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23 Eylül 1941 
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G0NL0K SiY ASI HALK GAZETESi 

iDARE YERi 
Nunıosmaniye, No. N &tııı:nul 

Tılgra.f: YENİ SAB&B ı.t.wı .. 

TELEFON:~ ......-

Her yerde 5 Kurut 

Şark harbi
nin hedefi 
\le şartlan 

;-__ 

Büyük Millet Meclisinde 
hararetli miizakereler 

$1frllar ile>Wik,e hıtdi
.,ir; 6iıtlln Wiiin ~·le-
"'~ y.,."-'
~ .... ı oJ.vp Ja hrltakhk "" 
?~clefi temine hizmet etti. 
flQi tasavvurdan aciz luılı. 
90,.llz. 

~ erlinde ivi ha:beı al:ı.n 
~ bır kAyn.akt:m ôğreni
li . lip matbuata intikal et
. rı~ malümata göre, Alman 

it alya kralı 1 

Sulh 
Teklif etmiş 

Lcndraya göre: 
Seriinin ilhamı olan bazı 

projeler Rooseveltin 
mümessiline verildi 

Maarif ve Maliye 
vekilleri mecliste 
izahat verdiler 

.. 
Meclis, 1 Teşrinisanide top!anll\ak 

tatil kararı verdi 
. ., rı '1L u 

• 
llll1! muharebesinde Alman 

tetıel kurmayının asıl hedefi 
llİ&beten az zajiat vererek dü.ş
~ kuvvetlerini mahvetmek
-:n ıbaretti. Berlin bu hedefin 
~llıdiden elde edilmiş olduğunu 
" tın.ekle memnunıyet Jnw;edı,or. 

Ankara, 22 (a.a.) - Büyük 
Millet Meclisi meslisi bugün 

ltalya Alman Şemseddin Günaltayın ba.şkanlı-
ğında toplanmıştır. 

boyunduruo~u altına do~!ı:.eit:ri~~~~~ sı;zü~r:~~e 

bazılarının ruznameye alınara.k 
müzakeresini istemiştir. 

Ba.şvekiln bu lalthi tasvıp e
dilmiş ve böylece ruuıameye a. 
iman mad<ielerden yüksek mü
hendis okulu ile teknik akulunu 
Maarif Vekaletine devrine ait 
mazbatanın müzakeresinde mub 
telif hatipler !<iiz almışlaıdır. 

~ Sertinde iyi haber alan bu 
gelen evrak arasında bulunan v!" li al'rıak kimdir? Ondan ou ma- 1 ALMAN • RUS 1 ıı 

~ınu.tı alan ve mıı.tbua.ta veren 
h·llı<tir? Buraları meçhul. Her ,__ __ HARBİ 
:y "l<le Berlin matbuatının ve si
~ mahfıllennın •bıJı.;u , harp 
<I anında vaziyetleri goz ooıin
~ııtulursa, bu maliimatm ga
dar leme çıkması resmi ::imam 
d mahfillerinde anın edilm ı 
lııı<tlıek olduğu anJa,şı)ır. Yalnıı 
Ilı ııun a~ıktan açığa i-esıni .A1 -
~teblif'.inde yahut D. N. B 
ııö"Yabnda ilan edilmeyip d· 
ta Yle dolambaçlı tıir surette or 

inziliz gHeteıerine göre !ALMAN-RUS 1 
- HARBi Ol. rmekten korkuyor encümenler tarafından tetkik e-

dilerek heyeti umumiyeye sev-
kolunan kanun 18.yihalarından {Sonu oııyfa 3 11Utun 4 de) 

Moslıova bildiriyor Rusya mağlup 
olursa harp 

cok uzayacak 

Berlin bldiriyor 
Londra, 22 (a.a.) - M. Tay· ı-----------------------

lor ile kardinal Maglionun veki
li ınonsinyör Montini arasınclıı,
ki görüşme, Mihver tarafından 
Reis Rooaeveltin mümessiline 
bir takım projeler verihniş ol
duğu faraziyesıni ta.kviye eder 

Fener yan ını tahkikatı Kief 
tahliye 
olundu 

1 

Arausbugg \ 
Zapt 

olundu 
giiı;mektedir. O derecede ki M. •--------

. Ya atılmasından elbette bi. 
~elik bulunduğu aşikar ise dı 
ııı ı~celiklere umktan nüfuz et 
ıı:;nın de imkflııı 'Jlek yoktur 
h gibi tedbirler, umumiyetle 
ti"" memlekette, icabında, neş
tı{'atın mes'ulivetini luııbul et
g etı\ei< için tatbik P<lildi<Mn • 
t~~'. Alnıan zimruı1d~rlar ınah
ilıtrııtıin de söylenen ~eylerde 
0ı)ı'~tkii.r davranmak ist~ 

- --
Kızıl ordu mallup olur. 

Taylorun Amerikaya döndü - y k k •• •• d 
fy ~an ~- Rooeevelte ken<~i- angının Onta YUZUn en 
sıne ifşa ooımş olan pro;ıelenn 

lngiliz ve Ameri· 
·<an heyetleri Mos

kovada 

sa Alman ordusıınur 

karşısına mukavemet 
edebilecek başka biı 1 

ordu çıkarmak mümkiı. 
__ olmayacaktır. __ 

Karadenizde 51 
kruvazör ve 2 

~~;~~~i~~i =~ çıktığı tahakkuk ediyor 
tarikiyle. Romad~ ge.onıış olan Fmemdd yangın '13di-esin in felDkebıfıdf.I · · - &-lediy 

lngilterede muhrip batıl'ıldı 

diııınplodm:aaıhatik .n~lrudidmyelerAm, p'.1-kpa- , Tiı ~yın müşooreken nldığı tedbiritt lllt'ti~n:"' bu ,·aWJı~ 
.,..... en en an dıı§laı- tamameo yerlıeştirilmişlordir. 

(Sonu Myfa 3 aütuo 3 de) • - Vali beledi · · 

1 
ve ye reısı doktor 

"'0ıtuna ihtimal verebılıriz. 
~~t halde Alman - ı.ı~' mu
eıJiJ elıe.;inde asıl hedefın elde 
l!at llıış olduğu hakkındaki temi 
tııı Ilı l'esmi .surette ve_nlıneyiµ 
bet~ ilan edilmesınde ısa
ı.-.;_ ,ı:österilmiş olduğu muhak
~- _Çünkil sırf müteh:uısı~
""'a değıl de unıoım hııik kitlesı
~ hitap eden bu eOO!erın okuyu 
c~ıara tam bir kanaat telkin 
~tnesi zordur. Büyük okuycn
iar kit J esi harp san'atırun 
l llcehkJerine vakıf olmadığı 
t~ın ancak müteh9.8S1Slarm id
lı:<llt edebilecekleri hakikatleri 
i 0 lay kolay kavrayamazlar ve 
~'" ehemmiyetini ta.kdir ede
! e~ı_er. Mesela büyük ·halk kit
ct~l •çin hu harbin asıl hedefi 
~ana galebe etmek vf> on:ı 
tn Çoktürerek kendısini sulha 
tıetbıır eylemektir. Sovyetler 
1ıll'~i_ği, geçen sene Bordee.ux 
~ lllnetinin yaptığı gibi, Al
<I n _istila orduları başkuman-

Bedin; 22 (:ı.a.' '...%~ n 
Moskova, 22 (a.a..) - Sovyet Rusya için tebliği; 

istihbarat bürosunun 21/22 Ey- Kiyefin g:u-kındaki mıntakıa • 
ıı:ıı gece yansı tebliği: tanlı haf tası da ufak bir sahada sıkıştınlınış 
Kıtalanmız 21 Ey!Cll günü bü- olan düşman kuvvetlerinin im· 

tün cephe boyunca dü.şmanla mu : __ Londra, 22 ~~a-) - Bu- ~ına devam olu:mna.ktadır. 
harebeye devam etmiştir. gun ba.şlıyan Rusya ıç~ D 

Giinlerce süren anudane mu- J tank haftası,. Ruslara. lu-
1 üşm:an kurtulmak içi.ı yap-

harebelerden sonra kıt'alarımız zumlu harp malzemesinin tığı müteaddit ümitsiz teşebbüs 1 
Kiyefi tahliye etmişlerdir. sür'atle verilmesi mevzuu ler de ağır ve kanlı zayiata uğ- ı 

Londra, 22 (a.a.) _ Klyefin • üzerinde ehemmiyetle duran ( ra~~ının merkezi olan 
.sukutu Moskova tarfındn bildi- Loudra ma.tıbuatı tarafından l 
rilmesi üzerine umumi alaka hararetle sel8.ın.ianmakta- ( Araustıugg, azimli ve sür'atli 
şimdi Ukrayna baş ııehrinin şar- dır. ( bir hareket neticesinde ahnmış.-

(Sonu ııayfa 3 oütun 2 de) Tiınes gazetesi yazıyor: 1 tır.İ.ıman hava kuvvetleri dün 
- _ _ Meşru cür'etkarlığın a- Sovyet vapurlrauıa. bilhassa 

za.mi haddini göstermek za-
A lman lara göre (Sonu sayfa 3 oUtun 7 de) ~~~~~b~u=~; 

l~~\~~: b~o:zı~~~~~ IT~;; ; Azi'.; ~~~-· · "i 1 

oaçirileceot haberleri Rus cephesinin iki kanadına tevcih edilen 
tamamen uydurmadır darbelerin asıl hedefi ana ordu olabilir 

aJ!Iıgına müraca.aıtla mütareke 
~Ya sulh talep etmediğine gö- Fakat bu niyetle- 1 YAZAN: 1 
d ·.Alman ordularının asıı he' f • Emelıli General Kemal Koçer 
1ı?fı .. 11imdiden elde ettiklerine rin ngılizler tara- - -
e tıyük oJ.-uyucu kitlesinin akıl f d b 1 • 
~ırebilınesine imkan yoktur lll an es enmesı Diğer gruplara nisbetle za- imk8.nı ba.lışedemecli. Düşman 
ri,_;ııan orduları asıl hedefi ş.im· hatıra gelebilir yıf olması muhtemel Budiyenru cephesi derinliklerine doğru 
"\len temin ettiler denilince, bu orduları , bütün karşılaştığı va- fırlayan Kiyefin, kim bilir bel-
~lı:~sıız büyük okuyucu kit- Beriln, 22 (a.a.) - Yarı res- ziyetlerde kuvvetlerinden bir ki bir sevkulceyşi kama 'rolü 
o""ı iŞieri bitmi>j olacak AJıman mi bir kaynaktan tıildiriliyor: kısmını feda etmek suretiyle çe- oynayacağını tasavvur edenler 
"-l'dularnıın ana vata.na.. yahut Sovyetlerin Bulgariatana kar- kilmek imkinlan aramışbr. de vardı! Bir ordu, bu vaziyet
;::':'!ka cephelere avdet etmel.e- şı yaptıkları mütemadi şantaj Budiyenn.i, üç aydanlberi tali- ten, gerçekten kuvvetli enerjik, 
tj"'e inti!zar eder. Harp tebliğle- teııEbl>üsleri münasebetiyle si- hin hiç bir liıtfuna mazhar ola- ve insiyatifine sahip bulıınmak 
lı levali edecek ve şarkta mu- yasi Alman mahfillerinde, bu m.amış ,hasmına zengin bölge - şartiyle, büyük istifadeler ede-
~enin devam ettiği anla- memleket etrafındaki İngiliz ler de bırakmıştır. Ne Dinyeper bilirdi, .Mman cenub grupu D'm
~ olursa acaba hangi he- propagandasına işaret olun - sularının taşırıhnası, ne tabiatın ycper ötelerine atladığı, hatta 

h
eli. fın t.<>.min edildiği suali bu ca- maktadır. lbu baş komubna gülümsemesi, Kiyet; ııUnal ~e ce';!~plan çe-

kaJabalı" zihnini kurcala- (Sonu aayf• a oiltun e da) ona, bir direnme ve deprerune vırmekle telıdıt ettigi günler-
~1\l durur. gın !!"""'!!!"""'!!!"""'!!!"""'!!!"""'!!!"""'!!!"""'!!!"""'!!!"""'!!!"""'!!!"""'!!!!!!!!"""'!!!"""'!!!"""'!!!"""'!!!!!!!!"""'!!!!!!!!"""'!!!!!!!!"""'!~ de de, Budiyenninin bu mınta-
" licıe Berlinden gelen bu ha.- edilınesi şeklinde gösteriliyor . a;ydanberi .A iman resmi teb- kadaki orduları intizar da idiler. 
l\..ll(jjsin alt tarafında aaıl hed&- Alınan ordularının eline pek çok liğlerine göre Rus orduları a- Sonu uyfo 2 sütun a de) 
'"'1 elde edilmeei için temini li- gııınimet geçtiğini resınt tebliğ- rasında irtibat kesildiğini ve -

• 

• 

llalyao Kralı Viet.or Emmanuel. t.oraııi;yle benber 

Lut.fi Kırdar, dün felaketzede 
V&lanillu;!l&J tn yerleştiri.ktikleri 
binalara kad&r giderek bu hu
susta alın.an t.Edıirleri tedkik el· 
miştir. 

Öğrendiğimize göre Kır.ıla.y 
Cemiyeti, bu vatand~Jarm 'bir 
aylık iaşe ve iıbrieleriııi taa.bh.lit 
etmiştir. 
Yarımdan itibaren ,file:ıı. yar-

dmıa başlayacaktır. • 
MüddeiUID'.ı.mlliğh. iaJM!nıb 

F'ener yangını etrafında müd~ 
deiumumilikçe yapılaı. tııııb.kilrn
ta eheımmiyetle devam edilmek
tedir. Tahltikıı.tı idare e;ırn mü<l 
deiumum! muavini Tahsi., Okur, 
dün yanında belediye mühendi< -
leri olduğu halde tekrar vak' t 
yerine gitmiş, ve ~ bir ke§if 
daha yapmıştır. 

Bu keşif sonunda tesbit edil
diğine göre, yangın, Patrikha -
nenin lıczı.k Uısisab yüzünd"'1 
kontak yapan elektrikten çık

V'ak'ada kastolmadığı anla· 
şıhnıştır. 

Şimdilik zana.ltına alman kim
se yoktur. Talıık:ikata devam o
lunina.ktadır. 

•••••••••••••••••••••••• .. 
Londrada 1 
Beynelmilel biri·· 

konferans 
taplanı yor 
Londra 22 (a.a.) - Reuterin 

diplomatik muhabiri yazıyor: 
(Sonu .. yta 8 aUtı.ın 2 de) 

Petrol 
fiyatları 

lranda Yabancılar 
~gel.en •be§ şarttan balıso- !erde görüyoruz. Faka.t Ruslar merkezi bir sevk ve idare kal- R 
ı:ı~ası ve bunlaıın bildirilmesi bili atacak top ve gülle bulu - ınadığıru biliyoruz. Fakat bıma. r- amazan ~ Ticaret Vekaleti 
lh~~ün bütün zihin karıştıracak · yorlal' ki harp devam ediyor. rağmen Rusların harbe dew.m 1 Tarih bir tekerrürden ibaret 
~~ttedir- ŞartJa.nn birinci- şu halde bu şartın tahakkuk et- edebildıklerini gördüğümüz için BugOn Ramazanın birin- tarafından yeni· 
~~~;ir1veeı::~u~'tilkengonn· m~•insb~ m.iş olması nasıl kabildir? yeni bir muharebe tarzı icat ci günüdür "Yeni Sabah,, d t •t l d R l l l gill l l da bi • 
."'il ..,, " Ü<;ilncü şart, düşmanın geniş ve ta.tbı-lı: ettikleri anlaşılıyor. en espı o u~ u us ara n z er ran rte-ştiler, 
taı,,,:ıa~erleri,, harp harici bı- o"L.üde' ••• . TUZ hareketlenn· e Berlin.in iyi haber alan kaynağı okuyucularının Rama- Ankara 22 (a a.) - Ticaret fakat b • E/ k l IE/ :. t 

·"'llllU< ,_~ • "' ........ edi.. ve1<• 1 etın· d'en teb.lig" edi'-'·tir·. ayrı ır gan o u ganıt nna l"ıi tan ı ........ ,, oldugu söy- girişmeyi düşünemiyecek dere- bu noktada bizi tenvir etan gı zanlarını tebrik eder ... ~ 

~!~~ ~h~~ ~kecı:1t: de sanayi istibsalatım te!!viş et- ~~in !1 d~=~: wf:.!~ ~kı;fen ın~;:~~=~ girdi. Maksadı Hindistana yal açmalı-
~..,ş dEmtek oluyor. Şu halde mele imiş. Sovyet orduları har - Bu sabahtan itibaren Ramazan 1s t E1 .. idi ~ .._ • amJ d 
"""'· ' lbm' >--~ndanlıeri hiç bir zaman "1Z. b' . . .... .. (' 'dr'k kamilen kenderun depoların- '··· gan um ucl c arasın a 
'- • .reıllerin de tükenmez insan ._. h k t Beşinci şart Sovyetlerin müf- ayının ırıncı a-un 1 1 

" et- dan temin edilmesi ve nakil üc- • •• 
~11\'\>eti .tük. =mia ve ;.,.. yara- geniş nisbette taarruz ııre e ı · 't k . et . •--'-' fel tn.iş bulunuyol'U2. 1 T . .t ka J"·- -...-....., ..,,., d' .. n mer ezıy sısrn ce ı retleriy e bazı vergi resimleri- e1 ri No. 24 Yazıın: C· S'/llc•11 
lı~k talim görmüş aSkerlen !ne gırişmeyi zaten uşuneır>e - uğratma.kta.n ibaret imiş. Şart- Bu dini ayın b&1 angu:ı müııase- nin arltırılmış bulunması dola- -
&ı-- ,.. harici kahnış ise Lenin- diler .ki. Hep müda.ftuv.la kalru- !ar ilerledikçe kendimizi /bütün betile, kaç gündür şehrimiz piya- yısiyle gazyağı, benzin ve mo-
lti.':dı, ~esayı, Moskovayı hali ler. BınAenaleyh hunda.1 sonr~ bütün karıınlıJı:ta hlssediyoruz. ııasında ramazaniYelil<Jerln satışa torinin ii.zami fiyatları 20 sayılı 
ııı"" müdafaa ediyor? İşe yara- taarruza girişmcmeleı·;,ıi gö- Ve bunların nasıl olup da ta- çıkanldığı, lıallı:m ramazan hazır- Koordinasyon kararına da.Y'!>-
~· denne çatma müdafiler rürsek isühsalô.tlarının kayna- hakkuk ve hedefi temine hrvltıldarını tamaml•dı~ı görülmekte nılarak yeniden tesbit edilmie 
ııa:1 :1 olup da Alınan ordusuna ğı kııruJuğuna nas.J hiikmoiu- met ettiğini tasa.vvurdan aciz di ve 23 eylül 1941 tarihinden iti-
>-te~d mukavemet ediyorlar? na.bilir ki ötedf"nberi 1.Jral d~- kalıyoruz. Bu mütaleayı yaz - Diier taraftan haber aldığımı- baren tatbik mevkiine konmuır 
ltı , anı bo§ bulunca hiç dur- larında ikınci bir sanayi mınta- maktan ma:ksat iyi haber alan :za gö<e bu sene ofis, abvali hazıra tur. 
ı:;;~~': ilerlediklerini Frarısa.dıa kJsı ını-vzuı~ bahistir. Hele şim- Berlilı kaynağını cahil okuyu- dolayısile, pıdecı fırınlarına pide- 2 - lskenderun depo esaa fi-
laıı, dUğümüz Alınan zırhlı kol- dı Amcrik.iıı ve İngiliz yardımı cu kitlelerinin zor anlayışlann- ilk un vemıemeto, buna mukabil yatlan §unlardır: 
~dj1 tankian nasıl olup da da ciddiyet peyda etınektedir. dan haberdar ederek herkesin ıılmitci, börekç;_ ve pastacılara Gazyağının çift büyük tene-
ıtı.i. b en Ural dağlarına ~ Dördüncü şart muvasala yol- akıl erdirebileceği surette neş. ~- timdi •ldıklan unun iki mislini keııi 711.08 k~, benzmin çile 
~ . ulunnuyor? lannı koomek ve ordu ileri hat- riyat !Utıfetıınesi ınüMsip ola- vermet; karar altına almıştır. !büyük tenekesi 931,69 kuruş, 
""llci şart dtiı;ım.an elindeki lan ile mııntazam temas irokin- cağını ricadan ibarettir. Okuyu.,.ılanmıza ramazanı t.eıı-1 !ID<>torinin çift bi.iyük' teneke-

'nb:°'llt'tlin iğtin:ı.ın veya tahrip !arını il.aldırmak imi§. Beliti ilri Hliseyla Oa.laid YALÇIN <ik ederiz- _ (Sonu oayfa a oUtuo 6 da) 

Bir zırhlı otomolıil !.e İran ser
haddi üzerinde dolaşarak kaibi-j 
lelere Hindiııtandan gelen müt
hiş orduların yakında her te.nv 
fı ateşe vereceklerini işa.e elti. 
Bunı.ııı fayda.sı da oldu. 

1016 da bizim, Gellbolııdald 
hezimetimiz hem İngilizlerin 
hem Rusların haya.liode Al
ınanlann en uzalı: İran <toprak -
>an.na nüfuz edeeekleri tehlike
aini so'...--tu. O z:ıman şu fikir ile
ıi ..üriilüyordu: 

Ruslar =e, İngjlizle 
c«nupta venn :ııııhiri biı 
kumandanlığı e1tında lra.nın mL 
hafa rpwnı denılıt.e edeceklerdi 
Sepehı<al&r bııpeldl oldu V\ 
müttefiklere ıııllteın&711 bir 
kabine t~şkil olundu. 

Ru&larla 1ngill7.lerig. 1rıı.n.m 
~ 

Faklı hu k~binenin hiç talihi 
yoknıuı;.. Tam kııhine tcşekrl:ül 
ettiği . gün Kazvındell Rııshr 

f8orıu uyfa 4 sütun 8 da) 



Sayfa. : ~ YENİ SABAH 

Düşünüşler : 

tmtihan salgını 
HABERLE -~-:_B~_:_L:_R_t.I ( $ E H i R -

• 
«'14ayat uz.un ve devamlı bir imtihandı,.. vecizesi sanki yeni yetfıen nesllle 

rlınlz lçfn dtl§OnUlerek ~ylenmifllr. Gerçekten, hayatı kazanmanın bugün 
bizde olduğu kadar sıkı atkıya imtihana bağlı kaldıllı bir cemiyet veya de

'Yfr hatJrtamö1k mÜ§kiJI. 

Kükürt idhaliicin Mekteplerde geni tedris senesi !!.!!_zırlığı 

500 bin lira tahSisat Talebenin mektep
ten~~2:J~u:~itlıal~~ ·siz kalmaması için 
:~~iyü~:~~~1= tedbirler alındı 

Mektep çerçevesi içinde atra sıra ve blriılrinden ağır ımtibanların çen 
)erinden aağ eallm yakasını kurtaran genç artık ıelSmete çıktığı zannına 

kapılt...a aıeelo etmlt olur. Zira, ona cemiyet yeni yoıal daha nke imtihan• 
.. , tıuırlamıttır. 

kararlaştınlmı~tır. 
Gazeteler daire ve mileaeaelere memur alınmak için açılmış imtihan 

Jliınlarlle dolu. Mütevazi emellerle heyata atılan genç, bUtUn ümitlerini 
l:Hığladığı dlplomaaı etinde ot.arak b .. vurduğu her kapıdan ayni cevabı 

lılıyor: «Falan tarlhde yapııao.k hntlhana buy•runl• Ve o :zaman huenıın • 
Ja anler ki, ellnch tuttu6U pullu, miihürlQ kJtıt parçaat, •nmıı olduğu 

gibi her kapıyı kolaylıkla açacak anahtar dettldlr ve kendisi için, haya· 
bnı kaz.anmadan önce aftlmaaı CJer.ken daha btr ırilrU en;effer vardır. 

Portland çimento-
suna satış fiyah Geçen sene zarfında mekteplerde ya-

Ankara. 22 <Hmmst) - Klğıt pılan teftişlerin verdiği .neticeler 
imtihan, ryı amma, nı.ı..tler gl!z önrlnde tut.tunca, bıı, n kendine çuvallar iiçnde Portland çimen

aUveaeafer.f bile ümMlbllf• dltlh"en bir ifkence oluyol'f iki meMUr alına· tosunun tonunun 20 lira. 70 ktr 
cak, mU-racaat kırk bq kl9ll ApCı yukat"ı bun•n gibi lbr ..,._, ruş ve çabuk sertleşen Portland 

lmtfhandı:n sonra geçen lizüeü kararsızlık ve bekleylf günlerinin, çimentosunun tonunun 23 lira 
haftafarının ve '1att~ aylannın fecaatini düıll,.ün. Sonunda acı bir inkisarla 70 kuruşa satılması Heyeti Ve
netlcelenmezse bu sıkıntılara da katlanılabilir. Fakat nlııtıetl hatırlayın. kilece ka.rarlaşbrılmı~r. 
Kazanan kırk bot kişide iki kitil Devlet plyan9osuncl1H1 çok daha zayıf Kibrit fabrikasında 
bir ta"5 ihtımatt. çalışan çocukların me-

SatTra y~n l araftırmalar, yeni imtihanlar, y&nl bekleyi,ter Ve yeni Saİ Saati 
hu.ranlar! Aylardan b.,.l b~yle. bir İfk•"~ hayatı yqayan gençler bili· l 
yorum, Bunları , gUptıesı:ı: ki, kırk bet kiti arHtnda birinci vey• ikinci gel- Ankara 22 (Hususi) - İstan
medl!er d iye kab!llyetwzlkle itham ttmek de mümküa d~ll. Hele lmtlha· ' buldaki kibrit fabrikasında 12 
nın, kabillyetıertn uylııinde "' kadar eakat bfr tıraai oldu4ju .. u göz öniln· yaşından yukarı kız ve erkek ço 
de tutunca... cuklartn günde 11 saat <;alışabil-

Betkl tavsiye ve iltlnuıı bld'atinl monıu.r t.ayfnlnckkl zar•rlı teslrlerlnl ı meleri Heyeti Vekilece kararlaş
ertadan kaldırmak için düşünülmiit olan bu imtihan uıulU, bu prtlar tırılmıi}tır. 
ltfnıılıt tatbık edlllnoe, daha afiır içtim af haksı~lıkfar yanıtıyw. Zira fitim... Ekspresde teehhO r 
ctan m•tırum oldadu lfin memuriyet bulmakta güçl~e uöraya" g~ç tıu· Ankara 22 (Hususi) _Bugün 
_,., bir ite aarılarak ~tnl klırtarabHfr, Fakat, 5yle .. nıyorum ki, bu kti ekspres 5.5 teclıbürle gelmiş.. 
.,.aıayıcı ve manwlyet bozucu i.mtlh an ueulU tam bir UMIUlzll§ı dlf"'e• tir. Teehhilrün sebebi ekspresin 
,.. m~ı olmak MUetlJe tı•a ee-"lerin •yı•nı çoialtıyer. Yakınde tıntl- lokumatüinin yolda bozulması _ 

ltMta glrtneyl meelek edlneftJ9" raatlanak tqmı:ımalıyız. dır. 

Yaşar Nab; Nayır ----------
-lllllMllmlilHllD\lltm-IJlllftllllllmmmmnıamıuu BOkreş Elçimiz Valiyi 

llllllı D11WU ziyaret etti 

itham ediyorum_~) 
Fransaya hiyanet eden ad~j 

Bükreş elçimiz B. Hamdullah 
Suphi Ta.nnöver dün vilayette 
Vali ve Belediye Reisi Doktor 
Lfttfi Kırdarı ziyaret etmiştir. 

Yazan: A. Simone 

Riyaseticumhur umumi 
-21- ("..eviren: H. Cahid Yalçın katibinin ziyaretleri 

de bulunan Riyaseticümhur ki-
harici.ye nazırı obrak mevki aldılar. Bir kaç gündenberi şehrimiz..! 

Flanctin zengin. yilksek tabakadan tibi B. Kemal Gedeleç dün öğl&
bir aileden yetişmişti. Bııbası Şimall den sonra Belediyede Vali ve Be 
Afrlfcada Tun~ Frar&SlZ Besident 
renf'ralı idi. Çocuklarına mlih.im bil" lediye Reisi Doktor Lfıtfi Kır-

darı ziya.ret etmiştir. 
servet btrakmıj~. Etienne - Pierre 

1 

iktısad Vekı"lı' dôndO 
hukuk nıesleki.ni takibe hMırlanı-

yordu, Fakat yirmi beş yaşındA, Geçen haftanın sonunda An
Yonne dl.ya mıntaluw ta.ra!ından karadan şehrimize gelen İktı -
mebus intihap edildi. ParlAmeııtoda sad Vekili Sırrı Day, buradaki 
cbln rnebU&> idi. tetkiklerini bitirdikten sonra. 

1941 - 42 ders yılında İstanbul 
<1aki mevcut bütün mekteplerde 
ögretmensız hiç bir ders kalma
mıştır. Açık bulunanlara Yük
sek öğrel.men okulwıdan mezun 
olanlarla, Üniversitede açılan 
orta <>eö-retim imtihanında mu -
vaffak olanlar tayin edilmşler
dir. 
Mektepsiz talebe kalnıyayacak 

Bu sene hiç bir talebe mekteır 
siz kalmıyacaktır. Şimdiye ka.
dar müracaat eden büti,i.n tale
beler kabul edilmişlerdir. 

Bundan başka ilk okullar& 9".A 
doğumlular kabul edilecek 93.5 
doğumlu olanlar alınmıyacaktu:. 
Orta mekteplere de 12 yaşında 
olanlar alınacak ,ilk mektebi on 
bir yaşında bitirmiş olanlar a
lınmıyacaktır. 
Eğer ihtiyaç olursa okullarda 

yeni şubeler açılacaktır. 
Bundan başka bu sene Taksim 

li.aesine orta. sınıf şubeleri ili.ve 
edilmiştir. 

Fakat şimdilik bu anbeler Şiş 
lide Kırk Üçüncü ilk okulda ted-
risat yapacaktır. · 

Bu sene tek tedrisat yapan 
mekteplerde derslere 8.30 da 
baslanacak saat on altıda niha
yet bulacaktır. 

Çift tedrisat yapanlarda da 
derslere 8 de başlanıp 15.45 de 
nihayet verilecektir. 

Mekteplerin yeni tedris senesi 
Bu sene orta. ve liseler 25 ey

lülde, ilk okullar da 29 eylülde 
derslere ba.şlıyacaklardır. 

1940 - 41 ders yılında lise öğ
retmen okulu ve orta okullarla, 
mesleki ve teknik tedrisat okul
JarınBatı mühim bir kısmı muh
telif bakımlardan teftiş ettiri -

Gariptir ki en nihayet netice üze
rtnde müessir oı.&n ve Doumergue'i 
aç1k bir rnücndcleye atılamktao men 
eden adı:un kendisinin natia nazın 
Plerre Etietıne Flandin idi. Radikal 
Sosyalist toplantısından bir Uç gün 
llOJll"a, Fland!n, Downergue'i dışarıda, 
bırakacak surette yeni bir kabine 
tılşkll etmek için kuvveilcrinl birleş
Urmek mmndlle Rnılıkallcre üatU 
pek hafi! örtülfi bir teklltı:ie bulun
lllu. Herrfot vaziyeti iyice kavradL, 
l>oumergue ile teşlt!ldtı esruılyede de 
ltşildilt gibi hayatt blr meselede a~'lk 
tan açıln bir iht ltıf çıkarmakUın iç
tinap etti. Binnl.sbe ehemmiyetsiz o
lan bütçe meselesinde müca -
tdey! müz'iç buldu. Doumergue 
taş gibi, noktai naıarında ısrar etU. ,1 

Radikla Sosyalist nazırlar derhııl 

Berriot'nutı tarn!ına gcçtilcı·. Dou
tnerıue bb!nesi tnrihe karışmıs oldu 

1914 de ilk Franııu askeri pilot- Ankaraya. dönmüştür. 
lanndan biri olmuştur. 1917 de, mut- ========================================= 

HARP VAZiiYETi 
Rus cephesinin iki kanadına tevcih edilen 

darbelerin asıl hedefi ana ordu olabilir 
Şimdi Sai ta"afın uzun scnelerden

bert tasarladıkl:ırı ldyam ve arbede 
mut ele alınnuşb. Mütareke günün
de, Ateş Haçı Pnclsde geniş ŞanwH-
9ıede bir ıeçit ııremı yaparak avaz 
avaz haykırdı : 

cDoumergue'i isteriz.! Petaln ikli-
dar mevkilne gelsin~ We;rg;ınd'ı iate
ıchb l'akat bütün bunlar hiç bit' §eyi 
ltade dmeyen fer7adlardan ve az
~ ibaretti. Yorsun ve de-
tersiz içUnab -ili taraftarları nezdin
da tekrar b1r Gastouneb olmuştu

Tounıefeuille'e dönmek üzree trene 
blnmc.lden bll§ka yapecak bir iş kal

llMUWOtı. 

Dotıme'gtıe''fın nıtleti Flandin oldu, 
Altı kadem altı fnçez uzunluğunda
dır, cFranmz. p:ır!Amentcıtwnun ıök

lıere tırmruunıp adamı diye anılır. 

cNamü\.enahi> Flandiıı Fransada baş
'Yekillerin en ietıcldir. Bu mevkii 
~k bet yaşında iken ihraz. ediyor
iu. 

Flandin harbiye nezaretini Petı:une 
teklif etU. O da, Wcygımdın tav.ai,rc- 1 
111 üzerine red cevabı verdi. Wey
&and: cKuvvebniıi israf etmeyin!~ 
saklayınız> tavsiyesinde bulurunws-

tetikler arasında tayyare servisi di
rektörü oldu. 

Flandin'in terbl7e ve tahsili, Fran-
sızların tamoı.men gizli~medlkled 

bir yüz buruşturması Ue dedikleri gi- ı 
bl, İngiliz tarzında idi. 1Uyııdları ve 
zevkleri hakikaten böyledir, Ava, 1 
silAh atmağa, balık tutmaia bayılır. 
Gayet iyi otomobil kullanır. Fraıısada (Bq tarafı 1 inci sayfada) 
diler politikacılardan ziyade o Cazla Timoçenko.nun, Smolensk isti
sürat dolayısile polis cezasına uğra- ka.metindt yaptığı ta.a.rruzlar 
mlŞhr. Sade fngillz yemeklerini Fran muvaffak olsa bile, bunun Ki
sız yemek tarzının zengin ve nazik ycf vaziyetini ıslaha ve takvi
salçalarına tercih eder. JCısmen çıp- yeye medarı olamıyacağı mey -
lak olan uzun ka!ası son derece geniş danıda idi. 
omuzlar ilzerlnde yükselmektedir. Alman ordusu, icabında. zayıf 
Dik durmayı sever. Bu suretle haki- birlikleriyle düşman cephesi de
katte olduiundan daha uzun hi~~i rinliklednc dalmaktan ve Hin -
verir. 1 terlanda dehşet salmaktan yıl-

Başvekil olmadan evvel yedi defa mıyordu. Kiyefin şarkında çem 
nazırlıkta bulunmuştu. ParlAmento- beri tama.mlayan Alman kuv
da cDemokratik ittifak> adile maruf vetlerinin hafif zırhlı kuvvet.ler
blr ırupun lideri idi, Poincare bir den terekküp etmesi, bunların 
kere bu grupun reis.lifini yapml.$tı. ötedenberi alıştıkla.rı metodları 
Fakat burada FraMız siyasi sistemi- burada da tatbike zemin ve za
nln hayret verici dolambaçlarından man ibuldukla.nnı gösteriyor. 
-ve karşkhldanndan biri müvace _ Budiyenni orduları, 1000 ki
hesinde bulunuyoruz. Bu pek gev- 1 l<lmetr~ imt~atlı V~ ivi~~~ bir 
şek fualisyollWl Sol cenahı siyaset cephenın mUdaf38Slyle mü.kel
bakınundan solundaki ko~ grup- le!tirler. Halbuki, ordu çok ka
tan çok uzakta kalmıyordu. Halbuki na:m.ış ve.~aı:ızıda büyük boş-
Sağ cenahı saidaki komşulnnndan luklar belinnıştır. Merkez cep
pek wr tefrik edilebilirdi. Hasılı, ne besinde, Moskova. istikametinde 
olursa olsun, Flancün'in temayülü ~lar deva.m ederken, Bu
sai tarata idi. o yalnız Sai cenahın diyeI1D1 ordularının. taze kuv
hiık.im oldugu knb'nelere girmişti. vetlerle de beslenmış olması sa-
Buru'lan dolayı Doumergue'in suku - nılamwr.dı. . 
tunda kat'i surette tesir ,Yapmış ol:ın . Gelen_ ha~r~er, bır Alman 
manevralara iştirak etmesi pek 6<!- P~y~de tumenının parlak ~ 

tılganlıkla.rına delilet eder. 
Kiyef dolaylarında Rus klt'a

ları san ümitle ve izami feda
karlıkla sava,şmak ıstırannda
dırlar. Alman tebliğleri, hamnııı 
büyük ölQiideki zayiatından b&
histirler. Alman tekniği ve tak
tiği, az zayiatla işi başarmak 
usulUnü de bulmuştur: 1 milyon 
800.000 Rus telefatma. mukabil 
10.000 ölU ! Bu usul, Almanya
yı en uzak hedc.flere de kolay -
b.kla ulaştırabilir. Harpte, Ylı>
ratır ken, yıpranmamak en bü
yük bir san'attir. Böyle muvaf
fakıyetler, tarihte hiçbir ordu
ya müyesser olm.wi deeildir. 

Bu hüneri öğreıtmek ve tat
bilc etmek, bundan böyle. her 
ordımun yetiştirme pLanlannın 
başına geçirilecektir. Fakat, 
burada herkes na.sibeeini idrak, 
ka;biliyet ve ikdamıu göre ala
caktır. 

!erek elde edilen mukayeseli ne
ticeleri rapor halinde hazırlan
mıştır. 

Tefti.'['erin neticeleri 
194-0 - 41 ders yılı esnasında 

27 lise ve öğretmen oku!:u, üç 
kız enstitüsü, 6 erkek unat o
kulu, 1 yapı ustıı okulu. 3 ak
şam sanat okulu, birer defa. 5 
lise iki~er defa, bir l ı se üç defa 
ve 56 orta okul ~irer defa, 9 or
ta okol 2 şet' defa idari ve ter- 1 
biyevi balrımdan teftiş edi~
tir. Teftiş gören okullardan 1!l 
lise ve öğretmen okulu ile 33 
orta okul lstanbulda bulunmak- , 
tadır. 

Bundan başka hu teftişlerden 
elde edilen neticelere göre te. l 
mizlik, intizam ve tertip dört ı 
Wıede çok iyi, 13 ilsede, 4 öğ'ret- ı 
men okulu ve 44 orta okulda iyi, 
3 lise, 2 öğretmen okulu ve 7 or- 1 
ta okulda oı"ta, 4 lise, 1 öğretmen 
okulu ve 6 orta okulda fena, l 
kız enstitüsünde çok iyi, 1 erkek 
sanat, 1 yapı usta, 2 ak.~am sa
nat okulunda iyi ve 1 kız ensti
tüsü ve 1 kız sa11at okulu ile 3 
erkek sanat okulunda orta ve 1 
erkek sanat okulundn fena görül 
müştür. Bu neticeler umumi du
rum itibarile 1939 • 194.0 ders 
yılı teftiş neticelerine göre daha 
iyidir. 
Mekteplerin temizliği ile me1rtep 

müdiırleri m.eş~gul. al<l.cak 
Temizlik işlerile her okulun 

müdürleri meşgul olacak. okulun 
temizliğini her gün bizzat ken- ı 
dilen gözden geçireceklerdir. 
Ôğretmenlerin deıxım me.~e7esi 

Bundan başka. öğretmen de
vam işlerinin iki lisede Pf'k ivi, 
21 lise ve öğretmen okulunda f e-1 
na olduğu göıiilmüştür. 

Bu sene okulda.ki talebelerin 
imkan nisbetinde göz kulak du- 1 
rwnla.rı ile boyları nazar1 dik· 
kate alınarak sınıflarda otura
caldan yerler tayin edilecektir. 
Bundan başka okula g~ kalan 
talebeler mutla.lı:a okul idaresin
den alaca.klan pusulalarla sınıf& ' 
kabul edileceklerdir. Yoklama 
defteri talebelere bırakıJmıya- . 
rak fnuavinler tarafından vapı- , 
Jacak ve ay ~onunda devai-n ve 
devamsızlıkların yekunları top
landığı gibi geç gelenlerin de ye
kOnu ayrı bir sütuna kaydedile
cektir. 

Gecen sene mildür, muavin v~ 
memurların devam işleri ek~e- 1 
riyetle iyi göriilmekle beraber I 
3 lisede ve 5 orta okul<l.a bu hu
susta ikmat veva intizam~zhk
lar tesbit edilmiştir . 

Ô{rretmenlerin. teftişi 
Bundan baAk:ı 1!)4-0 - 41 ders 

yılı esna.'rulda 598 orta tedrisat 
öğretmeni ile 41 mesleki tedri
sat ö~etmeninin dersıle=-i teftis 
ettirilmistir. O~ta tedrisat ~ret 
menlerinden 503 ve mesleki ted
risat öğretmenlerinden 31 ö<T • 
retmenin mesaileri mfüıbet oldu
~ı göril!müsı. 68 orta tedrisat 
öğretmeni ile 5 mesJeki tedrisat 1 
öğretmenirun mesailerinde mu -
vaffak olamadıklaı, 13 orta ted
risat öğretmeni ile 2 mesleki ted 
risat öğretmeninin de muvaffa-1 
kiyeti tesbit edilmediği anlasıl -
ınıştır. 14: orta tedrisat ve ;1 mes / 
Ieki tedrisat öğretmeni vazife • 

Mezbaha 
kontrol 

edilecek 

Komisyon cezri 
harekete karar 

verdi 
Fiyat Milra.ka.be komisyonu, 

diln muta.d toplantılarından bi
rini daha yapmıştır. Dünkü top
lanbda komisyon et işini tekrar 
tetkik etmiştir.Son zamanlarda. 
perakende ka.c:apları kontrol ne
ticesinde bazı kasapların 80 ku
rusa. kadar et sattıklan görül- ı 
müştür. Bu kasaplara niçin böy
le hareket ettikleri sorulınıca 
toptancıların kendilerine paha
lı mal sattıkları cevabını vemiş
lerdir. Topdancıl:ır ise bu işrle 
kendilerinin hiç bir kusurları 
olnıadığını bildirm:şlerdir. Ko - 1 
misyon bu birbirini tutmayan 
iddialar karsısında daha ?.ecri 
harekete ka;ar vermşitir. Alı
nan kararlar arasında kontrole 
mezbahadan başlanması keyfiye 
ti de vardır. Bundan böyle mez
bahaya kon trol heyetleri gönde- / 
rileeek. burada canlı ve cansız 
hayvanlann satış fiyatları, gön 1 
derecek kesim miktarı kontrol 
edilecektir. 

San'at hayatında 
mühinı bir hadise 

Büyük artistlerimizden Şadi 
nin tekrar sahneye avdete ka
rar verdiğine dair bir rivayet 
işittik. Bu mühim san'at hadise
si hakkında yaptığımı:A tahkikat 
neticesinde hadisenin tasavvur 
derecesinde kalmadığı ve bu 
bapta müsbet faaliyete geçildiği 
ni bizy.at büyük san'atkarımız
dan öğrendik. Artist Şadi mu -
harririmiı-..e şu tafailat.ı vermiş
tir: 

- - Ra hatsızlığmı doalyısile çe
kildiğim sahneye tekrar avdet 
ediyorum. T~kil ettiğim yeni 
kumpruıyaqa arkad~lanm sah- ı 
nenin acemisi değildirler. Hep
sinde çalışmak ve muvaffak ol
mak için san'atkara lüzumu olan 
kutsi bir ateş var. Temsil edile
cek piyesler şimdilik adapta.syon 
l.ardır. Fakat bilhassa telü cihe
tine çok ehemmiyet veriyoruz. 
Tanınmı.ş tiyatro muharrirlerin
den kuvvetli vaidler aldık. Hep
si piyeslerde vak'a kadar şahfil
yctin de tesirini düşündüklerinr r 
ileri sürerek eserlerini ODa göre 1 
hazırlıyacaklarını ~ ö y 1 e di 1 er. 
Her taraftan gördÜt:,Ofun teşci do , 
layısile tüfün zorluklan iktiham I 
edeceğimi iimit ediyorum. Tem
siTier eski operet kumpanyasına 
t 't tiyatroda verilecektir. Bu
ııun icin binada esaslı tamirat 
yapılmıştır. 

San'at hayatımızın bu mühim 
hadisesini memnuniyetle kayd~
diyonız. 

!erinde görülen noksanlardan do 
layı ikaz edihni,, 166 öğretme
nin de mesailerinde üstün bir 
muvaffakiyct gösterdikleri an
la.~1Idıftmdan t.nkdim:une ile tal
tifleri yapılnışıtır. 

Takdir edilen öğretmenler 
TııUm sicillerindeki hükümle-

re istinaden 35 öğretmen takdir 
edilmiş ve 77 öğretmen de gös-' 
terdikleri muvruf akiyetten dola
yı teşekkür. edilmiştir. 

Yine ta1im sicillerine istina
den 4 öğretmene derslerinde ek
sik g-örülen cihetler ihtar edil -
miştir. 

tu. ctlıtimalld siz.in de Fransada Hin
denburırun Alınanyada oynadJiı ro-

şılııcıık blr ~ydir. ı busıyle Azak kenanna ulaştıgı-
. . .. .. . nı bildirmektedirler. Bu harp, 

Timoçenko, taa.rı'lll h&rekltı
nın ayni istika.mette inkişaf et
tiğini Rus ajansları yaymakta... 
dırlar. Fa.kat, tehlikenin bel~ 
d.iği yere yardım, esas teı§ıkil et
melidir. Cenup orduları meso
liyetinin de artık Ti.mo<;enkoyw. 
yüklendiğini gösteren alametler 
vardır. Rus ordulan siklet ======================================== 

Bu, üçüncu Fransız eumhurlyetının şahsi tışebbüse de büyük yer 
lün aynını oynamanız mukadderdir.> siyg.si hayatın. da tesadüf edılcn te. - ayırd.ı. Rus kıtıasının kahroman 
Edouart Herriot, Flandin kabın.inde •• u eri ' 
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Yazan : ULUNA! 

B . . ·ın ---ıı .. f o; 
ızım mı sazımız n~ -~' ye sorsalar, tereddütsüz '!> 

vuldur., cevabım ver.iriJJl. _:,,!# 
çok bütün musiki !}etl~-

lbe)Anelmilel bir şahsiyeti "' dır. Mesela ud, kanun ~rg.1' 

tarın; k~ garpW~~.2.a s' 
; ortaçagın luth oecıiKıo~ 

zın şarkhlaşmı~ bir ~ ~i 
Musikar, ta Yunan esa.ti~ ~ 
tevarüs edilen fliile de Paıl ~ ~ 
başka bi~cy değildir. b• ~eı-lj 

Fakat davul; sırf bizim ın• ~lfl 
mızdır. Halk musikimizin cııJl'. ~ 
lı bir timsalid ir. Ne.f eroizin, ~ teıeı-e1 fel'iınizin, saadetimizin şanlJ d:t, 
rümuzudur. . 41· 

Bir yerde düğün olursa :. ~~ 
vulun gümbürtüsü_. ta ~ rıt• to~ ~ 
kadar bu mes'ut hadisevı ya.)~ r, 
işıttirir. "Davulun sesi· uzakVııl llıııu. 
hoş gelir., ı..lerler. Ben d~ ~ a. ~ 
ses~~ ~akından da pek n~ ~ 
geldigını zannetmiyorum. . .. .oik ~ı 

Amma mesele davulun büY... A.l 
babası ola.n (kös) e taaUülı t' l~~ç 
derse o zaman iş deği.~r. ~ 

Bu itibarla davula ait a.~ ~ 
sözünden: olur olmaz şeye ~ A.ıf 
lıı.k asnuyanlar hakkında. ~- >lıs 
lenilcıı "kös dinlemiş!,, tabiri" ~1bı 
pek yerin<l bulurum. ~ · 

Davul yalnız açık ba\'af ~ \r~ 
mahsus bir musiki aletidir. ~ ~~ 
lon mıısıkıslne dahil ota.ınadJI'. \ ~; 
içm diğer sazlar gibi boca ı-utıı ~ 
larak o da meşkediln.ez. ._,.ti tııı§tı: 

Davulun en mü.lımı mezır. ....._ · 
öğrenilmesi için hocaya ihti1"'. ht, , 
görülmemesidir. Tempodan .~. ~ 
layan herkes davul çalsbi til ~ 
Zorluğu Litarna çalma.k;taıı ~ 
gömlek ziyadedir. ~ 1 

Bu itibarla belediyenin ~ ttu 
artist lm.tihanın<la mesela t't ~ 
!iye musikiye vukufunu ~ ~a 
i~in heyet tı~runda h?Yn_ .. ill ~U 
bır davul takıp Qa]sa k~ ~ 
birşey derneğe hakkı obnaz· ~ 

Davulun en mühim rolü ~ h~ 
livan güreşlerindedir. İki ~ 
birbirlerini çapraza., sannıya ~ de s 
tirlp can alıp can verirlerlı ~ 
davul kulaklarının dtbinde '!"' ~ 
gır zıngır öyle öter ki yeııt!. ~ 
nin ha.smnıın oyunundan .J.I"''. b\iş 
yoksa davulun gümbürt~.Ai- b11{ 
den mi sersemleyerek yeni.Jı..: hıı; 
ği gürilltü arasında güme I' 8t 
der. l.ı;"' 

Davul mühim bayramlarl d' ~ 
haıber verir. D.avulcu hin:~ ~· l' 
mazan olduğunu bikiirdi.5,,.... ~ 
sonra bazı akşamlar mahalle ,. ~ 
nı.smda da hususi konserler .,e- ~ 1 
rir. Bu komıerler hem ses, bedi ~ 1 

de sazla yapılır. Sövlenilen ı:ıe' ~ 
yitler yeni edelıiyat<iııarı iınıd' ~ b· 
direcek kadar (realist) dir. ~l 

İşte birkaç misal: tiıle 

Yenicami direk L<br ~ 
Söylff'Ueğo yürek ~ter ~ti 
Benim ıkannm tokdur a.mmo b.~ 
Arka.da.'jlllı börek ist.er ~ 

An ela ha.ley dcdiltıetJ ~ 
milli oyun un tuzu. biberi da. vttY · 
dur. Gürbüz delikaohlarla., aIIJ 
güllü şalvarlı genç kızların~ 
tutuşarak ba@larındaki ~ 
pullu örtiileri yelpiı'deterek ~ 
vulwı temposiyle: 

Saı:ıchk üstünde 88lldilr, 
Tez ıMJvdfk, tez m;and'Jk, 

diye kelebek gibi ~wsmaıa.rıJlll 
seyrine doyum olmaz. 

im iyi davul merkep derisill' 
den yapılır. Bu itibarla bu bİ' 
çare hayvan öldükten ~ 
da.hi daya.kan kurtulamaz! 

ULUNA"f 
~=:=ıs:ıe:=: e: = 

Kömür satış 
fiyatı 

Utdların IUilSlk misali nden blridır. lığını en bedbinler de teslime 
devlet nazırı olarak, Piett"e Lavnl dn • Doumergue'in arkasında durıın ve mooburdurlar. 

,. ' 
liYeni Sabah 

ona uygun bir perde teşkil eden mah Sovyet zırhlı, ıootörlü ve ma.
fillere sosyııl ve iktisadi baglrala sıkı kineli kuvvetleri ise, büyük ha
sıkı merbut bulunan Flandin nonnal 1 reket ve manevra kabiliyeti te
surette heı· şeye rağmen şefinin arka- ı min edebilirdi. Bu vaziyette, u-

Eza vakti çahyormuş merkez.inin Moekova etraflind.a 
bulwıduğu ta.lunin edilebilir. Ti
moçenko, Kiyef vaziyetini bir r 
feliketten kurtarmak ic;in, doğ 
rudan doğruya o mmtakadaki 
muba.rebelere fi'li müdahalede 
bulunabilecek midir? Ahnan ha

--~----------... ------................. _. ... __ ,... ...... 
Ortaköy semtinde halkı haraca ke-

fit ve seri kuvvetleri?ıin tem. 
ettikleri çemberinin piyade tü
menleriyle de takviyeye çalışıl
dığında şüphe edilemez. Ukra.y
nanın ?.engin kayn~ı da 
istihdaf eden ta.arruzl.arın bü -
yük inkişaflar kaydetmesine 
meydan verınemek üzere, nere

sen yaman bir hırsız dün sabah Or
taköy korusunda uyurken yakalandı 

Kömür perakende 
1 olarak 6 kuruştaJI 

satılacak 

~ôELI' 
sı sıra yürümek icap ederdi. Fakat fak Ahnan kuvvetlerinin Rus 
1934 senesi son baharında huküm cephesi ötelerine saldırışları, a
süren karışık bir hükumet içinde ken ' ~!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!~!!"!!!!!!!!!!!!! 

HNILIK 
1 AYLIK 
1 AYLIK 
1 AVLU< 

TUrktys l!cnabl 

1400 Krf. f700 Krt. 

7IO • 1410 • 
400 • 
1IO • 

IOO • 

MO • 

disi iı;in Frımsada umumi hayatın 

lideri olmak fırsatının zuhur ettiğini 
: semi. Onun için, bu fırsatı kaçır-

TAKViM 

! maktan ise yakalamayı tereih etti ve 
Sol'a t!otru birdenbire bir Ç"ctrb 
hareketi yaptı,, Hesabın yanhş 

olmadıiını vekayl l.ııbat etil. 

HIZJR 141 GilN :166 Ay 9 
Flandin kabinesinin büyük sürpri

zi yeni P. T. T. (Posta, Telara! ve te- 1 

1360 23 135 
7 

lefon) nazın Georı:es Mendel fdl. 
Mandel nihayet nazırlık mevldine 

Ramazan 
1 

Qlln•ı 

11.42 
5.48 

Ak .. m 

12.00 
18.06 

EYLÜL 
fvfilf ;y{llae)ınljU. Bu şüpbesfz ki ehemmi-

# yetaız bir nezaretii, takat knedlsrn. 

1941 
SAL 1 

10 çok parlak bir fırsat temin edlytırdu. 
----.:11 1 Şimdi bütün 6.iyasl dostlarının d~ -

1 • manlarırun telefon muhaverelerini 

öt•• lklnıll 

6.00 9.25 Ezanr 
12.06 15.31 Voatl 

Yat.ar imsak 

1.31 10.52 E.:ı:.iiıni 

19.39 4.09 Vasati 

zaptcdebilirdi. Flnndin zn~tanın ~
dJ tclc!on muhavcrclerlnl dinliyebil- 1 

me?Sinden kork:ırak husust bir hat 
tesis ettirmişti . Zabıtcının elinden 
kurtulabildi ise de Mendelin gözü 
acık dinleyic.lerlnden gl;rJen<:'bilmek 
imkdnını bulcımndı. Onlar Flandınin 
h,ıbcri olmadan yerlerinde beltlıyor- j 

lrı.r ve dinliyodıırdı. 
Sosyalistlerle koın6nlsUer yeni hü

ktlmete karşı muarız bir hattı hare
ket kabul ettiler. Onların nazarında 
Pierre - Flandin, Etienne, Aero -
Postal rezaletinin adamı fdi. ihtildr 
~lerloe bulaşmış olan bu şirket l 931 
de efkftn umumlyeye teşhir edilmiş
ti. Muameleleri ufak blr velvele uyan 
dırdı ve üç Paris bankasını ifl4sa 
sevkettl. Flandin, A«o - Postal şfr.. 
ketinin hukuk müşaviri idi, Eski ka
binelerin yerinde maliye nazırı oldu
iu sınıda bile şirketin hizmetini mu
hafaza etmiş oldufu bedah~t derece
sinde meydana çıkmı~tı. Flandln, ka
binesini mebusan meclisine takdlın 

ettiği zaman, Sol ccnnh sıralarından 
istenilen şiddetli şiddctli cAero-Poe
tal, Aero - Postal!> dvnzelerllc kar
ııılandı . Fakat biltiin bunlara rağmen 
mcclisdc büyük bir ekseriyet luızan-
dı. 

(Arkası vıv) 

de mümkünse ve tam vaktinde 
durdurıılm.aları kat'i bir mec
bwiyettir. Aksi halde, şiın•ld&
ki harekatla müten.fik, stra.te.. 
jik teşebbüsler MOMk0\18.Yl da 
tehclid edebilir . 

Leningrad, kanlı za.yiırt& rağ
men, eebatmda berdenmdır • 
Abnanlann bu müst&bkem §e'

hir etrafında ve içerisinde her 
zaşiatı göu alıp almıyaeağııu 
henüz bilmiyonız. 

Alman kuvvetlerinin Ö8el .ar 
dasınm merkez~ :Ereubur-
gu aldıkları anlaşılm.aktadı. 
Bir defa karaya. ay.ak: baıwı 
kuvvetlerin tutunacaklan ve 
beslenecekleri de tabiidir. A.da
laı;ın da son demlerini yaşadık.
lan a.nlaşılmaktıadxr. 

M uhlddln adında yel'Siz yurdaıız Bu 91rada pfak s(Skmeöe baılar ve 
~r Ml'8eri son günlerde Ortaköy ben çaldıgım şeyler! 11rtımda oldu§u 
_,tine dadanarak, bir Çok ev halde sokaktan geçerken, bekçlle· 
eoyıınu., ortakliy halkını lıaraca rin ttlç blriftin ıüphe•hıe •Arama-
k98m it, du rm UJtur. 

Muhlddlnin on son marifeti cOr· 
tak!Sy Şifa Yurdu. nun yatak çar· 
pfkfl'l, Nl:ntmeddlft Uluçay adında 
birisinin elbt.elerini, paltosunu ve 
150 llra•ık bffo fototraf makln•lni 
çalmaktır. 

Nihayet bu yama" hırsızı fİddet· 
le tazyike gfrl,en zabıta, kendisini 
den ıabah, Ortak8y korU11unda gü· 
n.te kartı rahat bir uykuda iken 
yekalamıt ve dün de adliyeye t~· • 
Hm otml,tlr. 

Muhittin, orta boylu, aarıftn, ma· 
vf g8ztil ve u.tD ba,ı periıan birisi 
idi. Sorguya çeklldlt:li cUrmU mq· 
httd üçüncü aulh ceza mahkeme-
8fnde marifetlerini 'öyle sıralamıı· 

tır. 

- Benim uaulüm, ıabahl.eyln na• 
mazdan sonra harekete geçmektir. 

dım, beni bir amele aanartar." 
Ben ye-ralz yurdsuzum. Hı1'91zhiı 

karnımı doyaf"mak lçfn yapm..akta· 
yım. En 90n olarak da Ortaköy Şifa 
Yurduna girdim. Bir ıürü yatak 
çarırlı çalarak kaçtım. 

Çaldı~"'?' et}'aların hesı-lni nere· 
ye aaU~ımı söyledim. Poliı btınla
rı bularak aahlplerine l:ıde etti. 

Ancak ıunu söylememe mil•ade 
ediniz ki, evrakta yaıılı olan hır· 
11zlıklann hııpalnl ben yapmadım. 
Banim aoyduOum evler •ncak 7 ve· 
ya 8 cl lr. Ger i yanı polisin failini 
bulamayıp liııtOme yüklediği SUÇ· 

larelır, Bunları reddederim.> 
Mahkeme, Muhlı:!din adındaki bu 

yaman h ı rsızı n itiraf ettiğ i suçları· 

nı, kend.s ini tevkif için kafi gör
mü~ ve hakkında tevkif milzekke· 
resi kesmiştir. 

Fiyat Mürakabe komisyonu. 
dnükü içti:ma.uıda kömür JD~ 
lesini tetkik etmiştir. Komisy°'1 
bundan evvelki bir içtim.alil~ 
kayıkta satış için Bulgar kölJlUt 
riine perakende ki!o basma 
kuruş fiyat kabul etmişti l)ÜJ1' 
kü celsede Bulgar kömürün(leJI 
gayri kömürler için, kayıkta. ~6 
tış fiyatı perakende o~~ı1ı 
kuruş kabul edil.ı:ni1,tir. Bu o-
nazaran halk, kayıktan eve ~
dar olan nakliye msrafı kendiS!' 
ne ait olmak üzere 6 kuruşa kÔ" 
mür alabilecektir. 

Halkımızın Hııva Kurunıuo.-ı 
milyonlarca yardımda ~utıınntı&" 
sı, göklerimizi, kı.E'1.1 bir zanıaf, 
içinde yenilmez kanatlarla do 
duracağımı7nı mfıjck:s' dir. 

Fitre ve zekatın yenı ya~·iıJl'l' 
lar için vesile hazırladığını uoııt 
mayalım. 
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1Aliço-Mü18yim pehlivan karşılaşırlarsa 
5 

!~at!'~i~:'!!:,;, 'il t ec isind .~~~if.k_ A ':::.: =.. ":::; 
burası hamam mı be? teheyy! yıkanacaksan (Baf-•fı 1 inci uyfada) harareıı·ı mu"zakereler .dan ibarettir. Türkiye üzerine perdesi,, artı1ı: hi~ yarde~ 

geldin er meydanına be?. Git hamama be ı bire devlet reisinden Amerika.nın yürüyeceğine dair Bulgarista - rııhnaz oldu. Yani bu mili! te-1 

VaHahirilzim yenerim ! haydi mori be!. mihvereilerin modasına. uygun =,!tftanınedilen Boğni}'~~·g!!:!: ~mı~. çe ooıı.melııte • 

Yazan: M. Sami Karayel 

~ · ~ !liço, Sultan Aziz devri- hka.t, elli altı yaşında. olan 
P., ılıt. 4111aındar pehlivaıılanndan- Ali~, yirmi beş ~de.iri bir 

li.:... ~ıço, tam yinni altı ııene genç kadar zinde ve keskindir. 
, ~~e iıİıparatorluğu baş peh- Ensesi bir manda ensesi kadar 
~ llııffinde ta\Pmı:ıtır. b.lındır. • 
~,lto, eıu altı yaşında güreşi Aliço, Silivriye gelmiş, Pir 1 

~~tır. Elli altı ay§>= ka- hana misafir ohnuştur. Onu gö
dtğ~ıçonuıı karşısına çıkan en renler b;r yolcu, bır tüccar zan
~ı· ve azılı pehlivanlar ya netmişlerdi. Kıranta ih,ıyar bir 
~"P. olınuıılar veyahut bir, adam ... 
t~llreş edemiyeccl. bir hale I ••• 
dir, meydandan çekilmişler- Düğün dernek kuruldu. Güreş 

.h_ ı başladı. Aliço, bir köşeye çckıl· 
~·.Yeni yetişen vey~ut mis. seyircilerin içine karı~mış 
tCı ~ınıo baş pehlivanhgına güreşi seyrediyordu. j 
l~_-Y&.ıı pehlivanlan çabuk Güreşler başladı. Nihayet ca~ 
ilıı~· Güreşi uzaur ve has- gır baş g\ıreşi ilan etmeğe baıı· 
~ ~edire yedire ezer dğerle- !adı: 
~~ getirir, hayızdan ni· - Başa güreşecekler meydan:ı. 
~1 keser, bir daha güreş ya Ba.:;a gür~ek kimse yok-, 

<1/acak bir hale koyardı. tu. Ortada yalnız Mülayim peh- I 
ıÇo Yi.iz sene zarfında gelip ı livan vardı. Mülayim olduı!u için 

liva.ol.arın serefrazıdır. kimse başa kalmamıştı. Güreş.. 
~r , çetindir, ustadır, ma çiler alelusul baş altına güreş •

1 
<\)· •·• ıııişlerdi. 

~l'ı b<:o, kafası kel bir adamdı. Müliiyim, sevin~ içindedir. 
~ 1~ı ve kızıla çalar kum- Cazgır, alelfısul baş güreşi ilan 
~ · Cilıimsi idi. Bakı~ları kes· ı ediyordu. 
~~~haşin .id..i. Cür'etkarlığı, (Sonu sayfa 4 sütun 3 de) 
~&.lılülüğü ll.e meşhurdu. -o------

\ ~Ço, Sultan Azizin huzurun· Londr"'da b Y" lmı· ~ la, padişahın baş pehlivanı 1 fJ - ıl i -
'~!'& lboya şöyle bağır • lal bir konf raas 
~";'- >-he! Burası hamam mı 1 

.. 'l'ehey!. Yıkanacaksan ne! t~pıanıyor 
er meydanına be?. Gıt • '-' 

c a he!. 
~~e (Ba.,ı l incide) 
·'<11~ Aliço, böyle Aliço idi. 1 Londrada. ya.kında toplanacalc 
ittir Aziz, Aliçoyu mağliı~ ı olan beynelmilel konreransta 
~llıek için bütün baş pehlı- müzakere edilecek başlıca mese
>'\t, atını seferber etmişti. Fa- lelerin şunlardan ibaı·et ol:ınası 
~roııu k.i.ınse mağlup edeme- muhtemeldir. 
~!· !("'1'!1 1 - Churchill ile Roosevelt 

;•p . 1bo ile Kel Aliçoyu mağ- tarafındıı imzalanan Atlantik 
~l'tnek istıyen Sultan Azız beyaıınrunesi, 
~ da yaptırdığı güre~te 2 - Bütün müttefik memle • 
~ ~ ltıo.ı. kesilmişti. İki d~. b.':'" ketlerde, harpten sonra yapıl.a
~~t gtdip kanıma su doku- ca.k imar projeleri, 

.""i<! Rusya bu konferaruıalra ilk 
~' .> lUra 1bonıın üst uı;te defa olarak iştirak edecektir. 
lniııtigıtıııesine tahammül edeme furabhas olarak elçi Maiskinin 
lııı~ ll-ıııtıt.tınin arka ka'1Il.. - bulunması ihtimalinden bahse
hıQr tutup çekerek yukaııda. dilmektedir. 

oskova bil iriyor 

türlü sulh plAnlarını derııiş et.. , ... tarafı , inci oayfad•) 1 ndır. • ,, __ 
mekten imt:ıı.a eylemekte oldu· .ıt--ıf Vekili lcürıriidB Bendeniz yüksek heyetinize iza- !er geçirmek için ltazya. ile bir Acaba bunun sebebi nedir! 
ğunn öğrendiğini ve cereyan et.. Kanun heyeti ınnumiyesi fuıe-l ha şimdiden, kaııunlan müza- şeyler yapmak istediği iddialan Rağbetsizlik mi! Zaıınebıllyo • 
meıote olan müzakerenin mün- rindeki bu mütalcalan takiben kere ebnezden evvel gösterdiği- da yalandır. rwı, zira oyunun U8Ul V. erk§;. 
hasınııı Ahnan işgali altmdalıi madd<?lere g~;ı~iş ve ziraat ıılıı alik&dan dol&yı, minnetleri- Buradaki mütalee §Udur ki, nına riayet.kar; nükte ve~ 
memleketlerde hıristiyanlığı ve mekteplerinin~de'i1aa.rif Vekate- mi söylemek isterim- Bu. benim İngilterenin Türkiyede tesir tan anlar zari! bir hayaiclıı:in 
Rns mezhebini hi.m&ye elmek tine devri hakkında Maarif Ve- için şerefli ve bahtiyarlık verici yapmakta menfaatla..."'l ftl'dır; perde kurup ı;em'& yaJrtığı bir 
meselesinden baheetme1ı:t.e ıbu- k~tinin ne dii•ünmekte oldu - bir vazifedir. Onu ifa etmek için Eğer Ankaradaki İngiliz biiyük gazmoyu doldurup tılşracak 
lunduğun ubildimıektedir. gun" a dair~ Ankoğlu (Sey- bıır&ya gelmiş bulunuyorum. elçiliği bu h!lSUSla Türkiye:Y'l derecede Kam.göz meraklıları 
Şu halde esas mesele, Vatı- han) tarafından sorulan bir su- Bu izahattan sonra. maddeler sualler sormuıı ve Tfu1[ hiikil:me hfJa. DleYICUttur. 

lwuıı ha}mnırda. şu kaııaati el· Je karşı Maarif Velllli Haııan .Ali okunmuş ve kanıın reye konula- ti de Boğazların muhafızı ol- Bu anruya ragme,. geçen ıı..,. 
de etmiş olduğudur: Reis ~ Yücel demiştir ki: rak kabul edilmiştir. duğımn ve mııhafw kalmak az. mazan 1.staıııbu:hm hiçbir y&-
seYelt. ne şahsan kendisinin, ne _Arkada! Ianmın burada ko minde bulıındıığnnu açıkça söy- rinde haynl perd~i knrulmıtdıy-Jfa'i.ye Vekilinin izallatı h · · b de wnumiyetle Amer•kada. hiç nuşulan ve mevzuu bahsedilen / lemi~ is<:, Alman arıcıye n .a· ..a unu haTiun rağbetsizliğiıı 
•~mııeru·n Hı·tıQ,.;_ ı·le bır· u.zıQ~ k d Tasarruf bonoları cıkarılmaıs.. reti ancak şunu kayd lt "lir ki, den ziy•de tam man <ıiyle K '" ~~ _,. sözleri hak m a düşünüyordum lk k l' ·· 
ma es;.,sma müstenit sulh mü · ı ki, bu kanunların hepsi bittik _ na daır kanuna i anun ayına- lnı;.lız radyosunun, telmihleri ragözcü kalınamı.ş old ğunda a-
z·-'-erelerını· · teshil ed-;v...,....;; ·tal sının müzakeresine geçilirken, be!ki de Almau~·ayı i.stılıdai et- ramalı"'>. Yalna Karagiizcü ...,.. ~,--.,- ten sonra mti ealanmı söyliye Mali \T kT ' ,-
mu-·taıe--·--'-dır. Bilh•00

• böy · yük" k h tin. kürsüye gelen ye " ı 1 mıvor. Alman)«ıya atfüdikrıdı: ·mü ıınksanrur va? Mıtw.""e de 
~ ~ yun ve se eye ıze maru- Fu--' • al - d-'-' b l ' -

le bir hareketin Hltleruım. tara- zatta bulunayım. Fakıtt görüyo- """ Agr ı aşagı """' eyana · ititenilen niyeL!eri İngilizlerin yav'l.~ yavfH1 piyaaaJan elini e-
fmdan açılan cidalin bir devlet mm ki Damar arkadaşlnn suli ta bulunmuştur. besJ.,yip besi me<Hki"ri suali teğini çekmiştir. 
o.l:nak hasebiyle Rusya aleyhi· gibi daha önce burada konuşmuş Arkada.•lar, hatıra gelmekte<lir. Son yılı•:ra kadar Aksarayda 
ne değil, bellti Bolşevik fikri a.- olan arkadaşlanm•n mütalealan Yüksek tasvibinize arzolnnan -----ı«<---- Ha r Memduh merhum · a-
ley'lıiııe müteveccih olduğunu beni daha evvel söz söylemeye bu kanun layihası, amortisman p f fO 1 f • '8İfı fL fa "tasvir" kiralardı ve Kara.. 
zımnen kabul tmek suretiyle sevketti. Bugün h:ızurunuza tak sandığı tarafından hazinenin ' gö~~··ı.,.;n bir gece için kirıtla-
Rnsların kuvvei nıaneviyelerini dim edilmiş olan layihalar, ge- kefaleti altında çıkarılmasına j mı~ oldukları devederisi tasvir 
halcldar edebileceği şu sıra.da. çen gün,, muvakkıtt encümenin bundan üç buçuk ay kadar evvel ( Arkaar var) !erle "ierayı hfuıer,, ederlerdi. 

Taylor heyetinin sarfetmekte kurnlmasma istirham için kür· salahiyet vermiş olduğunuz 25 si 507.64 kurıış, gazyağmın dök- Esnaf arasında "sandık., ti.bir 
olduğu g·ayretin Hitlerizm ile süye geldiğim zaman a.rzettiğiın milyon liralık tasarruf bonosu m 4 kılosu 20.::11 kuru$, benzinin olunan ve Karag& oyununuıı 
her türlü ıızlaşmayı reddeden gı·bı· ----'· bü· • .;u. bir p~m h doKtlle kııü-'>u 32.79 k•~'", mo • büWn fasıllarının tasvirlerini .........,, ~= ·~.,·- addinin 50 milyon liraya ibla- ~-. 
M. Rooseveltin beyan.atı ile mü- tahakkuku ic;in hazırlanma 1113• tına dairdir. / torinın dökme kilosu 13, 19 ku- ihtiva eden bu k:in.lıJr kolleksi-
terafik olması dikkate şayan gö hiyetinde olan kanun ı&yınaıa- ruş, gazya,,öının dökme lıtresi yon. sa.J:ıibiııin vef&tı ili.erine bir 
rülmek icap eder. Memleketimizde ilk defa qla- 16,65 kuruş, benzinin dökme kenara kaldınldığında.n bugün 

Reis Rooseveltin söyledikleri orıırıı·n bı'ldı'rı'yor rak tecrübe edilmiş olan bu bo- litresi '.!3,9-! kuruştur. Kara,,"i)zefilerin başvuracakları 
ıher yerde ve herkes tarafından U nolara gösterilen rağbet. gerek Bu eqru; fiyatlara nazaran 1s- bir memba da kalmamış g!bi-
tekrar edilmektedir. zaman ,, gerek yekun itibarile tan~uı için tesl.:it edilen müs- dir. 

Londrada tahmin edilmekte (Bao -•fı 1 inci ...,.ıadal bütünü tahminlerin fevkinde ol- tehlike azami satış fiyatları şun Zaten elde mevcut devederi-
oldıı.,"u.ııa göre bu şayialar şu ıki muhrip bir tayyare defi mt•ştur. Bonolar hasılatının Mil- !ardır: si ta<ıvirlerin kıymetlileri ya 
suretle tekevvün etmiştir: gemisi ve cemau 25 bin t.oni • li Müdafaa ihtiyaçlarına tahsis Gaz yağının çift büyük ~e- ecnebi ülkelerdeki müzelere nalı: 

Papa, İtalya Kral haneda • !at.oluk 9 ticaret vapuru batın!- e<'.i.1miş olması, bu mnvaffakiye- kesi !IO;J kurıı,ş. benzinin çift !edilmiş, yahtıt da memlekette 
nının tale!bini is' af ederek Roo • nuştıT. Diğer iki harp gemisi t.:...\ en mühim amili olmuştur. , 1 büyük tenekesi 1130 kuruş, mo- 'bazı ırneraklılara ait hll9Utli 
seveltin mümessilinden Ameri- ile iki büyük ticaret gemisi a-

1 
Meclis, Maliye Vekilinin bu torinin çıft büyük tenekesi 710 koleksiyonlarda yer almıştır. 

ka devlet reisinin muharipler teşe verilmiştir. Kroştad'iıJ izahatından sonra kanunu müs- •knnış, gazpğının d<.ilone kilo-· Son zamanlarda ince dıtvul de. 
için uzlaşma esasına istinaden garbında açıkta ilkteşrin ihtilfıli taceliyet kaydile müzakere ve su 27,80 kuruş, gazyağının dök- rilerinden yapılan ve yalnız an
muhasematın tatiline miiteal • saffı harp gemisi ile birinci sınıf k&bul eylemiştir. me lıtresi 22,80, benzinin dökme tikacı dültlı:fınlarında görillen 
lik proje lehinde şahsi nüfuzu- <bir kruvazöre ikişer bomba i.sa· Büyük Millet Meclisi gene bu- litresı 31,10 kuruş, motor;nin tasvirlerle ciddi ve tıem:ı.şnya 
nu kullanmasını rica suretinde bet etmiştir. günkü toplantısında Yakıtlar U-ı döıune kilosu 20.60 kuruı;tur. değer bir Kara.göz f~h oyna-
vaki olacak bir teşebbüsü ne Diğer bir kruvazöre de 4 mum Miidürliiğünün Üsküdar - mJ.nın imkiin.ı ve ihtimali pek 
euretle karşı.layııoağını istimsa.j bomba i8dıet olmuştur. Bundan Kadıköy halk tramvayları şirke- ----•ıı•<---- yoktur. 
etmiştir. başka 3 muhrip bir mayın ge- tındeki hissesinin lstanlıtıl bele- Ş I . 'z<le .,.e - .... le Vil1na s n'atkAr Ha:r.mı g'b;, 

Bu bildi.sa, M. Ta.ylorda. şu misi ve bir top çekeri tam isa • niyesine devrine ait kanun Jü- C ıır n .., '<= Kü~;lk Ali gibi, Camcı ı=:..rer 
intibaı uyand~; İtalya betlerle ha.sara uğramıştır. yihalannı kabul ile Hasan Saka lsta.ııbul, 22 (a.a.) -Kandilli Mehmet gibi eski usul K!lragöz 
kral hanedanı, hamin tevessü- Denizaltılarımız tarafından ve Hilmi Uran tarafından veri- rasadhanesinden hildirilmişlir: oynııtanlar arnmır.dıt henüz mev 
ünden korkmaktadır; tabiri di· Atlantikde batırılan _gemilerin len bir takrir üzerine ikinciteş- Bııtriin gece v:ırı8ını 11 dnkika cnttur ve Halkeı·lerinin hayal 
ğeriyle kral VictQr Emmanuel, mecmu tonilatosu 82 bln 500 [ rınin birinci günü toplanmnk U- 4 , ıye ge~-e merkez üstü ras:ıd- oyunıınu canlandırnnk i<;in ça-
Amerikanın açıkça ha.ııbe girme dür. r z~rl' içtimaına nihayet vermiş -1 baaf'<len 710 kilometre mef>afede lı<ıtıkl nnı da bıhvoruz. Llikin 
si takdirinde ltıı.lyanın Alman .Al'ına.n ha: a kuvetleri doo gece l t ·r. ~ bir lıareketiarz kaydedilmiştir. bir taraftan mal.7.eme nnksıuıı, 
boY'!lndnruğnna girmekten kur- lngiltereınin cenubu şarki sahı- ========-============== digı-r taraftan Knrng-ö7ü can-
tulması ihtimallerinin büsbütün !inde askeri ehamıniyettekı mu r lilÇiiio'IE:lliZ::BSill;iıı,. landımrn.k idn biJ<>ilı ve !<istem-
ortadan k;alkacağı mütaleasm - esseselere muvaffakıyetli tıJ.ar. Büyük Gün Yaklaşıyor. li bir tarrua ealı~nvı ihmal e-

dadır. ruzlard.a bulunmuştur. J LA" LE S ı· NE 1'JI A J d"•imiz bu g;i,:eı atalar ya.eli -
-- ~ Rummlef' Odesaıua dış 1YI girLnın maatteessüf yPYaQ ya.-

den \ıaııka bir şey bulmadıkları· maha.llelerlııde vaş tarihe kansmasına •c 'ej) ol-

311l~ şekilde bağırmıştı. 
1-J~tan Azız, gazar.,LW.Uül-;i, cc
~~tı. .Fakat er llteydalu 
li. ~ .•çin bir şey söyliycmemış 
slldiŞah, Aliçoyu ınaglup ı:t
~ llıı derk.en Aliço, padioahın 
~llelıı.ivanı ve o dc'nn n ruun 

nı iVraf temektedirler. Roma, 22 (a.a..) - Corıiera Giizeller güzeli Do ot/ıy /,amour maktadır .. 
(BaJı 1 iııride) lngiliz ve Ameril.-atı M!yetleri Della Sera gazetesi Rumen kı- R d k 1 s· G Kamgözü yenıl .... tinnek te-

kında cereyan eden kanlı muha- Mo,,lcovada talannın c;etin mnharebelfrden a yo ra 1 ıng rossby'nin yarattığı şebbüsleriııe gelire<' bu husnsta-

$ Pehıivanını yenivermı:;;ti. 
~ Az.iz..Aliçoyu saraydan 
~ h· etmişti. İşte Aliço ,böy-

11' """" 1ıJi ~vandı. 
t:ııe ı:o, hangi güreş meydanına 
~l'Se başa güreşecekler baş 
lıi(\'illt'. baş &!Una güreşecekler 

.\ı· ortaya tutuşurlardı. 
~c;o, oturur ııoyunınad1ı.ıı ra
llı .bıış pehlivanlık ödülünü 
)a~.~derd.i. Ona kim karşı ko· 
... llll'di? 

~· . . . . 
~ tilaYim pehlivan, ııon devrm 
~ lleiiiivanlarındandır. Yüz on 
lı 011 beş okkalık boylu boslu 
~~ldır. Yirmi yedi, yirmi 
\ız }'aşlarında vardır. 

~\IJ~.}'im, gü~lü knvv~tlidir. 
~ tiireşçidir. Tekirdaglıdan, 
~ A.ıi!erle, Rifatlarla bir tiı
~ 'le hatta sırasına göre on

ltara. tutar vaziyettedir. 
ı.ı ••• 

qq~'.iJ9.Yim, Silivride güreş ol· 
t\ı~"llu haber almıştır. Silivri a
~ôlrııı.dan biri muazzam bir dü 
~apıyor. Bütün baş pehli • 
~~ l'l ve diğer pehlivanları 

~· . e davet e~ştir. 
Sıvri güreşinde baı;;a bir 
tııı;;'da. Vardır. Mandanın boy -
)ı~a ve alona. beş beşi bir se altın bağlıdır. Mandanın 
~llııdıı. da bir kat pehlivan el
li;; ile yapılacak boyda mavi 
~~] bağlıdır. 

lı.., !llil!ayim, Silivri güreşini 
\~ alınıtır. Hele, b~a bolca 
~ Od.iil olduğunu haber alan 
~b.~e dinç Mülayim, k.isbetini 
ltııı~a vurunca Silivrinin yo-

lutmuştur. 
• • • 

tı,~Ço, elli altı y~ındadır. Ka
!'lıı;1.ll.da oturuyordu. Köy bek
~t ır. O da Silivri güıeşini ha
~Jn,.~ştır. Onıın ödül canını 

r':l!Ştir 

~~~ deii1, beş, beşi biryerde al 
<ııı;, _<>ir elbiselik Lui cinsinden 
'~:. Koskoca da genç bir 

~lU&Yim, kendine güvenmek
~ı~i.:rl~nra. Silivri güreşine ne 
:~l'a -iilı Hüseyin ve ne de 
lit. .A.ıı ve Rifır~ gelmiyecek • 

ıliı. . 
s1ıVrı meydanı MU!ayime kal. 
~ '··· Mülayb:ı, sevinç için • 
ıt 

sel AliçoY'll. kimse tanıma -
4ır ~ır. Adı sanı unutulmuş • 

. <:.ıJ• 
ı altı ya~ındadır ... 

reb<>lere teveccüh etmi tir. Bu Londra, 22 (a.a.) - Reuter: sonra Odesanın şarkındıı. kaın s· Ci u H YOL ki ı,-örüı;uı.emiı:i yarın a.rzcde~:e-
ınıııtakacla Kızılordu askerleri Moskova radyosu, Moskom Ovidipolisi işgal ettiklerini bil- ft ğiz. 
ile anavatan muhafız kıtaları konferansına istirak edecek olan -''-ek.,-''-. A. C. SAR.:4CO LU b' d u.u11.U ı..cu.u.· Şahe:.erile 2!; Eylıll perşembe ak$aını 
cesurane ır ümdar muharebesi İngiliz ve Amerika mümessille - Rumen pı"'""arları Od=anın Sa • h •· ı 

a..ktadı J -ru- ~ , · n at ayaunın 11 ~r ılc bir devli.ne bnt'hyor. 
a~f 1 rKar. rinin ora.va vardıklarını haber gaııbındaki dış mahallelere ka - DiKKAT: Uk akşam için ııuma.·olt yerler ~imdidPn <ablmaktooır. 

man ar iyefde bir harabe- vermektedir. dar gelmişlerdir. Tele1on: ~3595 
!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

lı gilizgazetelerine 

GÜZELLİK KRALİÇESİ 
~AKi~i BiR HADİSENİN 

~MA~l3m~ 
4-

Parkoteldeki yerime oturdu • j 
ğum zaman etrafıma bakma
dım. Üç ma& ilerıde imiş. Orta. 
yaşlı, ~i.;ınanca bir bayanla iki 
güzel genç bayan. Onların ya
ıundıın kalkıp geldi. Beyaz blfız
lu kahverengi bir tayyör giy -
miş .. 

- Ha, dedim. İşte böyle, sa
de ve güzel. Süslü elbise çirkin 
kadın içindir. 

- Daima dediğiniz şeyi ya-
pacağım .. 

- Zarar görm~iniz. 
- Yemek yerken konuşa.bilir 
.. ? 

mıyız. 

- Buraya neye geldik? 
-önce oturduğum masada-

kileri tanıtayım.. Şişınancası 
halamdır. Sağındaki sarışın 
Füshat kızıdır. öteki de Füs
hatın kollejden arkadaşı. Sabah
leyin size lıalanun evinden tele
fon ettim. Kızlar epeyce üzül
düler. Az kalsın beni ayıplaya • 
caldardı. Size telefon ettiğim 
için. Rahat&z etme kız! diye 
çekiştirip durdular .. Aldırma -
dıın. 

- İyi ettiniz, daima aldırma
yınız. 

- Şimdi geleyim kendime .. 
Benim adım Feridedir. Mektep· 
tedberi arkadaşlarım Feri der
ler. 

- Hoş, hem kısa hem alaf
rangaya uygun .. 

- Hayır! Ben alafrangacı de
ğilim. Ben Babacan Mehmet A· 
li paşanın lruııymı.. An'aneci bir 
ailedenim .. 

- Ne Ba!xM!an Mehmet Ali 
paşayı tanıyorum, ne de Bektaş 
zadelerden Mehmet Ali paşayı. 

- Babacanoğullan ailesin· 
deniz.. Tekbaş değ'lli.z. 

- Telefonda? 
- Bu bir soyadıdır. Onu ben 

seçtim. Niçin bilir misiniz? Ben 
tek ba..,-.ına yaşa.yan bir insanını. 
Önce öksüz kaldmı, sonra ye
tim. Bereket versin ki yetimlik 
olgun yaşımda geldi. Akrabala
rımdan hayır yok. Bir ihtiyar 
dadımla ba.şbaşa ve teıoba.şıına 
yaşıyoruz. O da ölünce ne ya
pacağım bilmem. 

- Evlenirsiniz? 
- Ben mi? lınkaru mı var? 
- Sizm çapta bir bayan her 

zaman istediği ve seçt.iği ko
cayı bulabilir. 

- Ne söylüyorsunuz? Bunun 
aksini hemen ü;bat ederim. 

- Ediniz bakayım. 
- Peki.. İşte: Siz bile lıe'1i 

almazsınız! 1 
- Bayan Tek'baş ! 
- Bana sadece Tekbaıı deyi-

niz.. 1 
- Tekbaş! Alaylı mı konu.şa-1 

cağız, ciddi mi? 1 
- Müsaade ederseniz senli, 

lıanli konuşalım. Siz biz falan 
beni üzüyor. 

- Konuş bakayım. 
- Adı çıkmuı bir kız, ister-

se dünya güzeli olsun, kolay ko
lay evlenemez!. 

- Ne söylüyorsun? 
- Türkçe! Ben adı ağızlar-

da sakız olmuş bir kızım.. 
- Sakın evhama kapılarak 

öyle sanmayın? 
- Hiçbir melılnkolim yok ... 

doğruyu söylüyorum. Hatta de
m.i.ııki sözümde bir yanlış bile 
yaptım .. Ben, adı c;ıkmış bir ka
dınım, diyecektim, yaıılışlıkla 
kızım dedim!. 

- Demek evlendin? 
- Hayır! B'1f;'tan çıktım ... 

Bilerek ve istlyerek .. 
- Şimdi ne yapıyorsun? A

teşe devam mı? 
- Hayır! İş ba,ştan çıkıncıya 

kaaarnıış.. şn:naı oır melek gibi 
U&lu yaşıyorum .. 

- İnanmak isterim .. 
- Hiç kimseye hayatım hak-

.ıuı:tda teminat vermeğe alışma
dım. Ben. lx-nden mes'ulünı: 

- Bir ı;e<;kinin de yok mu? 
~ ~lim mi demek isti 

yorsun? Evet, var. 
- Adı ne? 
- Senin adın! 
- Anlayamadım. 
- Yani sen. Seni Sec;tim :. 
- Sen galiba bir ecn&bi kolej-

de okudun? 
- Ne demek istediğini anlı-ı 

yorum .. Orada okuyanların hep
eı sandığın gıbi olmaz. Binde ı 
biri belki .. 

- Pelo sınma, beni ne diye 
inddiyonıun • 1 

- Sevgili olarak seni seçtim 1 

demek incıtmek midir? Hem 
sevgili göniil mutlaka gönül 
SE'Ygilisi, a 1oııfişna demek de
ğildir iri .. Anne de bir sev~ı
dir, kardeş de, baba da ... 

- Ben ha.baca nu sevgili olu
yorum? 

- Seni biraz kızdırdım sa
nırım. Hayır, sen ne bırbaca 
sevgilimsin. ne a.şkça .. 

- Ya nasılım? 

- Seıı, benim şahsi menfaat 
sevgilimsin! Bunu da yaıılış an
i.ama rica. ederim. Parasız, nü -
fnzsnz olduğunu bilenlerdenim. 
Şahsi menfaatim şudur: Ben 
çok macera geçirmiş bir <talihsi
zim. Hayatımı sana yazdıraca • 
ğım. Şahsi menfaatim budur. 
Sana hayatımı yazdırmak için 
de seni ölünciye kadar tebcil e
deceğlm.. Her sözünü tutaca • 
ğım.. Senin gönlünü hoş etmek 
için her fedakarlığa katlanaca
ğım. Seni.. ister bir evlat g;bi, 
ister bir hımışire gibi memnun 
ve mes'ut etmeğe çalışa.cağım .. 
Ta ki hayatımı istekle, keyifle 
yazabilesin .. 

- Sonra? 
- Sonrası yok. Sonrası sen 

yoluna,, ben yoluma! Fakat 
istersen ölüme kadar iki sevgi-ı 
li dost kalırız .. Sen nasıl ister-
sen. .•• 

- Birinci dediğin daha uy
gun.. Herkes ve her yolcu yo
lunda gerek .. 

- Benim annem Giridli idi. 
Buraya bir nokta koy.. Bu be
nim hayatımda. çok büyük ve 
acı bir rol oynanıı~tır. Sonra 
anlatırım .. Adı M.ll;licihandı. Gi
ridliler ılP böyle şatafatlı, A
rapça, Acemce orijinal adlar 
çoktur. Erkekler de bile .. An
nem çoğu Girid kızları gibi pek 
güzeldi. 

- Eserinden belli. 
· - Yanlış, ben ba.ba.nıa çek • 
tim ... 

- Aferin Babacan Mehmet 
Ali paşaya! O nereliydi? 

- Erznnınıln .. Sen Erzurum
lularda nasıl eriı:ek çıktığını bi -
lir misin? 

- Annenden konuşuyordun .. 
- Evet. Amma. biraz dur .. 

Ba.y Kara.bet! Bana hardal gön
der. .Şu beyintavası pek güzel 
olmuş .. Sana da bir lokma vere
yiın mi sevgilim? 

- Benim beynim bana yeter! 
- Annem de her Gıridli gibi 

Türkçeyi çetrefil konuşurdu .. 
Bu Türkçe bilmemek değildir. 
Fisiyolojik bir şeydir. Ağzının, 1 

gırtlağının. ses vl' söz cihazının 
iklime göre aldığı flekillerden 

1 
olsa gerek.. Ayıpl.aımamalı. Bu
raya da bir nol!'ta koy. Dedim 
ya htı.yatımın en büyük manevi 
acılarıııdaıı biri bu iki noktada 
t.oplanır. Sa.bırsızl:ı.nına. anla -
tacaklarnn o kadaı· çoktur ki 
bıkacağında.n korkuyorum. 1 

- Senin sesini öliimtlen öte
ye kadar bile işitmek isterim.· ! 
Bıkmıı.k mı ? 
. - Se<!im bu kadar hoşuna git 1 

tıysc, ben sana şarkı da söyle
rim. İstersen frenkçe, istersen 
Türkçe .. 

- Güzel sesin tebaalığı yok
tur. 

- Benimkinin var .. S'llla ba
bamdan öğrendiğim öyle Erzu
rum havalan söylerim ki han
gi tebaa.ıun sesi olduğunu he
men anlarııııı .. 

- Ne vakit dinleyeceğim? 

- Seni bir gün evime çağı- ı 
racağım. Dwi1cığmı iyi nd ça
lar. Gençliğinde de bilmem han
gi sarayda halayıKiüış. Sat
nuşlar, babam alını*. Aı <'illin 
sözüne ba.kılırsa babamın oda
lığı bile olmuş. Aman duyma -
sın, ihtıyaıcıgı darıltırım. 

Annem öldüğü zaman ben 1 

çocu"lum. Kolleje henüz gir • 
nıiştim. Babam bır daha evlen
medi. Ne bileyim işle, ya beni 
üvtıy ana elıııe bıraıro:ıamak is
tedi, ya annemi çok seven da- 1 
dımı kaçırmak istemedi. Her 
halde iyi bir şey yapti. Yaşını 
başını almış adamların, kadın -
!arı öldükten sonra evlenrudu-i 
doğru değil. Babam bu a.k.ıJ.Jı. 
ğı g0sterdi. Ölünciye kad-.r AJ. 
lalı ne vercliyse geçindi gitti. 
N" gülüyorımn? Doğru ~öze gü
lünür mü? Sanki benden ne bek 
liyorsun? Baştan çıkmış bir kız, 
Zembilli Ali Efendinin gelini 
~bi yaşmaklı, feraceli konns -
maz ya. Alışık olduğu dil ile ko
nuşur. Avukat utaruıııı!. 

- Hangi avukat? 
- Yedinci Vakıf hanının 73-

üncü ... yok, yok sözümün sıra
sını bozuyorum .. Avukat ti !· 
me daha sıra gelmedi .. 

g ıe 

(Başt 1 incidrl 

manı gelını~tir. Avr dıa. 
bizim iı..>in Rlllily• rlA n dR ı y
metli bir müttefik bul•ı. amaz . 
Kızı1eordn mağhip oldna t 
dirde Alman ordusunun ka,.,,ı
sına muk venıet edP.hi le-.:.,..' 
k;< bir ordu çıkarmak müm!.-t.a 
olmıy&eaktır. 

Nihai ?Afer belki elde ~ ' e
bi!ecektir. Fakat buna .rı• -
mek için takip edHecc k yo t 
zun ve zırhmetli olacak. hıit in 
dünya çok yorgun di·~ ~k ve 
Sovyetler mücadeleden ı ·• 
lilp c;ıkarlıırse mubıı<e>ıı~ .n 
nihayet bulmllllı çok uzııyaraK
tır. 

Avrupa;ra Jı1ı.ıs:ız:un hh- ktilii 
hı\rolı~ti liZın>nus 

Nevyork, 22 (a.a.) · Ga•e-
teler Almanlann ııark crpl•L' -
sinde kaundıklan m1-vaffah -
yetlere dair mufaı.sal yalllar 
n~retmektedirler . 

Nevyork Times g:ızcte.ıi 
Sovyetlerin üç ay s!'ren bir lıaı·p 
ten sonra ci<Mi surette f<arsıl
dıklannı ve zamanın artık miit
tl"fiklere a.-ğil Almanlara yar
dım ettiğini itiraf etmektedir 

Sovyet endiistrieile, endüstri 
merkezleri Almanların eline ~ 
tiği için kı• arlık kat'i bir am] 
olmakbn c;ılanıı;tır. 

Nevyork Da.ily News gaz.t"te
ai •öyle yazıyor: 

Dur, sırası gelmişken sana 
bir şey sorayım: Elinde müd· 
hiş- bir iktidar olsaydı, bütün 
avukatlan satırı.lan geçirir miy
din? 

- Ne münasebet"! Avukat da 
Tanrı kulu ... 

- Doğru. Sen bu işde bitaraf
sın. Fakat bunu bir de b na 
sormalı! Ne yapacağımı ben 
bılirdim' Bay Karabet! Bana 
bir meyvalı dondurma gönder .. 
Halam da bugün ne kadar ves
Yeseli. Üçü birden işaret edip 
duruyorlar. Galiba. seni üzdü
ğümü sanıyorlar. Budala insan 
!ardan hazzetmem_ Eğer sahi· 
de.n üzüyorsam gideyim. 

Avrupada barom deva.ın et
mesi için her şeyden evvel mu
azzam bir istila hareketi yaµıl
m ı ıp.rttır. Hal bu ki İngiliz
ler bu işi başaramazlar. Bunu 
Amerika a.s.lı:erlerinin ba.ııanna· 
sı lıizımdır. Fakat bu takdirde 
hile muzafferiyet ihtimali yfuo-

- de yüz değildir. 

- Eğ-er beni üı.ınck istemi
yorsan kal ! .. 

- Mersi sevgilim! Aklımda 
iken sorayım: Ynnu." Na-
di ile kaYganız ne oldu? 

(Arkası var) 

Vefat 
Malatya mebusu öker'lıe MUhendi~ 

Salim Öker'ı.n aı::ıeleri ve Tıbbiye ı 
iltincı aını.f talebesinden Celili Ökerin 
büyük annesi BAYAN ŞERiFE vefat 
et.miitir. 

Cenaze nanı~zl bui\in S..'lo.,t 12 de ' 
Beya%J.t <'amı.ınde kıhndıkt ra 
Ediı-nekaoıda ŞehiUığe defned ı<'<·ek
tir. 
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<••ı•mh' '"'' uyfado) valarla ~ ~ 
rlcata mecbur oldular. Bu hal ntn tımla.mıı silktiler. 
kabinenin z8.fına hamlolundu hemen beyaz zırhlı fi 

Bergeleci, tehlikeye girince ı 
yine her.kes ayağa kalkmı~tı : 
Kahveci İsmail ağa, inkisara ug 

ftl$ştl. . . b tek IÇUnkti, Hergelecırun u 
paçadan kurtulmasına im.kin 
yoktu. Yancı, tam bir surette 
paça.lan ka.vra.mıştı. 

1mnBtt ~ yine ~eye 
başladı: 

- Nede olsa. hafif çocukl. 
- Düştii yine manevra.ya... 
- Kurtaramıy.acak bu paA;;ar 

t'L·· 
Hergeleci, balet oyununa baş 

t,amışb. Bu, seferde politikası 
lamıştı. Bu, seferde polkası baş 
ka idi. Yancı, tek paça elinde 
küçük hasmının önünde dolru?ı
yor<lu. Hasmının lek ayağını 
çenğellenieğe çalıışyordu. O tek 
ayağı bir çcnğellemiş olsaydı . 
Tamamdı. 1ş Hergeleciyi sırt 
üstü yere vuracaktı. 

Hergeled, tek ayak üstünde 
duran bir leylek gibi sekip du
ruyordu. Balet oyunu başlamış· 
tı. 

Hergeleci, tek ayağının üzerin 
de sekiyor, Yancı da pac;a elin
de hasmının tek ayağına bic;i -
mine getirip ve yetiştirip kfü; -
tek vurmağa çabalıyordu. 

Sek baha. sek .. Tamam bir 
dakika kadar si.irdü. Hergeleci, 
belki otuz kır.k sek sek yapmış
tı. 

Fakat hem ::">.ekiyor:, hem de 
bas.mlnl kolluyordu. 0nu çalı
mına getirmeğe çalı.'jlyor<:lu. Ni
hayet Yancı, ça.\ımma y,eldi. 

Yarıcı birdenb'.re yüz üstü ye
re düşmüştü. Allah onu ~ene ko
rumuştu. Yoksa sırtüstü de dü
febilirdi. 

Yancı yere düşer düşmez pa
C}&yı ta.biatiyle bıraktı. Birden -
bh-e sıçrayarak ayağa kalktı. 

Seyirciler gene hayrete dliş
müştü. Hergeleci hasmını yere 
nasıl düşiirm.113tii? Bu iş nasıl 
olmuştu? 

Kurnaz Hergeleci seksek se
lrerken bir biçimine getirerek ve 
sokularak hasmını çengellemiş
ti. 

Yancı, pa.ça. elinde kovarken 
birdenbire çengeli yeyince mil -
vazenesini bulmak için paçayı 
bırakmış ve hızla yere düşmüş
tü. 

Yancı, afalladığı gibi bütün 
seyirciler ve yeni eski, pehli
vanlar hayretlere düRmUştü. 
Hergelecinin güreşi harikulıide 
.idi. 

Bütün seyirciler ibadet edi
yorlatılXllş gibi soluklarını k~ 
~er ve büyük bir huşu ile 
güreşi seyrediyorlardı. 

Herkes heyecana tutulmuş, 
birbirlerine söz söyleyecek hal
leri k.aJttı:ıamı.ştı. Ezerçelinin Ya· 
rıcıya yaptığı mukabil hamleler, 
göriilm~ şeylerden değildi. 

Bazı ihtiyar ağalar ve pehli
vanlar birbirlerine: 

- Bu ne yaman delikanlı 
imiş be? 

- Kıoca Yarıcıyı ne haie ge
tirdi? 

- Hiç öyle çaprazdan sıyn
lımr mı? 

- Ya! O, tek paçadan kur
tuluş!. 

İhtiyar bir ağa, yanındaki 
bir pehlivana? 

- Pehlivan, ne olacak der
sin? 

- Vallah ağam, belli olmaz .. 
- Ben, Yarıcıyı tehlikede g~ 

rüyonım .. 
- Zannetmem ağam, Yarıcı 

öyle kolay kolay yenilmez. 
- Bu herif yenecek galiba!. 
- Öyle bir Ezer~eli değil, beş 

Ezerçeli Yancı çıkarır orta.
dan ... 

- Hiç zannetmiyorum.. Gör
medin mi yaptıklarını? 

- Bakma onlara ağam .. Öyle 
manevralarla Yancı gıöi herif
ler alt olunamaz.. dedi. 

Güreş bütün hıziyle devam e
diyordu. Yancı, küçük hasmını 
bu sefer kavrayıp yere vur.ma
ğa ve iflilwıı kesmeğe karar 
vermişti.. 

Fakat. ters giireşen Hergel~ 
ciye, Yarıcının bir türlü güreş 
uyduramadığı görülüyordu. Ya
rıcı, sağdan hamlelerini yaı>
tıkça Hergeleci, güreşi hep sol 
dan yapıyordu. Ve, güreşe sol
dan giriyordu. 

Yancı, Ustüsto, alta düştüğü 
için fona halde bozulmuştu. 
Her ha:Jde ~iıçük bagmım bas
tırıp acısını almalı idi. 

Fa.kat ne ile... Küçük hasmı 
dediği Hergeleciyi bir türlü el
de edemiyordu. Güreee nereden 
gireceğini şaşırmıştı. Hergele
cinin çetin ve ters gUreşini eski 
pehlivanlar ve e.aki ağalar pek
ili anlamışlardı. Y a.rıeı da has
mının ne kadar ters olduğunu 
görmüştü. Güreş uydurmasına 
im:kan yoktu. 

Yancı, nihayet hasmını kapa
mayınca işi kırıcılığa döktü. El 
en ve dl§, iç tırpanlarma başla
dı. Tırpanlaı· elenseler çok gad
darane oluyordu. 

Yarıcının koca elleri Herge
leclnin ensesine inerken koca a
ye.klan da baldırlarına bir baJ.. 

yoz gibi iniyordu. Her vuruş 
bir sa.da yapıyor ve aksi sada
sı Dimetok& meydanını çevre
leyip sada veriyordu. 

Yancının kırıcılığı azgın bir 
hal aldı.. Büsbütün sinirlenen 
ve deli diYane olan Yarıcı, ken
dini kaybetmişti. Küçük has -
mını kırarak, ezerek altına ala
cak ve hesabını görecekti. 

Yarıcının bu gaddarca güre
şi tam on. beş -dakika devam et
mişti. Hergeleci, hiç mukabele 
etmiyor, sakinıane mukabelede 
bulunuyor ve, usum. dairesinde 
güreşiyordu. 

Fakat Hergelccinin bu hare
keti korktuğundan ve yahut 
mukabeleye kudreti ohnadı
ğından ileri gelmiyordu. Bilakis 
böyle bir güreş olamıyacağını 
basmma sükı1tiyle anlatmı~ 
bulunuyordu. Böyle güreş mi 
olurdu': Bu, hamallıktı. Sonra, 
yüz yirmi beş okkalık Yarıcıya 
bu, yaraşır bir güreş değildi. 

Ayıptı doğnısu ! . Karşısında 
yetmiş iki okkalık adam vardı. 
F~hnt Yancı, on beş dakika 
kıncı bir güreş yaptığı halde 
hiç bir vakit Hergeleciyi bo7.a· 
ınamıştı. Hergeleci, kendini 
mükemmelen idare ve müdafaa 
ediyordu. 

Hatta, Yancı, bunca elense 
ve tırpa.nlara ra.i;men küçük 
hasmını bir kere dahi olsun dü
şürememişti. Ters güreşçi olan 
Hergeleci, kendisini koruyaıbili
yordu. 
Hül~a. Yancınm devam e

.aip giden ezici ve kıncı güreşine 
tahaırnmülü kalma.yan ahali söy 
lenmeğe başladı: 

- Ayıptır.. Böyle güreŞ mi 
olur? 

- Ki\çiicük bir pehlivanla ba-
118- c;ıkamıyor ! . 

- Sankı, kıra lora mı yene
cek? 

- Güreş tatsızla.şmağa baş-
ladı... ~ 

- Güreşin heyecanı kaçtı. 
Hergelecinin de canı sıkıl -

mıştı . Böyle g ü r e ş mi 
olurdu? Hep böyle mi glireşe-
ceklerdi? Sonra böyle güreş 
yapmakla Yarıcı ne kazanacak
tı? 

Hergeleci, birdenbire hasmır.
dan a)'Tildı. Ve, yanrmın göğ
simc dayanarak du.-<lurdu . .B
liyle davul zunıalara iıpret ede
rek: 

- Bire çingenelı~ durunuz 
bir parça!. 

Diyeı·ek ba.o<Yırdı. 
hayrete düşınü.1~ü. 
du? Yoksa Ezerçeli 
decekti? 

Seyırciler, 
Ne oluyor~ 
J>e'3 mi e-

Hergelecinin sesi yiiksf'ldi : 
- Aıbe, güreş mi yapacağız 

yoksa dövilş mü? 
- Eğer, böyle güreşecek isek 

ıbuna pehlivanlık denmez. 
'--Ben, sabrediyorum, mu

kabele etmiyorum. Ben de mu
kabele edersem güre~ güre~lik
ten çıkacak.. dedi. 

Ve, yarıcıya dönerek: 

'i.30 Program 19.00 Şarkılar 

7.33 Müz.ik 19,30 Haberler 
7.45 Haberler 19.45 Serbest 
8.00 Mtizik 19.55 Fasıl sazı 

8.30 E,·in saati 20.15 Radyo 

* ~zetesi 

12.30 Program 20.45 Müzik 
12,33 Türkçe 21.00 Takvim 

plaklar 21,10 Oda 
12.45 Haberler musikisi 
18.00 Türkçe 21.30 Konuşma 

plAklar 21.45 Müz.ik 
18.30 Müzik 22.30 Haberler 

* 22.45 Müzik 
]8.00 Program 22.55 Kapanılf 

18.03 Müzik 

Pehlivan müsa
habeleri 
(Baş tarafı 3 üncü sayfada) 

Mülayim, mandayı, beşi bir
yerdeleri.. elbiseliği alıp gidecek 
ti. Derkeıı artaya ihtiyar bir a
dam çıktı. Ve davullara, zurna
cılara bağırdı: 

- Baka be çingeneler! Çalın 
baş pehlivanlık havasını be!. 

Seyirciler, cazgır, herkes hay
rete düştü. Bu, iri kıyım ihtiyar 
da kimdi? 

Mülayim, davul zurnalara: 
-Çal! 
Emrini veren ihtiyarı görünce 

güldü ve: 
:.._ Bire mori bu da kim be?. 
- Bire mori kırarım valla

hilazim ! . 
Aliço, derhal soyunmağa baş

ladı. Kisbetini ayağına giyerek 
alelacele kazan dibine yürüdü ve 
durmadan yağlanmağa başladı. 

Aliçoyu seyredenler, onun es
ki pehlivanlardan biri olduğunu 
anladılar. Çünkü kalıplı kıyafet
li idi. 

Mülayim de soyundu. Kazan 
dibine geldi. Seyirciler, pchlı
vanlar hayret içinde idiler. Bir
birlerine soruyorlardı: 

- Acaba bu, ihtiyar kim?. 
Mülayim, etraf&. bakıp gülü-

yor ve, iri iri söyleniyordu: 
- Bire mori bu ne be?. 
- Şimdi bitiririm işi mori be? 
Aliço ses çıkarmıyordu. Niha- ı 

yet cazgır, pehlivanları ilan ~t
mcge başladı. Mülayimi şöyle 
ilan etti: 

- Türkiye baş pehlivanların-
dan meşhur Mfilayim pehlivan!., 

iLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
Her yemekten sonra alinde Uç def .. muntazaman 

diılerln lzl fırçalayınız. 

... . . . :"'"".. . . . .. . 

Köprü betonarme döşeme ve parke 
kaldırım inşaatı 

Nafıa Vekaletinden 
l - Seyhan vilAyetinde Ceyhan köprüstiiıün betonaxme döşeme tecrit 

ve parke kaldırım inşaatı 26800 lira. keıtit bedeli üzerinden kapalı zarf 
usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Ekslltme 1/10/19<,.ı. tarihine miisaclH çarşamba günü saat 15 de 
Nofıa Vek~!eti şcse ve köprüler reisllğı eksiltme ve arttırma korrusyonun
da yapılacaktır. 

3 - Eks!ltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak Nafia Vekfıleti 
Şose ve K6prüler Reısliğinden 134 kuruş mukabilinde alınabilecektir. Bu 
evrak Seyhan Nafia Müdürlüğünde de görU!ebilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin tatil günleri hariç olmak 
ilzere eksiltme tarihinden en az 3 gtin evvel b ir istida ile Nafia Veklıletlne 

müracaat ederek bu gibi işleri yapab:leceklerine dair ehliyet vesikası 

almaları l!zımdır. 

5 - isteklilerin Ticaret Odası vesikası .ile 2010 liralık muvakkat temi-
11atlarını havi olarak 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun tarifatı 

dairesin le hazırlıyacakları kapalı zarfları ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz ınu~bilinde. vermeleri 
muktezidir. (6612 - 8175) 

1 Devlet Demiryo1lar1 İlcinları 1 
Aşa#ıda tinsl., ntlktarı, muhamlllf'n bedel ile muvakkat teminatı yazıh 

malzeme kapalı zarf usulile satın alınacaktır. EksiHme 1/10/1941 salı gü
nU saat 11 de Sirkecide 9. İşletme binasında A. E. komisyonu tarafından 

yapılacaktır. 

tsteklilerin muvakkat teminat ve diğer kanuni vesaiki muhtevi kapalı 
zarflarını ayni gün saat 10 a kadar komiı<yon reisliğine vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. $8236> 
Muhammen Muwıkkat 

Cinai Miktarı bedel teminat 
adet Lira 'lra 

Karo Mozayik 30000 .# 

> > > 5160 S87 
Süpürgeliği <i500 > 
Knr.o Siman 50000 > 

Şirketi Hayriyeden 
Ramazan münasebetile tertip olunup 25/9/1941 Perşembe akı;a-

mından itibaren tatbik mevkllne konulacak ıltive 'f>eferlen gösterir 

cetvellerin bu akşam 4ıılkelelerimize a!i:ılac;ıgı .sayın 

olunur. 

yolcularımıza ılan 

Cazgır ihtiyara sordu: "il•••••••••••••••••••••••••lllİi 
- İsminiz ne?. J 
-Aliço... .~tanbul Maarif müdürlüğünden 
Deyince, cazgırda da, Müla- Maarif Vekilliği köy enstitüleri kız tnlebesi için açık eksiltme usulü 

yim efendide de şafak atti. Ali- ile 1070 metre yerli kumaş alınacaktır. Kum~ın muhammen bedeli 2996 
~o, ha! .. Sahi de Ali<~oya benzi· lira ve muvakkat teminatı 224 ıki yüz yfrmi dört lira 70 yetmiş ku-
yordu. Kafası da keldi. rııştur. İstekliler bu kumaşa ait şertname ve numuneyi t:;tunbul Maarif * Mürlülürğünde görebilirler. İhalenin 7 /10/94 ı salı günıi saat 15 te istartbul 
Güreş başladı. Mülayim, ~aldı- Maarif Müdürlüğü binasında yapılacağı ilo1n olunur. (8383) 

nyordu. İhtiyar Aliço, Mülii.yi- · ============================================ 
me o derece ağır ve baskın gel-
misti ki, koca Mülayim ihtiyar 
pehlivanın karşısında güç tu. 
tunuyordu. 

As. Tbb. ok11lu Müdürlüğünden 
1 - ttniversite tedrisatı 31 .I Teş. 1941 de başlıyacağından sılada bulu

nan talebemiz.in sıla izni Blrillciteşrinin 28 ne kadar temdit edildiği. 
2 - Bu sene yeni kayıt ve kabul edilmiş olan talebi'lerin ise 15 Birru-

citeşrtnde okula m!hak etmeleri i..l..~n olunur. c8441> 

ve istifaya davet edildi. çı:kardı. Ucu sivri ;.-
Cenupta İngilizlere mevdu pusunu başına koydu. 1' 

polis ve muhafaza hizmeti teş;. Şehre mutantan bir aJBl/ 
kilAb. Sir Pers Sykes'e havale linde giriyorlaırlı 
olundu. Onun azmi ve cesareti Hera.t.da a.ımİxı 
derhal yeni teşebbüslere, cil.r'et- muşlardı ~ vali de 
kara.ne adımlar atılmaSına se • rast ...... ı.:in .. 1--4 dl... h 
lbep oldu. 6~4.& 5er 

Temmuzda Kermanı, Ağwı- adaml~ _gibi müdahale 
tosta Yezdi işgal etti. 11 Eylfil.. tan değildi. İngilizl~ _-:M 
de İsfalıanda Rus kuvvetleri- rmın açılmasını iste:mıyua:..ıı 
l tem tem. tti 11 ..,,_t dı. Vft.kıft. Efga.nJılarW 
~ ası m e . · · llK eş- Sünni idi Bundan dola.yl 

rinde yeni vali ile bırlikte şıra,. il Tür~ kendilerini 
zaı girdi. Bu wli fermanferma e 
idi .. Yani ~ h8.nedanından ıaddediyorlardı.. rn .. ı\.o.c 
eon prens Fakat bu yeni lb:UJ.BJ..a- -

Siyr ~. mahalli jandar .. ~ak niy&inde değildilet• 
malarıa. artık bundan böyle ce-- Dığer taraftan Alman . 
nuptald İngiliz makamlanna serini~ İngiliz .. d~vle~i 1' 
merbut olduklarını tebliğ etti. Bfganıstanın hw·rıyct.ıne .1 

Bu emre ekseriyet itaat etti. haleden çekinip çe1dnı:1 ?1 t Böylece Türk ileri hare~t:ti hususund~ mütereddit ıdı ef\ 
tamamiyle akamete uğramı~tı. , Herat valisinin mi~afirı>e \ 
Fakat bunun 1916 da bir de liği Almanları mcrı1ııun ett 
ikinci akamcti, ikinci bir iflaı;ı li Nidermayerin askeri ,.,_ıJ; ~ 
vardır. na hayran oldıı. Onbr~'l ırt 

F;fga.ni'it.an t.opra~nda gan payıtahtı:ıa kadar gl~ 
ilP.ri harckt>ti !erini pek muvafık buldu. {iJ!' 

Va.smusa. ve onun etrafında- heyeti, Beratta Pascn'i rı1 
ki harekata gelmeden evvel o- si.1 alnı ~k bıraktıktan sonrııe 
nun en cür'etkar arkada.en bıle dogru yoluna deva.ıtı r: 
Nidennayerin ne olduğunu izah Burall~n sonra dünyanın eli~ ~ 
edelim: Malum ya, 1915 ağus- r~rl111f51Z yolu b~şhyordu. ı>i:! 
tosunda bu ya.ma.n adam Hera- bırlenyle tamamıyle ayrı !11 ıe \i: 
tıa. varmıştı. kalar. topraklar, ve . iklı11'11, d 
Yanında altı Alman, üç Türk uzaklaıHmış olan kabıJeJer L 

ve ikı de Hindli iİe yerlilerden sından geçerek, şehirler aftB 'tt ı 
ve Afridelerden bir kaç kişi var- Kabil ovalarına vardıkları Jı 
dı. man sefer heyeti 3.zasıı1!.~ •1 

Hepsi altmış kadar silahlı idi. hati ~a.yli sa:.8~~mıştı. ~a.l>1i 
Bunlar hududu geçtiklerinden havalısı yeryuzunden h~rl<l~ 
yarım saat sonra takip edilme- cennet halinde idi. YC'll'lYe }fi 
ye bu.şlandılar. O anda Efgan \•alan, ağaçlan, sulan ile 
oopra.K!annda bulunuyorlardı.. dinde kan,ılarına çıkmıştı: . 
Maksatları burasını da Alma.n Sefer heyeti bu cennet ı~ 
davasını kazanmak ve Efganlı- bahçelerin en güzelinde, 1 
ları Hiııdistan üzerine sevket- Bahirde verleşti. Ağaçlar~. 
mekti. Cihad ilan edeceklerdi. sında kUçük köşkler göı-09 

ı;::~·~an emirinin izni olmaksı - yordu. Tepecikto mef11let 
zın Efgan toprağına giriyorlar· mezar, Hind fatihi ve ~ 1 dı. Fakllt böyle şeyleri düşün- hükümdarı Babüriin ebed1 

dükleri yoktu. Olanca hı?..lariyle metga.hını işaret ediyordu· 
ilerliyorlar, yolda hastalanan oJJ 
ha.yvanla.n bırakıyorlardı. Al- Efgan emirinin huzonl 
manlardan iki.si diz:ınteriye tu- l,te sefer heyetinin &:>ir tı1 j 
tulmu~1.u. Yanlarındaki İran- det aram ettiği yer, bu alt31' 
lılardan çoğu geri dilndiiler lar, ağa<:;lar ve kwşlar a.ı . 
ve hudutlarından içeri kaçtılar. idi. O zaman Efgan e.uıir1· 

Efgan toprağında heyet mes- bibulla.h handı. • 
kiın bir yer görünce Hindliler ı Bu a.dam memleketini pl' 
hemen ileri atılıyor, halkın' la idar~ ediyordu ve 0 cıell\ 
arasına kanı;;ıyor ve Efgaıılı - 0 karışık, muğlak. tehlike. ~ 
ların hıristiyanhk aleyhindeki larda da harici i.,leri tcdV~;r 
hissiyatını uyandırmıya çalışı- susunda hayli mahareti gv 
yoNrduh. b müştü. 

i ayet serince iJ· suya rast- "ı 
ladılar. Haftalardan beri sıcak Emir, İngilizlerin ve r> i-" 

lann bu küçük memlekcıttell ve kireçli sulardan başka bir şey t11l' 
içmemişlerdi. Nidermayer bu lediklerini pe.kala ka,,r,l J 
hatıra.tından bahıo:edcrken: Vaziyete epeyce vakıf ol 

- Günlerce, haftalarca ha - için sefer heyeti geldiği ~ 
maksatla.n onca meçhul 

yallıniwe bir banyonun muslu - di. < 
ğundun başka canlanan bir şey .... ı· h f r> 

kt di B ldukl d ·?ımı ı, aH e ile Alm:ın l 
yo u, yor. u arı su a serinckn rr.E>Sajlar almıştı. ( 
biraz serinledikten. yıkandıktan 
sonra gene yola "İktılar. Bir I derilen hediyeler ise yold!\d ~ 

" uğ'ram1şt.ı.) Ilu m~ajı .al 1 

- Abe usta! Ayıptır be! Gü-
reş yap be! .. 

Dedi. 
Yarıcı cevap verdi: 

Fakat, her nedense Aliço, Mü
layimi yenmiyordu. Boyundu
rukla, kurt kapanile, kemanile 
altta üstte durmadan eziyordu. 
Güreş bu suretle tam dört sa

at sürdü. Mülayim, ölüp dirili -
yordu. Pes edecekti. Fakat et
raf tan hemşehrileri bağırıyor
du. 

1 

gün mahalli memul'lardan biri biraz sonra hemen Hin~;~ 
onları alıkoydu. Valiye haber da.ki umumi valiye bitarw 
verdi. Herat valisi kendilerine mak husıısundaki azmini t 
"Safa geldiniz!,, diye haber gön eden bir tel~raf gönderdi. ~ 

I• t b } B } d• • JJ" ~ derdi.. nunla beraber İngiltere;re# S an U e C } ye Si 30 art Efgan \'alisi nezdinde şı fazla temayül <le göster }l 
Bir iki gün daha yürüdükten di. O zaman EfganlılarJD 

1 sonra Heratın zarif m.inarele- na gitmiyebilirdi. f - Nasıl güreşirsem güreşi
rim? Güreş kıran kıranadır? 
Sıkıyorsa pes et!. dedi. 

3521, 3527, 3906 ve 4194 kamyoneUerin sahibi Şevkct'in vesaiti nak- n göründü. Etrafı yemyeşil 0_ ( Arka~ı 1ıll 

liye resminden .. olan ~or~anu ~dem~ğ;nden dolayı .tahsili emval kanunu- ! ==================--======-=:-::=====-===-=~-:-;. 
Seyircilerden munsif olanlar 

- Bire mori dayan! hllki.imlerine gore Daımı Encumerun 12/5/1941 tanlı ve 3536/476 sayılı ----

da. bağırıyorlardı: 
- Yancı, güreş yap! Güreş! 
- Yancı, bırak ha.mallığı ... 
Yancı, bağırmıştı: 
- Burası er meydanıdır. Na

sıl güreş yaparsam yaparım? 
Tutmıyorsa pes etsin .. 

Bunun üzerine Hergeleci: 
- Peki öyle ise .. Ben de öyle 

güreşirim... Darılmac~ yok .. 
Dedi. 
Ve, hasmının ensesinden tu

tarak gürE'şe koyuldu .. Ve çırpı
narak bir nara saldı : 

-Hayda Yancı be!, 
Diyerek, üstüne yürüdü. El 

enselere ve tırpanlara başlamış
tır. Hergeleci, daha ilk gir~in
de bir el ense ve iç tırpanla Ya
rıcıyı yüz üstü di.zliyerek dü
şürdü. 

Hergeleci, hasmının üzerine 
gitmeğe tenezzül bile etmemiş
ti. Yarıcı, ayağa kalkıp doğrul
du.: Hergeleci, çırpınarak bir 
nira daha. savurdu: 

- Hayda maşallah be!. 
Ters taraftan girdi ve b:r el 

ense iç tırpanı daha vurdu. Ya
ncı bu sefer de soluna dizleyip 
düşmüştü. 

Hergeleci, hasmının üzerine 
gitmiyordu. Çırpındı bir nara 
daha salladı: 

- Hayda be! .. 
İş azıtmışb. Yancı bir kere 

olsun hasmuun bu hamlelerin 
·mukabele edemiyordu. Habirc 
bocalıyordu. Hergeleci işi in 
da bindirmişti. Kıneılığı ileı 
götürmüştü. 

:thtiyar ağalar, pehlivanlaı 
şaşınp kalmışlardı. Birbirler 

- Ha mori!.. 
Mülayim, izzeti nefsine dokun 

duğu cihetle pes edemiyordu. ı 
Aliço da yavaş yavaş .. öldüre öl
düre hasmını hitiriyordu. 

Nihayet Ali<~o. hasmının bitti; 
ğini ve tutar yeri kalmadığını 
sezdi. Bir çapraz tonlayarak bas 
tırdı ve künteliyerek aşınp yen
di. 

* Silivri güresinden sonra Mü
layim hayızdan nifasdan kesll
mişti. Ondan sonra sUs için başa 
güreşir olmuştu. Kasım taf:>ri
lerle boy ölçüşerek pehlivanlık 

karan icabından olmasına ve borcun tahsili temini için Sirkt-cide Demir
kapı Nevbethane caddesinde 2 numaralı Mehmet Sezer'n garajında Ford 
markalı plakasız gnyri faal üç müstamel tekerlei!'i üzerinde i11ler vaziyet
teki 4194 plaka asyılı kamyonet haciz altına alınmıştır. 

24/9/1941 Çurşamba gi.ınü saat 14 de mahalli mezkı1rda açık arttınna 
suretile satış yapılacih ilan olunur. (8451) 

• • • 
Silivri dispanseri binasının ikmal inşaatı açık eksiltrney.e konulmuştur. 

Keşi1 bedeli 3718 lira 79 kuruş ve ilk teminatı 278 lira 91 kuruştur. Keşif 
ve şartname Zabıt ve Muamelat Müd'irlüğü kaleminde görülebilir. İhale 
8/10/1941 çarşamba günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Ta
liplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale tarihinden sekiz gün 
evvel Vilayet Na!ia Müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 
941 yılına ait Ticaret Odası vesikalarile ihale günü muayyen saatte Daimi 
Encümende bulunmaları. (8454) ) 

yapmağa başlamıştı. •ıaı•••••••••••-------••• . .. • Ji'AfflS; l\'l 
Şi.ipheyok ki, bu yazım da bir TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

fanteziye, bir şaka mevzuudur. j Z 1. R A A T ·B A N K A S J Fakat hakikatin kendisidir. 
M. Sami Kara1Jel 

DOKTOR--ı 

HAFIZ CEMAL 
Lokman Hekim 

Dahiliye MiitehBSSHD 
Divan yolu 

Kuıııl111 tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.0uv -rw:ııt .ıırui. Şube ve 
AJenıı adedi: 265 

Zlraf ve Tloarf her nevı banka muamelelerl. 
Para biriktirenlere 21J!!OO lfrıı lkramlve verlvor. 

rl "Yeni Sabahm,,"' Zlmt -..-. ........................ .:.... . • - _ .. 

l·ıan f ,·yatları az 50 lirası bulu.unlara senede 4 defa Çekli ecele ttur•• lle 8§8ııdakl 
plAna göre tkl'amlye dalıt.. '•nüttır · 

__ K.r_. _ 4 ad•d 1.000 l.lralık •.ooo Lıra il 100 aded &O Llraıık ~.000 Lira 

Başlık maktu olarak 750 4 • 500 • z.ooo • n 120 
• 40 • "900 • 

rlncl yfada 4 • 250 • 1.000 •• ~ 160 • 20 • 1.200 • Bi sa unthnl 500 ne: , 40 • 100 • 4.000 

- Gördün mü Ezerçeliyi? Ddntıl " " 350 DIKKATı Resaplarıı.dakl paralar bır sene jçinde 50 liradan al88ı 
- Bak ne yaptı delikanlı? Vçüncü " " SOO duşmiyenlere ikramiye çıkblı takdirde % 20 fazlasıyle verilecektir. 
- Aferin herife! 1 Dördünci ,, 100 
- Yancı bocalamağıa başla... Beşind ., : 

75 
Kur'alar senede dört defa 11Mart,11llaZiran,11 Ey• 

dı. nı ve il Birlııciki.nun tarihlerinde ç.ekileoektir. 

• (Ar1coat var) .AltmCI " " ~ •ılll•-------------------.. 

~ . '·. ··~·"::·'. . 1 ·' r· . 't·" .... '. <1'". . . .• ".- ~··-' \ 
• ;..: ... _._,, 4 .. : • • • ..... ~ ..-! • ..,_, 

Dil ve Tarih- Coğrafya 
Fakültesine 

Harçlıklı talebe alınıyor 
Fakülteye alınacak harçlıklı talebenin yazılı imtihanları 

16 ilkteşrin 1941 günlerinde yapılacaktır. 

Ayda kırk lira harçlık afarak talebe olmak üzere talip olan il' 
se meıunlarının nihayet Birincıteşrinin on üçüııcti Pazartesi akftl' 
roma kadar fakülteye kaydedilmiş olmaları lfızımrlır. 

(6906) (8426) 

Almanca _A,Jütercimi aranıyor 

Maliye vekaletinden 
•\ 

Mali tetkik heyeti için Almancaya Hiyik.yle v~kıf e 'rürkçesi J<ll\ 
bir m(.ıt ,.~ım ::ır:ınmaktadır. Kadro ücreti 210 liradır. Ta.iplerin iırıtjll ti 

\ 

f 

f <iskrCl'O:kleri Jiy~knt derecesine göre bu Ücrr.t birden veya tedriCCll r 
lcccktir. imtıhana gireceklerin en az lise ml·zunu olması ve :ıskerJıld~ 
bir ul:'ıkası bulunmnması ~arttır. Yüksek tnh~ili olanlar tercih edilir. isti·. 

1 

lerln musbit evrakı ve iyi hizmet vcsilc:>lıırlle blrlıkte 1 O Teşriniev\·el ~s~' 
ınınıı knclar Delkrdarlıkta .M:.ıiiye M!ifctti~lıgınc ınüracaatl:ırı. (69~ 

1 
Nişantaşı hız enstitüsü 

müdiJrliJğiJnden ef' 
1 - Okulumuzda yapılacak olan tnmfr:ıt \'e tadilAt açık ekJiltf11 

~~~~ . ~ 
2 - ihalesi 1941 Birincitcşrinin 7 inC:i Salı gi.lnü saat 14 de "1'!1 

Mek1eple,. Muhasebı.'Cillii binasıııda toplanacak olan komisyon ~,.., 
· yapılacaktır. 

3 - Keşif bedeli 9Y93 lira t :i2"t mu> akkat teminat 749 Ira 50 le~~( 
4 - İsteklileri n ('?1 :>z bır taahhütte 10000 liralık bu i~e henıer ~ıJI 

tığına dair idarelerinden alm ıs olduğu 'es.ik;ılara istinaden İstanbul İ1' 
tine müracaatla ck~ı lt'Tıe tarihine] ·n 3 gün evvel alınmı~ ehliyet ve~ ~ 
yılına ait T.icarct Odnsı \·e! ikalı ,. le b"lll f!tin ve saatte komisyorı8 ıcııı 

bapt.'lki keşıf, şartnaınl' V<' mukr.veleyi güı ıııek isUyeıılerin de okUl 
sine n. tirat·arıtıarı. •8425> 

Sahibi: A. Cemaleddin Saraço{ılu 

Basıldığı yer: ( H. Bekir Güraoylar ve 

-~c,t 
Neşriv:ıt Mılclıi"il: Maolt ,ı 

- b' A, Cemaleddin Saraçoğtu rrı•t 
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