:;AP.AH lı:ıtanbul. 

'l'ELEFON: W'795 ..,. C 

Her yerde 5 Kuruş 

rıdün 

1 -
Fuarı 802,404 k·şi 

ziyaret etti 
İzmir, 20 (a.n.) - 11 inci İz

mir entenıasyona.l fuarının son 
günü mUnascbctiyle bugün ka
panış merasimi yapılmış ve bu 
müruisobetle beledlye reisi Dr. 
Behçet Uz tarafmdan &kspo?..an-
1.a.r şerefine fuar gazinosunda 
bir ziyafet veırilıni5tir. Ziyafet
te vali, şehrimizde bulunan me
buslar, generaller, vilı'iyet ve 
şehir meclisi azal3.n ile C.H.P. 
·viliyet idare heyeti azalan. mül 
ki ve askeri &'kin, bankalar ve 

l miUi müesseseler müdürleri, fu
ara. i§ttrak eden devletlerin şeb-

rimizdeki kon.~losları ve ma.t
bua.t mensupları ha.7.ır bulun -
muşlardır. 

(Sonu sayfa 3 sutun 5 de) 

uıu~ris.anda 
harp vaziyeti 

ilan edildi 
1 

ALMAN-RUS 
HARBi 1 Bulgar gazeteleri 

tehlikenin çoh art-
-~ 1Woslıova bildiriyor tığını söyligorlar 

Kief de 
şiddetli 

çarpışmalar ı 

Bulgar hükumeti memlekette 
harp vaziyeti olduğunu ilan tmi:;ı 
tir. Bulgar gazetesi alınan bu 
gibi tedbirlerin çok gerekli ol-

Ofi ajansına gö a 

.areş81 
Bu ieni 
azledilda 
Yeı·ine Mare~aı Ti-.. 

Leningrad da 
~zyik hafifledi 

duğunu yazmakta. ve Bulga.ris • ı 
tanın çok tehlikeli anlar yaşa. -
dıftmı tebariiz ettirerek milleti! 
kral ve hükiim&t etrafında milli 

1 

topluluğa davet etmkledirler. 
Rus ve Bulgar devletleri ara- , 

1 
(Sonu aayfa 3 sütun 3 de) 1 

oıoçenho getirildi 
Buda.peşte, 20 (a.a..) - Ofü 
Budapôşt.Cnin gayri resmi mah 

fillmnô göre mar0şal Budieni 
Dnieper hattının kesilmesi ürJ!. 
rinc vazifesinden ailôdilmiştir. 
Mareşa.I BudiCnin halefi taym1 
edilinceye kadar cenup orduan, 
grupu kumandanlığına. ma~ 
Timoç-enko gctir:ilıniştir. 

::::::===:::ı:: 

ı lranda Yabanc11ar ' - ....... vaziyeti 
ciddi görüyor 

Moskova, 20 (a.a.) - Sovyet 
lıd:ihbarat dairesınin bu sabah
ki tôbliği: 

19/ 20 Eylfıl geceşi, kıtaları
mzı, bütün cephe boyunca çar -
pışmağa devam etmişlôrdir. 

Kie.f'de bilhassa fiddetıi çar
pışmalar olmuştur. 

cephenin şimali garbi bölgô -
~. bir Sovyet Birliği, 16 top 
20 otomobil ve 10 mitraly&L al
mıştır. 

Zair Kadirin adanrları talimat alarak 
Vasmus·un evi öııüııde niınıayişe 

başladılar 

·n~lizler TOrk hükumetine iki miJyon liralık taz
mı ·~ L ve bir kısım silahlann teslimi mukabil!nde 
maıısur bulunan kuvvetJerin geri çeki lmesine 

müsaade edilmesini teklif etti. Enver Paşa 
bu teklifi red edince ..• 

Tefrika No. 22 

~ _ r ~ AJmaa uJrer'8ri wı.c.ı emrl bekliyorlar 
Karadeniz hava kuvvetleri, 

Od&ıa. civannda 15 düşman tay
yaresi düşmüştür. 

Bu teklif, çok Uiılikeli göıii- f 
lerek reduedildi. O yaz ortala
rında esirlerin elimizde.ki on üç ı 
Taci.bostanlı ile değiştirilmeS'i 

Yozaa: C. Sgkes 

de kabul edildi. Han da. Şiraz 
da.n körfeze kadar olan yolda 
her türlü tehditleri, çabÜlcu -
luldarı kaldıracak, asayişi te
min edecekti. HARP VAZiYE!I] 

Almtın - Rus cephesinde 
• 

l..eııingradda vaay..t 1 
Rus - Alman tepesinden gelen 

(Sonu aayfa 3 sütun 4 de) 

Memum tbrahlın paşa müs
tema.; Mwrlı Türklere karşı 
kalbimde samimi bir ~e\•gi var
dır. Gerek yüzyüze, gerek ki
taptan kulaktan kaçını tanıdım
sa hepsini de iyi yürekli, civan
men:I., anavatana karşı gönül
den bağlı gördüm. 

Hwr İsmail paşa, babası Ka-
1'alalı Meibmet Ali kadar büyük 
bir adamdı. Çocukluğumun geç
tiği (mir.gUn değil) Emirgandan 
tanının. Ya. preMe.S Zeynep lı -
mm. O ne yüce kadındı. Anw 
vat.ana ettiği değerli armağan
lar hala gfü~Ierimizin föıünde. 

Çok yakın dostluğunu kazn.n
dığım ayandan merhum prens 
Kehmet .Ali paşa ilk inkıl8.pçı
lığınuzın yıkUzlarm ... .uı biri id .. 

ve hana mühim bir rneblA.ğ te
diyesi, hatta bol çay verilmesi 

FIKRA 
nevcivan 

Bacı 
Yazan: Aka Gündüz 
Sonra bilyük bilgin ve milliyet
çi Muı;tafa Nurettin merhum . 
Sonra sürgün ve zindan arkada
şım prens Sa.it Halm1 merhum. 
Herkes ona azametli derdi. İki 
yıl gece gündüz be aber bulun
duk, bir dakika ı·unım snttı.~nı 
gönncdim. Fakat birçok v ıtan
d~lara ettiği iyilikleri pek ri 
b.lirim. 

Bunları saymakla lükc_>tl'ı c -
yiz. 

Ankara 20 (Husasl) -Gö
?iilcm km! vtı.k'aları dolayıgile 
pa7.arl&i gilnü (yann) açıl
ması muka.nW ilk m&lpl~ 
le ortn m.e?de'? ve liaeierin on 
b~ş gtln sonra açılması karar ı 
laşbnlmıştır. :::::::.::::::=::::::::::::::;::::::;::::=::::;::::=:::;;;.;;;::,_~ 

Etrafta.kile.- bu teklife de şid
detle muhalefet ettiler. O . ı . 
man Vasmusun hala ne dere.:e 
nafiz olduğu anlaşılmıştı. V as
m us kabilelere İngilizlerle lran
ın harp halinde olduklarını söy
lemişti. Harp halinde oldukları 
bir memleketle böyle küçük bir 
meselede anlaşmak a.bes olmaz 
mı! 

* haardana Jauylanaa h&yıbyOl'-
du ! .. 

VaBJnus hakkında hakikati 
söylemeliyim: Bu adam çok mü 
t.evazi, methedilmekten hoşlan • 
maz ııade bir adamdı. O sevdiği 
milletin hlımet.inde öknüştür . 
tekrar tekrar söylerim: O na
muslu bir Alma.ndı. Şunu da tek 
rar etmekten çekinmem: O lra
na olan muha.bbetine dallna sa
dık kalmıştır. Orada kendisine 
itima.d etmiş olanlara kann sa· 

(Sonu aayfa 4 Mitun 6 da) 

Şimdi de kim.in nesi olduğunu 
dilne kadar bilrr.ediğim bir pren
ses Nevcivan bacı çıktı. Bi?.im 
para ile bir buçuk nı.ilyonda.n 
fazla bir serveti memleketimizin 
hayır işlerine bırakmış. Adm 
ya..5'!lo1"ın ra.lımetli Nevcivan ba
cı! 

Türk dilinde (bacı) dütün ad 
reslcrin, üııvanların üatündeclli 
Bu büyUk kalpli kadına en ya 
kışaı1 Unvan budur: Bacı. 

Şefkat, hayırseverlik, içtima' 
v milli yard,m gibi hareketler· 
de b;: çesit salfllldır. Fakat tat
lı nıgm. Rırisi bıınler:ı göster
rl i. arllk arJ t ı gelir. Ş • ın 
mnruı ... ır"' b kar ruuz beni 

K cder':iinız. T rı hemen bu 
u.Uı salgını çoğ'.Jts n. 



Bayta:% 

paşonaşler: 

lmıa mes'elesl 
TOrk 011 Kurumu tarafından hazırlanmakta olıın yeni imli kılAvuzu· 

hun yakında çıkııcaCı hakkındaki haber, gazetelerimizde ezeli bir lhtillf 
ICayn fiı olan imli bahsini yeniden tazeledi. 

Bu münasebetle birbirine zıd bir çok fakirler ve kanutler belirtildi. 
Zaten e.klden beri bl!yledlr: 1 mUı kaidelerini m ünaka9a ederken ortaya 
gıkan meaeleler Dzerlnde bot kişinin bir ar.aya gelerek bDtUn noktalarda 
mut.abık kalmaları pıılacak bir hldlse olurdu. 

Eekiden, yanı cakl harfler zamanında da bir lmll davası vardı. Lltln 
harflerinin kabulü bu davayı çok basltleftirdl. Bununla beraber yeni ya· 
sonızın henU:r; an'anelerlnl t'Mla edecek kadar uzun bir maziye uhlp ol· 
lıin•Ylfl yUa:Unden gene bir çok noktalarda anla§Mıttfıklar devam ediyor. 
TOrtc:çemlztn dehasına tamamlte intibak eden yeni harflerle kendi öz keli· 
;nelerimizi yazarken hiç bir gUçlü(ie uğramıyoruz. lhtHAf kaynaöınt teıkll 

eden, bize yabancı kaynaklardan gelmlı olup halt ~lllmlZ:de bu yabancı• 
hklarını muhafaza edet1 uMurlardır. 

Yent bTıll kılavuzu da, hiç fÜpheafz; etklet gibi blr çok tenklUerle kar• 
tılapcak. Bunu tlmdldm tahmin etmek fçln kehan~e ihtiyaç yok. Zira, 
memleketimizde herk•! birden mmnun decek imli kaideleri bulmak bir 
mucize tetkıl eder. 

Bizce esaslı mesele, kaidelerin e'ıemmiye1.8tz fıırklarlıı ıu veya bu §•· 

kilde olması değildir. Asıt muhtaç ol:!uğumıız ,.ey sağlam bir imli istikra· 
rına kavuımaktır. Zira, bu Nhada, hilen şahit olduğumuz .manzara ~r· 

çekten insana DzüntD verecek bir mahiyet arzediyor. 
imli hususunda herkesin kendine haa kanaatler! prensipleri olabilir. 

YENl SABAH 

ANKARA ·c 
HA E E 1 ~ 

-.:.r:m::-.:ıiiiilmii11Wiiiz::;::;::.~ B M·n t r 1 t rı Afuhtehirlerin geni bir marifeti ,-~KUYUCU -, 

• 
1 8 mec 181 8 1 Mağaza'arda reşit cağına gelmemiş cocuk- ÇBrük°..~gv; :?:c-.-ç:.-,;n'i-e~: 

yapıyor ' ' şikayet ediliyor 

'.Ankara 20 (Hususi) - Bll· lan isf ihdam ediyorlar ka:::"m:;:;~~~~· pe~a:ı~7r ~~~ 
yUk Millet Mecisi yarın (Bugün) det sonra çürümektedir. 

L 

toplanacaktır. Melisin yarın (Bu 8u ŞUrefle ihtik~r tesbit edilse bile kanunun' 120 kurupı alınan bir tıtreıll< 
gün) nımamede m~vcut m~ bir mayi ölçüde bir hafta aonra 
leleri müzakere ettikten sonra. pençesinden kurtuluyorlarmış eaklmektedlr. eunıann eaJ<let gibi 

Fiyat MUrakabC mfunurianj şımnda da takibattan 0 kadar kalın teneketenıen niçin yapılma· 
tatil yapacağı anlaşılmaktadir. dıGı bir tünü anltyamıyoruz. Çift 

ihtikar cUrmil mh""udu yapmak münezzehtirler. Fiyat müraka:bd Gümrüklerde ,,_,,.;.,z.er -r- katlı lltnıterln 11hhat. muZlr oldu· 
.... :1 ... için gittikleri bazı dllldf3.nlarda bürosu. böyle vaziyetlmle nasıl 

Kurmay binbal)llığından mtts ~d çağa. ~mniş çocuklarla. hareket ~eceğlııi adil makam tu da mUft,arllerimlz tarafından 
tafi Etem Gökt:Ckin MiinakaJAt karşılaşına.kta.dırl. Yapılan lardaA sormuştur. ileri .UrOlmektedlr. ÇUnkU iki te· 
Vekilti mUfttinHgınV• e, İnbi9'J'1o Utkikler neticesinde bazı muh.- n9ke a':"mlna giren aütr elrka gibi 

~ 6'• .. 11..:-ı · ,.__ uh ta •- mayiler UZUR mOdd.t kalınca fe· 
Iar VCkfilcti müfettişlerinden ~· erın n4"iluna m a P o.ıw- M •• f d t mıyacak bu gıbi çocukları bilil- u re a na bir l<oku, kilf yaparak hem eıh 
Zeki .İStanbul gümrük muhafaza tizam dükkfutlarmcla bıraktık . hate hem de b zlm kesemize z.a-

Başmüdürli. ..,ı.illt::. tnhisaı lan lnrı anlaşılmıştır. Filhakika, or- rarlı b'r hal almaktadır. Bu hu· 
M'tldürü. Suphi İnhisarlar Veka- ta.da inkar hadisesi mevcut olsa p rog r m - .usta mqguı olarak aılkadar.ıarın 
l t' Uf tt r-· ta. . edilmi dahi zabıt tutulup bu çocukların nuarı dlkkat!erinj celbetrnenl;ıl 
e 1 m c iŞ ıgıne ym ş.. d·a tad. a- .... gılarımız1a dileriz. 

1. d imzalarını almal{ ka.rnınfuı hiç , er ır~ Üsküdarda ı.outçü Tahir Çankrı 

Bu kanaattcrlnl açıkça blldlrmek. onları yapmay• çahfm•k ta her ferdin ""'" 
bir r;ey ifade ci:memektedir. Zi-
ra, mevzuu bahis dü.kkfınlnrcla-

hakkıdır. Ancak, bir mlllet iti olan lmliyı canının lstedığl gibi tadil ederek ÇOCUK 
bu keyfi prenaplerl bizzat tatbike kalkışmaya '<lmsenın hakkı olmamak 

lhımdır. Zira btsyle bir dlaipllnalzlik ruhf bir toplului)un ara.eında bir kere 
bat ga.tet'dl mi artık orada blrllk ve ı.tikr•r aramak beyhude otur. 

ırsızlar 

I~ bizim yeni lnıll kılavuzundan beklediOlmiz netice de bugOn t 'd · 
J.etle ihtiyacını duyduj1Hnuz bu dialpllnl teeıa etmfff bizi!, tatilt oldujumuz 
anarıtden kurtarmıtetdır 

Yaşar Nabi Nayır 

mıınıo~ınıınaımııırmınıuı-11111ID1aıımııD1Hllll 

,-itham ediyoru ı.,I 
1 Fransaya h"yanet eden ad~J!'r f 
Yazan: A. Simone -19 - (',eviren; H. Cahid Yalçın 
miAklan imza etmı, olım devletler 
6en biri diğer 1nua sahiplerinden 
biri tamfından bır taarruza duçar ol
duğu ıakdırde d ter mümzi d vletle
lhı ona yardııuuu temin edıyorlarclı) 
Bir qere!i Locanıo> ile tamamlamak 
11. Bu Almaıl7ayı, Sôvyetler Blrli
ltnl.,, Lchistaıu, Çekoslovaltyayı ve 
Baltık memleketlerini ihtıva ede<.-ek
tl; 

nln hancıye şubesinin mali yardunı 
ile tabedılıyordu . Marsilyadakı ka -
tfller sahte pmıapor:tlarım Munıhte 

almışlardı. Ateş ettikleri makineli 
Ultek Oocrn - Mcchar - Don-ıın.da 

Mauser ıııllıh fabnkas.ıruo mıırkasıru 
taşıyordu. Bu mulum bir Alman 
ceptutne cConcern> idir. 

Bu aynı sene ıçınde ruıziler ynhut 
aJaniarı ıarrrfınd, n 111.iırnp edıll?n u- 1 
ilçüncu yaSl emay en: Vıy nada 1 
şamolyc Dollrossü l.ıldürumuşlerdi. 

----1111«----

Altı semt halkına yaka 
silktiren 12 yaşın a hırsız -Hasan oğh.ı Ali adında 12 ya
şında bir çocuk, uzun :Laınandani 
bt:ri Beyoğlu:, Şişli, Fatih vtl di-
ğer bir ..ık semtler hal.rı:ı :vru~R
silktırmiş, bir. çok apartman, 1 
c.v ve di.iltlmn soyınuştl.ır. 

Küçük hırsız nihayet dün ya.
kalaıımış hemen adlıyej'e sev.ke--1 
dilerek yaşı dolayısile gizli yaps 
lan duruşması sonunda tevkif o-
lunmLL'.Ştur. j 

Bundan başka 12 yaşında İa
mt:t adında bir ç.oc:uk hırsız daha ' 
yakalanmıştır. Yersiz yuı'lieouz 1 
birisi olan İsmet: de geçen gece 
A7.ak apartmanının ikinci katı 
balkonuna. tırınaruruş ve kuru -
tulmak üzere seriln 8 kilo fındı
ğı ça~nl:Ştlr. 

Lrmet de birinci sulh cbl; 
mahkemesi tarafında.n tevkif o
lunmuştur. 

ki çocuk ar, açıkgöz, her şe~ G t 
bilir. Bilhasmı pazarlıkta. ve eçen !lene amam 
milşt:kri alda~ta.uata olduk lanmayan dersler 
ları kad&r kanunı mevzuat kar-

i • 
arnı ıs enen 

katil 
17 s3ne 4 ay 'apıs& 

mahkum oldu 

Bir müddet eV'V~l ~ynztdda 
bir cinayet işle?>.miş, Hızır adın
da birisi. laskançlık yUzilndcn 
metrsi Ferihayı öldiirmüş, met
resile beraoer yakaladığı Ali a· 
dındaki adamı da ağır suretti! 
yarn.laımııştı. 

Hız:.rın muhakemesi dün ikin· j 
ci 8''lr ce7.a tarafından bitiril-, 
miş, suçu ölüm maddsine uyar 
görtilmüş ise de vak'a.da. tahrik 
ve cezayı azalbcı sebebler gö -
riilmüş, eczası 17 sinö (aya in· 
dirilmiştir. 

llu sene 
okutulacak 

1940 - 41 drs yılı sonuntla f:Cd. 
rlsatın ~en yıiliıra: ni betle er
ken tatil edilmesi sebcbile okul
ların bütün sınıflarında prog- • 
ram müfredatının tamamlanma- ı 
sı mtiımkUn olamamıçtı. Btı se
beple 941- ders yılına girer
ken okullarda aşağıdaki esas -
lara göre hareket edilecektir. 

İlk oku.lJarda 

Açılı mal!.abe re 
Bartın, P. T. T. merkezinde Bay 

Muharrem Atlıkan: 

Utitatlannıza ve gösterdiğiniz nl5-

knya teşekkur ederiz. Bahscttiğinız 

noldalar üzerinde durup o püıiizlcrin 

de giderilmC5ine çalışıyoııız ve çalı

şacağız. 

S. O. ru"'uzlle mekt.up gönderen 
okuyucuma: 

Evvell mektubunuz imzasız oldu

ğu için ncşırde mazuruz. Sonra da 

her işi ehline bırakmanın doh:ı mü

nasip otiı~.ığı kanantinde delil ~ısi

niz? Şayet dediğiniz gibi bir köylü ls.t 

ni?. çittiniz, çubugunuzla uğraşıp as

ker! tahminleri bir tnrafa bıı akmak 

elbet daha ınunasıp olur. 

İktısad Vekili 
Dün şehrimize geldi, 

bugün Ankaraya gıdiyor :Bartbou bu scyahat esnasında mu
Mkkak bir ölüınden kurtuldu. Çun- r 

ktl Avustucyadan gcçtığı sınıda bin-ı 
Gti trene ıııızilcr bomba atmıçlnrru. 
Bunun ilzcrine Fransız ma\buntına 1 

bAc:U&eyi asgari derecede ehemmiyet
• g~lori içın Ba;şveklt.lel ofı

sb.u1on talhruıt verildi. 

Rumıınya bat,-vckıll Ducayı Bultreş =============================== 

Öğretmenler yeni ders yılına 
girerken Üzerlerine aldıkları sı
nıfların unıumi seviyesini yokh
yacnklar eğer geçen yıla ait ba
zı ders maddelerinde talebeyi 
bilgisiz bulurlarsa yeni sene ınüf 
redatına geçmeden önce bu mad 
deler üzerinde durulacaktır. Va- ı 
ziyet kanuni tatiller dışında ders 
yılının uzatılmasını icap ettiri
yorsa keyfiyet ilk tedrisat mec
lislerine arzolunacaktır. Bundan 
ba.~ka öğretmen veya ~ öğret
retmenleri silah altına alınanı 
ilk okullar da, açık kala<'ak sınıf 
ve vezifeler vekilliğin 1919/940 
tarihli ve 6/10599 sayılı tami
minde yru.~1 esaslar dairesinde 
öteki eğitmen ve öğretmenler 

1 
tarafından deruhte edilecektir. 

tktısa.d Vekili Sırrı Day, dün 
sabah Ankaradan şehrimize g 1-
mi§tir. 

Bartbou Lelıi&tanın yaşlı diktatörü 

1 
mareşal Pilsudsk.i ile V~vada Be
~e sarayında ııöruştO. Leh ll-
6.-t HWerle ahiren imzaladığı ademi 
tecavüz mfa:ıkuu kabule meyyal gi- I 

bt;rdi. Barthou raydan çıkıırk-en 

JDilteessir ve canı aılalmı.ş göriınu

ıaOJoordu. ttira! etti: cOnun filtrini 
~Urcmcdim> dedi. 

Rwnanyaya muzaffer bir fatih 
lllıi girdi. Sevinç galeyıınları içinde
ki ,Rwnanyalılar onu mcmle etleri
abı tahrl bir vatandaş& yaptılnr. Yu
l'O&laV)'a krolı Alekaandre tarafından 
bbul edildi. Ye kral Fransaya mer
bu:Uyct ve sad;iknt b.slcrlni kcudislne 
tıakrar beyan ett.i. Çekoslovak cüm
bıı:riyetinin yaşlı reui Thomas Ma
aaryk ile ve göz bebctJ hariciye na
Pl'l F..dunrd Beneş ile görllştil. Her 
Ahi de her l:uı11'i Wr nazl inkişafına 
karşı iş birllği teminab vcrd ler. 

y;ıkınında Slnaıada öld(lrm(~lcrdi. I 
Şundf e kral A'l~nndrc !.le I.ı0ws 

Barthou Marsllyad~ kaUolunuyordu. 
Şuph.esız ki Fransız de" lct allııını 

kendi vucudunü krala siper ittihaz 
ebnck isterken hayatını kaybclmlş
tır. Hatta mutetıkip senelcnn veka
yılnde n~r bir mesuliyet taşıyan 

bu· gıu~ete> Journal dea Dob•ts i.ste
miye ıstcmiyc &<>Ylc yıwyorlardı: 

cBlr adam öldUrınclt haric.;ı politıka
nın infilfık kabul etmez bir parçası 
oldu.> 

Baı·thou ebedi istirohatı:Cıhma tev
dı edildı. Pı rrc Laval ona h icf ol
mak uzcre Quai OITay'dn yurl.cşU. 

Cenevredc: cNazi Almnnyadı:ın gelen 
bir va d kAfi dei;?ildir.> demiş olan 
adamdan sonra ckabil olursa bır kin 1 
le bir ıııılıışma imznlnmakta tere<l
dud etmıxece:toı> diyen adam gelı -
yordu. MarsJ:radaki sııikasddcn son
ra ikı ay geçmeden, o tarihte Hitlerin 
hwıw:l seyyar ınurahhası olıın Jathım 
Von Ribbentrop Fruruaz. hanciyc ne 
uıretlnd LawJ tarafından k&ıbul edl 
~ordu. 

Alman -Rus 
(Baı tarafı 1 inci aııyfada) ı 

P~ günkU nüshamızda 
tehlikeye şöyle işaret edilmi§ti: 
M!Jderkezde .Ru mukabil ~ 
ruzlarmuı ink~afını gösteren 
bir haber yoktur. Bununla be
raber. Çenı.ikof ve Ka.ramençuğ 
un ~ptiyle, Kiyef dirseğindeki 
Rus kuvvetleri kıntik bir vazi
yete diL'}üriilmektedir. Poltava · 
Har'.ı<of istikametindo tevcih e
dilecek bir taarruz, Kiyef eimw
linden yapılacak opcratii'. ve mü 
ter..a!ik ibir ihata teşebbüsiyle 
Kiyef mıntakasını büsbütün tob 
likeye dilşürecektir'' 

Cuma günkü yazımda da: 
''Qenıikof ve Knr:ı.men.çof mın· 
ta.kalarm-daki teşebbüsler ileri 
l?'Ötlirüldilğü halde, Kiye! tehlh 
keyc düşürilllir. Ruslar, bu va.-

ETi 
cephesinde 

ziyet karşısında, Kiyefi mahsur 
kuvvetlere bırakarak, o mıntır 
kada.ki 700 bin kışilik ordulan1 
nı muharebeler vererek çeke • 
cekle.rdir. Ancak, cenuptan va 
şimalden ihata hareketleri mü
sait bir şekil aldığı takdirde çe
kilme, ıt>üyUk zayiata mal olur'' 
demiştim. 
İhata ordularının hareWı 

günlerdenibe.ri dovnm etmiştir . 
Ifa.ttA bu ayın on Uçilnden beri 
tehlikeyi elle tutmak mümkün
dü. Kiyef !bölgesindeki vaziyet, 
bclki üstün kuvvetlerle felaket. 
ten kurtanlabilir. Budiyennini.n 
bu mmfuka.da, hatta tahmin «>
dildiği gibi, 700 bin k4,<:ıiye sahip 
olduğu da şiipfıelidir. Harcıtitı 
gelen. haberlere da.yanarak ha
rita üzerinde ve uzaktan takip 
edenlere nisbetle bu orduUu-m 
mukadderatından n1esul olanla4 
nn çok daha iyi tetkik ettikleri 
şüphesizdir. O sebeple, dört Rus 
ordulfUllun şimdiye kadar bü -
yük kısnnlariyle şarka. doğru çe 
kilerek Alınan çcnberindcn kur-

Oıt:ı öğretim, meaıılıeld ve teknik 
öğretim okullarmda 

V~kil, doğruca. lstanbula gcç
rn~ ve mıntalta ıktısatl Müdilr
Uiğüne g-elerck muhtelif ir'er 
dcvrCsind meşgul olmuştur. ve
kilin bilhnc;sa ıplik t1.:vz"'t.l ile 
nı;ıkadnr olduğu zannedilmek •

1 
tcdir. 

Sırn Day, dün, kendisini gö
ren bir arkadaşımıza tsfiı.nbula 
hafta tatilin<ln bilistifade geldi
ğini bu akşam Ankaraya döne -
ceğini söylemiştir. 

Bu okullann bütün sınıfl:ırın· 
da ha- dersin öğretmeni okulla
ruı açıldığı 25 eylfılden iti'bı.ırcn 

1 

üç günde talebesinin vaziyetine 
göre evvelki sınıfta okutmamış 
maddeleri tesbit ederek bu mNI 1 
delerin ana hatlarını 28 birinci !!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!~!!!!'!!!'!!!!!!!~!!!'!!!!!!!!~!!!"? 
teş.rine kadar göstcrnıe.k üzere I 
bir program hazırlıya:ra.k okul 
müdürlüğüne verecek ve müd
detin sonunrla da faaliyetinin 
neticesini bir raporla okul mü
dürlüğüne bildirecektir. Bundan 
ha.~ kanaat notlarının tesbitiu 
de bu bir ay zarfında okutulan 
maddeleıi.n mUzakere ve yokla
maJa.rm da verilecek notlarda 
nazarı dikkate alınacaktır. Ders 
yılina ait meMi müddeti hakkın 
da. vekillikçe icap eden emirler 
daha BOnra verilecektir. 

Yiilisek ö~tim oknJI nııda 
lstanbul Üniversite& ile Anka 

rada dil ve tarih . Coğrafya, hu 
kuk fakiilteleıinde ve diğer bil· 
tün yüksek öğretim okullarında 
geçen ders yılı içinde gösteril
mesi icap edipde 7.a.manın nıüsa 
adesiZJiği yüzünden Oırııkılnıış 
ıbaJıL~ler varsa, bunlar müesse
senin hususiyetine görı::ı ve ders-
ler ayn ayrı ele alınarak profe
sörler, meclisinde tesbit oluna
cak, icap ederse, kanııni tatil . 
ler dışında sömestr veya. ders 
yılı tedrisatı uzatılarak bu hu . 
susta: ittihaz edilen tedbirler -
den vekilliğe 15·10-911 e kadar 
malf.mat vcrılıniş olacaktır. 

Ses san'atkarıan 
Yazan : ULUNAY 

Belediye §e.hrimiWc ses. ~ 
atıtarlannın ~alışabilmclef!_~ 
bir bntihana tabi tutlın~ 
Imrnrlaştırmış.Bu suretle ı.ılo} 
da hanendelik yani oku~ .4' 
eden kadınlar ancak bir ~~;; 
huzurunda imtihan edilCUJ\_;-a 
sonra. çalışmak hakkına ~ 
olacaklardır. Buraya kadBt 
yf.. 

!Jntihan "mihnet" den ~ 1 

bınu "beli" ile tefsir ~ 
herhalde sıkmtılı birşıey ~ 
da şüphe yoktur.Buhalde bCJı 
kadınların nasıl imtihan E'J:~ 
ceklerini .merak ediyomm. \ 1

1l"· 

tiyle sesi gi.!.?,el bir haıı.mde, ~ 
sela bir daireye yahut bir kO~ 
ğa müezzinlik gibi bir v~c riJl 
alınacu k olursa yerine göz c c\ , 
efcndu;i, kahyası onu karı;ıstJl 
oturtur ve şu suretle sigayn çı
kerdi: 

- Musiki ilmini kimden uıJı• 
sil eltiniz? 

- Beylerıbeyli Ziya beyde'r 
sonrada bol ahenk Nuri lbe~ 

- Neler geçtiniz? 
- Rast, uşşak, suzinA.k :f~ 

lannın birinci ve ikinci beSl"": 
leriyle kar, nnkş ve semaı1cr ~ 
birçok şarkılar, yürük senıa?ıst• 
tavşanlar, k~ekler öğrendiıXl-

- O halde bana Dellal znOe' 
nin şu bestesini usulünü vura. 
rak okuyunuz. 

Namzet diz çöker; besteyi tr, 
rennümlc, meya.nhane sesi.)' 
mükemmel okur ve okurken )1>9 
tığı nağmc.lerle hünerini s~ 
gUzelliğini gösterirdi. 

Oudan sonrası artık takdit' 
kalım§ birşeyd.i. 

A<'.a.ba bu ses san'atkarları ~ 
böyle mi imtihan ediliyorısr. 
Yoksa anlara sadece su suabJll 
soruluyor? 

- Eesiniz var mı? 
- Var efendim. 
- Bır ses çıkarın bakayııP··· 
- Aana.aan ! 

Ala, birde şarla aöyl~ 
- "Kara oğla.an! kara oğ ', 

lan... ' 
Bende de kiraz dudak ,.ar ·,. 
Ondanmı isten? Kara oğlaJl·· 
Eğer böyle ise imtihan keli • 

mesinın "mıhnet" den geldiğb11 
lıuı.runak lfı.:mngcl.iyor. 

l\.fademki belediye rbu ses s:# 
atkarlarının çalışma tarzıarı?. 
elini uzatzru...rrtır. Bunu o bildi~ 
miz şeklmct0 ı çıkart.malı hs.'W' 
onları zoıln san'atkar oldul;tıı.· 
rınn ınnndiı:mah ve evveli b1' 
z:ı"li allıları sahne ii7.erintle selJil· 
hane maşı apası gibi sıra s~ ,, 
clizilcrek ·' görücüye ç~ 
tan kurtarmalı~ her san'atkgt 
sırası gelinceye kadar ku.liSte 
bulunmalı ve sırası geldiği '/JJ' 
man snhneye çıkarak şarkıslJJ't 
tili'kü.siınü söylemeli. Zira lbirP 
kawuı edilen bu ~ AvrupanıO 
hiç bir şehrinde hiç bir ka.fe ~ 
tanınd .. :;ı_...;.,..;.,+.;.. • __ :_.1t a goru.u•u;:uı&11........ .AilClV' 

Mısırda, Irakta, Suriyede böyle 
m;\tem diyen sabnooe otıırııP 
hatta çocuğuna kışlık fan.ili Ö" 
ren sarı'atklrlar görülUr . 

Seyahat onun phııJ için p:ırlak bir 
ıca!er ve Fransa için de sl~t blr za
._ idi. Fakat tehıllte işaretlennı o 
Mn-ak 6Ul'{?tte gördu. Parıse a\•det 
.ct1ğ1 zaman, itiraf cUI: cBen bu Hıt 
leli hafif göraıUşUm. Halbuki Avru-1 
pen.ın şarkında \ e <"tmubu fi.llrkisindc 
)lmn.ınalj bir surettn çalışıyor. Ken-ı 
dl.ıane sed çektigun1 uuınedıyorum. 

l'aluıt onu dnimt surette bir şey yapa 
mo.ı halde ·tutmak iı;ln çok zor 
IDesaiyl göze almak icap edccektır.> 

Louıs B.-ırthounun ölümü yalnız 

Bedindc memnuniyeile korrşılanmıi 

d ıldı. Doumergue kabme nzalon 
arasında bır dei:ışıkllk yapmak içın 

bunu !trsa;\ bildi. Bir na7.ıruı ı:ozden 
dı.i,.mcst pek manalı ıdı. Stawiskın 

meselesinin bir çok esrnrınn \-Akıt 

buluruırak blhass:ı ~okak arbedcle
riııin mubarı1k1erın ait tafı:ıl!ıtı el-

den yaptığı tenltihata rağmen büt
çe aı;ıguu kapatma!n muvaffak olıı.
mamışU. tıısizlerln sayısuun gıttikı;e 

artmn.ruun önüne geçememiş leli. 
tktısadl düşü.klu~n biı· lmnser ltibl 
ı;iraycti kurşısındıı lıclı: kalıyordu. 

Doumergue kabinesi, bir Fransız ına
rc:;allnin harbiye nezaretiııde bulun
masına ve general Denainin hava ııe
uıretini ifa temeslne rağmen, mllletin 
müdafaa icaplarını ihmal etU. Hitle
ri.n hwnrmılı bir surette sll.'\hlnntlığJ
na dair götünün önünde sarih ve mu 
fassaı bir eok roporlar vardı. Böyle 
olmakla be:rober Frnnsaııın eskimi~ 

askeri teçhizatını modenıleştirmek 

için hemen hiç bir ~ey yapmadı. Ka
binenin hayntının ilk günlcnnde, 
hava kuvvetlerini yeni ba tun tensik 
için bir proje general Denaln tara
fından teklif edJlmişt.l. Hava nn7.ln 
bin kadıı.r tayyare ilavesi surctlle 
hava silahının kuvveUendlrilıncsini 
teklif ediyordu. Bu, nazi Alnıanyanın 
Fransa ve İngiltere ile havalarda 
m~va.tı elde etmek için butun hızi
le çalıştıiı blr zamanda vukua geli
yordu. Bu müsavat birlikte elde e
dil.dikten sonra da üsUlnluğil temin 
için çnlışıüıcakb. Bu bin tayyare or
duya teslim edilinceye kadar iki se
neden ftızla bir zaman geçti. O zaman 
da modeller e3klmfıı bulunuyordu! 

tulmuş olaca.klan kabul edebi - K k 
liriz. Böyle yapılmadığı halde • , u r n a z 1 z 
Budiyenni'nin ma.hsUr kalan • 

San'atkar sahneye çıktığı zıt.• 
mn.n halkı sesiyle, neş'es.iyle, bil 
neri lie teshir edecektir. oott 
ses ~m'atkarlan denilen bu ıJY 
vallılar, panayırlarda lii8tik tol"' 

' la devrilen mankenler gibi a.bfi' 
ve donuk simalariyle halka ne§C 

:führer, BarUıounun yaptıklarını 

Wihtru etmedi. 1934 T('Ş'lnie\•velln· 
~ Yugo:ılnvyn knılı Aleks;ındre 

J'reJW171 resmen ıdyaret ett1ğl sırada, 
l'ettk kral acrl!k Barthou Mtrr&llya-
4a Hırvat tedhişçileri taratından knt
ı.dildıler. Katlllcr meşhur cSta.chh 
petesinin az.:ısı bulunuyorlardi. Nazi 
plS'tisi ile aUkalan hık r kabul et
lllC delillerle sahlttl. Ustachı toşKUA
tuun ıazctesi Berllnde nazı partiai-
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de bulundurıı.n ruızır kabineden <•ıka
rıldı. Bunun ısmi Henrl Cheron idi. 
Kocaman yüzlü, zeki bir kor&an, 
Cheron MnrsUya cinayeti h::ıkkmdn 
tam ve derm toıhkifaıt ıcnw i~ln ısrar. 
etmışti. 

Harbıye nazırı mnr~l Pctain ağ
zuu açtı· 

- Bu hlikümette ölü bir afprlık 

var. 
Mareş;ılin ntzını açması pek nadir 

vukua gelirdi. 
ChCron sordu: 
- Kimi kasdcdiyorsunuz? 

Peta:n mukabele etti: 
- sızı. 

işte ölü siklet, hiç bir merasime 
lilzUm hissedilmeden, böylece ba an 
atıldı. Chcron'un yerine adltye neza
retine ayandan Hemi Hemery getl· 
rildf. Bu Fransnıun bir müstemleke 
f.opl'ağı olan Martıniquell büyük bir 
arazi nhibi idi. M'.arsilya clruıyetinc 
dair tahkikat icrası vaUesini denıh
de edeceği z:ı.nnolunan Lcmerynin 
kendlsı At.eş Haçının açıktan bir n.uı
'1 idi. Daha sonra teskin politika -
sının ateşli bir şampiyonu ve Burgos
dll gcnenıl Frnncoyu hnyran hayran 
zcy·aret edenlerden biri oldu. Binaen
aleyh, tahkikatın sürüklenip gitme 
sinde finşı}acak bir. şey yoktur. Tari
ht bir rekor olarak ııu nokt::ıyı zllc
retmek lhım gelir ki Maısllyada 

cinnyet mahallinde halle tarafından 
linc edılmfş olan kaUlhı curüm or
takları iki sene sonra hnllt ce;phesi 
hilkılmeU zamanında mahkemeye vc
~lcrdi.r. 

Poumergue hu umet M sil.Y da
kı cm :5 tten onrJ ancak bir dan 
Cazla yaşıyabıldi. Devlet ta f ~dan 

Uhdam ..ıilı::.o is-tikrin ücretlerin-

Fnınsız ordusunun büyük nlsbette 
mnkincleştlrllmesinl iki kişi tavsiye 
ve müdafaa etti. Bunlar dedi, genenll 
Chrles De Gaullc, Profesyonel bir 
orduya doğru namındaki eserinde 
100.000 kişiden mUrC'kkep maklneleŞ 
mis b_ir ordtuıun adedee kendisinden 
çok üsttin fakat mükemmel surette 
mııkinckşmcmiş blr dUsmıını perişan 
edcblleceğlnJ :;öyleyordu. Milklne -
leş:menlo dl~ pmplyonu bilyQk 
hariJ;icAbı küçük Pnrls mcousu Paul 
Rcyna.ud idi. KcncUsin n yüksek ma
liye filimi ve bQyuk erkfını harbiye 
il gayet iyi mllmısebctlerl oldulu 
söyleniyordu. O da bir kitap nGrc~ 
miş ve h ,, olmazsa allı .. hlı fırlaı 

teşkillne lüzum ~östermlstL 
Ari , 

kuvvetlerinin, herçebadabad,son I ------------------
kozunu oynaması. beklenebilir. G A k Jd "' t• t k 

Diğer taraftan, Rus tebliğle- ece yarısı aşı o u gu ar ıs ızın 
ri Kiyef cephesinin yanldığm~ peşine takı mış, işi zora bind·~ince, 
itiraf. etmektedirler. Mareşal kız k _ ..r: • " .. ,,. d• 
Rwnsedt ve Bock orduları çen- t euulSll:ll eve gofUrÜyorum ıye 
beri kapatmışlard11' Vaziyetin ı:.. l ı· • 
vahametini artık giilemcye im- aar a o a ~es ım efmış ••• 

8irkeelde artisMik eden Melahat 
adında b-lr kadının evvelki gece, 
baıından hayli garip bir vak'a ce• 
reyan etmlftlr. Dün adlıyeye lntl· 
kal ecı.n hiidlee §Öyledir: 

Art'ıst Melihat, evvelki gece ti· 

KM yoktur: Riycfteki Rus or
dular.ın.ın akibetini ya.kın gi.in • 
lcr tayin edecektir. 'l'jmoçenko 
ve Budıyenni orduları, genişliğı 
şimdilik tcsbit edilemiycn bu gl\ 
eliği tıkamak inıkô.nını nasıl bu. 
lacnklarını bilıniyoruz. Mü.atalı. 
kem mevkilere, toprağa bağla- yırtro payd• olduktan sonra anne• 

karıımam. Diye cinli c.ablne at· 
mıştır. 

Melfıhat, aarhof adamın elinden 
kolay kolay kurtulamıyacagını an· 
layıncoi, Osmanın ıııteğlnı kabul e· 
.ıer görilnmüş: 

- M;ıdemki böyle letiyonıun, 

nan, araziye saplanıp kalaıı or- •it• beraber Ahırkapıdaki evine yürü öyle iael diyerek Oamanı be· 
duların büyük :ıararlare. uğraya gltnıık üz.ere yola çıkmış, fakat bu raborlne almıştır. 
caklannı bu vesile ile ve bir kere aırada tiyatro müştcrilerlnden ve Ancak Osman her hangi bir fUP 
da.ha öğrenmi§ oluy.or.uz. MeU\hatin vurgunlarından Osmıın heye uğramamak için kendilerini 

A.ltnanlann, Kiyef işini yetesi adında blrı.i peşlerine diltmuf, ken 
bir kuvvete bırakarak, arka , dllerlni takibe bafl.amıftlr. 
Hnrkof istikametine, kendi yıl
dınm süratile, sarkmak fırsatı 
buldukları haber verihnektedir. 
Gerçekten ibir yıldırım harbi mi, 
yoksa, taze Rus lruvvetlecinin 

01111tarı takibine Sultanahmedln 
iç ve tenha aokaklarına kadıır de· 
vam elmit ve bir aralık bliyi.ık bir. 
kUmtatuıkla M•lahatın koluna gire· 
r.K: 

müdahaJesile, bir yıpratma har - Senin 19fn çıldırıyorum. B•· 
bi mi başlamıştır? Bunu hildiSe- .. ımıo kent.1fi11C8kaınl deıml .. lr. 
lerin in.kişafı gösterecektir. ,... 

Oeman ayni zarnanda da çok aar· 
tiQflUr. Btı hal kar§laında tatıran 

Melfıhat, mütacavl%1: 

- Beni nıhat bırak, yoksa seni 
k.arakola tcsJ.lm ederimi Sözlerll.e 
kovmak lata:mft. fakat bu ştizler 

Alınan stratejisi, yeni ve çok 
mühim bir rol oynamaktadır . 
Bu satırlan karalarken henlizbu 
mıntakadakt Rus onlularınuı 
durumunu a..ydmlaUıı blr Sovyet · 
ha.beri alınamamıştır~ İki tara-
fın tebliğleri ve bit:ara:f kaynak- Oamıanı kızdınırak 1!11 zorbalı(ia 
Iann da a-örfişlcrl anl~tlclıktan bindirmesine sebcb olmuştur. Oa • 
sonra, vaziyet Uzcrlnde müna- mıın bu acfer: 
knşalar ytirütmek mümkün ola- - Şuradan curaya adımımı at-
caktır: Efbrhalde gelecek gllıı- mam. Bu akfam sen nereye gider· 
l . .90k kanlı 'V!3 Jrat'i tıedisı-lor ı;an,. lıcıcı de oraya gr:lec~tm. Yokııa 

10 adım arkadan takibe baflamıı· 
tır. 

MeJihat bu §ekllde Akbıyık ka· 
rakolunun onüne kadar llerlemlı 

ve bırdenblre karakoldan içeri gir· 
mlıtır. lıln aeıl tuhaf tarafı kcn· 
dl•inl bllemiyceek derecede ~rhoş 
olan Osman da iti farketmiyerek 
karaRoldan içeri gimılştir. 

MelAhat içerideki odada polisle· 
re işi anlatırken Oeman da Melli· 
hatln evindeyim zannlle bekleme 
odaeındakı kanapeye kurulmuı ve 
bir arıılık canı sıkılarak: 

- Mcllihat neredoainl diye bıı· 

ğırıp çağırımııga baçlamıftır. 

Nihayet polialor tarafından yaka· 
lanan Oaman ancak bu defa ıı an· 
lamıı bin bir türlü yalanlarla vıu:I· 
yeti tevile kalktf1111!i 168 de _ 

kında. tanzim edilen zabıt varakıı· 
elle dün adliyeye teslim edllmlftlr. 

yerine melfil veriyorlar. 
Bu itibarla da imtihana. w,ıb1 

olanlar, onlardan ziyade seyit"' 
ciler oluyor. 

ULUN AV 

Satıcılara dağıtılan liste
ler kafi gelmedi 

Fiyat Müraka.be komisyoııtı 
t.a.nıtından muhtelif zaruan.lardll' 
kabul edil n kii.ı hadle.ti ile sn
tlş yüz.del r ini bild rir listc.lel' 
kafi gclmf•ıııiştir. Dün, listcıeı·l.Jl 
tanıa.miyle t::e\ zi ed lip kontr ıe 

başl:ıııma.ı;ı ican etmekte idi · 
Fnknt, dünkü gün bit· ook ım.ı· 
<rnza • lııplcri, büro.Ya mı.ha J· 

.at edeıek vitrinlere asılmak it-
7.l'.le mezk\ır listeleıden istenıı · 
sede bu talepler kal'Şllanruna • 
mıştır. Zira, listelerin mevcudu 
k~.lnuımıştır. Bundan dolayı ?J"il 
l"J.kabe 'bürosu şefliği, bu liste • 
lerden tekrar bastırtı.rnk mağa-
za ~hıpleıiııe dağıtacaktır. LiB· 
tele.rın yeniden basıını ile: rev,; 
işı bıtmceye kadar mağazaları 
kontrol ı. ı tehır edileceküı. 

----' 1 «------
Enıştesini yaraladı 

Şehrmininde otur3'n Fnzıl ıı· 
dıııcla bin~i. kaytnbimden os· 
man ile geçımsizlık ytızwıdcıı 
k :v u e i lra\ ,,.a sıra ıdıı 
O ırd gi b 'r mı • 
dal) • l u.'nııı baı:;ını yi.1 • 
IllliÜ . 

Yar ı tedavi altınıı aJınırııŞ· 
suç!ı yaka mıştır. 
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YBNI SABAH Sayfa: s ... 

§. PAZAR SOHBETİ : !( , 
Merhaba Ya Şehr - i - Ramazan 

)j Her Sabah 11 I ._ _______ _._ 

' Bulgar komşutanmıza 1 
En Son. Telgraf ve Ajans Haber eri 

(randa kabine 
tebeddülü 

Çimentoya fiyat 
es bit edi idi 

Odesa ve Moskova baba nasihatı , 

bombalamf f 
ltnıyan lıarp gemilerinin Buı~1 

~. 'BamazNı - Beyazıt &ergisi - a'esbihlerin *"
~~ve Uyatrola.r - Raına:z.an davulu - Sahur 
~ - ~ w omg l - Yapma tiryakllikler - Kaabv 
......_ ~ .Endoi-oıiiu Emin - Yalandan bvp - tttardıuı 
~ dit ld:rası - Softa ile bekf:a5i - ILomkla.rda t.eravüi 
~ - '17Iımi sekb ~ Mehmet 16feadi - İftar ziyaf& 
--. 80DJ'a. - ~ çıkan bir 'bahis tutupna! 

•• f Yazan: ULUNAY' •• 

~iı~ ! iki gün sonra senin dmier. 
..... --.zoeıc liiWü:ı islim seımW~ Hatıl ont" tu1manm mutla-
-- ~..L.. .. _ :,: Ilı... -wıde t a n r ı y e. i.. ka hilali göımeğe müteva.kkıf 
~ reuren efınkm sala.vat par- olduğunu bilen 'beldaşiiıin gök: 

ll---gibi yfilmelecek! yüzüne bakmamak için günlerce 
~ -uıazan, islamiyeti en yük- başını yere eğerek gezerken yer 
~ .. ~met, hafJ::net §al:ıikasına de bir su ibirikintisiııoe huiUi göCl'f-;;n biz'Ftirklcr için yalnız lu rtlncc: 
:ı.ı .. :-necıe otuz gün mağfiret ka - Hay mübarek! gel de gö
~ açan mukaddes bir "ay" ztime gir. Anladık ııı.mazan gel
~· r; ayni zamanda bize miş ! 
lıit ~tiren, itiyadılllLZda tatlı Dediği meşhurdur. 
l\t.~lŞiklik yapan, günlük har Bu süpheli günün hakiki 
~ başka bir hususiyet olduğunu bize dav"Ul öğretir; 
~ nurıu ve devamlı bir bay- birden bire mahalle aralarında 

ıt.:1'· ibir gümbürtü kopar: lıer.IH!S 
~~· hiçbir islam diya- cumbalara koşar; bekçi dayıya tudl ~kadar revnaklı de- zorla musikiıım dümtek usulü-
~ nü öğreten "davul"un etrafm<la 

ıtıı;~:"a bir ay evvel Beyazıt ca- bir ala.y eli fenerli ınaltalle ço
tı.~. avlusunda sergi hazırlı- cuklaıı bağrışarak koşuşarak so 
,~ Camekfınlar yapılır, kak aokak dols.şırlar. Davul -

kurulur tesbihçiler, ba- dan sonra her evde evvela akla 
°S) , Edirnenin (devayı..;i. gelen saıhur yemeğidir. Ve bu, 
)ll i, kokulu. yuvarlall moza- her ıhü:ı.al~ kaış gündüzün dü 
~ ~unları, İzmltin (pişı:nani) şunulımiştur: Efendi, sahura ka 
~- kaymağı Kırklarcliıım dar ctısarıda vakit geçirecek ve 
' 1.Yesi. Kayserinin pastlr- yine davul çıktığı zaman eve 
~-;.. ibıl1birlerinin kokwa.rından, dönecek' füıtü musamba örtfüii 
~den alınmıyuak çekin yuvarlak masanın başında. ge
~ , yanyana sırt sırta. av- lin hanım, mahdum bey ve ra· 
~klım tıklım doldururlar; maztı.nın bh'ı olduğu için -eğer 
~a kap.na muvazi gelen melekler aldatıp yedirmczlerse 
~~ kurulan tütün şirketi btittln bir h"Ün açlıgn dayanmak 
~~ere ramazaniyelik azmiyle yaramaz torun sıralan
~lğı canan kakülü gibi mı,J trdır.- Sahur listesi çokluk 
~" ,,.,. ucn;.ı ... ır" pa.k,...,crı·n·ı ~~ • ., 6......_. """' değişmez: soğu.ıc gerdan söğüşti, 
~ · Ellerde, kehriba, nik , etlı kuru baJn,>a:, üstüne beyaz 
~ ~. panzehir, mcr peynir kırpıntısı döR:ülmüş dü
~~. öd ağacı, pelesenk, duk makarnası. üziim hO§afı ... 
ij ' akık, fil dişi, doniz köpü- Makarnalı ka§iklaı hoşaf kase
' ~er ... Binlerce ki§i bil- sinin üstünde beyazımsı bir yal 
)\: tewhir edilen eşyayı se- dız bırakır. Bu, pilii.v kazam -
~ ~- Bu, onlar için top ııı temizledikten Si .ra içinde 
~ kadar olan vakti kı- hoşaf pişinldiginden dolayı ye-

bir vasıtadır. mçcr-ilerin "hoşafın yağı kesil· 
)_ ... di" diy,e 4Jyan etmelerine se

bey olan aşçımn f1krasını hatır
latır: 

!Herkes ertP..si günkii mahnı
mıycti telafi içm imsak topu 
atılıncaya kadar bir sıgaranın 
ateşinden ölekuıi yakarlar. Zi
ra top patlayıllca ağıTJar su ıle 
çalkalanacak \•e. artık iftar to- j 
puna ket.dar miilıürlenecektir! 
hele ramazan yaza tesadıü 
oderse susuzluğa dayan.ına~ 
yiirek ister. 

T J (Başı 1 incide) 

:A.iıcak bu suretle bugfuıkü 
vaziytten kurtulabiilriz.,, 

{eni Şalı elçaed kabul etti 
Yem Şahın elçılerı kabul 

ettiği bildiriliyor. Şah meclis 
reisini de J:ta.bul etmiştir. Bu 
hidiae kabinede d~ülk 
rapıJacağına delil olarak gö3 
..c:riliyor. 
Diğer tarafdan. sabık Şah 

Rıza P&l~viiıhı Eefahaııdan 
tran dışında bir memlekette 
nakledil~ bıldirilmişse de 
nereye gidGceği bildirilme
mistir. Eski Sahın Iranda 
kaİması."ll mahzurla görü
yorlar. 

(Radyo !Xl"'ete~<ti) 
Ye:ıi S:ılı balı ... biifün 
n:ılfanru hü!..iin • • tıerltetti 

Tahran, 20 (a..a.) - Par.s 
ajansı bildiriyor: 

Yeni Şehinşah, sabık şe. 
hinşahın bütün rnalle.nnı bü 
kiımete terketmcğe karar 
vrmiştir. 

Bu!garistanda harp 
vaz:~:!~~.~-~~~!~~, 1 

• 
Yeni fiyatlar yarından 

itibaren tatbik edilecek 
Ankara; 20 (a.a.) - tktisa.t 

ve!Wetinden tebliğ edilani~; 
KoordinasyM heyetinin 198 

•yılı kararile çimento fiyatları 
kUğjt torbalar içiııde veya çu -
v~lla rı bilhlıare iade edilmek 
~1.il~ pamuk veya jüt çuvcl -

• 
Mol~ova b'idiriyo~ 

(Başı 1 incide) 

haberler Rusların Leningrad ön. 
lerinde Almanların bu şehre kar 
şı tatbik ettikleri tazyiki hafif
leten ve muvaffakiycue. netice
lenen mukabil taarruzlar vapnuş 
olduklarını bildirmektMir. 

Vn.rl~ et dddi 

lar içinde olmak üzere, portiand 
çimentosu için 20, 70 ve çabuk 
sertleşen portla.nd çimentosu i
çin "süper siman" 23, 70 lira ola 
rnk tcsbit edilmiştir. Bu fiyat -
lar 22.9.941 tarilıinden itibaren 
mer idir. 

İzmir Fuarı kapa~dı 
(Başı 1 inoide) 

Ziyafetin sonlar.ı.na doğru, 
r. Uz kapanış nutkunu irad et -
miş ve bu nutka C.H.:P. adına a
vukat Eıkre?n Oran mukabelede 
bulunarak İzmirin yangın sa!ıa
larında öir ma.mUre olanın gün
den güne inkişaf eden tınıir en-

(Bat tarafı 1 lncı aayfada) 

da Woımes ve liaaıı adalarını 
işgal etmişlerdir. 

16 eylülde zatl teşebbüsü ile 
hareket eden yüibaşı Dankov 
kendi ibölliğµ ile Maa.n adasın -
dan düşmanın kısmen tahrib et 
tiği mendirek yolu ile Ö&el ada
sının şark kısınma ilerilemiştir. 
Bu baskın ile Ö.ael adasının zaptı 
yolwıda. muvaffakiyetle devam 
eden harekat için Jazmıgelen va 
ziyet yaratılmışt.ır. 

Ha\-a kuvvetleri dün gecede , 
O:lesa ve Mosko\•ayı bombardı
man etmişlerdir. 

lloınen kıt'ulan Kınına girdiler 
Rcmıa, 20 ( a.a.) - Corpiere 

Della Aera gazetesinin Bükreş· 
ten bildirdiğine göm Romen kıt
a.lan Tfuouna ve Simfer-0pol • Me 
lıtnpol damiryohı üzerinde mü -
him bir merkez olan Da.nkoya. 
yerleşmişlerdir. 

Yın Ol'dusu da Leningrad 
önle ' 

Helsinki, 20 (a.a:.ı - Haliha
zı_rda Fin cephesi şu vaziyette
aır: 

Kareli berzahında Fin kuV\•et 
leri eski Rus-Finlandiya hudu
dunu biraz geçmi~!er ve J..enin
grad önlerinde Hu miidafaa 
~tları kaI"$:1Slna gelınişlerdir. 

gar bandırası altında Kara.deni .. ( 
ze geçeceklerine dair ha~ 
sıklaşµ. Bazı yoklama ka:bilin-i 
den işae edildiğinden şüphe et--4 
mediğimiz bu haberin tahakluıJCI 
edip etmiveceğini taıbü bilmeyi7. f 
Zira bu harpte öyle inanılmaz1 
o derece aJal nlmaz haberlerin. 
tahakkukuna şahit olduk ki her 
ihtimali hesaba katmanın lüzu
muna ka.t'iyetle iman et.mişjz
dir. 

Ancak bu haber dola.yısiyle 
Bulgar komşularımızın bir nok
ta üzerinde diltkat nazarlannı 
çekeceğiz: Bir numaralı cihan 
har.binin başlanğıcında yani 
1914 yılında Akdcnizdeki Al
man filosunun amiral geanicl 
"Göbcn"le"Breslav"İngiliz harp 
gemilerinden kaçarak milli sula
rınuza iltica etmişler ve biraz 
sonrntla osm.anlı inıparat.oluğu~ 
na satılarak Türk s:uıcağını çek 
mişlerdi. 

Filvaki ''Göben" '"Yavuz>f 
"Breslav" da "Midilli" i mini al 
dılardı ama bu iki geminin Rus 
lhnanlanna ani bir baskını üzeri 
ne osmanlı imparatorluğu da 
kendini hiç beklemediği bir an
da harp halinde bulııve~ti. 
Yabancı harp gemilerini ya.

den.ne pek tekin değildir. Bulgar 
komşulanllllZ ayaklarını denk 
alsınlar ... 

A. C. SARAÇOGLU 
Hında bir harpten ciddi surette 
bahseililmeınedlr. Fakat harp 
ııanı Bulgar:istandan ziyade Rus 
yadan gelecek gibi görünmiıkte
dır. Rusya şimdiye kadar harp 
iianında mahzurlar görüyordu, 
Anlaşılan bu mahzurlar kalkmış 
tır. Huslar bugünkü \'aziyeti 
krndilerlne daha elverişli gör • 
.mektcdir. 

Sôn haftalar zarfında Rusya
da. cereyan Cdfuı muharôbfiler, Al 
manların Kiefi işgal ettiklerini 
bıldirmelerile veUkr:ıynaya kar 
şı Alman tehdidinin ziyadelôş -
me1erile en ciddi ve en yüksek 
iııkışatlar zirvcsuıe vasıl olmuş
tur. 

(} n '\'arl '\"di 

ternasyonal fuarını vücuda. ge-1 
tiren Dr. Bclıçet Uz'u tebı ik et
tikten soru~ gelecek 1942 yılına 
milli ~miz 1smet İnönü etra
fında yekpare ibir ~ucut olarak 
fuarı sulh ve sükfın iÇ,,inde yme 
~ak etmamizi dilerim, demiş - l'•m••;••-
tir. Bunu müteakiben ekspoza.n- Unutuh11az Sarıştn Yıldız 

Moskova, 20 (a.a.) ·_ Sovyet 
istihbarat bürosu reis muavini 
~ Lomvski Rwnen kıtaarının 
uğradıkları büyük 7Ayiat neti -
cesind~ Odesanın vaziyetinin l5 
gün evvelkinden daha müsait 
olduğunu dün söylemiştir . 
~~ 

Almanlar ~ır avda 3339 Bulgarista"'°' inen Sovyet 
pcım.puçiüeri tayyar& düşOrdü!er 

Sofya, 20 (a.a.J - Bulgar a- SA li 20 ( ) D N B . d' er n, a.a.. - . . . 
Jansı bil ıriyor: · b'ld" d' -· ·· A - t 

lar namına da. tanın satış koo
pen..tifleri birliği umumi ınüdii
rü Muhip Oyjğit bir nutuk söy
lemiştir. 

Gece yarısından sonra saat i
kiye kadar açık bulunacak olan 
1941 lmnir: fuarını, açıldığ1 gün 
den dün gece yarıcınn kadar 
802.404: :KŞ ziyaret etmiş ve. fu 
ar munasebetiyle hm re icttın 
ve dıştan 180.607 tuıist. gel~
tir. 

Polis mildür mgun-.. ün dün ne..-. nın ı ır ıgmt gore gµs os 
ayı içerisinde ta.hrib edilen uiiş-

r~tti~i bi_r t~bliğe gör 13/14 Ey: man tayyarelerinin sayısı 3339 Grip hastalı~ 
11:11 g~ bır ~aba.ncı tayyare dur. Hava dafi topçusu 814 ta.y- m'"'ıkrob"'· t~.;d 
şımalı Bulg~ıst.anda. Dobnıça A düşilmıil#üir. ___ ,... ~""• • 
bölgesi üzerinde uçnıu~ ve yere _:are """"-~~.._91! 

CAMILLA HORN 
ve DANKO PISTA'nın meıhur ÇARDAŞ ŞARKICl&f 

PAUL JAVOR 
fefis bır ~heserde buluştular. 

SON ÇARDAŞ 
11 Yakın a MELEK Sinemasında 

Senenin ilk tüFkçe filmi --·~ 
bir çok par~üt9li in~irı:.ıi~tir... ~ yctler birliğinin bir d~niz altı ile edilebiliyor 

. Bu para.şutçüler, ö_Idw'U~muş: gelmiş ve sabotaj ha.rekctlriııde Le Cap, 20 c u.a.) _ Doktor , •. 
t~r. Bulga~lar~a~. bır polıs ve bulunmak vazifeSilc kauçuk bir CJ.u\ ... r gı ip :mikro.Jmıun tecridi-
bır suhay o~mtiştu:" . sandnl içinde Bulgar sahiline çık -
Tayya.rcn~ att:ıgı mal~.J!rn~ a- mış olan bir çok şahsı Karadeniz e alt İJe;a.:.ı4Ll sıra;;,mda şunla-

rasında ınfilitk maddelerı.,, dına- sahilı civarında. tevkif Mmiştir: 1 ~ylroxuştir: 
mitlr, mitralyözler. tabancalar, . · . · "I?Nv.elce bir Qôl·I n enfloen-
mcnmilC..r, yiyecbk, gh Ccck, tCI- AI en <ıra yap;t.aLt. tamım. za mikro:mrıu k ttiKlermı id-
siz. hletleri, sabotaj talimtları, Sof'ya., 20 (a.a.) - Dün hüku dia etmiş!~rse de her defasın _ 
haritalar, Bulgar ve yabancı pa. met tarafından nCşrCdilen bir da l.1u idialilrının yersiz oluğu: 
!ası, Bulgar hüviyet val'akala.rı tamim bütün memurların ciddi-! tahakkuk etmiştir. Fa.kat b~, 
ve saire bulunmaktadır. Y" ve sadakatine hitap eaere1ı hakiki mikrlbu tecride muvaf . 

Bütün bunların Sov:yet men • kargaşalıklar çıkarmağa müs • fak olduğumuza kı.t'iyetle ynkın 
~li olduğu katli b"Urette testiit tknid unsurların bir an avvel o~ da hazırh.vacağumz aşırun ta • 
edilmiştir. tadan kaldırılma.ama ar.aıni gay- mamen müessir olacağını Umit 

Geçen ay Bulgar !l"Jisı Sov - retlaçalışmabmn is ?!.'ektedir. ediyoruz." 

DENİZ 
ahramanları 

v- 'allace Berry·Chester Morris 
1 
' V ırgınıa Grey , 

,~azan. (siyam) yani oruç 
t\ıt ...L. Bu itibarlaır herkesin o
S'411 sıkı bir perhize tabi ol
~~ ~tta. kendini açlığa mah
~l!ı ~esi. lizımgelir değil mi? 
~~bet! bizde en fazla 
~ !'ama.zanda yenilir. On 
~Cfbı, bir ay evvel en büyü
~~ en müteva.zune kadar 
~ eıt.r (ramazan masrafı) go
tl ~..ıruz bir aylık olmak ür.e
~-,~ ~an bile tutulur . 
~fark, gündüz yen.en iki 
~emeğin gece yenilmiş ol
~ an ibarettir. Bnna roğ . 
~ ı.~aza.n bittiği ~an her 
~ uııtılrini tebrik eder. Büyük 
l'f ~~azet imtihanı atlatmışlar 
~'Geçmiş olsun!" derler . 
ı.. ~ l'a:nıazanın senenin en faz 

Bir yaz ramazanı bektaşiler yal
nız kadir gıinü orı.ç. tumuığn 
karar verirler. lçlermde'll bıri 
BUBuzluktan yanar belki akışını 
görürsem hararctim kesilir dı
ye çeşmenin basma gider yut- 1 
kunayutkımasuyunlüledondö· !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!.~-!!!!!!!!:!!!!~!'!!lll!l!!i!~~f!'.!-!~~!!!!_?l!_~~!'!,,,_~.~~ ... !!.!!'..:~!!!!5!!!~!!!!::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!! 
külüşlinü eeyrederken koşarak 
bir çocuk gelir zincirli tası mus 
hığa tutar ta.şıra ta.<:ura dol<lıw
duktan sonra çenesine göğglıne 

~ yenilen bir ayı oldu-
en ufa.k mah&lle ~kal

~ bile tavanlarından sar
~ ta.ngaı kangal sucuklar, et
~ ~ kokulan 8~ pas
~ list;l~ altın, varaklı 
~~. degı.mıen taşı cooaıme S ka.Şar yıgınlan şehadet c
~ Bunlar bir ayın içinde 

k..--• yutulur ve oğütülür. 
~~hk sa.Qe yıyeceğe taal
~ '""'Qez, Büyiı'"k hanını zaten 
~ ~ beri oruçludur. Efcıı-
1'! ~a. §imdiden baba ya.digi
~~an te9bibi sandıktan çı
~ yiiztine zoraki bır tirya
~ vermiştir. Küçük bey 

şekline bürünen Direk:S . geceleri çayhane 
~~ gören berber dlikkii
:'Ql~ §imdiden arkadaşhuile 
~~i Yor, tiyatroperverane ko-

~hir Aıbdi efendmın 
~~ h&ne-i-osmani kum -
~ı " penbc kız " ı, Fı. 
~ efendinin heyalhane-i- os 
~~ ku.m.panyası "rüyada ta
it;..~· ı .ıaııaxyan'ın os.uuutlı 
~ kunıpanyası"i'timad, amel 
~~~ '' i oyniyor. Mertn..n ak-

~'in adam boyunda ki
ı.,.:_"" Yaptığı yanaldan favon 

~~......_ beyu pantolonlu sahne 
·~ önünde heı-kes lbay . ... , 
~~nım." kıraattıanesinde 
~il Salih karağöz oynatıyor 
~~ ~ için F'erhatla Şirin 
~~runga (!) kantolar ... 
~ ıııı.._ Ye) de kemani Memduh 
l.~~ takmu. Vemecilerc doğ
~.f§ arsa.da pehlivan gür~ -
~~akada "sağ ve canlı" o
~ deniz canavarı namile gös 
~ çinko banyoya konmuş 
~ 11 _ bir fok... Ustü yelken 
~a11rurtülU nişan yeri. Yüzü
~(!ti.- Uğü yağlı <llizgünün ke
~'den alçı bir nişang8.haı 
~"l'. kokona tezgAhta otunı -Su 0ııunaa "sağ ve canlı" oı
llıı~ ancak kırma tüfekleri dol-
lb~~ ~anlaşılıyor. 
~ ~--n;da hilAli görmek 
t~ · Bunun tahakkuku, ha-
~~k olmasına tbağh bu -
v~ { • <lan (ramazan {lri:fe) 

§liphe günU- yevnıl §ek ) 

döke döke içer. Bektaşi: 
- Oğlwn, der. Sen oruçlu de

ğil ınifull ? 
- Hayır, ben Yahudiyim ... 
- Ulan köftelıor bir içte Ya-

hudi olduğµna bin defa şükret.! 
İmsa.:kten sonra şclırin iiT..erı.. 

ne sanki kocaman bir yorgan 
&tülür ve herkes uyur: daire
ler öğleden eonra açılır. Dört 
ıbeş saatlik sıga.ra, nargile, kah
ve mahrumiyeti h e r k e s e 
~ir titizlik vermiştir; kimse buı 
nundan kıl aldınn».Z. Her lakır
dıda: 

- Mübarek günde basınu 
derde sokma! cümlesi her tür
lü rnünakaşayJ keser atar. Şa 
yet daha ilerisine gidilirse: 

- Oruç keyfi elimden bir ka, 
za çıktı! 
deyince ve bu söz en bUyük ma
zeret yerine ge.;:er. 

Nüktedanlardan merhum kan 
bur Nazifle Endeııınlu Emin to
pa yarım saat kala Beyazıt mey 
danında maıheus biııbirlerine ça, 
tarlaıımış: 

- KönnüsUn be herif? Aya
ğıma bastın ... 

-Kör sensin. Topal olmadın 
ya... 

- Şuna bak. Affedersin di· 
yeceğine, birde üstelık çıkışı • 
yor ... 

- Çıkışırsan ne olurmuş? 
Tabii bu ağız telQ.şesi ahali

nin toplanmasını mucip olur. 
Onlar devam ederler. 

- Hadi, hacli. Git işine başı
mı belaya sokma ... 

- Senden gelecek beli. ara
ba.siyle gelsin ... 

- Def ol diyorum. Elim, aya
ğım titriyor. 

- Eline ayağına başlatma , 
beni. Oruçlu ağzımla küfrettire 
ceksin ... 

Ahali biriktikçe birikir. Onlar 
muttasıl biııbirlerine söz yetiş
tirirler . 

- Onıgluyum diye nağme 
yapma. senin gibi aç köpekler 
yılın on iki ayı oruç tut<ırlar. 

(Sow sayfa 4 ııOtun S de) 

Dünkü çıkan kısmm 
hOlasası 

Bir Cuma 9ünu BursacNı iı)lan 
çıktığı haberi Ankaı-ad<I çalka• 

nıyor. Meğer p re f ı yapılm~ 

lkı gı.ındc İf anlatılıyor. Atatı.ırk 

diyor kl: «OMaü tir mcnete 
yokm~. Fakat b ı Duruya 
gctlrmeye veaııo ol :.t9" iç n çok 
mcm nunum.» lcy~ndan so11ra 
gUzeı ve tath me.,;;:ular açı~ıyor 

ve Atatürk ıı5ztr g[fzeHık krall· 
çeelne getiriyor. HerkH kalkı· 

yor ve kraliçenin 11eçlleceğl ote· 

le gidiyor. 
İki adım önümü;r.de oniki, 

onbeş kişilik süslU bir masa ha
zırlanmış. Henüz bomboş. Da
vetliler veva tutanlar gelmemiş 
ler. Yalnız masaııın öte başın
da tek başına Yunus Nadi otu
ruyo)' ve Çallı İbrahim ~·anında 
ayakta birşeyler anlatıyor. 

Yunus Nadi keyfi yerinde ol
madığı açıkça görüliiyor. O ka
dar dalgın. düşünceli ki iki adım 
karsısındaki yedi sekiz eski ar
kad~şlarına baktığı halde tanıya 
madı. Ve tabii selam vermedi. 
Arlradaşlann, dikkatini celbetti. 
Acaba rahatsız mı diye üzüldük. 

O sırada tanıdık bir zat gel
di, arkadaşlardan birinin kula
ğına eğilerek bir.şeyler fısıldadı. 
Arkadaş epice hayretle dinledi 
ve bazı şeyler sordu. 

Biraz Ronra diğer bir arka
daş dola~mak için kalktı. Bir 
iki adım atınca başka bir zat 
geldi, 0nunda kulağına birşey. 
ler söyledi. O da ba§ını salladı, 
gfü•Jerini ar>tı. 

Yunus Nadinin çok yakından 
tanıdı{':;'"l bir adamı bana gizlice 
işaret ·,·erip çaj;11rdı. Koridorda 
ki mUdi.İrliilc odasının yanımla 
bir odaya götürdü. Kapıyı kapa 
dı. Esrarengiz bir tavırla: 

ondan dolayı m uteessır duru
yor. Vazıycti a:ı·kadR§larınıa 

em . • .--
zirn masum vaziyetimiz haksız 
bir Ştıph~ ve tariz karşısınday
dı. lşi olduğu gibi arkadaşla
rıma söyledun. Birisi: 

- Deınm ayni ~ylerj benim 
de kutn mıa soyledııer. 

- İyi ettiniz de kontrola gel- - Orta. salonun kapıwfüia ba-
na dır soviedilcr ! 

diruz! - Bana da soylcdilur ! 
lledi. Şa a :Kaldim: _ Bana da! ı 
- Ne kontıola? Neyi kon- tş l "ddil"·~mıf'ti. Aramızda 

troJ? ~ ., 
- Krnlic::e intihai>ını ! kı:>.. ~ · rn •. • _1.: •• :ect 
- Acaip! kralicemn intiha • · i .- Bu şupheyı ı7.alc ıçin en 

hından bize ne? l" ded" a· . . . . 
- T-.ı.biı vazife icabı inkar et- ım, ım. ırısı mantıki bir 

meit hakkınızdır! ıtırı; mu. bulundu: 
- Anlanııyorıını azizim, açık - Şil1?l1e~1 ü~sbütün üsttimü-

konuş! ze çckcr:z. Geldık, koııtıol ~ttik, 
- Burada bin beş yüz kişi- gıdı,vor uz, manası. çıkar. 

den fazla insan var. Hepsi de .-:-- yi ~e hız ın:ı.su~u~. 
sizin kontrole geldiğinize kani! Bö) le bır Ş-..?yden habcrımız 

- llica edenm kapalı konuş- yok. 
ma ı - Meselenin asıl ciddi tarafı 
~ Öyle ise açık knuşayım... böyle _i_.,,l~rle ~liç alaka~ı olma-
• .. rı. 1 ol ti _ yan buyuk bır teşekküle. karşı 

kndan, bir taknn oyunlardan, yapılan isııaddıı. Böy]e bir mü. 
tertiplerden, tchclitlcnien hali _ d~lnıle var rmdır? Boyle bır e
sı>tti. Ne çare ki onun açık ko- mır veren

1 
var m~dır? Elbet~e 

nuştuklarmı ben burada açık Y~~tur. ' RZlfe~z: Böyle bır 
ya.zamıyacağım. Salithiyetim mudah~le v~ cnınn asla mevcut 
yok. Yalnız bıilfısası şu: Bu in- olmadıgını ~sbattır. 
tibabın şu veya bu şekilde be- . - Nasıl •.~bat ederse~ cde-
hemehal olmasını rnUh m bir tim. ) alıuz oyle cdc.llm kı bura-1 
~kül emretmiş! Bizleri de daki vatandaşı.ar böY.le bir In!i· 
emrinin ,Y.apılıp yapılnuyacağını dahnle ve ~rın va~ı _olmadıgı
kontrole memur etmiş! na tam ı~arıaat getırsınler. Bu 

- Beni ele vermeyiniz, 1 br~ lekcdır ki te.nıızlemek hepi- ı 
mahvolurum. Sizin bu vaziyeti- nuze borçtu:. . 
niz buradakiler üzerinde çok . - B!l . m~dahale. ve emır şa
menfi bir tesir yaptı. Dikkat e- y~ası nıçındır? lı~t~habı _bu ş~ 
diniz sezeceksiniz. ı kılde yaptırmak ıçııı degil mı? 

-'Neden fena tesir edelim?. Ma?r.m ki böyle bir mii~ahale ve 
Biz de herkes gibi seyirci ola • emır yoktur. O halde ıntihabıu 
rak geldik.. aksine l~ereket etmekle isnadı 

- Çünkü hiç kimse bu inti- ve lelceyı ortadan kaldırmış olu
hnptan memnun değil.. Hakom ruz. 
heyetleri bile.. Ne çare ki emir, - Nasıl hareket etmeli. 
emirdir. Diyorlar ki böyle basit - IWk intihabı haksız ve 
işlerde olsun müdahaleye ına- hileli bulu 'Or. Demek ki biz de 
ruz kalmıynlım. bu fikre i timk <.>dersek burada 

Ben bir hayrete düşmekten l ileri kcndı tarafımızda bulaca
ziyadc bir düşiinceye daldırın. ğız. 
M ulı'biri ele vermiyeceğime söz 
vererek ayrıldım. Demek Yu
nus Nadi de bu vazivcti biliyor, 

Yani intihabın feshine 
mi ~ ·· iiyclim. 

- Göreceksiniz ki bütün halk 

bWımle beraber. olac . 1 
- Yapabilirsen yap. Biz izin 

veriyoruz. 
Kalktım. Bir iskemleye çık

tını. Halkın alkı§lar.ı arasuıda 
v.e halkın ittifak.ile intihaıbı fosh 
ettirdim. 

Bütün o tarihi meselenın 
"1933' {Bırinci iç Y.ÜZÜ) budur., 
(İkinci ıç yüzü) ne ileride geçe
ceğim. 

Yalnız şunu söylerneği vicdan 
borcu bilı rım ki o geceki fesih 
hadisesinde bazı do.c;tlaıııını in- ı 
cıttim. Bilerek,. ü,1iycrek doğil, 
a 1.L! Bu gib' vak al:ı.rda ~1a 
heyecanı tabii ve hoş görmeli. 

Mesela bunların başında Pc
ya;mı Safa ı:,eı r. Bl. tw ar 
vicdani bir üziintU içind ~im. 
Neye incittim diye; 

Bir de ince, yayvan sesli ba
yan vardı. O inWıulıın bine ta 
raftarı. Galiba onu da biraz haş 
lamışım. 

Bu fırsattan istifade ederek 
ikiaiııe de burada açık tarziye 
veriyorum. 

Ben birinci fesih nutku.mu ve 
rirken -çtinkü birbiri ardınca 
bir kaç tane idi- ötede bir şeyler 
olmuş. 

Meselenin sırrını bilmiyen dos 
tlım Albi m Daver, bunu bir ter~ 
tipli suikasd sanmış hemen koş 
muş Y'llnus Nadiye demiş ki: 

- Pışmiş aşa su kattı. Ben bu 
işde yokum, gidiyonım. 

Sebebini arkadaşlara sormuş 
olsaydı, öj;rrcnccek ve gitmesine 
lüzum kalmadıktan başka he
men haklı görecekti. Acele et
miş. 

Yunus Nadi de bu telişlı ha
berden birdenbire sinirlenmiş. 
Bızim masaya gelmiş. SClılınsız 
sabalı:m~: 

- Şunu susturunuz! 
Demiş. Arkadaşlar da sinir • 

lcndiklE'rini belli etmeden aksi 
tavsiyede b lunmuşlar: 

- Biz söylemesini mu\ afık 
buluyoruz. 1stcrsc.n en sustur! 

HfLla şaşarım, b z ü yıl-
lık meslek ve ülkü arkad m 
nE>ye bu işd(' bana kızdı, ,. ne
den beni büyük suçlu saydı. Bi-

zinı masadaki arkadaşlar, onun 
da arkndaşlanydi. 

- Bu adam niçin btuıları söy
lüyor? 
Demiş olsaydı, bütün hakika

ti öğrenecek ve bize hak vere -
cekti. Fakat nedense böyle y .. p
madı. Elinde bin bir ha~-er.le 
can evime. hücum etti ve b ni 
yok etmek istedi. Ni in? Yemin 
ederim ki lıili. bilıniyornm. 
Şu bayanın bu bayanın güzel

lik kraliçesi seçlldiği veya seçil
m,•dıği içın n i '! A s 1 . 
Yunus Nadi çocuk me.,rebli de
ğildir. Kaldı ki o geccln kral çe 
namzedlertnin hiç b"ıini ne u
zaktan ne yakından tanımıyor
dum. Bu toprağın her kızı, her 
evladı benim için hürmete AA· 

yandır. Onları bu gıbi hafif iş • 
lerdo bile. olsa incitmek aklım
dan ger.mez. O kıratta bıı adam 
olmadığımı bütün eseı lerim is
ba't eder. 

KRAIJÇH HARBİ 
Tarihte gUI harbi, yelpaze 

harbi, sa.rmısak şalgam harbi 
,~arını. Bizimkinin adı da krali
çe harbine çıktı. Harbi ~ ben 
değilim. Ben sa~ kalbleroe 
mevcut olan bir ar:zuyu. fesih 
muamelesini tamamladım. 

Harbi bana Yllllus 1'1ıdi açtı. 
Eskı bir dostça açaydı bin bir 
özür diler, bin bir tarziye verir, 
harbi kabul etmeUlim. 

Fakat yepyeni ve amansız bir 
düşmanca açtı. Ne yapabilirdim 
ve benim yerimde bir-başkası ol
saydı ne yapabilridi. 

Meseleyi şipşak hallettikten 
sonra otelime gelip yattım. Hiç 
bir şeyden haberim yok. 

Şurasını da unutmnddan söy
liyeyim ki hadise kapandıktan 
sonra meselenin (ikincı iç yh2il) 
ile karşılaştım. Baloyu terkcder 
ken bir genç bayan yanıma so
kuMu: 

- Sizinle bir iki dakika ko
n uşmak istiyorum. 

- Hay hay, cmred iniz. 
Beni ç('kt ği bir ko:: e şun

ları konuştuk: 
- Beni tanımazsınız. 

( .A r1ro. sı 1· 
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BAŞ- DİŞ- GRİP-NEZLE-KIRIKLIK- SOGUK ALGINLIGI-ROMA TİZMA ... NEVRALJİ . Bir tahsildar mahk~ 
oldu 

e .. ün ağrıları derhal keser, isim ve markaya dikkat. N E V R O Z J N yerine başka bir marka Zim'metine 102 lira 6 J; 

geç:innekten suçlu sarıyrr 
liyc tahsil şubesi tahzıld 
tafanın 8 inci asliye ce~ 

verirlerse şiddetle reddediniz 

cı İBRAHi 
Yazan: M. Sami Karayel m11ı:mm11-r:.mm102mmı.1 

1ıunail ağa, Hergcleciye şun- ı 
lnn sôylivordu: 

• - Oğul, inşaallah sende bii
yük pehlivan olursun?. F'nkat 
üzlilme .. lnsan okka ile pehlivan 
olmaz.. Hele, şti küçük ortayı 
ibir çıknr bakalun .. 

Deyınce, Hergeleci suemııştu .. 
İsmail ağa, aksi gı'bi dönüp do
laı;ıp :&u:rçeli İbrama. geliyordu. 
Ve. 

- Sc.-n, in~aallah ustan gibi 
pchlıvan olursun?. Ben, onun 
gi.ı • :iinı goıınedi:ın fa.kat Ç<>k <;e 
ot.m dıyorlar .. Arnavut oğlu ve, 1 
Yurlık Ali gibi imiş ... Sende öy 
le ol. 

Vedi. 
• • • 

Güreşler başlamıştı. Kahveci 
1.sm.ail ağa, Hergeleci ile bera
ber oturuyorlardı. Ba.sa meşhur 
Yan J:; lnıı~t:i. 

Ynncı zamanın en meşhur 
pchlivanlaı ından biıi idi. Adalı 
il Koca Yusuflarla müteaddıt 
gtireşı vardı. Yüz yirmi okkalık 
bir pehlivandı. Çok çcl.indi. 
Başa, Yancıdan başka kim.'ie 

gclmcmi~ti. Hiç şüphe yoktu ki, 
başı Yancı alıp gidecekti. 

Deste giıreşlcri başladı. Sıra 
kiiQilk ortaya geldi. Jı~akat Her
geleci ÖnWlcle kispet otw·uyor-
da . 

lamail ağa, Hcrgeleciyi dürt
tü ve: 

- Haydi oğlum, ooyun tam 
ıırası.,. 

Herge.leci, cevap verdi: 
- Şimdi sıraaı değil... 
ls:ma.il ağa, hayrete düşerek: 
- Büyük orta.ya nu eoyuna -

caksın oğlum? 
Doyince, Hergeleci.. 
- Allah neye nasip ederao .. 
Diye cevap verdi. Ismail ağa: 
- Oğlum, btiyük ortaya iri 

pehlivanlar var.. Kazanamazsın, 
küçük ortaya çıkta ödülü kur
tannağa ça.J.ış •• 

Dedi. 
Hergeleci isra.r ediyordu: 
- Biraz sabırlı ol ağam!. 
lsrnail ağa, bu israr üzeıine 

hiç sesini Çlka.rmamışt.J. Fakat 
Hergeleciye bakıyor, onun bü
yük ortayı çıkaramıyacağına 
kani oluyordu. 

İsmail ağa, fazla ileri gitme
mişti. lt.,akat biraz da içerlemiş
tı. Küçük orta güreşleri de bit
ti. 

Cazgır büyük ortayı ilin edi
yoıdu: 

- Büyük ortaya güreşecek
ler kazan dibine!. 

Hergeleci, yine eotunzyordu . 
lsmail ağa: 

- Oğh.mı, ne duruyorsun 
toyun?. 

Diye söylenince, Hergeleci: 
- Dur ağam! daha sıra gel

medi .. 
Dedi. 
İsmail ağanın sabrı ve neııar 

keti tükenmişti: 
- Yo .. Olamaz .. Soyun.. Bun 

da.n ötesi başaltıdır. 
- Ağam! sabırlı ol! 
- Oğlum, büyük ortaya da 

güreşmezsen neye tutacaksın?. 
- Ağam, sabırlı ol dedim 

ya! .. 
Diye, cevap verdi. Ağa., dura

mıyordu. Söyleniyordu. Herge
lecinin canı sıkılmıştı. Nereden 
de bu herifin kahvesine düş -
mil{j bl.r lokma ekmeğini yemiş
ti. 

Nihayet ağaya hitaben: 
- Ağam, sabırlı ol!. Y edlrdi

ğin eloneği haram etmem . 
Dedi. 
Ağa, bunun U.zerine sustu. 

Kendi koodine dllşUnmeğe ba.~ 
tadı: 

- Bu nedir acaba?. 
Nihayet btiyilk orta güreşleri 

de bitıti. Cazgır ba6 altını çağı
~rd u. 

- Baa altma gilreşecekler ka 
tan dibine! 

Hc.rgeleci, yine oturuyordu. 
lsmail ağa: 

- Oğlum, ne o, yine mi 6().. 

}'\ınıniyoI"Slm ?. 
Diye hiddetli hiduı ..il söylen-

eli. Hergeleci: 
- Ağam, sabırlı ol!. 
Deyince: 

- Oğul, ortık sabır kald.rrru ?. 
Bundan sonra neye güreşecek -
sin? 

- Sabırlı ol ağam!. 
- OOğlum, başa meşhur Ya-

ncı var .. Görmiyormu.sun başn 
güreşecekler bile Yancı var 
diye baş altına güreşiyorlar. 

- Ağam, sabırlı ol!. 
1<mıail ağa, çileden çıianıştı 

Bağınr gibi: 
- Sen, delisin?. Pehlivan fi. 

mu değ il ! . 
- Bru:ş altına da güreşmez

R('n Yarıcıya mı çıkacaksın?. 

~ Tu be sen delisin?. 
Dedi. 
Hergeleci cevap vermiyordu . 

İmnail ağa, nihayet Hergeleci -
nin yanından hiddetle ko.lktı. Ve 
bırakıp giti. 

İsmail ağa, daha hala söyle
niyordu: 

- Allahın divanesi imiş me
ğer ... Nereden geldi bana be?. 

- Deli herif! habire 1;abırlı ol 
diyor .. 

- Ulan Yancıya mı çıkacak
sın?. 

- Vallahi öldürür .. Kemikle
rini bir tarafa ayınr .. 

Hergeleci, için için gülüyordu 
Ne söyliyebiJirdi? İsmail ağa, 
bırakıp git.nii§ti. 
Baş altı güreşleri de bitmişti. 

Başa güreşecek kimse yoktu . 
Baş pehlivanlar baş altına gü -
reşmişti. Yarıcı, ödülünü alıp 
soyunmadan gidecekti. 
Baş altı bitince davul zurna

lar çalmağa başladı. Elveda ha
vası vuruyorlardı. . 

Birden meydana Hergeleci at 
ladı. Elile davul zurnalara işa
ret ederek susturdu. 

Ahali dağılmak Ü7.cre idi. Bir 
ufak adamın ortaya çıkıp dar 
vul zurnaları susturduğunu 
görünce duraladılar . 

Hergeleci, bağırıyordu : 
- Hey! davulcular, zunıacı

ln.r ! çalın baş pehlivanlık hava
suu be!. 

Hergeleci, bunları söyledik -
ten sonra. cazgıra giderek: 

- Bana bak cazgır, çağır baş 
pehlivanları kazan dibine!. 

Dedi. 
Cazgır, şa.,ırnuştı. Buda kim 

oluyordu. Uzaktan kahveci ~
mail ağa, kıs kıs gülüyordu. 

Cazgır, Hergeledye sordu: 
- Ne istiyorsun be?. 

G .. 1 - ureş .• 
- Güreşler bitti .. 
-Baş güreş istiyorum .. 

Deyince, cazgır: 
- Sen mi?. 
- Beğenemedin mi be?. Ben! 
- Yancı ile mi gürcceks.in?. 
- l!."vet .. . 
- Sen kimsin ki ?. 
- Onun orasını kazan dibin-

do söylersin?. 
- Şimdi söyle .. 
- Kazan dibinde söylersin ? . 

Burası er meydanı.. Haydi, ça
ğır baş gli.reşi.. 

Dedi. 
V c, derhal soyunmağa başla

dı. Kisbetini giydi. Alınli birbi
rine girmişti. Kahveci İsmn.il a
ğa Hergelecinin yanına gelerek: 

- Oğlum, delirdimn.i sen?. Gi 
yin!. 

Diyordu. 
H"ergeleci, soyunuyordu. Der

hal kispetini giyip paçalarını 
bağladı. Ve, kazan dibine gel -
df. 

Yancı, oturuyordu. t5i alay 
zannediyordu. Bu da kimdi ?ı 
Delinin birisi idi. 

Fakat, nede olsa meydana 
çıkmış gür~ isteyen bir pehli
van vardı. Dimetokalılar birbir
lerine soruyorlardı : 

- Buda kim acaba? 
- KUçük bir pehlivan!. 
- Yancı öldürür onu ... 
Yancı, daha balfı. oturuyordu 

Yazımda.kilere sordu: 
- Buda. kim?. Deli mi? 

Merh ba a Şehr - i - Ramazan G=.:~ .. :::::ıv~.h;m ıranda yabancılar . Pıl~:..~~:~:nd~'.;"'~ş:· 
Osman Kazma'nın knrdcsi Hasan se Ve hir Rene memurı) • ( Ba§ tarafı 1 inci aayfada) 

(Bat tarafı 3 üne il sayfada) 
Aç köpek diye bana mı 

dedin ... 
- Sa.na dedim ya ne ola.ca.k? 
- Bir da:ha söyle bakayun. 
Tam bu esnada. Beyazıt mey

danından "güm!" diye top pat
lar pata.lınaz. 

- Emin! bu akşam iftarı ne-
rede edeceğiz? 

- Bilmem. Hele Direkler
arasına doğru yollanalım! di
ye ikisidc kolkola girince kav
- a dinlemek yüzünden kendile
rmı unutarak evlerine yetişemi
yen oruçlular: 

- Hay allah 18.yığınızı ver
sin. Bizde sahiden kavğa edi -
yorlar sandık! diye dağılırlar ... 

İstanbulun büyük konakları
nın bütün ramazan kapılan a
çıktır. Ev sahibi evde bulunsun 
bulunmasın kadir gece.c;ine ka -
dar iftara gidilir. Fakat lie.rkes 
pa..'.janın yahut beyin evde bu
lunduğu akşam ziyafete gitme
ği tercih eder. Çünkü yemekten 
'Sonra diş kirası adettir. 

Ekabiroen birine bir bekta.şi 
ile bir softa iftara giderler; ye
mekten SQnra efendinin huzu
runa girilir; ev sahibi m·vela 
softaya sorar: 

- Hoca efendi! siz işr eder 
misiniz? 

-Allah göstermesin. (0 fun
mül-habais)in çok şükür Trn~ 
si ağ-.tJ.IDa girmedi. 

- Kumar, zanparalık, filim.., 
- Aman efendim, söyleme -

yin üstüme fenalık geliyor. 
Ev sahıbi bektaşiye sorar: 
- Baba erenler; dem çekecmi 

sin? 

falara, halayıklara tahsis edi • Kaz.ma ile muteber armatörlerimiz- dık ve vefakar kn.lımştır. mahrumivctiııe mabkunı 
lirdi. den Kalkavanzade Tahsin'in kw Bu muhabbet nasıl izah edile- mişt.ir 

Yirmi sekiz çelebi :Mehmet e- Mihrişah Kalkavan'ın dü~nleri dün bilir?. Derhal cevap vereyim : - '/ 
fendinin, Paris sefareti bir yaz akşam Taksim belediye gazinosu sa- Ben hala Vasnıusun lram neden r 
ra.ınnzanına tesadüf ettiği lonunda güzide davetlileri huzurunda oka.daı· hararetle sevdiğini bil- ''Ye11 i aba~ •s1,, 
için ütarı sefarethanenin tes'it edilmiştir. Gene evlllere saadet miyorum. Bir muharrir bana 11 U,, 
bahçesinde yaparlar . Tep - ler dileriz. dedi ki: "V asmus lranı seviyor- "I " f • t ı 
siler dolusu ütariyeleri, üç dört 1 1 du; çünkii 1ranm hususiyetle- 1 an ıya ar~ 
türlü çor.baları, hindi dolmaları- Askerlik ;~/eri rini tanıyor .yerlilerin huyları- J\1· 
nı, kuzu püryanlarını, tabla tab- Y na •bayılıyordu" _ , 
la börekleri baklavaları dışarı- -------------· Her ne hal me, işte bu Va Ba!'lhk maktu olarak 7~ 
d ,.........l Fr ızl al 1. Tüm. Ae. D. Btk. dan: "k" d be · rn..-·"'---ta ~ .1111 an seJ~""'"'en ans · ar ar a- mus ı ı sene en rı ... ~ı~ n Birinci sa,·fada santimi :J'"' 
nnda konuşurlar: Bir mesele hakkında malOmatına da bulunuyordu. Tam ıkı harp ikin i ·' s!JJ 

müracaat edilmek iızere Yd. P. Tğm. · f k l · · ı c - Türkler bu yemekleri yi- sencsı, a at onun gaye erınm " " A,.ıı 
yecekler mi? M. Avni oğlu 317 doğumlu (30131) tahakkuku için şart olan İran- Vçiincli " " l~ 

kayıt No. lu İbralı.im Nec:detln ya tc- İngil" h b" ·1ı:- ediln · t" n·· 1·· ·· "" - Tabü yı·,...,...,.ı,ıer, hiç ye _ ız ar ı ı cu:ı ıcnlli} ı . on uncu ,. ,, "' 
J~ lelonla veyahut daireye gelmek su- Yal T.~.. • tan kl ı '" meseler hazırlatırlarmı? ı nız .c.ı..ı.ganuı ın aya ana - Ileşinci ,, ,, 

retile Veznecilerdeki Tıim Askerlik - ·t ·· ·u · k ti" · f.j} 
- Bu kadar yemek yedik- d . 948 ,.. ·1 c:agına aı unu en uvve ı ı· Altıncı 

alresıne 5 .-o. ı e çok acele mü- eli. lrarun harbe girmesi hiQbir " 
ten sonra dayanamazlar mutla- racaat etmesı ilan olunur. planda yoktu. Ancak f eld ma.re-
ka çatlarlar. * şal 1'.,on der Golç paija lranın 

- Ona şüphe yok.. harbe gir.mesine taraftar idi ve 
- Aca:ba kaç dakikada çatlar ŞUBEYE DAVET bunu mutlaka temin etmek ka-

lar. Fatih Askerlik tubeainden: naatini il<•ri sürmüştii. 
- Nihayet on dıikika sürmez. Y. P. As Tğm. Hasan oğlu Münır Diğt.•r taraftan İran kabilele-
- Ben yanm saat dayanırlar (40994) rinin İngiltere ile müttcfilcleri 

diylforum. ak s. 7 ile. Me. ömer ~lu M. Sabri aleyhindeki hissiyatını ımuhafa-
tar v ti gelir iki arkadaş za ebnck de gil<;til. Mesela 0 ta· 

aralarında çatlama kenfiyetinin <327 - 25> rihte Tacıbostanlıların hissi vatı 
kaç dakikada vuku bulacağına Acele şubeye mUracaaUarı. Vaı>musun yine cesaretini 0kır-
dair bahse tut~urlar. mağa başlamıı-;tı. Diğ·cr taraf • ı 

Sefaret erkanı sıvanırlar, , 
f Mürebbiye istiyenlere t:uı artık \ asmuımn par< ı da 

yer so ralarının başına geçerek kalmamıştı. Alırama çckilrli.Ar-1 
ne var ne yok siler süpürürler. Uir Alman mntmazcı kibar bir aile tık (ırada.ki !nı,ıiliz esirlerini z.i-
Ondan sonra ezan okunur tcra- nezdinde ,111ürel.ıl.ıiyclik ve ev işlerile l <l "d · k ~. · · vih namazına kalkarlar. yare e e f!l e.nuyere u.ı.ırcsme 

1 rtigaı ed""ek bı"r i" nrıyor. t ... iycnler knrıandı 

- - t.l)ll 
li ve 12 bin İngiliz \'e r> 

asker esir oldu. eı1 
Oı·,ı<laki Türk Kuvvetl 

kumandanı general Fon 
Uolq paşa 1915 ikillci te _,.1 
de Bağdata. varmıştı. Vı....
yalnı.z Dicle boyundaki ~ ~ 
kuvvetleriıtl mağlup edercdS 
almak değil, ayni zaman 
randaki İngiliz nüfuzunu~ 
maklı. J<ivwla 'rürk muv fJ 
yeti temin e<lilecck, ond{!JlıJı 

Türklerin böyle uzun müddet 'll '"'" "' '" t • 

yatıp kalktığını seyreden frenk- Yeni Sabah idaresmde (M. S.) reınzi-

ra li'on der C'ı<ılç'ün planı t. 
kuk edecekti. Bu plana gor 
randa yabancı nüfuzlar<lafl 
tanlarak Alman niifuzunrı.il, 

ler birbirlerine: le müracaatları. 

Tlirk nıferi cak; bir İran ordusu teşk 
1
, 

nacak. bunl:::r Iranda bt' 
Zair Kndir hanla maiyetinde- Ahna.n ajanlarının himaye 

-Haydi gidelim! dcrler. 1 Bunlarda bu jimnastik varken 
seni benide yeseler çatlamala
rına imkan yoktur! 

ULUNAY 

Sahibi: A. Cemaleddln Saraçoğlu 

Ncşrly:ıt Müdfidl: M acit Çetin 

Basıld ığı yer: ( H. Bekir Glirsoylar ve 
A, Cemaleddin Saraçoljlu matbaası) 

kilerin paraları ve yiyecekleıi onların tedrisinden gc~!·~l-4 gıyece..kleride tükerunişti. Yolla- man<.lıuıına verilecek ; htilLı=f. 

- Eyvallah... Mangır olsa ====================================::::::===== 

·n kapalı ve İngili.ıı:lerin elinde i- ran Almanya ile müttefikle 
d.i. Hiç birşey ithal eclilonıiyor- tarafına. ilhak edilerek Ef ı_.,d· 
du. Denizleri ancak İngilizler tan bir dn.ha mukavc.nıel 
açabilirlerdi. bu vaziyette İngi- 1 yecck bir hnle geürilecclı 
Jizlere teklifte bulun.maktan, a- hayet Hindialan bütün l>ntJI 
mana gelmekten de ~ekiniyor - r.ıfiyle irtıbalı kesilerek l... 

biç ayı}\ gezmem ... 
- Kumar, zanparalık ... 
- Her türlü.süne eyvallah a-

ma dediğim gibi ma.ngırsızlık 
yüzUııden böyle ham sofuya dön 
düm. 

Gidecekleri zamam efendi bo
caya ~ kirası olarak beş ku
ruş, bektaşiye de beş lira verir. 
Softa: 

- Ama.n efendim, der. Yanlış 
lık oldu galiba. Dainize lbeş ku
ruş, bu zındık herife de be.ş lira 
ihsan buyurdun\12. 

Efendi güler: 
- Ne yapayını hocam? O s-J 

zin gibi değil .. Onun masrafı zi
yade ... 

Yemekten sonra büyük ko- ı 
na.klar<la. imamı ile müezzini ile 
ililıicileriyle teravih kılınırdı . 
Salonlarda dahil olduğu halde 
büyüle sofalara seccadeler seri
lir, ortadan bir kısmı kafes pa
ra.vanalarla ikiye bölünerek ar
ka taraf hanını efendilere, kal-

Yanında.kiler cevap vermiş -
lerdi: 

- Bilmiyoruz ... 
lsmail ağa ,Hergeleciye: 
- Oğlum, çekil buradan .. Ne 

yapıyorsun?. 
Diye söyleniyordu. 
Nihayet cazgır, Ya.n.cının ya-

nına geldi. Ve: 
- Usta! ~oyun!. 
Deyince, Yarıcı: 
- Ne var? .. 

..._~ __ Me4_ .. _ Leyli talebe velilerine 
Yatılı okullarm nizamına uygun talebe karyolalarını 
t Ahmet Ateş Karyola ve mobllye aatıt evinden 

tedarik edebilirsiniz. 

11111111 Nuruosmanlyede Kılıççılar içi 

Yüksek mühendis mektebi 
aıüdürlüğünden: 

1941 - 1942 ders senesi talebe kayıt muamelesi !Eylülden itibaren 30 
Eylüle kadar sııbahları yapılacaktır. 

Fazla tafsilAt için mektep idaresine müracaat edilmesi. (7502) 

-.....--

Yüksek Öğretme nokuluna talebe 
kabul şartları: 

Okulun gayesi Liselere öğretmen yetiştirmektir. Yatılı Te parasız olan 
ve tahsil müddeti 4 seneden ibaret bulunan Okul asal:ıdakl Şubelere ayrı- ı 
lır: Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik -
Kimya, Tabi! tllmler, Yabancı Dil <Fransız, İngiliz, Alnıan Dili ve Edebi- 1 

yatu Okula prmek için Lise Olgunluk imtiharuru başarını~ olmak ve 
7 Birinciteşrinde başlıyacak olan knbul imtihanını kazanmak şarttır. Nam
zet kaydı 1 Eylfil ile 6 Birinciteşrin arasında salı, çarşamba ve cuma günleri 
Okuı binasında yapılır. Daha fazla tafsilılt almak L'<tiyenler Okula müracaat 
edebilirler. (6958) ) 

ANA-İLK- ORTA - LİSE 
Ku. ve Boğaziçi Liseleri y;~~JZve Erkek 

ArnavutklSy . Tramvay caddetıl : Çlftesaraylar 
Kayıd için hergün 10 dan 17 ye kadar mektebe mı..iracaat edılebilir. 

tık kısım 29 EyJulde, orta ve lise kırmıları 25 Eyl(ıldc derslere 

başlıyacaktır. Telefon: 36 • 210 

- Bir pehlivan güreş istiyor ============================================ 
senden?. 

- Kim imiş o? .. 
- Bilmiyoruz, .. 
- Pekfüfı .. 
Dedi. V c, hiddetli hiddetli so

yumnağa başladı. Kispetinin pa 

Yatılı 
Yatısız 

ilk-Orta·- Lise --~--ı• 

lstiklil lisesi 
Talebe kaydı için her gün müracaat edilebilir, 

Kız 
Erkek 

çalarını bile alelacele ve, gelişi il••••••• Şehzadcbaşı . Telefon: 22534 
güzel bağladı. Kazan dibine yü
rüdü: 

Yarıcı , iri gövdesini şişirmiş 
küçük hasmını baştan başa sü
züyordu. Hergeleci, oralarda de 
ğildi. 
Yağlarunalar oldu. Davul zur 

nalar sustu. Hergeleci ile Yan
cı kıbleye döndüler .. 

Herkes merak içinde idi. A
caba bu· kimdi?.. Bakalım caz
gır, ne söyleyecekti. Nihayet c:ız 
gır, Yarıcıyı takdim ~tti. 

Sıra. Hergelcciye gelince la -
kavdane ve istcmiyerek sordu: 

- İsmin ne sen.i.n?. 
- İbram!. 
- Nerelisin?. 

( Arlm.sı var) 

1 Devlet D emiryoUarı Hcinları 1 
Aşağıda cinsi. ıniJ.;tarı, muhammL•n bedel ile mu\ akkat temınatı yazılı 

malzeme kııpa'ı zar! usuJile satın alınacaktır. EksiJtnw 1/10/1941 salı gü

ııü saat 11 de Sirkecide 9. İşlelıne binasında A. E. komisyonu tarafından 
yapıbcaktır. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve diğer kanuni vesaiki muhtevf kapalı 
zarflarını ayni gtln saat 10 a kadnr komisyon reisliğine vcrmcl,..ri 157.Jmd1r. 

Şartnameler parasız olar:ık komisyondan verilmektedir. c8236> 
Muhammen Muvakkat 

Cinsi Miktarı bedel temınat 

adet Lira Lira 
Karo Mozaylk 30000 > 

> > > 5160 387 
Süpürgeliği 4500 > 
Karo Shn:ı &0000 > 

lardı. Kibirleri buna ınanidi. hiş ve nıiittdik kuvvetlet•11 

O sırada KüttüUimnra rnuha- ne g-e<;ccckti. 
sarası neticesinde Ti.iı kler nıu- ıv' 
zaff cr oluyorlardı. I\:üttülamara l"on der Oo1ç'lin bii:\'fü< 11 

düştü ; İngilizler en cehalet aver Bu plan mua;r..za.ın bir ;..' 
şerkleri kabul ettiler. Bu vazi- planıııın ana hatlaımdnn.t 
yel İngiltcrenin biıtün şarktaki tc.'jkil ediyordu. Çörçil ışıfl'i 
itibarını s.a:rntığı halde İranlı - İngiliz b~vekili) di.inya l 
lar yine kımıldanmadılar. At:-- isimli biiyük e.<;erimle a;yoı < 

tık Vasmus<lan h~lanmıyorlar- "- Almanya için hayatı 
dı. Vasmus için artık Nasır Di- sele ablukayı kırmaktı. Vııl' 
van<lan gayri ümit yoktu. ki Almanya denizlerde artı~ 

Bir temmuz günü Zair l{adir giltereyi mağlup edemiyor 
adamlarını topladı. Onlara tali- aııladı: han~i tarafa dbııf 
mat verdi, bunlar Vasmusun e- di? Onun için iki yoldan ~ 
vi önüne giderek ha.vaya silfilı ihtivar etmek zarureti val'' 
attılar. HaykınşWar, küfür et- Eğer ablukayı de.-...izlerde I< t 
tiler camlarını kırdılar. mıyorsa karalarda kırmayn 

O sıralnrda y::ı.runda yalnız sa malı idi. E{ter deniz kapalı 
dık nrkada.'?ı Sultan Ali vardı . Asya açıktı. Almanynnın ~1 

Muhakkak ki yerinden kımılda- hinunat ve iaşe mad<leler!_Jl\ 
mayan, kirpiklerini bile kıpır - tidai maddelerini bıılacağl · 
datımıyarak kitabını okumaya ancak Asya idi. Bu yol o).1.l~ 
devam etmiştir. Bir gün sultan sı7.ın , bn menbalar elde edilrı' 
Ali Va.c;mustan bahsederken de- sizin onun mi.ithiş harpın~ 
mişti ki : si yıpranacak, a, .. :rsıla\!aktı. l, 

- Hiç; birşey söylemedi. Sesi senesinde Almanyunın vrıı: 
çıkmadı. Sakin ve sa.met otur- hedefleri KaradeD1zlc, Hazcı" 
du. nizi olmuştur." 

Kiittiilamara ve Enver paşa Sonra C:örçil fiun:an ilfı\'C 
Ben evvelcede yazmıştım; tek diyor: 

rar ederim. Bizim Küttiilii.mara - Bu iki hedefin ikisi de 
d k. h · ti · · nin allındn idi. Onları cld~ 

a ·ı e'Lıme mızın mfü;ebiple • mek ikti"durının fe\·l•.ınde tıır 
rinden biri <le bu VasrnuBtur . 
Bu hezimet lngiliz silfıhının değildi. 
şarkta UKradığı hezimetlerin m Bu da doğru. Ancak f1 
vahimidir. Küttillamarn 29 ni- denizi mc..,elesi birinci fl 
san 1916 da te;..lim olnıu ·lu . bir siyaset, bir eli•Jlomasi ir 
Küttifüimara henüz muhasara . di. Halbuki Alman d.iplon !! 

da iken İngiliz hülniıneti Türk müttefik olarak ancak r.fiu t 

hükiımctine şöyle bir teklifte kazanabilmişti. 
bulundu: Von der Golç paşa bu pl'ıı1 • 

- İki rnilvon liralık tnznıi- tahakkuku için Ba~da.da gi 
n:-ıt vcn•Ji.m. İ~eride buhın:.ın bii ti. Planın esaslaıını ha?.ırl ··, 
tün Hilfı.hl.'.lrı sL.e fr~linı e<lelirn . Üi'e!'c iken ölfo:n gelip çatt~: ' 
Yalnız ma.hsur bııluıı rın kııvvC'l- Ü'n galrba. paşa da bütün 11111 

lcrin geri çckihııcsinc nıü:;aade lerini terket.mek üzere id 
ediniz. hay:ıt onu 1.cı ketti. 

Enver na.c;a bu teklifı rcdd<>t- (Arkası var) , 
:=-~=::====================::=-~_.....,:::: 

Üsk ··dar Ha kının Sayın 
Nazarı Dikl<a " İne 

; I' 
Sömikok \ "C Knrulıi!k lrnl.lnrı 22 l..;~ ffı" fu~:artt"'iİ güniiııdc•I 11ı 

ha.n•n Os•oic!arcla Ilalubrut i ı.eh Jutl{· l<ftin Jurıı.him Yol ıl .. ı 
ına.hrulmt <li•po um•.ı pera!,entie Mıretite , müşteı iı1in , .. •t 
na b.~lim şa.rtilf' fonu 2:$,fi fo--acl n . hl~'dır. 

Köınü lerin s ış ve tcvziiı•c ınnte'lllık t u at ı.rı J.:•nda v:ı o,ııc 
kdyetlc.rln Galahıda yenl Yolcu snlonmıuıı f'ltn• U k •• tında ·ı .:.rkıye ıcLıf! 
1ıatış ve tevzi ı ıüeslscscslnr hilrlirm.,ei rica clum r. 

Tel.fon: H760 (83!>8) 


