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Şimali 1 
.fıikada yakın lı 
r taarruz mu? l 
-- 1 it.,. ltelik ....,imlelci , 

e Şi•oft A/rih 
~ ,__tli bir ...ı.... 
~~ ıegirci lmloaektır. 
~.t'tin en %ogıf oe hassas 
._ #oıı burasıdır. lngiliz .... ,, k 
it ~·ı rırnıagı ba fırsatı bı-
•. 

1 
e kaçırırsa nıuhakkak

ı t11 b~ "k ı· k J• . ~İ&a uyu es• ı 11n uı 
edecek#· ır. 

~yin Cahid l' Al.ÇIN 

L ondra radyosunun şi-

1 
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IHer=\7~, 
A 

1 r ............. CUMHUR BASKANI 
· Dil bay"ramımızı 

tebrik ·ediyorlar 
• 

1 ' ·,~ 

DDn bayram bOtlin yurtta 
merasimle tes'it olundu 

A'nkara, 26 (a.a.) - Dil Bay
ramının 9 uncu yıldönümü mU -
ıuısebetiyle Milli Şefimiz İnönü 
Türk milletine bir hita:~""'<le bu
lunarak demiştir ki: 

"DiJ Bn.yrr..mıru sevinçle kut
luyoruz. Dil Bayramı; büyük ve 
ulusal bir devrimin gerçekten 
jşaretidir. Kültür dilimiz hızla 
artma yolundadır. 

Henüz eksik elan terimler de 
tamamlanırsa dilimiz birden 
<:ok gt>Jişmiş olacaktır. 

Bayramı vatandaşlarıma bu 
düşünceler ve duygularla kutlu
yorum.,, 

Başv<ik•ilin ziyaret uc tebriki 

Anknra, 26 (a.a.) - Başve-
kil Doktor Refik Snydnın, bu 
akşam saat 17 de Türk Dil Ku
rumunu ziyaret ederek Doku
zuncu Dil bayramını kutlamış.. 
t ır. Başvekil; l<urum Başkanı 
ve kolbaşlarile görü~'lllede buluo 
mu.::Lur. 

mali Afrika hakkında 
~ . Yaptığı n e ş r i y a t 
~ ~an:aıı ve dikkate şayan 
)\~ UYor. İngiliz radyosu hal
~~ Libya e.rasıııda yapılan 
~cı.ta İngiliz tayyarelerinin 
~'llJtleır; zararı uzun u7Adıya 
~~~ ettiği gibi Bingaı.i ve 
~ı-. ~rp li:rnanlnnrun da 
~ ve sistemli bir bom
~~ana mnruz tululduklan
~ ·~ ltaıyruılnnn ve AlmanS, §İtnali Afrikada azami eu-
S ~uvvet.ıennrolcnne mey- ~ 
~ \~ediğini anlatıyor. Fa
,~~unJa iktifa etmiyerck 

Ahnan ilıerl rıarMa.u.ı.. büyük ya.nhmı dokuoan yeni arhll otomobiDenJeu bln 

Büyük A taı;lrk'ün Türk dili 
uğrunda harcadığı emekler bo
şa gitmemiştir ve asla boşa git
miyecektir. Onun kutsal.\ adım 
sevgi ile anıyoruz. 

A fatih-k'ii.ıı kabri>it riyaret 
Ankrua, 26 (a..a.) - Bti sa

ba h Tiirk Dil Kurumu h~ 

~ İngilizlerin topla- ~ 
~ b\iyük kuvveUerin mut- S O V y e f h a rp 
tılııb. lrtbklarıru, teavüze g& 
~bir kabiliyet iktisap tebliği 
~geçen aene1ıri meşhur 
Ilı....~ 41'rika taarruzunun kah- Vahşı·yane 
~ ~ Wavel ile şiın-
~n manalı mül!-
ı~ mevmu bahsediyor. muharebeler 
~ radyci8unun bu neşri-

~ ~::.J=:1i =~~ devam ediyor 
~tıir Bingazi ve Trd>Jusga.rp . " 
-.·~çıkacağı int.maı ha- 0 ~ 
~~t8dır. Her m~et Cenup müdafaası 
~~~yımn hazırladıgı ae- k 1 d• ·ı· ~~etleri gayet giili tut- uvvet en ırı ıyor 
... ~ .,, w t:&artµzlan. kalkın-
~~ ta.bil okluğu için böyle 

hat'f".ke~ haarleaırkea 

t~~~na ilan venr gi- Maraşal Şapofllikof 
~~etle bir Afrika mu- Bud;yenniye yardam ...__...., Bud1 eımi 
b..."" ne ~ı insana ed k ..... ~ Y 
~ ı..t>1 it «örUnüyor. Maksat ece ı- 1 
~eim~~~~r~1~ h:e~:~!h~~:·)~0~ 1 Papa va Amerika 1 
L:.~ '1ikkatini Afrikaya celi><.._ yakınla:rında. JŞJdılmemış vah -
~ Rus cephesindeki hare- Sonu aayfa 2 ıUtun 8 dı) mu'"zakerelerı• 
~ g~ine bir ~eye 

~~ ~i:e.~ı! =r?gö- Ruzvelti n 
Amerika üç kişilik bir 

komisyon gönderdi 

Alman harp 
tebliği 

• 
ileri harekat 

muvaffakıyetle 
inkişaf ediyor 

Ruslardan 452,000 
esir alınd• 

Sovyet sil~h fabrikalara 
ve tren yolları 

bombalandı 
Berlin, 26 (a.a..) - Alman 

tebliği: 
Kiyefin şarkında çevrilen düş.. 

man ordusunun bakiyelerinin im 
hıı.sı amansız bir surette devam 
etmektedir. Esir şimdiki halde 
452.000 dir. Alman hava kuv
vetleri Harkof • Toton ve Mos
kova bölgelerinde düşman demir 
yollarım ve silih fabrikıı.Jarını ~S ~~~ Mühim bir makalesi 

ı.;,.._~Y=·~~~ Londra, 26 (a.a.) - Mosko- ta.rrip etmişlerdir. 

~ gördWderi ,upe:u~ Sonuna kadar yar-
vadan bildirildiğine göre üçlü (Sonu sayfa 3 ıütun 5 de) 
konferansa iştirak edecek olan ""'~""""""'V'V'"""-"A""""""'V'V'""'.,.,·A. 

.... bunlar tBl8Cll Rus cep- dun d ~ .. 
~ 8evkedilruek Ü8ere ora - e ece5-

Amerikan murahhaslan Mosko
vaya varmı§lardır. 

lfl..~· 
~h böyıe bir ihti- "Bu harbe daha evvel 

Sovyet muraJıhaslaN scçSldi 

Moskova. 26 (a.a.) - Moeko
mani of unabitirdi fakat ... ,, vada toplanacak olan üçlü kon

Nevyork 26 (a.aı.) - Bugün feransa iştirak etmek üzere Sov 1 
Oollienı M~ne'de neşı. -edil •

1 
ret he~etı azahklanna ~tvinofı 

miş olan bir makalede Reis Ro- ıle Golikof seçılmışlerdır. 
(8enu Myfa 3 .utufl 4 de) 

Ucf er konferansı 
' 

Amerikan murahhasları 
Moskovaya vardılar . 
Vaşington, 26 (a.a.) - Üç 

resmi şahsiyetten mürekkep ıbir 
Amerikan heyeti Myron Pcyo 
ile Papa .arasında ba§lıyan mü
zakerata devam etmek üzere ya 
nn Romaya hareket edecektir. 
Bu komLc;yon Dahiliye Nezarc
reti es'ki müsteşan Çarı Frank
len, Vilya.m Kalen Saf or ve 
Çarlı Iı'in Vilyamdan ibarettir. 

Türk dili ic;in son anına ka . 
dar be.c;lcdiği geniş ümitleri ger
çek leşti receğiz. 

Büy ·· k Bcar 
Preveze m 

• 

b:ışh rında Kurum Başkanı ve 
Maarif Vekili Hasan Ali Yttcel 
buhındu~.ı halele saut 10 da 

(Sonu eaıfa 3 sütun r. ıN) 

_ aro 'un 
zafferiyeti 

Bugün 403 üncü yıldönümünü gündüz ve gece 
büyük tezahürat ile kutlayacağız 

BugUn, bUynk TUtk Amirali 
Ba.Jlbaros Ha.yreddinin Prevcze
dcki galibiyetinin 403 üncU yıl
dönfuiıüdür. Bu mUııasebetle 
~ri.ıni7Jde büyük bir ihtifal ve 
eeulik tezahüratı yapılacaktır. • 
Belediye Riy-dSeti bu maksatla 
muhteşem bir program hazır -
lamıştır. Biz bu mutlu günlin u
fnk bir tarihçesini yn.para.k o
kuyucularımıza bugünü bir kere 
daha hatırlatmayı ve o şaıılı za
feri bir kere daha yfi.detmeyi 
başlı ~ına milli bir vazife bil
dik: 

}Rlamağı diisünmüştii. :t,ta ha 
muazzam arma.dayı da bunı·' 
i<;in bir çok A \'nıpa devletlerini 
kışkırdntarak toplamış ve ora-

!r 
(Sayfa 2 sütun 6 de) 

~ran 
vaziye ı 

bulgar maslahat 

1 
güzarı da ayı ıldı "1538 senesi, Eyli.il ayımn 25-

inci çarşamba günü Prevcze ci
varındaki (Aya Mavro) lima
nında müttefik Avnıpanın pek 
nz.n ...... etli ve muhtecır>.m bir H"'"- Tahmn, 26 (a.a.) - İran hü-,..,,.. :.---·. ..... _ kfım.3tinin ~ ....... ı....... ml...ü YV>Q.. 

lı armadası funda demir etmiş ... 1"""'~~ ı;...... -~:.' 
bulunuyordu. .. . . • ,

1 

rcttiği bir tebliğ, yapılan derin 
Bu muazzam donan.maron ku- • • Tiırk A.."'llır.alı (Ktıpfam tıa.lıkika.t neticeronde sabık şa· 

mandam, 0 asnn en bUyük bir ~J'.)'a) Baıi>uros Hayreddin (&onu tayfa s .Utun 6 d•) 

amirali idi. Veya öyle sayıhyor-ı 

du~~·~~~r:~:Do~~eni.zi allak ıranda Yabanc•lar 
bullak eden ''Hayreddin,, adın- " 
daki Türk denizcisinden eski -----------------------
mağlfebiyet acılannı ve hıncını 
çıkarmak için hazırlık yapmış· 
tı. Onun Prevcze limanında 
yatan 122 parça küçük telm<:lfr· 
den müteşekkil donaruna.-,ını 

Mirza ilanın Jısızırladığı isyan - Bol
şeviklere kcırşı mücadele - Orta 

Asyada kıyamet 

~- .Alınan kuvvetlerini şark 
~ çekmek ie8irini gös
~pek inti3ar edilemez. 

tu ~)le olnWda beraıber şu sı
b.~ ~izJeıin Şimali Afri
~ büyük mikyasta ciddi bir 
~ kalkmaları ciddi bir 
'~ lera edOOilir ve dikkate 
&,neticeler doğura.bilir. AJ
~. Afrika cephesini şu sı
~ ı...::. ikinci derecede eheınmi.,-c
~~ bir harp sahn<B. telakki 
~ bile .Mihverin bir par -
~ Afıikada bhkari bir 
~ uğramasından kendi -
~~ hiç olmama manevi 
~ çıkacağını düşünme
~ edemezler. Ayni meobu
~~nları ge<Qen sene Şimali 
~Ya lroşmağa sevketmişti. 
~tjı._ ~e ttaıyaıılann Şimnli 
~~..:.~ . tamamiyle silinip 
l"P._. ı.umeei tehlikesine lakayt 

1 HARP VAziycy· 
1 Eski dünya etrnfmda y •. pın C" 

kanlı mücadele 

1 
Tefrika No. 28 

Tahran bu vaziyet karşısında 
lfı.kayd idi. Dalıa ziyade karar
sız göriinüyordu. Haz r denizi 
sahillerinde Geyllln ormanların
dı. Almaın müşavirlerinin yar
dımı He Mirza küçük han ile 
mitralyözlerin yardımı ile •büyük 

Yısz•n: C. Sgke$ 

bir isyan hazıdamıştı. AYL!r -
bay~, GUrciltan ve Ermenis
tan müstakil Cümhuriyetler 
halinde teessils ediyorlardı. Böy 
lece yüz bin Avusturyalı ve 
Alman esıri ile Türk b:ı.şkınnan-

~~ na imkan yoktur. Bi
~~yb Nil ordusunun esaslı 
)ı.;~ ,!-qrruzu behmıeba.l Alınan 
~tnına ihtiyaç hieeettire-

1 l' • 
~.,giliz gueteleri, Rusl&.nll 
>.,l' linU haf':rfletmek ve .Alman
~ t_aba r.iyade yo~ düşür-
tlj~ ~lll Avrupa kıt'laema bir - -
\lh.::. hareketi ya.pibesı lüzu- ~ ıerBda cm.Jnuınııili il& İngiliz Baş\'eldli Atımtik ülilcatmd& ~ ~ eıabll'RWıaıııyorlar ve ıs- _ · m 
~.;..~onar. Bunun imkizıı ve = 
\ı~ hakkında az çok mUtale- kUl'J!lik meselesini h&lletmeden §iinülmek icap eder. 1ngillzleto 
~ llerdcdilebilir, Fakat §U sı- tecavüze geçebilir ka:nj18ında da Avrupaya ihraç hareketini; çok 
)\;.:" .\hnanyıa.ya. bir hücum Alme.nlnrı değil, Fafietleri bu- daıha kolayca ve çok daha az 
~i~ fıratı okadar caziptir lacaktır. tehlike ve fedakarlıkla elde ede-
~l\ır obn&z düşüncelerle ıbun- Şu sırada Avrupa.ye. yapıl:a.o. cekleri bu muvaffakıyeti ihmal 
~ "8.1«eçilememesi tabiidir. cak ciddi bir lngiliz ihraç hare- edecekler midir? 

• ~:'-~ kıt'asmın ilk ihraç ketinin harbe nihayet verecek Nil ordusunun taaıTum. ~-
~~ için meUıuz mahzurla- bir vfu;'aıt ve ciddiyeti haiz ola- meei kabil ise ve bu taarnızun 
b~ ~iJnaıı Afrika taatTUZu hak- mıyacağı şüphesizdir. Fakat zaferle neticelenmesi ihtimali 
~ Pek varid addedilemez. Şimali Mrikada esaslı bir taar- kuvvetli ise herkesten evvel İn
~ mühim bir İngiliz kuv- ruz İtalyanları Afrikadan silip giliz genel kurma.yının onu tak
~ ~mevcuttur ve M:sı- süpürecek olursa hmı bütün dir ederek harekete geçeceğinde 
' ~erikadan muttasıl sil8..h dün~ İngiltere ve mütte-- tabii şüphe yokturö Londra .nıd-
~ ~~ gelmcketdir. Mısır- tikleri lehinde emin bir cereyan yosunun. taamız ideta karar
~ ·....-eKet: edecek bir lngili:: uyandırır, hem Akdeniz mese- laştınlmı§ da havaların müsait 
~~-~yyııre silahlannın te- lesini emin bir şekilde halletmiş gitmc::>i beklcniliyormuş gibi bu 

-:'"'-lllCla kalacak bir deni7 olur. Böyle ibir darbe üzerine muharebe fikrini zihinlere tel
~ Ja.pmada.n ve A vnıp::ı. İtalyanın dahili politika balcı- kin etmesi eğe.r bir maksat ve . .. .. . . . 

C 
YAZAN: 1 

Emekli General Kemal Koçer~ 
öz ve mütevazi Aşiyanelerinde 
ya~a.maktan başka bir gnye güt
meyen ve kendi yağlarilc kav
rulmak istiyen ufak ve bitaraf 
milletleri. bütün güzel niyetleri
ne rai;~en, şu bn.t.içede, beşeri 
keıhiı en badireden kurtulama
mışlardır. 

Biiyük harp sonunda bir çok 
memleketlerde tctcbbti seyahat
leri yapmak fırsatı bulmuştum. 
Liyejde bir san'at müessesesi
nin misafirleri şerefine veı diği 
bir ziyafetteki hasbihal sırasın. 
da direktör : 1 

- Bize büyük harp, yurdun 
bastan ba.şrı lrn.rabiyc süriiklcn
mesinc mukabil, 1G köy 1'aum
dırdı, bu bölgeyi bız, inl:kba.l 
sulhü lıatınna, daiına tcrkcbnc• 
ye hazırız, diym'Clu. 

< So.,u a;ıyfa 4 sütun S de) 

·· nlük Mahyamız 

Türk vatanı 
Türkündür 

-
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I 

Fen adamı yetiştirmek için 
• 
lyf bir elektrik ustası rayın: Almanı San'atktr bir duvar boyayıcıaı 

imaya çalraıır. M rl lılnln erf bir au tesisatı mütehanı11 isteyin: Bul· 

tiğ maçlan i inçj 
haftası 

Eczaneler de mi ihtikar 

üros 
ola b 

rOKUYUCU , y· 
DIYORK/: 18 sraddin Ho~ 

;:arl Böyle en baılt teknik lelerlnde çalıpn binlerce yabancı var. Sebeb? 
Kcndı uetalanmu:ı ihmal ederek paramızı ele yedirmeyi mi tercih edlyo• 
nı:r'l Hayır. Zaruret bizi buna mecbur ediyor. Zıra mtltetuıssıı iKi krtlıOının 
tnemleketln baıında ne büyOk derd oldul!unu hepimiz biliriz. Fakat kıt 
•lan yafnı:r iKi de!illdir. En yükaek ihtisas mevkilerine kadar teknik 

ered ve angi 
a ım ar 

J.iar ılaşacalr: 

Et ihtikarı nasıl yapılıyor 
Allkadar makamların lhtik2rla 

mUcadele f§lne çok fazla ehemmi· 
yet vcrdlkurı bugünlerde bir ka· 
rlknlzden et lhtikirına dair aldı· 

nıo her kadomealnde baı dllndOrllcO bo§Juklar kat'fıaındayz. ı 

Yarın Fenerbahçe ve Şeref Oü ' yeniden bir çok uhtekirler 
Oımız ıu mektubu ne,rctmeyl fay· 
dalı bulduk, lmıır ve sanayi hareketleri memlekette o kadar kıu zamanda o kad:ar 

httla llerlcml§tlr ki bu hudutsuz: genı,ıemenln gerektlrdlill kadroları kendi 
içinden V'karmııyıı 'm11let yetlfemedl, Bunun tabU bir netlceal olarak bir stadlarmda uğ maçlarının ikin- Cürmüme~h halinde ~kala dı 

ci haftası ktır§1laşnmları yapı- .T -

Geçen hafta Be~lu cihetinde 
bir kasaba gfttlm. Çengelde bir 

~ tkçı buhr ı lçln bulunuyoruz. 
lrte bu zaviyeden mUtafea edince. B yQk Millet Meetı.rnln teknik 

80retfmln sıenlı lllçUdo kuvvetlendlrflmeaf lçfn ayırdıilı milyonları hiç bir 
o n fazla bulamayız. 

lacaktır. Geçen pazara naza:ran Fiyat milraka:be bürosu, ec- 250 kuruşa satarken fiyat mü.-
daha entereGnn olan bu temas- za fiyatlarını kontrole ba§la- ralW:>e memurlnrından biri, 
larm futbol zevki bakımından m.ışbr. Bazı eaa:banelerin bir milşte:ri sıfa.tiyle mağaza.ya. gir
seyirciyi tatmin edici mahiyette takını reçeteleri gayet yüksek fi miş ve cUrmUmeşhut yapmıştır. 

erkek kıvırcık glirdüın. Fiyatını 

sordum. 8aGa 70 kurup olur de
di. Tarifesine bakbm GO kurut 
yazıyor. Hayret ettim. 

Uzun aaırlır, bu memleket, yalnız manevf bllgHue kıymet vererek, il· olacağı umulur. ya.t.a, lbazılartnın da. dun fiyata Vazelinin 100 kuruşa. satılması 
Şeref nda yaptıkları :anlıışılmakt:ıdll'. W. icap etmektedir. 

GISrOIDyw ki bu et mesoı.ln· 
de k plar beJkl o kadar da ka· 
bahatıı dei!lldlr. Bu lfdo lıqhca 

in maddi ve pratik aafhasını küçtlk O. Bu t rk lelAkklalnln 
Şeref stadında güniln ilk kar- seüi. Sa.nyeroe bir ecznhrı.nenin 16 lirnhk bir mal 27 llmys acwnı bugün bUtOn aQırlıO le çekiyoruz. 

şılaşmn.smı Beşiktaşla Silley • 45 kuru~ı yn.ptı{;rı. bir reçeteye Polonya farethanesi şofö- rol oynayan toptancıdır. Müraka· 
Alabfldlı)lne kopn medeniyet tren nln Olflne deve kervanlle katılmaya 

lmkıln yok. Makineye makine, teknl~e teknikle mukabele etmeden mede· 
nt 1r1llletler zümr ı içinde kimseye yer vermezler. Onun içindir ki bu ya· 
rıfta asırlar zarlınd;ı kaybetmlı oldajuwı1ız mesafeyi kıaıı yıllar içinde ka· 

pa~ııya mecbunız:, 

maniye takımları yap:ıca.klnr • İstanbulda bır ta.kını ec.zahD.ne- :rU. fiyat mürnknbe bürosun:ı. be komisyonu fiyat koyuyor fakat 
d 1 ler 70 ua 100 kuruş istemişler- müracaat ederek maliyeti 16 li· toptancı muvazaalı fatura v-.ermek 
ırBuııu takiben İstn?mulspor dir. Bunun sebebi Eczacılar Bir ra ol.~ bir yedeiC parçayı bir auretile lsted"OI gibi har vurup 

ile Beykoz karşıla.~ası kuv· liğmdcn soruhnu§tur. Birlikten, mağazadan 27 liraya satın aldı- harman savuruyor ve ıııın içinden 
vetlerinin müsavi olması itiba-

1 
büroya gelen cevapta bu ilacın ğını bildirmi§tir. Tahkikat ya· çıkıyor. Bunu yapmakla da tuılkın Maarif Veklllllll bu zarurt hamle i;tn 1 zumlu vaaıtııları kuı-uyor. riyle çet olacaktır. maliyet fiyatının 45 kuruştan pıhnaktadır. burnuna gülüyor, halkla alay Biz. düıcn vıı:dfe, yapılan lf}n ehel!'lmiyetlnl kııvr yarak, Turk gençlerlnl, 

bu yenl tahsıı yuvalarına kotmaya tetyik etmektir. I•' >3.lı~ stadMda yukarı olmadığını, fakat ilacın Bu dn. bir ba.şkast ediyor. 
En iyi el ~manlannın asker içine konulan k ibın ve el eme· Elinde, ayakkabı imalinde Plyat Murakabe komisyonunun . 

Yaşar Nabi Nayır 

ülllı.uın&;llaı.ıuıwJı:ıım~n 11 nı. 1 uınnı:ıu 

olmasiyle bir ha:yli sarsılan Boy ğinin fiyata tesir edebileceği kulla.nıl:ın Triynn.+;afora maki - taıin etti!jt fi.vatıarı yalnız g:ıze· 
oğluspor kuvvetli rakibi Fener hildi.··lmiştir. nesi bulunduran birisi, bu ma.ı- te aahifelerlnde mı gö~eceljlz? 
bai1çe kar&..,ında iyi bir netice Bundan ba.jka Birlik, Büro- kineyi ba ka bir ele 2500 lirn- Bu ciheti · atfikadarlımn n.ız:ırı 
almaktan uzaktır. ya. ecza. Ye iliiç ihtikan talık.ika- ya satmak istemi.~ir. Halbuki c!•ı...k.atlne arzederim. 

Feneıibaftlçe stadında günUn tının ec.zacıl..,r kanununun 55- bu makinenin harpten evvel 
en mtihiın kn.rşılaşmasmı Gala- inci maddesi mucibince Sıhhiye 1100 liraya satın clmdığı anla.
ta.sarayla Vefa. t.aXımlan ya- Vekfiletine ait olduğunu bildir- §Ilmaktadır. 
pacaklnrdır. miştir . İhtikar suçlusu, Anzavur a-

Jı.,aka.t netice ne olursa olırun Paltoluk kuııınş Dıtikan dında birisinden bu makineyi 

Ya.zan: A. Simone - 25- C'.evircn: B. Cahid Yalç.n 
her iki takımın da. çetin olma- Son günlerde paltoluk ve pahalı satın aldığını iddia et· 
sı seyircilere zevkli ve seri 1lir pardesUlilk kumaşların piyasa- mişse de evrakı mUsbiteyi gös
maç seyrettirmek fırsatı V"'- dan az:ılınağa. başladığı görW - terememiştir. Tıalıkikata de-

Yeniden e 
olu .. aca 

kik 
Laval kabi meclisine Mussolinl 

ile bir anl~ma plll111 takdım etti. 
Fransa ltalynya Frn11Bız somalisin -
deki v Libyanın cem.ıbur.d ki &op -
raklaruldan bir kısım tcrkedecekU. 
C1but.i - AdJs-Ababa şimendifer bi&
selerindcn bir kllimını 1talyaya vere
cekti. Tunusda mukim 1Lalyanlar 
hakkında elan mevcud millı.yet ıta
üstilnil 19!10 tarthıno kadar uzatacak
b. 
Buna kabil Fransa Musırohni'den 

Avusturyanın istlkUıline yahut Tuna 
ve Balkan mfllctl rbıde Stateuquoya f 
herhangi bir tehdit VRki olduı;:u tak
dirde mütekab.l bir istişareye rıza 

ı&ıermeııini · ordu. Bun n başka 
İtalya da Almanyamn siUhlanmn 1 
ieşebbilsünde daha !82la ileri gibne
lfne meydan vermemek için Fransa 
tıe istiş:ıre etmesi ve icap eden ted
birleri ittihnzn Fransa ile birleşmesi 

taıcb Olunuyordu. ı 
Bu noktada az.ırhırdan biri Mus-

IOliııi'nln Habeşistan hakkında şayi 

olan emeller.ne ve Almanya ile ltal-
70 ıırasındtı cereyan ettifj söylenen 
kom.ı;ımı\lanı dair yeni bir h:ıber alıp 
almadı#mı Laval\len rordu. Lll\•al 
Berlin fle Romıı nrnsındakı görüşme
lıerin kendi.sindeki raporlara naz:arnn, 
hedef ve ehemmiyet bakımından pek 

ıi,.nde mubalAğaya utrnm~ oldugunu 
oevabe:u beyan etti. (Hakikatte, Hit- ı 
lıerin 1934 H ziranında ltalyaya sc-
7ah3tl esnasında ve Avusturya şan

IÖl.Jesi DoUfuss'un katlı neticesinde 
feno halde 1.arıır görmüş olan milna- ı 

9ebatın tekrar duzclm~ oldufunu bi
liyordu). Hariciye Nm:ın, Mwısoli
nl'nin Hnbeşistan hakkındaki pJılıı. 
len bahsinde allnıq olduıu malümıı
bn kend aine vcrdlti kan te göre j 
Haile Sclıııısle'den Mussolini'nin ufak 
tefek böw arnzl elde etmeııı duşun
nıektc oldu~nu söyledi. Füaincc. 

er Duce birkaç kilometre chıha çöl 

ele geçirin; Fransa bwıa cbemmi-ı 
1ct vcmıemclı idi. 

Kabin içtimaınd.an sonra. bu lçti
ınaa rtık etmiş ol n nazırlard n 
blrllc konuştwn. Yetse duçar olmuş
tu. Bana fik,4yet ell dki diktatlk ile 

1 
luıtlılasıYonız. Her lkisi de kmdi 1 
hesabına geniş bir imparatorluk kur-

1 mak için el nden gelen guyreti ıır

fedlyor. Lovrıl ise içlerinden blrine 1 
bir çol ı::;ırçnsı he bır kaç ştınendıfer 

~111 v ~e Saar havuı ını 
t:ıkdim ederek onlan yatıştırııbfie

ceğlni ilmid cd yor. Hnrld iZieri kcn
dı dairesindeki inthap manevraları 

ıibl ıcbre etmek istiyor. &şııruza bir 
la açılacafından korkuyorwn.> 

'Ml 'oi i'r.msı% tekliflerinden. 
ynl.ıuz bir kısmını kabul etti!inl bil
dirmiş old hald , La:val 1935 se,

~ K nnnuı;;ınbdnln ilk günlerinde 

TOrtdy• Eue~I 

HN LIK 1400 Krf. 2700 Kl'f. 
1 AVLIK 7 o • 1450 • 
1 AVLIK 400 • 100 • 
1 AYLIK 150 • 100 • 

TA K·v 1 M 
Hl~ 145 GÜN 270 AY 9 

1360 27 1357 

r.amazan EYLÜL Eylül 
5 1941 14 

Cumartesi 
Gttnq ~ı. ikindi 

11.53 6.0S 9.27 EzaııT 
5.53 12.05 15.27 Vaııall 
iftar Yatsı lmuk 

12.00 1.31 10.13 Ez:anf 

17.59 19.3~ 4.13 Vııaatf 

Romayn müte\'eccıhcn yoln çıktı. Ken "'"" ·· t"' y lan tahkik-" bu I nma.k4--.:ı recektir. Ta.kı.mlanmıza mu • muş ur. apı ı"'ta 1"8!D. o u ~ır. 
disını teşyJe gelmcy olıın diplo- ·b· k lan ta 1 · va.ffakıyetlE'.r temenni ederiz. gı ı um.aş sa nar, mcvsım ,..,,,..,., ___ _ 
mntlara \'eda ederken: cFrnnsız - llil nt TUBANLI doln.yısiyle ıbu kumaşlardan kas- B.. .. k b --<>---
İtalyan münasebetlerinde yeni bir ket yapıldığını, kasketlerin de ı:yu ar arosun N h b. ·ı t 
devre başlamak 01.cre oldufunu pek eni b·r s ad Anadoıuya sev'kooildiğiru söy- Preveze zaf~-:ı. i ar ın ır mı .. t ar 
:::.Y::1%aC::u:;ar~:· ~~s:;~~ ~~ l"eza ıyor z =ıe~~z~a;~o~d: <Başı ı ;ıciM> indirillm~s~ lı~uhte-
gosıav eefirf Spalaikovlcb hüngür Genel Direktörlük ta.rafm<lan ilitikar mevzuu bulunduğuDıe. ya bir baskın maksadiyle gel - e gOYU UyOrt 
hungur ağlamağa başladı. ihtimal verlhneı..4-...,:ı:__ mişti. 

L tin yapılmasına karar verilen Kı:ı.- :l\.ı.cuır 
nvaı Romadan avde de Ateş ..... .....t"'""•·m..+ .. trf ·'""~dın :.ı:-l::.ı. ;qı· nı- ·--ı· uh..._._.rl Fa:kat.neticeberakis oklu.122 

Haçının Paristc kend sı için co;;kun 1 bİL~;~y~~da "'~-·~~ m~. .uu- •-.uıtn m ~ parçalık küçük Türk çektirlle-
bir istikbal tertip ctmeslnı şiddetle ""us>t.U ı:>wu.m Arapçarşısında eczayı tıbbiye rile 300 kocaman kadırgayı 
istedi. Sonradan me)damı çıkacatına ça.sına başla.nacaktır. satan birisi, vazelinin l{ilosumı altüst eden Türk A.miralı (Bar 

A Haçı lider ntn Parls de- ================================= baros Hayreddin) düşmanı bii 
mlryolu istasyonunda kendisini aı- p v A z •. • yük bir mağ!Ubiyet.c uğra tarak 
kışlamak uzere göndcrdıfi nümayiş- 1 ~ mağrur ve ıazaı:netli müttcfik-
cilerin her bll'.lne glz.lı tahsisattan leri 300.000 altın vcnnek şarti-

::e~m:::::::-:::::: ski dünya etraf mda y pllacak :a~:::::m::: 
lisleıi onu parlrık surctt alkışlndıhır. bir galibiyetin 4-03 üncü )11ldö-
Roma uzla~ası lı • lk blr ekseriyet- k l ı 11 d 1 nümü, Prevcze mu.zafferiycti-
le meclislerden gq;ı... Yalnız bir avuç · n m u c a e e Din mesut bir anılış günüdür. 
k:omilnlst m bus aleyhde rey vermiş "Baıi>aros ihtifali,. dediğimiz 
!erdi • .Un-al, mebusan v Ayan mec- bu don.iz bayramı yarın ve ~ 
r terinin içtımal rını hikftye eden (Başı 1 incide) 1 - Hala mı bu gilrilltüden Va& nn gece muazzam tezahüratla 
tcblığı bizzat kaleme aldı. Belçika., bu harpte de bUyUk geçmediniz. Bu atışlar için bir kı.rt.lanacaktir. Bu maksatla ha· 

Loval'i Romada bckllyen ilk istik- felaketlerle k&I'61la.pnıştır. Gü- başka yer ve d.iynr seçseydin.iz, zırlanan kara ve denizde ynpı· 
bal merasımJ keodlsinln büyük nmıt nahı, komşulannın Jeo Politik iyi olurdu... lac.k şenliklerin prognnıru oku-
lerUe hiç mütenasip detlldi. Bir halle durumundadır. Şimdi 0 İsviçre de bu davaya yueulanmıza veriyoruz. 
knlnbalığı yoktu, bayrak yoktu, ken- Polonyayı teesslis ettiği yıl- bir gün katılmak korkusile si • Kara merasimine fi.tideki mü-
disinl alkışlayan bir halk nwnayişi !arda ziyaret etmiştim. Yabancı llhlanıyor! esseseltr iştiri.k edecektir: 
yoktu. Roma, lkJ gun, misafir dc,ıet sermaye, bu yeni d vletin ha.- Holandada kraliçenin doğum Deniz talim alayından mi.iret· 
adamına nazik fakat fuk bir su- yatını koruyordu. Her tarafta gilnUnde bir piyade alayile bir tep bir tabur, deniz bandosu, 
rette çekin~ bir sının or7.etti. Duce silah ve miihimmat fabrikaları- topçu tabunnıun yaptığı geçiş Yüksek Ticaret Okulu, Kız ve 
Fransadan LDval'in tcldıf ctt~i ~- nın t.ernelled atılıyor, istikbal töreninde bulundum. Bize mih· Erkek Lise ve orta okul izciJeri, 
lerden çok daha fazlasını Um.it etmlı ordusu hazırlanıyordu. Polonya, mandarlık eden 1.at. H. t. H. niu Tören tam saat 10 da mera.
olduğunu açıktan açıi ıma ederek bir eta tampon rolünü de kuv- d.irektörU Didreks'ti, Tilrkiy&- sim kumandanı tarafından veri
deo.·lct namıruı verilen resmi z!ynfcttc vctile oynnyablleoekti. Fakat, mizi tanıyanlardandır. Diğer looek işaret üzerine deniz ban
kadehini knldırdııı ııırnda: cBu ma- yapmadı. Mahva sUriiklE!lldi. memleketleri de az. <;ok tanıyan dosunun İstiklal DUll'Şiyle ,nı.ş
nab ziyaret. iki büyük LAUn devleU- Dört yıl önce, Çc.koslovnkya,,.. heyet Uz.erinde o törenin bllyük layacalqr. Isikt.W M.araıııı te-
nin sıyasetlerlnde ilk: bir e nok- dan geçiyordum. Kompartiman- bir tesir bırakmayacağını dil· şekkilller, 'halk hep beraber 
tasıdır.> dedi. da bir Maearla. tanıştık, o, bir şlinerek: söylcyeccklor, ayni dakikada li-

Laval'in mukılbCleten kadeh kol- şairdir, asudedir. Siya.c;etten - Biz, barış sevruü, alemm manda bulunan 'bütün vapurlar 
dırmnsı eok dah:ı h rnrelli oldu: uzaktır. Bir istasyonda, koltu - baş döndüriicU silfüılanma fuu:ır dUdük çalacaklardır. Bu sırada 
cMussolini modem ttaJynnın tarihin- ğunda dolu bir çantasile, bir Al- lıklarına yabancıyız. Onun için &riJaroo zamanındaki klyafct
de en güzel hifeyt yazdı. Bizlerde man da yanımıza. oturdu. Ve bi- bu kadarı da bi7.e yeter. Jeri taşıyan erler de direğe bay. 

Vali ve belediye reisi doktor 
Lfıtfi Kırdar, odun narhı etra.· 
fında yapılan neşriyat ve '§ikn
yetleri nazarı iti:ba.ra nlarak o
dun meselesinin yeniden tedki
kini ıalakadarlara emretmiş -
tir, Belediye iktısa.t mildürlü • 
ğü bu hususta bir rapor hazır
layarak fiyat mürakabe komis· 
yonuna venx.-ektir. Komisv<'n 
bu raporu n<l.?~rı itibara atar.ak 
<><hın narhını tcdkik edecek ve 
yeni bir karar vcroccktir. AlA· 
k:ıdarhtnn tahmin ettiğine gö
re odun narhının lbir miktar in· 
dirilmesi muhtemeldir. 

Beştktru ~uk Esirgeme Ku
rumu menfaatine tertip edilen 
mevsimin en son balosu 27.9.941 
cumartesi akşamı Sus.diye plaj 
gazinosunda biiyük fedakarlık· 
larla hazırlanmL5tır. 
Sayın İstanbul halkının bu 

fııırattan istifade ederek masa
larını imdiden angaje etmeleri 
tn.vı:ıiye olunur. 

Nutuklan müteakip merasi
me nihayet verilet.~k ve mev
cut tcşekkUller gene mera.<iliı1 
komutanı tarafından tnyin ccli
lecek yollnrdan geçerek dağı· 
lacaklardır • 

buyuk ümitler tevlıt etli. Dugun sulh raz sonra şairle muhavereye dal. Diyen bu silahçı, bilmem, rağı çekeceklerdir. 
id u ile canlı bulunan kimselerin dı. Çeklilerin ekallivetlere hak memleketinin şu istila gfinle:rin- Marşı müteakip aırm;iyle, Gece programı 
hepsi gözlerinı Romay;ı çevirmişler- ve btiniyet vermediğinden ha- de ne düşilnilr! Tiliyet., !stanbul komutatnlığı, Gece Bat.barosun tilrbeai ha-
dır• dedi. Fokat bu nşk 11.llnı bile buz raretle bahseden znt, şairden lsveçte elçimizle görllşüyor- donanma :komutanlığı, belediye, lcdiye tarafından yapılacak te
gibi ttaıyım havasını ı.aıtmağa kUi ccvnp da almıyordu. Presburgda. d.uk, İsviçrelileri takdirle ya.dedi parti, liman ve istiyen diğer le- sisa.tla ve projektörlel'le tenvir 
gelemedi. konferans vermeye giden ?.at, yor ve o millete itima.d etmemizi eekküller türbeye çelenk koya.- edil<X-'Cktir. 

Değişiklik oldu, hem de bir- bir mebustu. Belld bir liderdi, iht&la ilave ediyordu. caklardır. Şirketi Hayriye vapurları da 
denbire. Fakat ancak Lo\•al ne Mus- anlatıyordu, anladım, Çekliler - Bu millet, r-ıedeniyetin en Çelenkler konulduktan sonra Baronros ihtifali şerefine elck-
solini nrnsında, Fransız sc!arctı tam- milliyetler arasında bir vahdet yüksek seviyesine erişmi~tir. türıbe ba.hçooinde deniz talim a· triklerle tenvir edilecek ve Bc
fındaıı venıcn parlak ~ı kabulde, ve tesanüd temin edememişler - Bankalarına verilen paraya mu- !ayından ayrılan iki manga. er şiktaş önünden geçişlerinde pro
başbaşa bır göruşmeden sonra, ora- dir. kabil -bilmiycrek· makbuz iste- tarafından havaya üçer ei fi- jektörlcrini türbeye çevirmek 
<b, geni Fıımese sarayında, muh- f sviçrede Zürihde. bir mey· dim. Bu kutub muhitinde ona da şek atılacak vo mUteakiben Bnr- suretiyle tazim ve ihtiramda bu
teşem &uı-ette sUslli tavnnlard:ın ba- danhkta, örlikon siHihla.nnı de- lüzum olmadığını anlnyınca. hay. barosun ruhunu tazizcn .bir ela.- luna.cakla.rdır. 
kan Caracd'nin r imleri altında, iki niyorduk. Bize yaşlı bir İsviçre retlere düştüm: !şte, Norveç, 18- kika sükfıt edilecektir. Halkevleri gece salonlarında 
adam yapayalnız bırakılmıılardı. Bu generali de refakat ediyordu. veç ve F'inliı.ndiyanıo., bu kardeş EvvelA Beşiktaş kaynın.kamı Barbaros Hn.yreddinin hayatı, 
haşhaşa mulAkat yarım saat sürdü. Sevircilerden birisi ileriledi ve memleketlerin karakterine bir tarafından bir hitabe irad edile- menkibeleri ve Türk denizcili-
Bu kısa otuz daklkıı müstakil bir bngn-dı: ufak misal! cek, müteakiben deniz subayla- ğine yaptığı bUyilk hizmetleri 
devlet ve ~illetler Cemiyeti zaıı Bu masum ülkeler de harbin nndan biri klsa bir nutuk söy- yadedecck müsamere ve konf&-
olıın Ha.beşist3nın mukadderatını ta- !ardı. Maamafıh, plebisit harici nıem- bütün ıztıraplarına katla:nmak- leyeceklerdir. ranslar tertip edeceklerdir. 
yine Wı geldi. M~nl ile Lavnl de Alman halkının nazı liderinin ar- tadırlar. =====================~~~~~~~~= 
dıger davctıılcrln yanımı dondukleri kasında olduiu kanaatini kuvveUen- Gün geçtikçe harp ifeti tesir G n ıı 1 
zaman memnuniyet içlcrbıden taşı- dirtll. HiUerin muvnffakiyetı ona nazi sahasını büyütüyor ve hiç bir o r u m e m ı' ş ş e y ' , 
yordu. Havrı dcrlıaı dcfı.ştJ, zaruri parUslııin içinden gelen ciddi zorluk menfaat takib etmeyen memıe-I r s 
nezaketten sıcak samimiyete geçti. lan lktihıım husu unda ynrdım cttL keUeri de içine alıyor. Dlln, harp __________ ...,_,.;;;_...:;;... __ 
Mussolini'nln Fransız sefirine söyle- Şımdi nazı dlklntörlui\i mevkline snl iki muharibin sınırlarında idi. .. rl Ş f- h b• 1' • • B } 
ınlş olduğu bir cümle nf:ızdan oğııa lıım surette yerlcşmisU. Plcblstln ne- Birinin Hinterlandında. ve a.z 0 O or, Sar OŞ Jr ac n eyoğ 
~:,nıarn y~~~~~ı!3::!!~.1 an- ticcsı Avusturyadak.i, Çek lovakya- :caindnasırhihtamaarplerı~n·yeobazırdu:. milYir= Caddesinde yakalayıp bir of om.obile 
<><v... ".,......., dakl ve mühim Alman cknlllyeUcrinc 

Laval Romadan ayrılır ayrılmaz malik sair mcmlclceUerdeki naz! ha- !etlerin ihtirasları gibi, bir hu- Bfmlf Ve iSSiZ bir gazinoda 440 
büyuk !a st iClrnsı toplandı ve zuhur reketıcrinl de kuwetıcndirdl. Fakat dut çizmek imkansızdır. Ne mll-
ed bilecek herhangi bir ihtimale kar- hepsinin en muhimmi Hillerc de _ liyet prensipleri, ne sınırlarda lirasını çalmışlar 
il icap eden bütun askeri tedbirlerin mokrasileri temsil eden devlet adam- emniyet, ne de bir kıtanın işga- Evvelki gece. BeyoOlu caddesin· Dört cür'etldlr Yakubu do6ruca 
alınmış olduğunu beyan etli. lannın zayıfiıkl:ınnı ve kını görllş- li, harbi neticeye doğru götüre- ele gangotcr varı bir aoygunculuk Mecldıyeköyündekl Tepe gazinosu· 

Dolcuz ny sonra 1935 senesi Teş- lerlni -hem bu defn gayet kanaat\'~ memiştir. Çarpışma, yn.nn Afıi- htdleeşl cereyan etmlv, dört ıoför na g!Stürmüıler ve 1 .. 1z bir köıedo 
rinievvelinde, Mussollni Ha~stanı rlci bir surette- tekrnr isb t etml& ol- kada yeniden ve daha bilyükJ sarfMt tılr Wccarı zorla bir otomo· Necmı Yakub un gırtlağını aıkrnı1. 
istila etti. masıdır. Fr.ınsayı idare eden kimse- uidsetle başl.ıyacaktır. Rusyamn blle bl cfiNnk :z bir gazinoya dlğcrlert de cebindeki 440 llrcıınJ 

lerin kendisilc b1r uzlaşmn ynpmağ~ UÇSUZ bucaksız diyan da harp 1 g6llinn0. burada cırtf ilına basa• ~lmııtır. Mütecavizler bllllhare 
Laval'in 1935 klınunusanlsinde Pa

rlsc avdetinden bir kaç gUn sonra, 
Saar havzasında pleblsft yapılmıştı. 
Bu HlUer için pek mutantan bir bey
nelmilel zafer tc kil etti. Fuhrer'in 
gnlebcsi iein yolu L.wnl hazırlamıştı. 

S3ar'l.ıl:ınn yüzde doksanından faz
lasının Almanyaya avdeU lehinde rey 
vcrdikler.i resmen blldirlliyordu. Ha
ricl fılem fcln beynclmllc.l nezaret ve 
temse ra;,.'Men ahallııln tchdıt edıl
d'ğj, sıkıstınldı!ı malüm idi. mu ın 
h 'cum krt'ul:ın Alın:ınya al hi de 
rey verecekleri intilınp günOndcn on 
rn en d etli la kor t y r-J 

ne bOyük bir arzu bcslcdıklerini gör- harekatının inkişafına. kiti gel- rak cebi deki paraları çalnııJlar· Yakubu tekrar otomoblllerlne bin· 
dil. Gizli ajonlnnnın yollamış olduğu miyeceğine benı:iyor. Belki, bu dır. .ıırerck Taksime getlrmlıler ve 
bir eok raporlann muhtcviynbna dık yangın, Afrika vaha.Jarını da... Soyulan tadr, Yakup adında bir burada indirerek kaçmıılıırdır. 
kat etU: Frnns;ıda, Fr.ınsız Cümhu- racak, milyarların çıkaracağı taırattdır. Evv.lkl gece Beyo§lun· Vakubun zaten baoına gelen 
riyeti.nin İngiltereye arkasını çevir- orduln, boğuşmak için mllsait da lmaıa eokağındııkl özdem bl· vak'a Uzerlne ııarhoılu§u uçmuı ve 
meslnJ ve ot.oritcr mllleUerle kuvvet- sahneler arayacaklardır. N••neaıfne gltmlı, rakı içip aarhoı ayılarak derhal merkeze koımu1ı 
lcrlnl birleştirmesini isUyen sesler Bu sa.tırlan kartılai.ken rad- oldu tan oonra caddeye çıkmırt1r. vak'ayı anl4ıtmıi1•:. 
cür'et buluyorlardı. Bu esnada Von yo: Tircfri caddede Necmi adında bir Mehme,t Necmi, Andelya ve Ke· 
Ribbcntrop Parlıdn yüksek sosyete- Bir taa.rruı; kolunun İspanya_ fOfat- crirmU,, kendisinin paralı bir maı adınd ki suçlular diln yakayı 
sinin salonlarını dolasıyor ve her ta- Cebelüttank Uzerindaı Afıikaya tadr- oldufjunu tanıdıöından Mch· ele vormltlcr ve adllyeye cevkcdl· 
raftan Aınıanyada mecburi nskerlik sarkması ihtimaline kal'Şl boru me-d, Aıttlelya ve Kemal adında ıerek dördDncD sorgu hiklmllğlnco 
hizmeti umum.1 surette kabul edı,ırse tahkimatının kuvvetlendirildiği- dlirt pförte birlikte, Vokubu arala hemen tevkif olunmuılardır. 
Fransanın it'r:ız <>tmeyec ~ yolunda ni haber verdi; harp, loealard8. rımı afarıık ağzını kııpırtmı,ıar ve Suçluların üzerinde 440 llrildan 
temin:ıt alıyordu. ve lat'alar içindir: Geceler ge.. zarttı bir otomobile blndirmlr;lcrdlr. ancak 250 llraıı bulunabll.ml§Ur. 

(Arkası var) bedir. 

Yazan : ULUN~ 

Aka GUndüz bu sefer~.~ 
turnayı gözünden vunnWJ· ~ 
şehir,, li olduğunu za.nn.c ltÔ' 
Hocanın, Sivri:hisann Hoı:t11 ıtır 
yünden olduğunu öğronnllŞ· ~ 
canın ffivrihisarh olduğuııU d1I' 
lirdik; fakat lbu iköyden -~~ 
ğuna dnir mnliinıatmuz YvP~ 
Akaıım yazd.lğına. göre clııh& 
köyde, Hocanın hısımı, ~ 
eı varmış ve hepsi saf, 11 _..ıoı 
ada:mlarmış. Aka bu saf ~e ~ 
re adnmhırm ibir iki f~ 
anlatıyor: Birisi güzel bir ~ıv 
diğeri de tatlı bir sözdür. 

J.""ııkat Nasraddin Hoca o$ 
ğildir. Ona. saflık ve ncJctc~ 
isnat etmek hocanın kıytme 
düşürür. t4 

Saf ve nekre 11damlnra ~"' 
yerde tesadüf edilir. l''aJtı-ıt ,AN 
caya dünyanın hiçbir y~rj. 
tesadüf cdi~ez. bu itr"OO.rJıı. v· 
onun doğum yerini pek de ı:; 
rnk etmiyorum. Benim içiJ! r-01' 
ca Türk karalrt"..!rinin sUzil 
rnüş, cntilmiş ve a.ltundn.n ~ 
külmiiş bir heykelidir; ve ~1!;ı 
vatanı yalnız Türkiye dCC' 
bütün Türk AI .nidir. 

ı:oca.yı.!. bir çok f ıkralal' J" 
nad edl:rıer. Burilan Coluı., ~ 
DeUrune gibi bün Ye yahut 1' 
bcra dalkavuMn.ruıa ait kiW" 
la.rda. gördüm. Hecanın fı}{r' 
ları bu uydurma tuluı.flılt~ 
yanında yirmi dört ayar al sf 
gibi parlar. Bu itib:ı.rla onl ,. 
sahtelerinden ayırmak g )t 

kolaydır. 

Nası'J.ddirı P- canın i:..tse!J 
yalnız Türk alemine de i~ 
etmcıruiştir, hudutlan sulh 
sükün ile asarak bir k~ 
mn billur serpintileri gibi dil#' 
yanın her tarafına ya~c:tıt 
Merhumun has fı.kralarınm 
zılanndan bir frerik ~ 
hayranlıkla bahsederdi: 

- Mizah el riya mahaııidil' 
Mesela bizde tuhnf fıkrnl~ 
çoğu MaTBilyalıbra, Gaskon~· 
lılara isnat edilir. l.ngiltercde ~ 
koçya hikayeleri anlatılır. IY 
Marsilyalı ynhut t<JkOÇY°' l• ~ 
ralının güzelliğini anlar #o 

garplı ohmlı. Halbuki 1 
din Hoca fıkra:I· n bütüıı 
sanlan nfilkadar edcck el 
incedir. 

Avrupalı doshım huna ın~ 
ofa.rak şu fıkrayı söyler ve efô) 
le tahlil ederdi : 

"Hoca bir gün evinin dJIIJıır 
dan sokağa doğru küçük ;" 
dest bozarken lbirinin geçti~ 
görtince derhal kesmiş, geÇ 
sonnu~ı: "Neye kestin?,,. fl 
ca: "Tırmanıp da yukarı !:~· 
maya.sın diye. .. ,, ccva:bını ve! 
nılş Bundaki incelik ynlnız ~. 
canın sokıaga- d~kt" -.. •1111 

~ o llc"11 maJ · 1 
bir zincir gibi uzrunasıooa d~ 
dir. Geçici onun edebe riayetb' 
takdir etmed if;'i icin Hoca da o 
nu her fırsattan İ"tifa.de eder<'~ 
l'ast geldiği eve dalacak zihJll 
yett bir adam olmak üzere gıl! 
teımiştir. Nnsraddin Hocad' 
nsıl amrulan inccli.kler bunlııf' 
dır. 

Hocarun evladından ibiri~ 
şu suretle verasetini isbat cf 
lcdiğin.i bir yerde okwnuştuJll 

Bıı adam, Hooaya evkafW" 
tahsis edilen bir ekmek pa~· 
n~. ~end~~e intikali lazung~; 
dıgını duşuncrek bir arzub~ 
verınt"k için Pa.sakapısına ~ 
ve katınnı avluda bırakılan 110· 
~mehterinin büyük davuıuı>' 
bağiar. Katır bir §eyden ürkeJ'• 
çekilince davulu sürükler, nıUt' 
hiş bir gümbürtü olur o gUJ' 
için avluda bulunan sÜrre kıJ.' 
urları da ilrkerlcr, davula çil· 
tcler atarak ortalığı kanrı<ı 1."1l' 
nşık ederler. Uşaklar koştL511J'' 
lar; gUrültüyü Paşa işidir; katJ' 
n davula bağlayanın kim oldı.J' 
ğu soruJur. Nihayet Nasradcfll 
Hoo3.Iıın sUlfilesinden okluğunıJ 
isbat için gelen adam olduğıl 
meydana çıkınca paşa: 
-Tahsisatı verin !der. Hocıı: 

nın tontnu olduğuna şüptıe 
yok: lbaşka delile hacet kalnıtı' 
dı!. 

Rektör Ankaraya 
gidiyor 

Üniversite Rektörü Cemil 
Bilse! yeni yıl tedris hazırlık' 
lan hakkında Maarif Vekaıeti 
ile temasıaroa bulunmak üzert' 
pa?.ar günü akşamı Ankaraytl
hareket edecektir. 

----:ııııc----

Marinos kumaş mağaza:· 
sı da ihtikar ''apmış 
Beyo~iundaJd Muhıos kımıa.~ 

mnğamsın::m evvelki gün bit 
cih'milıncFud h3.cıntesi cereyBJl 
etmiş, fa.hiş fiyatlı 1.-uma.~ 
tılırkcn yn.kıtlanan mar .. n · 
bi aruiyeye teslim olunnu tur . 

Öğrenildiği~ göre. me h1 r 
mı:ı.ğ:ıza yüzde iki yüz kad:JJ' 

• ı- 1· 
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YENi SABA'h. 

-§ Havacılık hah.isleri ı ( En on el af ve Aj n Ha erleri 1 I Her Sa 
S llıııııı-------------~~-·----------------------.,..1 Türk yine o TarkdGr 

ov yet Rusyada 1 n g iliz ve Milli Fransız R it' ''h" C h baş ıanı Hırvat lideri B ugUn bllylik Tilrk clı>'1 
d ~erikan tayyare ve malzemesi komitesi u~~e mı:k:ı:s:m Dil ~~yr~~:ızı 'tebrik Maçek ~Jf"'1~~ı 

YaHn : Emekli Hava Bnb. J. B. Celasin dan dört asır evvel ibfiyilk Türk 

;t_~nıı 941 tarihinde Anadolu ra çifte komuta ile çalışmadan B.u kdomitte 9 kKko_:l oseveıt, C:~~~fış~;~;ı ;::~~ <~~vdt~~~~~~~cı sayfada> Alma~rafın- =r'~=yesi biri=~ 
~n Londradan verdiği kullanabilirler ve idman ve mü· mıser en eşe U dir: Atatürk'ün muvakkat kabrine • • • müttefik Haçhlarm mağrur d&-
\' haberde Sovyet hava kuv- mareseyi az mmanda kendilik· etti Silahlar fuJerinde meıvzu aım- giderek bir çelenk bırakmış~~r dan tazyık edılıyor niz kuvvetlerini p~ pe-~Uerinin takviyesi için Ameri· !erinden k~rlar. Fakn:t ha!:P bargonun 1939 senesi tcmımu- ve kabrin önünde saygı ile eğil· --o- rişan etmişti. 
tt \'e lngiltereden millıim m~- ihti~acı ve u:yın.t dolayısıle boy Londra, 26 (a.a.) - Ahiren zunda kaldm..J.ması, harbin bu mişlerdir. Prevem ba.rbinde düşman ge-
~~t_ayyarc ve malzemesi gon le pilotlar kti.fi derecede bulu- General De Gaulle tarafından kadar çabuk patlak vernıesine Bunu takı.ben Vekil Kuruma Maksat; yeni bir hOkO- mllerinin sayısı (162) si Joa.dır
idi~ olduğu bildirilmekte namn.z. Bundan başka harp va.- teşekJdilü bildirilen milli lcTa.n- marn teşkil edecek kuvvetli bir gelerek bayramı kutlamış ve ça- met teşkil ettirmekmiş ga, (140) ı kraka ve barkn. ol-

. Bu günlerde de lngiliz tay- zifesi yapacak göreil bombardı· sız komitesi azalarının isimleri im.il olacaktı. lışmalar üzerinde kurum \iyeleri ma.k Ü7.ere (300) ü geçiyordu • 
~~;~ (Leningrad ve Mos- mancı, fotoğrafçı, siıahçı ve tel- Londrada ilfı.n edilmiştir. Böyle bir fesh, harbe mani o- ve uzmanlarlle konu§Dlalarda Londra, 26 (a.a.) - Hın·at Bu muhteşem deniz kuvveti, 
'ota)~ müdafaalanna Lsti· eizclnin hemen hemen yeni gö- General Do Gaulle, isimleri Jurdu, diyemem. Almanya ile 1- bulunmuştur. mahfillerinin aldığı haberlere meş'hur İtalyan amirali (And-
~ et.tikleri haberi dolaşmakta· recekleri malzeme ile derhal~~ aşağıda yazılı dokuz komiserden taJya, harp patladıktan sonra Dün, ilk Dil Kurultayının göre Almanlar Hırvat lideri ve rea Doria) nm ku.ma.nda.sı e.ltı-
'"'1', zile görmeleri mümkUn degil- mürekkep olan komitenin riya,. bizim İngiltereye bir tek tayy~ toplandığı günün 9 uncu yıl sabık Yugoslav Başvekil mua.- na verilmişti. Büyük Ba.rbaro-

1 .\.janıı haberinde bu maize - dir. setini deruhte etmiştir. re, bir tek tank ve bir tek top dönUm.U "Dil Bayramı" olarak vini doktor Maçek'i Hırvatistan sun kumandası altındaki Türk \ 
~ ile takviye edilecek olan ,Şu hnl~e pilotları al~ş~rmak Plenen: İktısad, /IüstemlekAt 'ıererniyeceğimi?.e çok gilven - yurdumuzda parlak merasimle da yeni bir hükumet kurmaya filosu ise yaJnız (122) parça ge-
ti Us ha, n kuvvetlerinin verece- dıger mürettebatı yctıstırmck 'c Maliye Komiseri, m.işlerdir. kutlanmıstır. ikna etmeye çalımaktadır. Yu- miden mürekkepti. 

ha\'a mııharebelerinde bu için cpice zamana ihtiyaç hasıl Jean: Hariciye Komiseri, 'Makale, şöyle devam ediyor: Ita.dxoda w•.riloo konferans goslavyanın istilisındanberi Ma. Büyük B:ırba.ros Hayreddin, 
8evkiyatın ehemmiyeti derecesi olur. Eğer ikmal yolu bulunur General I..e Gcmtilhomme: Har 1939 tmnmuzunda kongre- Dil Bayramı müna.sebetiyl, çek üzerinde fevkaliı.de büyük dil.5I11nn kuvvetinin, kumandası 
~laısılacağı ilave olunmakta il ve gidiş geliş emniyetli olu~ biye Komiseri, nin cumhuriyetçi ve demokrat d:Sn akşam saat 18 de, Tiirk psikolojik tesirler ynpılmakta- altındaki lnrvvete ni3betle ytm-
1 • bir kısım eşhas malzemenm Visamiral Muselier: Bahriye lıderleri ile görüştüğüm sırnda Dil I~rumu adına. lbir konfe • dır. I<"'akat .Maçek Alınan veya de vi.i.,ü gf><'en bir fazlalık gös-

1!ıgilizlcrle Ruslar tabii müt- menbaına gönderilerek ora~a ve Deniz Ticareti Komiseri, am'bargonun kaldırılması lU - rans verilmiştir. İtalyan emelleri hesabına çalış- tcrdiğine balanadı, Türk kuman ~ık haline geldiklerinden Ame öğrenirler hatta mal7.eme ıle Profesör Caffin: Adliye ve zumunda ısrar ettim. Fakat bil- Selııiıniz Hallmvlerinde mayı daima reddetmiştir. dan ve askerine yakışan bir a-
İ!1'' ise taarruza maruz kalan- beraber uçarak da gelerek bu Umumi Terbiye Komiseri, tün cl.i:mhuriyetçilerlıı ve de- yaplJa.n merasim 

1
. tılganlıkla düşmana saldırdı. Bu 

~~ Yardım vadinde bulundu . , esnada mümarcselerini arttırır- DieUıelm: Mesai, Da.biliye ve mokratlann yüzde yirmi beşi- Dün akşam. bir çok Ha&evl~ ran vaziyeti ' dilirane hücum dü.<mıanı şaşırt-
~"11dan SovyetJere bu memle . hır. İstihbarat Komiseri, nin benim teklifime aleyhtar ol- rinde Dil Bayramı mUnn.sebeti· mıştı . Çetin bir harbdon son-
~erden tayyare ve malzeme ~ayya:reler için en iyi ve ~- Tayyareci Binbaşı Calin: Ha- duklanru göıvfü.m. Onlar, hiç le tesbit ohman parlak program- (Baı tarafı 1 inci sayfada) ra Türk çcktirileri karşısın-

~etilnıcsi tabuclir. 1ranın lııgi- 1 atlı ııakıl hnvaclan uçarak .gıt- 1 va Komiseri, olmazsa. 1942 kanunusanisin· lar tattlik olunmuştur. hın yabancı bankalarda elıcım- eh düşman kaçmıya başladı, 
t \'e Ruslar tarafından mii§- mektir. Bu halde malzemesı de Yüzbaşı Thierry Landen: Dev den evvel Avrupa.da harl>in Eminönü Ha.lkevinde yapılan miyetli miktarda mevduatı bu- (122) gemiye ka.rş:ı (300) gemi 
~en işgal altına alınması da karadan onlara yetişir. Bilhas- let Komiseri, patlak vermesini muhtemel gör toplantıya İstiklal marşıyle baş lunduğu hakkındaki şayi.alarm ile harp eden düşman perişan ve 
hııııacak yardımın en kolay ve sa hi7.lllett..c bulunan bir tayya- Bundan maada Hauck iş ve müyorlardı. lanmış ve açış sözünU, Boğa.?'jçi tahakkuk etmediğini bildirmek- mağlfıp oldu. 
lt ~anda ancak bu memleket renin sökülilp sandıklara kon· Thand iktısadi meseleler mü • Bu ahval ve şerait dahilinde Lisesi Müdürü Muzaffer 'l'cv- tcdir. Düşmımuı üç yüz gemisinden 
~inden yapılabileceği kn.naa- ması ve öylece ~lcdi~esi 5ok dürlüklerlne tayin edilmişlerdir. e.:rnbargonun kaldmlma.sı ilze- fik Gönensoy alınış ve (Dilimiz) Son gUnlcroe 1ra.n parlfunen- çoğu batmış, bir çoğu esir ol
~e vanlmış 0 masındaııdır. mahzurludur. B r defa ömru a- Sovyet harp rinde ısrar etmeği faydasız ibul mevzulu bir konferans vermiş- tosunda yapılan açık ithamat mu!1 ve pek cüz'i bir kısmı k~ 
~dan ba.~ka. lranın isgal edil- zalır sonra nakil esnasında_ en dum. Harbin yakla.şma.kt.a oldu- tir. Müteakiben Halkevi temsil ile sabık şahın yabancı mem· ça:bilınişti. Harp günihıiin ıa.k-
~eıııinde başka sebeplerde bulu- ufak bir parçanın hasara ugra~ tebJı• gı"' • ğunu hissediyordum. Daha ~ gür.el •bir piyes oynamış- leketlerde büyük bir serveti ol- şanıına doğru rüzgar fn1Jna 
tlabUir. Biz onlardan bahsede· ması. zayi olması o tayyareyı 1937 senesinde Şikagodaki nut- tır. . dui;'ll öne sürülnıüş ve matbuat halini aldığından ve harp mey-
~ değiliz. Bazı hallerde uçar gayrifaal bırakır. · kumda beynelmilel milt.ea.rrız. Şehrimizde bulunan diğer hilldmıetin bUyük servete vaz'ı- druunda hareketsiz kalarak eJi-
~sevk ve n::ı.kil edilmesi müm Şu halde bunclan <:?k evvel~i (Baı tuafı 1 ıncı aayfada) lara boykotaıj yapılması d::ı.ve - Halkevlerinde de buna miiın::ı.sil yccl etmesi 18.zım geldiğini mü- mire dilaen düşman vahidi h~ ~ gibi görünen tayyareler i· yazılarımda kayıt ve ışaret ettı- şette muharebeler olduğunu bil- tinde bulundwn. Milken-er ihta- programlar muvaffakıyetle tat- nakaşa etmişti. Tahranın yan lerini sert rüzgar altında yedo
~ bile deniz veya karadan em-1 ğim gibi lngilizler Irn~.'t:ı- sahip dirmektedir. Şehrin büyük bir ratıma kimse kulak asmadı, zi- bik olumnuş v~ çok kalaim.lık resmi gaır..etelerinden ıbiri sabık ğc alıp çekmek mümkün ola.
lliyetıi bir ikmal yoluna ihtiyaç olcl~ık1:m hava stratcJısıne bu- tehlike geçirdiği kahul edilmek ra maatteessüf, harbin mi.bn • halle kitleleri tarafından alaka şahın zevcesindeu mfıda blitün matlığından ister isteın.cz bunla.-
fıl~ tebarüz edince diğ~r I ~ ~ da içine al~ Basra le beraber müdafilerin şiddet- kün olduğuna. ihtimal vermeyen ile takip olunmuştur • mensuplarının kendisiyle birlik- ra ateş vcn1erek yakıhnak IA-
~e vesairo içinde bu lu-1 korfezını merkezleştırmış bulu- li bir mukavumet gösterdikleri bir çok Amerikalılar vardı. te 1ranın cenubu şarkisindeki zım rreldi Bu gamilcr sabaha 
~ muhakkak olduğu anlaşı- , nuyorlar çünkü burı1;5ı ~ü~eyş ve ihatii bazı noktalarda muvaf. Reis Roossevelt, netice olarak Alman harp Kemıanşahda bulundu.klannı kadar alev a.ıev yandılar ve san-
<Q', kanalından daha emnıyetlıdır. fakıyetle ~n hücumlara diyor ki: ve pek muhtemel olarak gidecc- ki koca Türk deni7.Ciainin k~ 
~ika tayyarelerin gittik· Şim:ii Rusyaya gelecek olan geçtikleri haıbor verilmektedir . Yeryüzünde Nazi gayelerinin ği yere im.dar refakat edecekle- zandığl şanlı zafer serefine 

~Yerde devamlı faaliyette bu· hava malzemesiyle beraber İn· Moskova., 26 (a.a.) - Lenin- hakiki mahiyetinin tedrici su- teb)ig"' İ rini bildiriyordu. Bu gazete sıv şehri.yin yaparak me.ş'alc.lik va.-!~bilmeleri için böyle bir yola giliz ve _Ame~:;'kan pılotları.~e- grattan alınan son haberlere rette tahakkuku, dişine, tırna- bık şahın Birleşik Amerika.ya zifes.i gördüler. 
111tiyaçlun vardır. Bu ihtiyaç lip gelmıyccegı mamm degılse göre bUyUk meydan muharebe- ğına kadar sil8.hlanmağa ve (Başt 1 incide) gitmiyeceği ve revcesinin Tnh • * 
tu llebeplerden doğar: j de İngilizlerin şimdilik mUmkUn si ayni şiddetle devam etmekte· müteaITızlara mütemadiyen j Berlin, 26 (a.a.) _ Bir nske- ...rana oğlunun yanma döneceği-

l - Uçarak giden tayyareler olan malzemeyi verecekleri bun dir. Kiyefin dU.sznesinden'berl muka.veımet edenlere sonuna ka- ri menbadan D. N. B. ajansına ni illi.ve ediyor. Bugünthı Türkleri de Preve-
~ kendilerini götilrürler dan başka teknisyen göndere- alaka şimdi herzamankinden zi- dar yardım etmeğe aznıetmiş bildirildiğine göre. 25 Eylfıl gü- Londr , 26 (aı.a.) -Times'in ze kahramaıı1arınm hayrülha
heraberindc götürebileceği ye- rek Rus havacılığını takviye e- yade bu kilit nokta Uz.erinde olım Amerika milletinde tam t>i nU savaş tayyarelcrinden ve Şi- diplomatik muharriri yazıyor: lefloridir, o yavuz cengiverkrin 
~'it ttıaızemc ancak hafif şeyler decekleri Amerikalıların daha toplanmaktadır. Son giinlcrde taraflık ve uzaklaşma hissini tokalardan mürekkep mühim te- İran polisi, henüz müttefikle- torunlarıdır. Şayet t&rihi an 0

141.bUir sonra malzeme verebilecekleri çarpışmaların daha ziyade §id· tamam.iyle ortadan kaldımıı~ • şeklcüller §ark cephesinde aske- rin emrinde bulunnuyan Alman gelir ç.ata.r da vazife tn~m:-ı ÇtV" 
~ıt:--- 'Tayyarelerin Ur.erindeki an1aşıhyorki bu su~e~le. ya~ıla- detlendiğini söylemek imkansız- tır. ri hedeflere hücum etıni§ler.ıdir. tebaasına yarma kadır teslim ğınlacak olursak aynı feda.lir ve 
~~a.r için ceph::ı.n ye ihtiyaç cak yardınıların tesırı şımdidcn dır. Çünkil Almanlar bu dar cep Bir muhalif ne diyor! Bir tayyare meydanında yerde olmalarını, aksi takdirde ele go- feragatkl\r ruilla çarpiŞa !tllll-

~l.Ut. Bu silahların yerine baş- beklenemez. w heye oka.dar çok kuvvet ve oka- Vaşington, 26 (a.a.) ....... Bir b·ılunan bir çok tayyareler imha ~irildikleri va:kit İran mahko- m ve tarihe ma.zideki mefahiri 
ki: 'lll}ı koymak ekseriya ınüm- franın vaziyeti: Gerek cogra- dar çok malzeme yığmışlardır ki gazetenin yazdığına. göre A.ya.n edilmiştir. Alman hava kuv • me!crinc scvkedileceklerini teb- gblgede bırakacak yeni hh:ror 
i~~. o1~az 0 •-- -

1a zamana ve fi ve gerek iklim ve gerek hava Ç'-Ok zamandanberi azami gav. dan biri "bitaraflık kanununun liğ etmiştir. Bu karar, takriben ma.nlık destanlan h~ketımektlA '<ıQ U "I1 u;u.u " kaldınlm ... ,a. k veUeri cenupta ve şimalde Sov- 80 -ÇıJr 1 ~ muhtaçtır. Mahzurlar 
1 

transit ve fa.aliyctfarine yar- retlerini Leningraq miidafaa - ası; .ıx.u..uvere ~ yet bataryalanna, istihkAmları- Almanı alakadar etmektedir. bir saniye tereddüt etmiyeooği-
:ıbilir dım edecek bu memleketin ebem sında bir vol açmak için teksif harp ila.nJoa. muadildir. Bu kn- li'-..-~ 26 (a.a..} _ Bulga- mize dost da., düşman da şimdi-B " ;ı..,..."" Am......:'-- hilk~-- na nakliye tcşekkiil ve kollarına """.c.u.. uııu, 1... - - Tavvarelerin sillihı olan miyeti aşikô.rdır. ,,.+,,..,;.,bulunmaktadırlar. nunun '"'f>- =.IA& uuıe- 'dd tl· hü 1 n.k ristanıu Tahran maSlah.atgüz. a- den emın .. • olab. ilir. 

~balat ~~ oomba. raın.nıarı ela 1 a - İngiltere ve dominyon - çwc:nubu şarki ve cenubu ~ tine i1insız bir harp yapmak sa ~le ~~un~a%lafı: m~rc: ~ Dimrtri Dokinof ailesiyle bir- ~~ daima ateşten k~ 
~ledir. n·ır ınemlekctte yapı- larile -Rusya ve Amerika- _Rus-. lbi kapılarında çok .. üldetıi ""..... liUıiyetini verecektir,, demiştir. likte Tahrandan buglin şciırimi- yan, ölümden yılmıyan tarihın 
""'fl g.ou ~ - heret etmektedir. 25 Eyllllde as-

bombala.r o memleketin bir ya. arasında oldukça emnıyetlı pL~alar olmuştur. BUtUn bu ker ve mulreme naklinde çok ze geG:niş ve Bulgıı.r:istana git - ezeli kahramanı yavuz Türk-
~ tayyarelerine uyabilir. Fa- deniz veZenkagira yoludur. cephe ilzerinde neticeler alın- kere 88 tipfnde iki Alnı.an tay • mühim olan bir deniz yolu mü- mek üzere ıbu akşam.ki trôLıle dilr. ..... 
~Yabancı memleket tayyare- ib - n petrolleri vardır. mak için mücadele devam et- yaresi ça.rşa.nJba. gilnü öğleden nakalıitı durdurulmuştur. yoluna dev.om etmi§tir. A. C. SARAÇOvLU 
~e uymaz uydurmak için ta- c - Hava ve diğer malzeme mektedir. sonra Moskova üzerinde bir ke-

, diıl~ yapılabilir fakat bu tadilat depoau vazif~s~i göı:c~tir. . Ruslar, Almanların elinden şif uçuşu yapmağa teşebbüs t> ~ -

fı~ tnalzeme için de ister. Bü- Harp şu bır ıkl ay ıçınde bı- takviye etmelerine meydan kaıJ. derken 9 - 10 bin met.re yük - ug•u•n!
11 
~ele k'te ~--------· 

ı.~ stoklara tatbiki mtişklil ve tece<Ye benzemiyor bu kış ha- madan, kaleleri geri ahnak" için eeklikte vukua. gelen bir haıva 
~ttl imkan.cuz olur. zırlıklıı.rın geçecek önilmUzdeki her yerde aınsızın gece hücum- ımulıarebesinde düşüriilınüş • TA KS i M sine "ı asında hu 4 - Şahısltlr meselesi: Bu yaz her iki taraf netice alm~ lan yapmakta ve düşman mo- tür. Ne.rıs ve §8bııne bir Film 

Bugün 

le haesa mühimdir. Tayyareler- çalışae::ı.ktır. Hava ha.reketlerı törlU kollarına hücuma kalk- Oenup kumaodmuna blr ı s o N 
tt birlikte eşhasda gönderilir ve devam ediyor Almanlar ell_;rin-, anak üzere cephedeki mevzile • yardlIDCi gönderildi 

Yyare bu şahıslar tarafından ı deki üstünlilği.i kaçırmamaP,'a ça 1 rine varmadan evvel şiddetli Stoıdıohn, 26 (a.a.) - Gelen 
~k ve idnre edilirse mahzur- ıı.,ıyorlar. Ve pek tabiidirkl on- topçu atesine tutmaktadırlar. haberlere göre mareşal Şnpoş- ÇARDAŞ 
~ Yalnız yukandaki şeylere in-

1 
larda çalışıyorlar ve çalışacak- Sovyet · kıtaları durmadan nikof,, Mareşal Budiycniye 

~eder. Uçarak giden şahıs· la.r. . hücumlar ya}>'makta ve mahalli ya.:rdım ~in cenup cephesine ha 
~~ d5neceklerse o zaman L5 Netice: I Rusyaya İngıltere teşebbüsü ellerinde muhafaza. reket etmiştir. Mareşal Şapoşni- Aşk • Milzik ve güzellik fllınl 
~§ir. 1 ve Ameıikadan gelecoek tayyaı-e ya ça!ı~aktadırlar. Bu mu • kofun Ukraynaya hareketi va- Baş Rollerde; 

1-Cerçi amballj olarak giden ve malzemesi~i!l ~.a~~ka~ Ü7.erİ· harebelerde Sovyct kara ve ha ziyetin vruh3Jileti ne olursa ol- CAMJLLA HORY 
>'Yaieıeri kurmak için teknis- ne hemen tcsın gorülemıyecek- va keşif kollanna !büyük bir va- sun Rusla.rin bu bölgede mu -

~ere ihtiyaç vardır. Fakat tir. zife düşmektedir. Filhakika kavemeti bırakmak niyetinde p AUL JAVOR 
teknisyenler pilot ve diğer Il: Tayyareler uçuranlarla cepheden gelen haberler bir çok ohn::ı.dıklannı gösteren bir delil 

~l'ettebata benzemez. Bunu birlikte daha çok faydalıdır. ma.ha.lli hveki.tta muvaffa - gibi tel8.kki edilınektedir. Mare- ııtve olnrak MATBUAT u. M. 
~ lr.ah edelim: Yoksa yeni tip tayyareler için kıyetin keşif s~uısma dayandı- şal bilhassa. stratejik üstadı ol- MEMLEKET JURNALi No. 2 
!tıtı~etişıniş pilotlnr hernevi ma- şahıslann yeti mcside epeyce ğını göstermektedir. makla büvük bir şöhret kazan- Bugün saat ı de tenzU!\Uı matine 

MevalmJn ilk macera aOper fllml 

ÖLÜM 
GEMİSİ 
Büyı1k Deniz 've İhtırıuı 

Drnmı başlıyor 

ro m 
~e~Yi!'!b~iraz!!~i!za~h!a!t!a.~l;dık~ta!n!!so!n!!!ı!:a.ın!!a!n!!m!ü!te!v!a!k!k~ıf!b!r!.~!!!!!'!!!!!!!!!M!o!s!ko!v!a,!!2!6!!(!a!.a.!)!!!!!Y!un!!·!!mış!!!!!b!ir!!!k!u!m;!an!d!an!!dı!r!.!!!!;!!~;;!!!;!;;!;!;!!!"*!!'!L!!!!!!•~ ı 
;:;::::::: Al Ztı::&i ............. lilEIMill~ 

-8-
lJe ~inıin bUrosu başlıba§ına bir 
ttı.ı !lldi. Bilmem becerebilecek 
) Yhn? Yazsnm !belki daha mu-
~fak olabilirim •• 

le - Anlatmağı beceremesen ıbi
Sesin 'telafi eder. 

- Bana çok iltifat ediyorsun. 
~ Suç sende. Beni yüzgöz ~ 

sensin .. 
~ - 'Suçumu kabul ediyonnn. 

it auç benim hoşuma gidiyor. 
tlu? Selmıin bürosun& girelim 

la - P~ önce Selimden ba.5-
~~-· Sırasiyle birer kaba 
~ 44.Klarını çizmeğe çalı.şayım. 
o~a bir! Patron Selim:Yaşı 
~ ve eakaklan 1yice ağar
~ . Gözleri morumsu bir 
~ lll'dan bakar. Bakarken far
lli~ olmadan Gandiyi dU.5ü • 
tQ-k UnUz.. lnsanı sanki ahretin 
f:~tı ı>enceresinin kenarından 
de er .. Rtlngi oomerden ziya
it<) aarıya ealtı.r. Yüzüne sa.da· 
~i~rl'engi bir maake talmıı.~ gi· 
~ltl · ~ Sesinde bir tahta sesinin 
b-.. • ..:Uğu Vardır. Hızlı konuş • 
~ keskin eöyler. Cümleleri 
~ \Ye kat'idir. Maiyet.iyi mü
~~d aşa Ya ta.hanunillil yoktur. 
~1 erse o olur. Milşterilcrini, 
~erine balona lan dinler. O 

anı r da bir ki .ezir ka-

dar ciddt durur. Bir defa !bana 
karşı belli belirsiz g\ilümsedi . 
Bütün ibüro şaşa kaldı. Çünkü o 
ane kadar hiç birine gülümse-

• 1 
mcnuş .. 

Boyu ortll, vücudu kemikli, 
ilk bakışta eskiden atletizmle 
meşgul olduğu zannını verir. El· 
leri büyük ve bileklerinden biraz 
sağa sola eğrice, biraz dikkatli 
bakarsanız ne dese ya br oran
gotan. ya bir §&lllpanw aklınız~ 
gelir. Ne gülüyoreun? Sana pat
ronumun taslağını çiziyorum. 
Fakııt ellerine inad ayakları u
fak, tavırları kibar nıütcvazilerl 
batırlabr. YürUyüşü çalımsız
dJr. Tırnaklarını dipten keser. 
Fakat bir güzel manikürlü eli 
gördü mil de darılmaz. Çaktır
madan gözle seyreder. 

- Şimdi benim yaptığım gi
bi mi? 

- Evet densiz sevgilim! Şim
di de kulağıma göz diktin. 

- Halka küpelerin çok şık 
duruyor. 

- Her zaman babam iki şe) · 
söylerdi. Küpe derdi kadının ilk 
ve son yakı§Iğıdır. Küpesiz kn.
dm kulağı yarı pişmiş pirohiye 
benzer. Hele bir de küpe deliği 
görünürse,. insanın dişleri ka.· J 
m r y zu • 

- Şarkı söyler miydi? - Yirmiyorwn, çiziyorum. - Anlaynmacağım sözler söy. , =============...:==--=-=-=-=========== 
_Bu da söz mü! Ciddiliği Cemal Nadirden ders almadım leme. B::ı..k, sevgilinle konuş! M o J o E 

bozulma.sın diye hızlı bile konuş amma, mektepte biraz çizgi çiz- - Sayın bayan patronum Za- ,._ .. ___ u 
9

_., 
mazdı demedim mi? diın, fırça kullaııdım. Saçları rife dudunun başka bir ana.vik I • 

- Yok, şunu c..lcmek istedim, altı aylık. Ondüle. Enseye doğ- merakı daha vardır. 
olur a, sana hiç şarkı söyletti ru bir çalı süpürgesi gibi sar- _ Anavik merak mı!? 
mi" kıWmış. Greta Garbodan mı öğ- Al 1 d" •· ıu _:_ öncelen· hayır. Bır· gu··n bu··. .,....,..,,.; .. ı '" l ...ı.~ ·? B - ay 0 sun ıye soy yo • 

.. ~er. .m.a.r enucu nu · azı nım .Babadan gt.>çme huya suya 
roya erken gelmiştim. Yalnızlık- kadınların böyle omuzıanna ka- atavik diyoruz da anadan kal
tan sıkıldım. Hafif sesle bir şar- dar birer çalı süpürgesi taşıma- malara neden anavik denıiyo • 
kı tutturdum. Epeyce sürdü. Bir lan gülünç oluyor. Bence bu bl· nız? Dil uleması duymasın sahi 
iskarpin gıcırtısı. Yan gözle bak çim saç aile tuvaleti dcğfülir. sanırlar da Tonguzca.dan, Kon • 
tım, bekleme odasında durmuş,, Hele genç kızlan çok çirk!nlcş- gıı:r.cadan gelmedir divc kılavuz. 
gizlice beni dinliyor. Görmez • tiriyor. Bayan patronumu çizeli- !arına geçirirler! • 
likten geldim. ğim yeter. Biraz da boyayayım _ Sem hani k.inıneyi iucit-

Numara iki! Bayan Zarife mı? mczdin? 
- Tepeden tırnağa kadar de-

Selim: ğil! - Şaka etmek yasak 
Gülmeden söydl~~ <;f ja; - Olur, muhtasar geçeriın. ağır başlı sevgilim! 

değil 

yım,, adı üstün e e u u · Kaşlarına rastık çeker, hamin • - Duduya dön duduya ! 
Bambu ueğil de edsu kamı~ı ~r nesinden kalmış, vaz geçemez. - Evet anavik merakı yağlı 
boy. Fakat her n ense 06• u Kirpiklerine Meleke sürmesi çe- düzgünle gaz allığıdır. Kremden 
olacağına şurasından burasın· k h . M ı d k pudradan nefret eder. An"d;., .. da w • b .. ~'Tti M l a er, anı ısırçarş s.ın a ınnı- LL .... 

n egn ug · e 6 e zı tutumlarda satılırdı. Vaktile kalma formüle göre Mahmutpa-
eski m a h '::ı. 1 1 e kadınla.nnın dadım da pek meraklısı idi. şa yokuşundaki rastıkçıda yairlı 
dizleri dışarıya dışarıya ve a- _ Hadi, hadi gene benimle dlizgtin yaptırır. Onun Ustüne 
ynklsı.rı paytak olurdu. Emek • uğraşma! de lohusa şerbetlerinin surabıle
tarlarımızdan bir Hasene bacı _ Yalan mı? Gözlerini met- rine bağlanan kırmızı gaz boya. 
vardı. Ondan bilirim. Bayan Za- lhediyonım. Bak hii.18. bile lbanıa. masını tUkrükleyip tükr ' •vip 
rif e dudunun kiler bilfıkis, diz nasıl tatlı bakıyoıdunsn şimdi sUrer. Akımı ak alına al, 'a!lc:. .. 
kapaklarından öne doğru bu • de öyle. dim bir af eti devran oluıı çıknr. 
gün. Sanki incecik, uzun vUcu- - İnsanı iki dakika yanında - Dudaklarını unuttun. 
dlinil çekemiyor. Beli arkaya oturtmazsın! Yinn beş yaşına - İnce dudaklarını da vişne 
doğru bir münhani çizmiş. Omuz gireceksin, hala çocuksun. çUrtiğüne boyar. Tırnaklar mut-
ları lıeır. dışarıya dışa.nya, hem - İnsanın içinde daima bir laka albn yaldızlı olacak. Kendi 
uçlanndaı, yukarıya yukanya... çocuk yaşamalı. Şu kaskatı ha- servetinden kinaye olacak. Ba
KMbur dtğil, fakat handiyse yatta bütün tesellimiz, içim:zde bası Hacı Enıru1lnh Efondı m r
Cllacakmış. On tane tavşan ayn- yaşayan bir çocuğun vakit vnkit bumun müb d leden aldı~ mn.l
ğını yilzmüşlcr, iç kemikler ba- ncş'elenmesi değil midr? O ço- lar biricik kızına kaJmı hr. Avu. 
yana bir çift el olmuş, Boynu cuk benliğimizin özüdür. İçinde kat Selimin de Zarife .ile evlen
uzun gırtlağı üvez kadnr. benliğinin özü bulunmayan in • mesi yüzde doksan bu yüzden 

Amma da yirlyorsun tek- san bir çuval samandan h~ka miş. ., 

1 

Karilerimize iyi bir habar veriyoruz. 

Yakında yeni bir sinema açıhyor. 
Bu sinema sizin sinemanız olacaktır: 

Adını siz koyunuz! 
Bu iyi haber sinema ecver Hal· 

kımıza cidden mü)dedlr. Pek ya· 
kında Tcpcbqında büyUk, genlt. 
rahat yen i bir sinema açılacaktır. 
Bu alne.ma muhterem halkım ızın 

kendı a neması olacaktır. Sinema 
sevenler bu sinemayı o kadar be· 
nJmseyeceklerdlr ki, aln madan 
konuıulduiıu zaman: Biz kendi si· 
nemamıza gidiyoruz-. d ıyecekler· 

dlr. 
Herkesin bütün sinema aevcrlo· 

rln böyle konupcakl:ırına eminiz. 
ÇOnkO bu mevsimin en heyecanlı 
ve helecanl ı en meraklı , en Afı ka· 

ne, en neJ'eıı fı lmleri bu yeni çı· 

lacak sinemada gl!atcrllecek, bu 
alnema, Tepebaıındakl g6nüı açıcı 

çatısı altına her oün ve her a ecc 
aıra ile btturı s inema severlerı t op· 
layııcak, h erkes seve seve 4C 3enlm 
Sinemam» d ıye Tepcbıı9ı ndak ı bu 
alnem:ıya koşacaktır. 

Sahiden beğeneceğin z, s evccc· 
jjlnlz. takdi r e d p s eve seve. kOfıı 

Kimi insan çlçekteo, kimi insan 
renkten, khnı 116lgeden :ı:cvk ..ıu · 

yar; kımlml:ı: tçln b ir lsmiha..., k ı · 

mlmiz Ç•n de b r sıfat gOzeld lr , k i
m m z den .... en havlanır, klmlmı:ı: 

karadan; fak t (Sinema) den :ıd § ı 

z;ıman, isim olarak ilk hı:tıra oe• 
len ıey nedır? Sinemadaki . ealm. 
ler konuımaaa idı acaba Fılm &.u 

der'C:Ce rağbet gö. Or müydU f 
Si nem~ sever halkrmıı.dın kendı 

elnemaları lçın b iraz düfl]nmelerl· 
nı ve {Biz m sinemamı~) d•yecek
lerl bu yeni sinemaya bir ad bul
mafa ı ı nı r ica ediyoruz. 

He rkesin dlltiıncrck, tatınarak, 
itt ifakla karar verm ! gibi b ır a· 
ö•z'i n b ild irecekler. sl ne.,ıaya en 
yııkıoık alan isim kendi ıalı •.:m:ı l a· 

rın n adı olacaktır. Bu en uygu., 
ad ı bulattlar aras'"dı» kur 'a çeke· 
ce!jlz; kazanan mt at .. kbel ııeyı rcl 

rn ze. naç z Lı r ncd iye o l:ır <ık bir 
• e ne m llc!detlc ıı-ı koltu k vcrece
Olz. 

koiöl g ldece(j n :ı: b u yen l<endl sinemanıza mün:ıs p gör· 
nlı z a ı d ı :ıız ve ~dre• 'n'ıl 

k lı } :ı:arak ~u '!dre•c ocn
• de lnl'ı: 
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Dimetok& df;Mh. güreşine ya. "6-.. ..... .....m 
~erin bir C}Oğu da. [,U&"""" 

seyretmek üzere kabnışlardı . 
Güreşin ~k kırıcı olacağı .,cordu. 

·ı ağa ve tarattarlan 
hep Hergeleci tarafmı iltizam 
ediyorlardı. Yancmm, Ilergele
clyi mağlup edemlyıeooği kanaa
tindedirler. 

!Diğer taraftarlar da. Yancı
n.ııı bu seferki gUreşte Ezerçeli 
y1 kıracağına emin idiler. 

LM değil Yancı idi bu .. Ni
.he.yet hafta oldu. Yarıcı ken-

• dine c;ok iyi ba.kırıı§tı. Hergele
ci de !keyifli idi. 

lsma.il ağa, güreş gecesi Her
geleciye sormu.'jht: 

- Pehlivan, nasıl ke:1fin ye
rinde mi? 

- Hamdolsun ağam! .. 
- Y ann bakalım ne yapacar 

ı:'l.Z? 
- .Allah iyi yapar ağam ... 
- lbram, yoksa bizim beşi 

biryerdeler Yarıcının cebine mi 
girecek? .. 

- Neye cevap vermiyorsun? 
...___ Allah bilir ağam! Pclıli -

vanlılrtır bu.. Nedense yalan -
dır, O da usta ve eski bir peh
livandır .. Ne diyeyim?. 

- Af erin sana oğlum.. Pehli
van dediğin övünmez, aşağıdan 
alır.. Şöyle ya.parım, böyle 
loranm dem.ez .. 'l'am pehlivan 
böyle olur, doğrudur. Güreştir 
bu.. Belli olmaz, oğlum. İnsan 
en keyifli ve güvendiği zaman 
ba.ka.nuıı. bozuk ~r .. = ~ çok beğendim. Allah 
muin4>, olsun.. Değil beş, beşi 
bir yerdem, on tane daJıi kayb
oısa yüreğim y.aımıaz. 

- Fa.ka.t, şuıta. kanüm ki, Ya
:neının eğasının beş, beşi bir 
Jel'(lesini alacağız.. Bu. paralar 
senin ~ine girecek.. İşte yüz 
ınisli yün parası çıktı demek ... 

_._ Eh! Geçen hafta da epeyce 
btr ödül aldın. .. dedi. 

Yarıcının ağası da. pehlivaıila 
eöyle haSbihal etmişti: 

- Yarıcı, bu k~ük Ezerc;eli 
artık ya.nn benzetmeli .... 

- Vallah kıaracağım ağam!. 
- Hiç dinleme! Vur boyun-

duruğu, vur kapanı, çek keına
neyi, ez ve kır, pes ettir .. 

- Bu scf er Ezerçclinin leşi
ni bırakacağnn meydanda ... 
Geçen l!af tanın daha hala acısı 
yüreğimdtxUr. Hiç onu ba.şı boş 
bırakır mıyım? diyordu. 

İşin garip olan tarafı Herge
leci, lböbürlenmediği ha.!de Ya
ncı, atıp rutuyord!lt 

Hergeleci, oo.kindi. O, ne ya-
~ğını yWnız kendisi bili
yordu . Yancıpın ilk güreşte 
ne biçim bir pehlivob oldu
ğunu öğrerunişti. Nereden 
girip nereden çıkaoağını bili -
yordu. 

Binaenaleyh, Hergeleci, ikin
ci güreşini daha rahatça ve is
tediği gibi yapacaktı. OzüntU 
çekıniyecekti. Kmd.ine emin idi. 

* Gi.ireş cwna. namazmda.n çık-
tıkt.am sonra yapılacaktı. Clmıa 
nam.-'l.7.J lalındı. Ca.m.lden çıktık
tan sonra. güreş kuruldu. 

İki davul, ilci zurna çalıyor, 
vuruyordu.. Düğilne &"'len dar 
vulculacı, zurnacı.lan salıvenne
nıişlerdi. 

Serezin meşhur çingeneleri 
davul ve zurnada birinci idiler. 
Hele, pe!ı1ivan havala.rını bu da
vul ve zurnacılar herkesten iiq.. 
tün yaparlardı. Adeta bir pehli
van güreşir gibi çalarlrardı. 

Screzli davulcular, giireş bir 
çift olduğu için y<ll"g'Wl değıl -
1erdi. Turütaze olduklarından 
daha cahl.ı, daha kuvvetli 
vurup çalıyorlardı. Hatta davul
cunun birisi, pehlivanlardan 
evvel meydana yürümüş, ha.bi
re vuruyordu. 

Hergeleci, gilre§e çıka.cağı 
zaman asabiyetinden titredi. 
Bilhassa davul 6eSi Hergeleciyi 
şa.hlıındırdı. 

Hergeleci, kispetini ayağına 
giyerken elleri titriyordu. Bir 
an -evvel meyd·!:.ll.8. çıkıp kapış
mak istiyorou. Davul sesi, ve 
çingenenin çok ustaııJtlı ve a
henkli vuruşu H.ergeleciyi büs
bütün çileden çıkarmıştı. 

1s:malı ağa, Heqelooinin tit
reQ4~ ve asabının bomlduğu
nu gorunce başka manaya ham
letmişti. Keodl bmdine dHn~~
müŞ:ü: ~ 

- Ne o, korkuyor mu acar 
ba.? 

He~eleciye &OmıU§tu: 
- Pehlivan, ne o! .. Neye tit-

~Ull.? .• 
- mç usta.! .. 
- Abe, korktun mu yoksa ? 
- Yok ağa be! .. İşitmiyor 

musun çingene nasıl vuruyor 
davulu?. 

Deyince, 1sma.il e.ğa, gillerek: 
- O nıu dokundu sana?. 
- Bana davul SU!ıi dokunur! 

Şahiandınr beni!. 
- Güreşirken, ve güreş i.Qn

de de böyle mi? 
- Evet .. Heyec8ll8. gclirim .. 
- De&eJıe ki onun için titri -

~rsun! 

7.30 Program 
7.33 Müzik 
7 .45 Haberler 
8.00 Muzık 

8.45 Evin f:3ati 

* lS.30 Program 
13.33 Türkçe 

plaklar 
13.45 Hnberler 

plaklar 
14.00 Türkçe 

plliklar 
14.30 Ankara at 

yanslan 

* 

18.40 
l'l 00 

ltl.15 
19 30 
19.45· 
19.55 

20.15 

!0.45 
21.00 

21.10 
21,45 
22.00 

22.30 

Radyo caz 
Koııuşma 

Mi1u1< 
Haberler 
Serbest 
Rumeli 
türküleri 
Rad70 
ıazetesı 
Müzik 
Ziraat 
Takvimi 
Müzik 
Konusma 
Müzik 

Haberler 

4 

RENKLERi 

~ 
Baş, diş, nezıe, grip, romatizma "a 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı derhal keser il 
icabında günde 3 kaşe ahnablllr, Her yerde pullu kututara ısrarla isteyini:t· 

,, ... ~. - . . . '. . . . . ' ' . . . •;. o 

- Evet. elim.de değil.. Şimdi 
biran evvel kapışmak ve didiş
mek istiyorum. .O derece hıre-

18.00 Program 
18.C3 Müzik 

22.45 Müzik 
22.55 Kapan11 

hyım .. d.xli. ----------

İşte Hergeleci, böyle bir ı• RANDA 

Üniversite rektiJrlüğünden 
Yabancı diller okulu ikmal imti:h anlan 2/lC/1941 persembe ~u. ~ 

Beyo~lu yeril Askerlik ıubeeln· 9 de başlayıp 7/10/1941 salı günü bitecektir. tmühon günü ve yennı 
renmek üzere ilgili talebenin mürrıc nı-.Uarı . (8534) ) /. 

1 Askerlik işleri 1 
pehlivandı. Onu davul sesi bile - den: ~---/. 

şah1andırmağa k8.fi idi. Daıha 
güreş meydanma çıkmadan diş

337 dolumlu tslam ve gayri is- ~ 

ıam:ıar Eylill ayının 24 çarşamba, 25 ---- A N A - t L ri - O R 'I' A L 1 S E ~~ 
leri gıcırdayordu. 

Çingeneler, usta pehlivlanlan 
kUdurtmak için bütün maharet
lerini sarfederlerdi.. Sere.tli 
çingene, Hergelecinin hafüıüd -
dem pehlivan olduğunu hisset
mişti.. Davulun ve zurnanın ü
zerinde tesir yaptığını bir haf
ta evvelki güreşte görmüştü. İş
te bwıun içindir ki, meydana 
çıkmış, güreşir gibi davul vu
ruyor. Hergeleciyi kudurtuyor-

perşembe, 26 cuma, 27 cumartesi ve Kız ve B v • • Li 1 r Yntılı ,e 
28 pazar günleri askere sevkedile - Erkek ogazıçı wse era ;ausıı 

(Bat tarafı 1 inci sayfada) ceklerdir. Pazar günü şube açıktır. 

yabancılar 
daıılığı arasındaki yol açıktı. 2 _Eylülün 28 inden sonra, gelen- ArnıvutklSy • Tramvay caddesi : Çifteaaraylar 

Gürcistana ve Ermeııistana ıer cezalı olaı-ak haklarında kanunJ Kayıd için herl:fuı 10 dan 17 ye kadar mektebe miirnca:ıt cdılebilil'· 
bir İngiliz 8.'3keri heyeti gönde- muamele yapılacaktır. llk kısım 29 Eylülde, orta ve lise kısımları 25 Eyliılde derslere 

rildi. Fakat bu heyet hiç bir iş 3 - Yukarıda yazılı günlerde sev- .. •••••• başhyacaktır. Telefon: 36 • 210 
göremedi. Oradaki hıristiyan a- kedllmek üzere şubeye müracanüarı 
halinin 'böyle büyük ·bir ordu- ilfın olunur, 

ya yol vermiyeceği ümit edil- • • • Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 
mi:~ ümit tıoşa çıktı ve Hin- nin bu se- ~=:~:~~n:•k:;~~: ıu::~:::den ~ 

du. · distana karşı tehdit son dere- nelti kollek- l 337 doiumlu ve bunlarla muamele ================================================:::::::---
ce geniş bir mahiyet aldı. Bere- ıiyonları. • görenler, Tebdili havas1 bitmis Mu- /stanbul Deniz Konıufanlıgvından Hergeleci yerinde duramıyor

du.. Oynayor gibi idi. Rengi, 
hırsından sapsarı olmuştu. Ni
hayet Yancı da soyundu. 

ket ki henüz Türklerle Alman- mevsim . roplarmm yUı ve t~ vazzaf erler sevkedileceklerinden 111'" 
lar a.rastnda muvasala temin ~ nın yenı r.e.nklerle ah~nktar olınası \ 

30 
E 

1
.. 

1941 
alı günil sabah saat Deniz Gedikli orta okulu için her iki müsabaka ınılihanına giren °11 

dilememişti ki Orta Asya.da har- IAzmı geldıiını iösterıyor. Bu son Y ~l .. s . , ların kabul listeleri gelmiştir, Al.akndar okurlnnn :ı.:c•le tstanbul ıJeı' 
bin en müthiş safhası baş gös- ınoda yen.i pudra ren·kleri de bit 9 da nü!us cuzdanlarile sevke haur Komutanlığına müracanfüın. •84118> 

Yarıcının vücudu çok güzel
di. Biraz yağlı olmakla bernr 
her müşekkeldi. lri yan ıbir a

terdi. 'Fransa ıüzellık mütehassısı tara- bir şekilde şubemizde toplanmalan 

R . .. Jından icat ve pıyasaya ar.ıedilmiş- • ehemıniyetıe illin olunur. 
. usyaya yıardun içm en mu- tir, Burada, bunları aocak Tokalon 

him hare}<et başladı.. .. pudrasının yeoi ve ca:tip renkleri 1 -------------
damdı .. Bolşevıldeı;-. ~ nuıcadele arasında bulabilirsiniz. Şeffaf gü• 
Yancı lakabı güreşten kal- Hazer _denızının g~~nda ~ 1 .ıellık ve gayet beyaz ciltler için 

mıştı. Yani güreşi budayıara.k, neral Bıcerokof İngilız mall ı "Naturel,, pudra şayanı tavsiyedlı'. 1 baltalayarak odun yarar, ve bi- yardımı sayooinde 1918 sensi .Ekse_ri :;arrşmlar ile açık tenli es• 
çer gibi yaptığından dolayı ka- martına kadar mühim bir kuv- merlere "Roee., uygun gelir. Pen
zanmıştı. vetin ba~ında. yer tuttu. lran- ~e bir parlaklık verir: 'Raohel,, 

Yarıcının asıl ismi Hasa.ndı. da da İngiliz generali Dun.sr J>~rası da esnvl~r~ caup bir renk 

En idareli 
LAMBA 

Y H B"~-ı..ı· 1__ tervil . ........,~W· l venr arıcı asan.. açl""'-uıvarıııu- A ve onun rıyasct ıt;\.ugı ıııs- ''Peche", yazın ald~mız g\mcşin 
içinde bir kaç yarıcı vardır. ken heyet ''ardı. altın esıMrliğile ideal blr surette 

Yarıcı Mustafa, Yancı Ha- ·İngiliz generali, Rus genera- bntizaç eder. Bunlardan başka T~ 
san, Yarıcı Alıınet .. Bu yan-

1 
liuden, İngiliz kuvvetleri yardı- kalon pudralarının şimdiye kadar 

cıl'ar, kısmen Sultan Aziz dev- mına gelinciye kadal" mevkiini I hiç gormedlğlniz daha ~:.nlı, daha 
rinde, kısmen de Sultan Hamid muhafaza etmesini talep etmiş • ca1..ıp ve daha parlak renkleri var
devrinin başlangıçlarınds. gelip ti. Ruslar Bakfıya geldiler ve dır. 
g~işlerdi. orada "Merkezi Ha.zer dikta.tör- Tokıılon pudrası. "havaıandtrıl-

Fa.kat. Yancıl.,. .. , bakı.kat.en lilguW•• n" ....... '"·da bır· hUkUmet mış,. tır ki bu sayede o? de~a ~~a 
.... !' ~· lnceleşır ve Adeta t.&bıı gjbı ıoru• 

iyi pehlivanlardı. Mükemmel teşkil et~er. Bu ~a ~ene~ ıur Taze çıçeklerin esanslarile t.a
güreşçi idiler. Mahir ve usta Dunstervıl de Baku Uzerine yu- ur edilmıştır . Teriüblnde "Krema 
idiler. Hepsi de Deliormanlı idi. rüyen Türklere karşı nıeV7i al- Kopuğu., bulunduğundan iki mi.sll 

Tooadilf olarak Yarıcı Mus- ma::;mı istedi. Fakat İngilizler daha çok zaman sabıt durur. Toka
tıafa ile Çolak Molla.nln da Di- hem zayıf, hem yorgundu. 1 ton pudraunın yeni ve cau~ ren~-
metoka.da gu .. rt~ vardır. Ve, Ruslnrda da kuvvet kalma- lerıni hemen bugunden ~crl.lbe edı-

,,..,. tı Tür. kl . . ... d . ta nız ',1.:~1l:7~1 HEllOS HOESSESATI ~':. ~~ hemen hemen Hergeleci gibi mış . enn onun c nca 
iki defa karşılaşmış ve ayni vu- mecbur oldula.r. Türkler mütte-
kuat.ı göetermiştir. fiklerle bir mütareke imı>.aladık-

Bu, bir tesadüftür.. Çolak lan sırada Bakuyu jşgal ettiler. 
Molla da, Y.arıcıyı Dimetoka.- Oandan itiıbaren Rus tarihi, 
da yenmişti. Ve, Yancıdan son- Ha.zer denizi ve Kafkasyada 
ra Adıalılarla, Koca Yusuflar _ tam bir kanşıklık ve :anarşi 
la. güreşe gitmişti.. kaydetmcktdir. 

H üf 1 Hazer denizinin şarkında da 

, ' Yeni teneke kırpıntısı satılacak 

Kızılay Cemiyeti 
ergeleci de tesad'. 0 a.rak tehdit daha şiddetli daha 3'ft-

Dimetokada Yancı Hasanla. dı. Bolşevik hükfuneti bir çok 

ka.rşılaşmış buhındu. rı.r ınılişkiilfı.t içinde ·çırı»nıyor ve 50 ton kadar teneke kırpıtih satılacaktır. Talipleıin nümuneleri görmek 
• • .. '!ngiltaro buna. karşı ıa.~·ayd ka.- üzere Ankarııda Yenisehirde Kızılay Umumi merkezine ve tstanbulda 

Umumi Merkezinden 

Güreş başlamıştı. Zaten Her- lıyordu. Kızılny cemiyeti deposu Müdürlüğüne müracanUarı. 
geleci, güç halle ya.ğlanabilmiş- Bu vaziyette Hindistana kar- ;••••••••-••••••••••••••llıi 'LT---..ı-- 1 y şı bir Rus tehdidi mevzuu bah&-
ti. cunuauö.u o dugu yerde du- olabilir mi idi? 
ramıyordu. Bir yarış hayvanı Ef ganistan hududunda İngi-
gibi olduğu yerde sıçrıyordu. lizlerle Ruslar bir askeri kor-

Yancının biraz rengi soluk- dan vücuda getirmişlerdi. Bu 
tu .. Heyecanlı olduğunu belli et- kordon her türlü tehditlere kıar
memeğe çalışıyordu. Fakat ne 
de olsa e(;vanndan seziliyordu. şı duracaktı. Şimalde Rus kor

Yancı, nasıl düşünceli olma- donu Rus ihtilfilinden sonrayı-
ındı? K 00 bela b" kılıp gitmişti. Amma. cenuptaki 

s · a.rşısı a ır pdl İngiliz kordonu onun yerini tut-livan vardı. Fakat kararını kat'i 
vennişti. Kırıcı bir güreş ya- mak üzere şimale doğru uzamış.-
pacaktı .. Ya, yenilecekti, ya ye- tı.1918 senesi yazında İngiliz-
nıecekti. lerln Hind hudutlanru muha-

Hel"'O"eleci, fevkal!ı.de guze·· _ l ·o _ faza için t.eı,kil ettikleri ordular 
peşrev yaptı. Yarıcı da aşagı taze k etı l tak · edil · 
kalmadı. Helfil"'...+·Hı.r, ve ~ok uvv ere vzye di 

'""!?'""' ~ ve genrıal Mallesonun kuman-
gcçmeden kapıştılar. <lası.na verildi. 

Hergeleci de güreşe girecek-
ti. ÇUn.kü hasını yabancı de- Orta Asynda kıyunet 
ğ:Jdi. nk tutu.5IIllyordu. Bu se- Bu ordunun vazifesi Bolşe -
beple daha ilk elden güreşe gir- vikleri hudutlanmızdan uzakta 
di. Hem de ıı.§.ra sa.Jlıyara.Jç gir- tutmaktı. Bir taraftan da h5.la 
di. Keyifli ve zevkli bir çırpın- Türkmenler ve Rusya Türkleri 
dı. Narasını sıalladı: amı;ında islam ittihadı fikri 

- Hayda: Yancı be!. 
Hergeleci, gilre§e neş'eli bir 

ni.ra ile girdi. Ve, hasmının ü
zerin~ elleri yukarda yürüdü . 
San.ki yanaşıp ense bağlayaoo.k 
gfbL.. 

Hergeleciılln gözleri, hasmı -
nın gözlerine çengeHeşmiş öy
le yürüyordu. 

Yarıcı da ense bağlamak üze
re idi. Birdenbire Hergelecinin 
yılan giıbi süzülerek topuklara 
kadar indiği görüldü. 

Daha ilk hamlede ve ilk daki
ka.larda; hasmım kandıl'Qrak 
topuklara kadar inivennişti. 

(Arkası var) 

Sahibi: A. Cemaleddln Saraçoı)lu 

Neşriyat Müdürü: Mac:t Çetin 
Basıldıtı 7cr: (H. Bekir GUraoylar ve 
A. C~mateddın Saraço~lu matbaaaı) 

canlanıyor, Buhara Emiri, 
Türkmenleri kL~lartıyordu. Bu
hara Emir:i ınemlcketin bolşe
vik tehdidi altında bulunduğu
nu farketınişti. Bolşeviklere kar 
§1 harekete geçti ve muvaffak 
d.-ı oldu. Onları İngilizler hi
maye ediyorlardı. Ingiliz kuv
vetleri Bubara.nın garbına yü
riidiller. Türkmenlerin ordusu 
içinde ne gariptir ki Bolşevik
ler~ karşı harbeden sa.bık Rus 
zabitleri de vardı. Böylece Orta 
Asyada. t.am bir kıyamet kop
muştu. 

Fennl 8Unnetçl 

EMİN FİDAN 
Kabihe: Beşik~ 

Erip apartmlın: 

(Arkut var) 

Nisantaşz hız enstitüsü 
müdürlüğüpden 

1 - Okulumuz.da yapılacak olan tamirat ve tndllfı.t açık eksiltmeye 

konulmuştur. 
2 _ thalesl 1941 Birinciteşrinin 7 inci Salı günü saat 14 de Yüksek 

Mektepler MuhascbeciiJi1 binasında toplanacak olan komisyon tarafından 

yapılacaktır. 
3 _ Keşif bedeli 9993 lira c.32> muvakkat teminat 749 Ira 50 kuruştur. 
4 - isteklilerin en az bir taahhütte 10000 liralık bu işe beıı?er iş yap

tığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalnra istinaden tst!1nhul vilaye
üne müracaatla ekSiltme tarihinden 3 gün evvel alınmış ehliyet ve 1941 
yılına ait Ticaret Odası vesikahırile belli gün ve saatte komisyona ve bu 
b:ıptaki kesif, şartname ve mukaveleyi görmek istiyenlerin de okul idare-
sine müracaatları. «8425> 

Yülısek Ziraat enstitüsü 
Rektörlüiiünden ., 

Orman, Vcıterincr ve Ziraat Fakültelerine bu yıl k abul edilecek tale
belerin ~im imtihanları lstanbulda Sult.:ınahmetde Yüksc_k lkbsad ve 
Ticaret mek\cbi konferans salonunda ve Aııkarada Yüksek Ziraat Enstı

tiisünde aşağıda yazılı gün ve saatlerde yapı l:ı.catuıdan namzet talebenin 
imUh:ın komisyonuna müraca:ıtlan. (6859 - 8377) 

De~ GUn 
Fizik 6/10/1941 
Türkçe 6/10/1941 
Kimya 7/10/1941 
Biyoloji 7/10/1941 
Cebir 8/10/ 1941 

~· Ynbancı dil 9/10/19U 

Pa7.artcsl 
> 

Salı 

» 
Çarşamba 

Perşembe 

Saat 
9 - 12 

14,30 - 17 
9 - 12 

14,30 - 17 
9 - 12 
9 - 12 

ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesine 

Harçlıklı talebe alınıyor 

Fakülteye alınacak harçlıklı takbenın yazılı imtihanları 

16 tık~rin 1941 günlerinde yapılacaktır. 

Ayda kırk Ura harçlık alilrak talebe olmnk üzere talip olan li
~ mezunlarının nihayet Birinciteşrinin on üçüncü Pazartesi akşa

kadar fakülteye kaydedilmiş olmaları lCızımdır. 

Erkek 
Kız Yeni Nesil Hususi 

ilk Okul 
Yeni binaya nakletıni~Ur. Bol ışıklı sınıflar, en yeni tedris usulO· 

Fransızca teddsnt bilh:ıssa yuva kısmında azami itina \'e yenilik 

Nun!osmaniye Caddesi No. 67 

lstaııbul fiyat mürakabe 
koınisyonundan 

115 No. Ju UCın: 
Bu ilfında mıırkma ve numarası tuıbit e<'lılmi.ş olan 

toptıın 120 kumş pC'rakende ı45 kurı.:~tan satılacaktır. 

H. H. 372 
H . H. 21!7 - 285 
M ." B. çuvalda 
C. Y. 
U. D. Şakir Suteı 
A . A. 
M. A. 
S. Y. L. 
H, Y. 

301 

3fJ2 
2!)5 - 296 
581 
30 

H . A. peynir tlıerindeki ınarll' 

s. 243 ~ 
NOT : Yukı.rıd:ı nwnarası buhınınaycın mark:alnr Anadolu matrı11 

kaşarlardır. Uludağ U. D. maı-kalarıı:etan yalnız Şnkir Süterin kaştırP' 
yağlıdır. Diger U. D. markalar yukonda zikrt'dllcn peynirler me)'D1 

1 değllıl.ir. 2tl/9/1Q41 güıılil g·u:etelcnie komisyonun 25/9/lf)41 tarihll toP 
tısında koşar peynirlerine topton 120, perakende 145 kuruş narh konıı\ 
ğu tnrzındıı ne:ıriyat yapılnııttır. Mezkur neşri.vrıt komisyonun resrnl ı · 
olmadığı ve ka~ar peynirleri haklnnd-: 115 nunıııı-rıh il11n c.-:ıri olup )>ti 

rıda intis:ır eden 115 numnrıılı ilfın1ı1 fre ynlnız isaret edilen ınıırlt 
rınn ait oldu~u tn~rih olunur. (8651) ) 

1 İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 
Cinai Miktarı Muhammen bedeli ilk tem inat 
Gm:bezl 20000 4500 L ira ,337 lira 50 kuruş 

Guı·eba hastulwneşİle hastahanede yer almııt bulunan Tıp 1''akulll'si 
rlriyatlarına lüzumu olan miktarı nyzılı gaz bezi açık zart usulilc c • 
meye koııulmu~tur. ihuksi 6/10/1941 tarihine ınüsadif paznrtcsi guııll 
15 te 1stnnbul Vakıflar Başmüdiirlfığu binasın.do toplanan koınisyond:ı · 
pılacaktır. Şartnameler her gün le\•:ızın1 kaleminde görülebilir. (8~ 

Teknik ohulu müdüı·lüğünden 
l - Mühendis kısmı giriş imtihanı 3 Teşrinievvel 1941 Cuma .ı::unU · 

pılacaktır. 30 Eylül ukşamına kadar nıuracant edip kaydolunaııların " 
nelcrile birlikte iıntiluın günü saat :l dn okulda bulunmaları. 

Duhul imtihanında riayet edllmı:-sı istenilen esasları hııvi talimatr 
okulda iltın edilmektedır. imtihan ı;Unünden e\'vel dikkaUe .okunmll· 

2 - Fen memurluğu kısmı giriş imtihanı, Milhr.ndis kısmı S 
imtihanı neticelerinin ilanı uırihnden en az üç gün sonra yapıalco!C 
gLlnü ayrıcrı Hin edilecektir. 

3 - Okulun her şubesinde tedrirnta 13 Teşrınicvvel 1941 
b:;şlanacnktır. (8538) 

lstanbul elektrilı, tramva11 ve tiiııe1 

işletmeleri umum müdüı4lü(;iiııdefl 
1 - Muhammen bedeli 1825 lira tutan 5000 kilo paçavra pazarlık ti 

ile satın :ılınacaktır. 
2 - Pazarlık 3/10/941 cuma günü saat 15 te Metro hanının 5 inci "' 

da yapıl::ıcaktLr. 
3 - MU\'akkat teminat 140 Jıradır. 
4 - Bu işe ait mukavele projesi, Levazım Müdürlüğünde görulcbilir·t 
5 - isteklilerin mezkur gün ve saatte kanuni vesik:ılan ve muvaKJ.:tl 

mlnaUarı ile komisyonda hazır buluumaları. (8450) J 

P. T. T. Umum Jıfiidiirliiğünden 
1 - idare ihtiyacı için dört milyon adet mukavva masura kapalı .,., 

eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedel cl6.000• muvakknt teminat cl.200> lirli 

9 
eksiltmesi 13 Birlnciteşrin 1941 Pazartesi günü saat cl6> da Anknrıııl 
T.T. Umumi MüdürlQk binasındaki satın alma komisyonunda yapııacııJC 

3 - tstekliler muakkat teminat makbuz veya banka teminat ırı~S' 
bile knnunf vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı zarflarını o gün snat ' 
kadur meı.k.Cır komisyona verec-eklerdir. ~v 

4 - Şartnameler Ankarada P. T . T. Levazım Mildürlüğündcn l 
bulda P. T. T. Levazım ayniyat deposu muh:ısipliğlnden bedelsiz 
verilecektir. . c6890> (ll412> 

!91-Klaifl-••• ilk - Orta - Lise 

Telefon· 44395 
Ev: Teşvikiye ea
mi cad, Olcay ap. 

Tel: 81773 

(6906) (8426) 

, BEL SAMI TOL Iıl' 
f atılı 
Yatısız istiklal Lisesi 

ı Tal.O. kaydl l;ln ber tU.. 1nDracaat edUeblllr. 

Kız 
Erkek 

USTABAŞI ARANIYOR 
karlı havlu makinelerinde" Us
aşıhk yapabilecek bir ustabaşı 
nıyor. 

Beyoğlu Pannakkapı Telt.nd So
kak No. 8 - ıa;a 

Yüksell mühendis nıektebi ~' tdrar yo11an ltlhnbı, yeni ve esld BELSO~ UKLUC.U, idrar -ıor (9' 
l!ll, Mesane ve Prorlat ıltihnbı, S isut ve Kol. SistiUcre. BöbreJc ,. 

müdürlüğünden l hiıt.c;ızJıklnnnn karşı en mül~emınel ilôç BELSAMITOL1dur. l EL.5,ı' 
1941 _ 1942 ders 11mell talebe kavıt muamelesi U::•lü.ldım itibaren 30 ~ITOI kullanroılar )'Uknrıda sayılı hnstslı ·}aıd .. n cabuk kurtulur tı' 

" " Eczanelerde bwunur. Sntış deposu: Sami Aksu Balıçekapı lş )-1l3<t 
E,'Hlle kadar aabahlan 7apı1Dcaktır. t ka ı nrlaı.c:ında Rnhvnncılnr sokak No. 5 

Fazla tafsilit için mektep ldaresbıe mllracaat edilmesi. (7502) 'lrlliilll_lıil_ILilililıllml::lm~JmJiiil-lıım-•m::ı••••••-""".: 


