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~usyadaki 
~aziyet mü· 
llasebetile 

Preveze Zaleri 
• •• • 

Dün Orfi idare Komutanı ve Valinin 
huzurile tes'it edildi 

rr ' Amerika yardımı 
suyamı düşüyor? 

Bunun sebebi ise: 
-o-

IDA.RE YERi . 
Nunıosmanıye. No. 17 t~tanhul 
Tt"lgr:ı!: YI ~. Ti 'ABAD t~t · u\ 

l ne::;;~: =520~:;ru, 

1 Sovget /: arp ıı ı Alman harp 
tebliği ~ tebliği -

iki Romen Beş Rus 
tümeni ordusu 

imha edi~di imha edildi 

Aziz Mehmetçik 
daima var ol. 

---
1 FIKRAl--

edebilirdi. Halbuki A1man - Rus 
lı&rbi bir zaaf eebebi ~ ~ 
eekae bu aDCak Almanya için 
olmak 1izı.mceör. 

Şüpbeeiz ki .Alman)o16 Sot.ryet
ler birliğiDe ka.ı'Şl harp ~yıa 
karaı' venrtedeo evvel bu harbin 
aebep olacağı zayiatı be8ap et
miş Ye bunu göze ahn&yı kendi
si için mahzurlu gÖl"melniitİJ". 
Fa.kat bu hesabın doğnı çık
madığına bWmıetmek içiJı orta
da ibin;ok seOepler vardır. Ru. 
Jıarm vıWyetini karanlık gös
teren A1ma.n neşriyatına rağ
men Rusya hali ayaktadır ve 
çok çetin bir surette aendisini 
mtıdafaa etmektedir. ilugtbı 
mücadcleııin tam 15 iod baftaı-

' 

8lll8i girmif bulunuyoru%. Sel8,. heyeti umumiyesini gözönünde 
hiyettar Alman mahfillerinin tutmak istediğiınllden dola.yı 
Bu kadar usun bir Rus harbini Rusyamn vaziyetini oka.dar ha
akıllanndan geçi.rmediJderi yati ve milhiın bir mahiyette te
dair çok mewuk m•lfwnat mev- likki etmiyoruz. Rus harbi bu 
outtur. güne kadar ve cereyan tarzı ile 
~ Gluyo rki Bas ı.rW 1 angloeabanlara akılla.rındaıı bi

Ahwnlv ~ ~ fboedik- ~ geç~ derecede biz 
leri bir zorluk ~ ~ ve hilmet ifa etmittirBuıııdan sonra 
~ Iİllll&J'& llarv verdMerl mağliJp olsaJıa.r bile Alman-Rus 
•ytabn. üıstünıle lılr fıedMiıil- harbi ve bu harbin ümit edile
ğa ~ g-.1111\41r. miyecıek derecede uzamaaı yü

zünden tıemin ett:iltleri kazanç
ları mükteseb ve ka.t'idir. Fa.knt 
ya Roslar da.bl' uzun müdd 
dt1y&llll'lana A.bnanbr bu ihti
mal kaı'jl8IDda ne ~
clir! 

Bamdan 80DJ'a --- ., .. du u~ lilı:lmgeled 
meçlıuldür. 

İşte bunla.rı du.,undüğümüz
deıı ve sey..rciru o1duğumus ta.b
loııwı ırabııx bir J)31'Ca.Sl01 ~ 

ı 
Hüseı.ia Oahid YAJ~ 

Memleketin her tarafında 
-.sayı.sına bereket- bir ~ok mec
mualar çıkıyor • Onları göz
den geçirmek epeyce fay
dalı oluyor . İçlerinde öyle 
güzel yazılar, okadar kabiliyetli 
inv.ala r varki insan derin ir 
?.eVk duyuyor. Kenarda köşede 

çalışan, elde ettikleri bilgileı i 
dama, alana sermeyen okadnr 
çok tevazulu gençlerimizi gör· 
dükçe aksi iddia(la bulunanlara. 
kızmamak elden gelmiyor. 

Bu m~m l"Ja.r arasında bi
rinci :plfu. beğendiklerimden 
bir Karacadağ var. Diyarbakır
da çıkanlıyor. Son s.ı.yısıru göz
den geçirirken eski bilmecelere 
takılıp kaldım. Bunları uıun e
mekler sonunda Ş. Kavut au n
da birisi toplamış. Bır kaç yfuü 1 
bult.Jor. Atalarda.n. kıı.lma bil
meceleri okurken a.klıına birşey 
geldi: Acaba ıbunlr.rdan bazthır 

Yeni 
bilmeceler 

Yazan: Aka Gündüz 
nnı yeni hayata uyduramamn
yız? 

Şöyle bir tecrübe ettim, bil
mem uydurabildim mı ? Bir ka
çını yazıyorum. 

1 - F.tikisı (ayna) oldn şu 
bilmece: (dünyayı içine ahr, içi
n" hiç girilmez.) Bunun yeni 
çözğ"Usüne (lı .rp) desek nasıl er 
lur? 

2 - (~im bofldum, oca.k 
bn.'jlna dizdim.) Rc;ki çözğtisü 
"kış" ama yenisme 1941 Avru
pası diyebiliriz. 

3 - (Gök n iner yapışır, 
cümle alem apışır) buna (ı ım) 
ucmekte!ı.se tayyare bombası 

demek Ell doğrusudur. 
4 - (Gece gilodiis <Wnıw:lım;" 

çalışır yoruJmada.n, bir def . 
bozuldumu, tamir ~. o za
man.) Eskiden buna (ka.lpj de-' 

• mişler, şimdi. (sulh) demek ye
ıindedir. 

5 - (Kilçük mezaı", dün.ya]QI 
gezer, bastığını er.es.) v~ 
(çarık) içkı dtimıtişler ama, bu 
gün (tank) hakkında kulia:ae.Di-' 
liriz. 

6 - (Sızı) için demi§ler : <1-j 
zi var bi7J yOk.) Bunu (~), 
içm demiş oJsaJc fena mı? 

Bak&!'1Jll, bunlann ~ 
birer yeni ÇÖ'zgU bulmefa. çah-
~ ağmı. BecereiJiill'll Olllan 
da yu..anm. Ramazan geceletin- i 
de eğlenceli va.kit geçil'::miş o- ı 
Jur. 

7 - Bir taonesi da.ha; aklıma 
geldi: (Hey develer dC'\reler, bır
biı ini geveler.) Bunu d3 (karşı
lıklı propnganca) yCt'·ne a'alım. 

;! m 



JYENI SABA.it 

poşünOşlerı 
-· .. ı .. 
B e ur zihniyeti eğiş meli 

Kahve tevziab 
Bir vergi borcu ödemek Uzere bq vurdu~um tahs\1 memurunun önün· 

• Belediye cezası 
aekı defterde adımı Nafi olarak yazıl~ çlSrlince memura bunun yanl•i oldu· --o-- ZincıYle e 1 ti kir 

tter
best satılmasına 

kara verildi 

ğunu söyliJyor ve düzelmealni rica ediyorum. Memur «Ben düzeltemem. f 
diyor, bu defteri yazan yukarıdaki tahakkuk kıgmıdır, oraya müracaat stanbulda da • Beş otobüs hak

kında m telif 
cezalar verildi 

edin.> Kendisine nezaketle anlatıyorum ki bir bagkasının yaptığı yanlıı;lık 
-için benim kalem kalem dohıprıaya hiçbir mecburıyetlm yoktur. «Size Is· 
bıln y.ınlıt olduöunu hnbcr veriyorum, llzımsa tahakkuk kıı:mına kendi· 
nlz &ayleyln ve dü:tttttlrln.. O gene ısrar ediyor: «Benim vazifem delilidir, 
ıslz müracaat edin.• 

Nihayet, anlapmayacağımızı ldrtlı: ederek: «Peki öyle ise, diyorum, 
akbuzu canınızın fııtcdiğl tsme ke::ln de daha ziyade beklemlyeylm.ıt Fakat 

bir de bakıyorum ki, defterde borcum, ellmdekl ihbarnameye nazaran üç 
IJıİ&ll gör\lnDyor. Memura anlatıyorı.rm: «Herhalde evvelce ödediğiniz pa· 
ranın deftere gcçlrllmcııl unııtulmuı olacak• diyor. «Peki, ne yapacağız 
ıtmdl, ihbarnamede nekadar yaulı olduğunu glSrilyortıunu:ı, onu tahsil 
edin.• «Hayır, edemem, diyor. Benim için defter muteberdir. Mademki bir 
ynnlıtlık olm!J1, yukarıda tah kkuk kıamına müracaat edin, dü:r.eltslnler.ıt 

Beöeni:llnlz mi? .Adımı yanlıt yazıırlar, uğraşıp düzeltmesi bana düşer. 
Ödedıi!lm borcu defterde k11patmayı unuturlar, uğraşıp düzeltmesi bana dü· 
ıer Fakat bu nevide dikkatal:zliklerle t.er gün Allahın kullarına boıu bo· 
§:Una saatler l<aybettıren liübal! memurun kılına zarar gelmez, o gene 

blldlölnı okur. ı 
Memur hnt"lllarını düzelttirmek için it sahlı;ılerlnı uğra tırmak f(Syl~ 

dı.ıraun •• bir munmelenln tekemmtılü ı.- " evr"akı elimize verıp bizi masa ı 
masa, oda oda, dalrıc da ire dola;tırmak bile k!Shne bir ıısull 

Bankalarda alAkalı ccl"Yl memurur.a bir defıı muamclentzı yııptırıp fiş 

Ticaret Vekaleti, diğer vi18.
yctıerde olduğu gibi !stanbulda. 
da kahve tevimtını tama.mile rer 
best bırakmağa karar vermiş • 
tir. Bu kararın alınmasına. se
beb, memlekette mebzul miktar
da kahve bulunmasıdır. Bu hu
sustaki hazırlıklara ba.~lanmış. 
tır. 

----.. .............. .--

Murakabe Komisyonu geni dikiş ma-
lı/nesi ihtikarına el koydu 

• Fiyat MUrakabe bürosu, yenil 
bir zincirleme ihtikiır daha mey 
dana çıkarmıştır. 

Rızapaşa yokuşunda Kosti a,.. 
dında birisi bir müddet evvel, 
elindeki dikU, makinesini bir ha,.. 
yana satmış, bu da ayni makin~ 
yi Abdi Nadir adında başka bi
risine devretmiş, nihayet Abdi 
Nadir dönmüş doalşmış buma
kineyi tekrar Kostiye vermiş -
tir. Böylelilde dikiş makinesinin 
fiyatı 190 liraya çıkarmıştır. Bu 

işde sarih bir .ihtikar gören ve 
vaziyetten haberdar edilen ko
misyon bu ihtikar hadisesi ile 
yakından ala.kadar olmuş ve Kos 
tiyi isticvab etmiş. diğer bazı 
alakalılar hakkında da. zabıtlar 
tutulmuştur. 

Bu hususta t.ahkilmt genişle
tilmekte ve elden ele geçirerek 
yapılan bu zincirleme ihtikar 
vak'azı adliyeye intikal etmckt.e
dir. 

r ve e a 

Muhtelif hatlarda. işleyen 
3169, 3011, 3174, 3095 ve 3146 
numaralı otobüs şoförleri, fazla 
yolcu almaktan, muayyen istas
yonlara gitmemekten ve para. a
lıp bilet kesmemekten cezaya 
çarpılmışlardır. Aynca. 2621 nu
maralı taksi şoförü de taksi· 
metresini indirerek angaje edil
miş hissi verdiğinden yakalan • 
m:ş. hakkında takibata girişl -
miştir. 
----~~-

Yurtta Sabah 

e alınca, siz vezneye çağrılıncaya kadar evrakınız, sizin h ç bir müdahaleniz 

oımadan, kendı kendine. yanı banka odacııarının dcı~ıetııe tıımıımıanır. Tevzia ta d ·· nrlen 
BugUnkü §artlar içinde ayni usu Un dairelerde tatbik ne lmkin olma· 

dt6ını blllyorum. önce 111>ullerin ve daha önce de zihniyetin dcğl§mesi iti?Jaren a~'andı ..)ün, Pre\~eze zaferinin 403 
üncü yıldönümü, şehrimizde bu 
zaferin büyük kahramanı Barba 
ros'un türbesi önünde merasim
le kutlanmıştır . .Merasimde Örfi 
İdare 1{omutanı Korgeneral Ali 
Rıza Artunkal, Vali ve Belediye 
Reısi Doktor Lütfi Kırdar, Parti 
Reisı Reşad Mima.rofrlu, şclıri
ıniztle bulunan rnebı.:slar, deniz 
müesseseleri erk&.n ve mensupla 
n , Deniz Ticaret mektebi tale -
besi, mektepliler ve kalabalık 
bir halk kütlesi hazır bulunmuş 
tur. 

davet olunmuştur. Lımanda bu
lunan vapurlar ıhtiram sükutu
na iki dakika düclük çalınakh 
iştirak etmişleı dir . 

Murakaba komisyonu 
faaliyete geçti lbıml 

(aşar Nabi Nayır 

· ~ ıııının: mıı::ıııı::ıııııı ınınıruıuf:lııııın:ı·::m I 
,.-it .. ~ 
1 --------------------------------~------. Fransaya _ 

~uan: A. Simone - 26- f!cvlrcn: H. Cahid Yal~ n 

Ribbentrop bunu Hitlere bildirdi. 
Sa:ır pleblstındcn sonra, Fuhrer rc
fiklerilc urun tst•:;arelerde bulundu. 
Versay muahedemımesını ilk defn 
olarak nçıktan U~'lf:ı ıhl!ıl için 'aktın 
gelmış oldugundn ısrar etti. en ıbtı
:yaUı m\işavırlerlnden bır çoğunun 
reyi hl~fına olarak yi,n o haklı idi. 

Smır plebisUnden ikı ay sonra Hıt
ler Versay ınuııhedennınes nln beşın
Ci fa::lını ~ladı. 193;:ı sC'flcst Mar
tında, Almanyada umumi ve mec
wrl askerlik hızmetini 1llın etti. 

Bır takım vukuat ıle dolu bulu
nan 11135 Kftnunusanısi esnasında, 
ordu &ef! ~yüksek Müdnfaa Şürası 
tklncı Reisi bulunan Genet'Cl1 Wey
&nnd nizrunt sin h .. ddıne \asıl olarak 
hizmetten çek11dı. Yerine General 
Maur.lse - Gustave Gnmclın geldı. 
Bu tayın Fransa için gayet vahim ne
ticeler te\ lıt cdecekU. 

kadaşlarından biri Cengulde Joll.ırı
nı k, ybelmls iki yabancıııın t.esa
düflerı dı.}e lasdık ettı. Buvirler ne 
karşı iyi gizlcnınıycn bir e ıuı Jc•

slzlık içınde mevki aldılar. Her An 
tuı:ıınane bir hücum munt.nz.ır bulu
r.uyorlardı. Fakat bırb rlt"rlne hu
cuın edemlyorJ:ırdı. Çunkü tehi.Kele
re yalnız bnşma gogus germekten 
ısc tclll keh c~ngbldcn bir kurtul:ış 
\Olunu bulınai:a çalı,,. ntık daha fayda 
lıdır, Londra konferansı ııumlım iba
retti: Bırbırınden ııuphe, her bırmin 
dik.tatorlerlc ayn bir ımlaşma çaııcsi 
aramyst. Fransız ve fngllı.z nazırları ' 
cCerıguldeki \'cıhşi h:ıy\ ruılar» kor
~.u e atıktan nçığa k:wgnya cesaret 
cdememişlcrdl. 

Londra mulf'ıkatı hakkında Lnval'in 
fikri bir znmanlar Romııda Fransız 
scfırltğindc bulunmuş olan Cıyandan 
Henn de Jouve-.•el tar:ıiındn gyct 
güzel tsvir edildi: cBuyuk Bntıın-ı 
ycı ile vazlyctlmı?.in ne oldu unu bil
miyorum. Faltat Mu linıye det"m 
itimadım vardır.• 

Bir müddcttcnbcri lıaz.ırlıklıı.n 
devam eJen otomobil lfı.s iği tev
ziatına dünden itıbaren başlan -1 
mışt.rr. B ı eeforki tevz.iatta tak
rıben 200 ı · stik dağıtılacaktır. 
Maamafib, bu ns.rtiden sonra 
di 'er tevz:ata rlu pek yakında 
h2,ı:;ıe.-:ıacı -, söy1eıuneı. ~ r. Bıı 
saferk: tevzi lifrt.esi !aşe :Müdür
lüğüı. J<>ki yerine asılmıştır. 

----· 1 1 «---'ti"-

~ 
~ene ~ f(..VZiat1 

ya Ol" 

Ticaret Ofisi tarafından bin 
sandık tenekenin tevziatı yapıl
mıştır. Yakında 4 bin sandık 
tenekenin de tevzii yapılacaktır. 
Bır hırsı'! te\'l-<1 r ..li di 
Abdurrahrruı.n adında birisi, 

muhtelif yerlerde bir bayii hır
sızlık etmir;, nihayet dün yaka
yı ele vermiştir. Hırsız cürmü 
meşhud üçüncU sulh ceza mah
kemesince sorgusunu müteakip 
tevkif olunmuştur. 

Bir kOfeciye çarpan 
kamyon 

Ça.rşıkapıda Yolgeçen hanın
da küfecilik vapan 50 yaşında 
Hızır,, dün sırtında yük olduğu 
halde Zindankapıdan geçerken, 
şoför Zülfikaıın idaresindeki 
109 numaralı kamyonun sadme
sine maruz kalmış, vere düşerek 
başından ağır surette yaralan -
mıştır. 

İhtiyar hamal Cerrahpa.şa has 
ta.hanesine kaldırılmıştır. 

ıweı 

YURTTAŞ: 

ısrar dainuı günah 'l:ayılmıştır. 

ugü,n hem günah hem do hiyanet 

Ulusal Ekonomi ve 

Arttırma Kurumu 

Merasim, saat tam 10 da de
niz bandosunun çaldığı İstiklal 
marşile başlamış ve bu esnada 
Barbaros devri kıyafetlerile, tür 
benin unünde hazır bulunan iki 
deniz eri tarafından bayrağımız 
merasimle şeref direğine çekil-
miştir. . 

Müteakiben Barbaros türbesi 
önünde hazır18llan yere çelenk -
ler konulmu.~ ve daha sonra iki 
manga deniz eri kumnnda ile 
havaya üç eı ateş etmiş ve 
hazirun, Barbaros'un ruhu 
için iki da..1iika ihtiram sükutuna 
=- =r 

Dilencilerle müc~tlel9 
şid flBndi 

Dün gene 3 dilenci 
yaka anarak 

adliyeye verildi 
Belediye zabıtası son günlerde 

ortahğı yeniden dilencilcıin isti
li etmeye başladığını dikkat na
zanna alarak bu husustaki ta:ki
bab şiddetlendirmiştir. 

Beyilrtaş Ka11111<ılaı.ırn. k-ürsfule 
İhtiram sükutunu müteakip 

kürsüye gelen Beşiktaş Kayma
kamı B. Sabri Sözer kısa bir 
hitabe söylemiştir. 

B. Sabri Sözer Barbaros'un 
Türk denizcilik tarihindeki rolü
nü ve Preveze zaferinin ehem -
miyetini tebarüz ettirdikten son 
ra demiştir ik: 
"- Türk gençleri vatanına 

karşı and içer ek verdiği söz i 
yerfac gatirmenin zaman ve sı
rası geldiği vakit, varlığı ile 
iftihar ettiği MLli Şefinden emir 
aldığı vakit, ecdadının şan ve 
şerefle doldurduğu tarihi örnek 
olarak alac:ı.k ve bu tarihe ec
dadı gibi zaferle, kahramanlıkla 
dolu yeni sahifeler ilave edecek
tir." 

Donanma nam!na and içildi 
Beşiktaş kaymakamından 

sonra donanma nnmına söz a
lan deniz subayı Daniş lıır.a. kısa 
bir nutuk söylemış ve nuluk 
sonunda icab ettiği tnkdirde 
bu şanlı tarihin tekrarbnaca.ğı 
hakkında donanma namına and 
içmiştir. 

Gece ~ıı.pıtan merasWı 
Dün gece Preveze zafer.inin 

yıldönümü münasebelile liman
da "bulunan vapurl:ır donatılmı" 
tı. Halkevlerinde de büyük de
niz zaferimiz ve Barboros Hay
reddin hakkuıda yapılacak me
rasim için tesbit oltman proğ-

~ 

İzmit, (hususi) - Şehrimiz
de fiyat müraka:be burosu açı
laruk faaliyete geçmiştir. Fiyat 
miiraka.be bwosunll'Il çnlışnnya 
başlaması her bakımdan çok te
s:rli olmuştur. Muhtekirlcrle a
mansız bir mücadele başlanıış
tır. Yakalanan muhtekirl\!r der
hal mahkemeye vcrılrnektcdir. 

Fiyat nnirnkahe: i bUtün es
na.fa etiket koymak ve fatura 
vermek mecburiyt.einde tebliğ et 
miştir. 

Belediye ttiı.Jnhı istifa._<;.ı 

bm"t, (hususi) - Dancada 
Belediye reisi Hakkı istifa et -
miştir. Dancada Belediye işleri
ne ötcdcnbeıi sürüp gelen bir 
iLtila.f da oldUo~ söyk ... me1cte
dir. 

Sapancadan getiriW..ek suyun 
tesisatı t:ımamlanı~•or 

lzm.it, (hususi) - tkinci ka
ğıl ve Sellüloz fabrikalrm iç n 
Sapanca gölünden isale C(Ji!C<'~k 
su tesisatı hızla devam etmek
tedir. Su boruları dö:;ıemncsi şoh 
rin içine kadar gelmiştir. Şimdi 
lım.ı"tin meşhur demir y.olu crul
desi tam orta yerinden açılarak 
bu borular yerlerine konuhnak
tadır. Klor fabrikasının inşaatı 
da ilerliyor. 

-ııoc-

Kanafll ·Kanncalar 
ramlar tatbik edilmiştir. 1 •t• b b 

zmı ı aştan aşa 
---->ııc:----

Bir batında Üf; 
çocuk 

1 
istila etmişler 

lzmit, (hususi) - EJvvelki 
gün İzmite havadan kanatlı ka-

Doğnı ve kes.kın görüşlü müşahid
ler için Roma m.sakı ve Saar ple
bisti Fronsanın gitti~i uçurum yolu 
üzednde mes feler1 gösteren taşlar 
demekti. Maamnfih, Lnvol'ın naz.a
nndı:t, bunlar do~ru yolda çalışmak-
1 olduğunu isbııt eden dclıllerdı. Mü 
teakıb l.ıirkaç ny zıır!ında Fransayı 

bir sUrü uz.1.ıJima, m,sak, itU:'ıf, be
r-nname, vlıd ve proje "arakalarına 
-herkesin ağzında denildıgi gibi 
cbır kağıt ya,gmuruna>- ı::arkctti. 

Bunl::ır Frans nın üzerine yagmur gi
bi yn!dıl r. tkretle tutulmuş ben-

elen Laval'e 'seyyah sulh komis -
yoncusu> adıru veriyorlardL Cunkü 
muhtelif memleketleri zıyaret içni 
btrço • trenlere alladı ve tayyatelere 
bindı. Fakat bu yolculukların hemen 
hepsi sonra Fransanın diplomatik 
vaziyetini zayıflatffilitlr. 

Ertesi ny Hıtler mecburi nskerlı.ğl 
ihdas etU~i zaman, Londranın sabun 
köpukleri birdenbire uçtu: Lnval lle 
Flandin meb~n meclis.nde karsı 
sıranın üzerinde .solgun bir çehre iı.e 
hareketsiz oturdukluı ilrada nnsyu
nalist mebus Franklln Houılleon 
cAlmanycırun silahlanması ·kariWJldl 
haklarından feragat ettiklcrınden do
layn kendilerinden oyrüdı. Frank
lin - Boullleon nutkunu bitirdiği za
man, bir şey bekler bir halde mec

Bu cümleden olma.k üzere dün 
3 dilenci yakalanmış ve hak1arın 
da zabıt tutularak her üçü de 
adliyeye teslim edilmişlerdir. lısin sağ tarafına baktı. O sıralardan •••••••••Slimilıillmill'ii' 

bir alkış tufanı kopacafmı tahmin et- ===::::::;=======:::============================= 
Tarsustan bildiriliyor: 
Burada bir kadın bir batındu 

üç çocuk doğurmu:ı;t.w'.. Cahıde 
ismini taşıyan karlın Tarsuswı 
185 numaralı sokağında 266 sa
yılı evde oturmaktadır. Rasim-

rınca. yağını.'] ve şehrin muhte
lif kısımlarpıı istilA etmiştir. 
Bilahare esen bir rüzgar bu ka
rıncaları sürükleyip götürmüş

tür. 

Cenevreye gı\tj ve cMilleUer Cc
miy~tlne karşı unnnı ifade eden bir 
nutuk> ile Romnyn seyahatinin ku
ttık ıtilaf devlctlerınde uyandırdığı 
t:ııpheleri izaleye çalıştı. Rumanya 
Haricıye Nazırı Titulcscu ile zor da
kıkal<ır eçirdi. HarnrcUi bir mu
naka a. Rumen devlet adamı onu 
Fransanın do::;Uarınn hfyruıet etmiş 
ol.ıruıkl:ı itham etti. Hazır bulunan 
Yugoslav diplomatı eğer Ltl\'Cll'in 
yerinde olsa idı hiçbir zaman Tıtu-
1 cu'nun tahkirine tııh:unmuı etıni-
'Y k oldu~nu söylerdi. Fakat La-
va} pslni haı.metti ve yapmacıklı 
hır &ıırette guldu. 

1 g35 §Ubatında. Baş\; ekil Flandin 
ık birlikte Londroyo cıtti. Londra 
mülAkatmı bnna Lavnl'ın mesaJ ar-
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tiği ruılaşılıyordu. Fakat arkadaşla

rından bir kaçı el çırptı. Frnnklln -
Bouillcon'un yuz.u kızardı ve müte
essir bir halde meclis kor,idorlanna 
doğru yi.ırüdü. Eski dostlarından es
ki bir gazeteciye tesadüf edince: 
cFronsa mahvcılmuştur!> diye hay
kırdı. Meclis salonunda, hükümctc 
malı: us sıra üzerinde, Lnvaı çehre
sinde geniş bir zoraki tebessümle o
turuyordu. 

Maamnfih, bir 6eY yapmak Uizım
dı. Onun içln, Fransız hUkfimeU mec
lısin dcrbul ıçıimaa davet edilmesi 
talebıle Mılletlcr CemıY(!tlnc müra
caatta bulundu. Mussolinİ•ye guvene-ı 
rek Fransız l.iıgiliz ve ltıılyan mil
messillen anısında ü~zlu bir mü
zakere icrasını istıyordu. 

Fnkat, bu ıçtima nktedılmeden ev
vel, ingihz haricıyc nazın Sir John 
Sjm_on ıle AnthonY. Ed n Fuhrer ile 
goruşmck uzcre Berlinc gıtm lcrdi. 
Bunlar evvelce de bu seyahate hazır
lanmış iken birdenbire çıkarak bir 
cSoğuk.t h:ısebilc teahhura uğramış
Uırdı. (HnldkutW! tcahhur ln"iliz 
Beyaz Kitabında nnzi Almanyasınm 1 
biıyµk bir hor.ıTetle sil.Ahlondığı hak
kında hayret \ crıcı ıfşaatlan dolayı 

vukua gelmiştir.) Berllnde Sir John 
Simon Almruıyarun hava kuvveti iU
b:u-ile tngiltercyı daha pmdiden geri 
bır.:ıkmış oldufunu açıkça haber nldı. 
Hıç isti!uu bozmadan ga:retccılerle bir 
mill!ikalında, Almanyarun &llahlan
mnsııu l:,lr sulh fımilı diye telfıkkl 

ettiğini soylcdJ. 
Fransız. \ e İngiliz nazırlanmn Duce 

ili.' mulikatl:ırı Şımnl' ttalynda Stresa 
da vukun geldı. Tarihi tsola Belin a
dasında siyah gömleklı muhafızl:ır -
dan mürekkep saf lam bir duvarın 
arknsuıdn, Mussolinl kendisini kuv
veUnin muhabbet coşkunlul:larından 
ve ecnebi gaz.ctecilerin nihayetsiz 
merak ve tece üs.lerinden himaye e
diyorlardı. Duccnin okudufu Pnlnzzo 
Boromeonun zarif sa1onunda bes nk
torun -Mu olinl, Ramdny Mnc Do
nald, Sır Joh Sımon, Fl ndln, La
' al- s:ıhn ye \ n .. ttlkleri oyun pek 
gar p bır ydı. Hıc bırı ~ lcdi d 
gıbf duşunm y rdu. Mu 1 ınn al{-ı 
lı fikrı gunesten kRvnılan A!ıikada 

HARP VAZiYETi 
M 181 f - Libya sınırında muharebenin baş- ~~ ~ğ~~~=~~;1~dır~bra- Bir kasap parmaklarını 

İkisi erkek biri kız olan üçüz. 
1 

doğradı 

lamasını zaruri kılan SP.bep1er lerin sıhhatleı·i yerindedir. Şişlide Halıiskar Gazi cadde-.... Türk yolu .sinde Z94 numarada kasabhk ya 
<BaŞı 1 incide) ne göre, Sicilya-J.Tablus ikmal pan Emin Ketencı· du··n du."kka~ n 

On yedi yaşına girdı" -Büyük Brita.nya, ordusunun yoluntla ltıalyan K11voylanrun da et keserken bıçaj;'l kazara 
'aılla yurda can attığı demlerde verdiği zayiat, mevcutlanıun İzmitte gündelik olarak inli- parmaklarına indirmiştir. Paı· -
de, Afrika yakasında nisbeten beşte biridir. §ar etmekte olan Türk yolu ar- nıakları doğra.ıınn kasab baygın 
kuvvetli bir ordu bulundurmak, Libyada daima takviye edi - kadaşımız 17 ya.~ına girmiştir. bir halde Şişli Çocuk hastaha -
bu kilit noktasını korumak ı.z- len bir ordu asğari bir hesapla, Türk Yolınıu t.ebrik ederiz. ne8ine kaldırılmıştır. 
tırarında idi. Wavel, adedi tefev bir gün büyük harekata sı:ı.hne =============:.=:========================= 
vuku haiz bulunmayan oıdusile teşkil edecek sahanın elde bu
ancak def ve ta.rd kn.ygu.siyle , lundurulmasına imkan verir ve 
üstün kuvveUcrc karşı taamıza hasım kuvvetlerini asıl Avrupa 
g~ş ve hiç değilse hasmı Nil harekat sahnesinden uzak tutar. 
vadilerinden uzakta tutmaya Şimali Afrika. v.a.ziyetinin 
ımuvaffak olmuştur. Diğeı· taraf hangi taraf için mii.sa.it bulun
tıa.n, H.ıı.beşı.stan meseleesinin duğunu, yarınm hadiseleri gös
halli, Nıl orduswıa kuvvet ka- terobilecektir. Ancak, büyük a
zandmmış, Kızıl deniroe n· i razi .kayıplarından sonra gen~ 
bir emniyet havası yaratmıştır. irnparu.torluğun, yeni bir hamle 

Mısır-Libya sınırlan ötelerin- ile istirdat ettiği Siranaik va.ba
de Nil ordusu leh ve aleyhinde lanru bir daha kaptırmamak i
ccreyan eden harekattan sonra çin., mütteıfikile de tam bir tesa
uzun aylar gelip geçti ve her iki nüt halinde, her tedbiri ittihaz 
muhasım orduya da hazırlan· ettiğinde şüphe yoktur. 
.ınak fırsatları verdi. Şimdi, çar- Öbür yandan, bliyük ada dev
pışma mevsimi de gelip çatmış- !etinin Alm.erikan yardımına da 
~ ve bu, kat'i bir meoburıyct - da~k, Nil ordusunu belki 
tır. .. . . . garp istikametinde tevcih ede-

Bugw:ı yınc,. bır çok ~ayıat ceği ta.arnızıarı bu defa kat'i 
mukaıbil~e, L!b~~ ceph~ı ~- neticeye erdirmek üzere. insiya
lenmektedır. 1ngıliz tahmınlcn- tifi elinde bulundurması kuvvet

idi. Orada Mareşal de Bono Habeşis
tnna karşı bir hlicuın için asker ve 
askeri levaz.ım hnzırlıyordu. Ltıval 

Milletler Cemiyetinin ilk toplanacak 
lçtimaını düşUUnyordu. Bu içtlmaa 

Hitler aleyhinde kuvveUi bir vazlyctı 
alınmasım arzu edenleri teskin ede
cek bir düstur teklif olunacaktı, 

:fakat, bu öyle bir teklif olmalıydı ki, 
kendisi ı;:Ibl, Hitlerlc uzla§mrıyı arzu 
edenleri de memnun etsin. Sir John 
Slmon'un a lı Berlindc idi. Hitlcrden 
muhim \ C> \ C'h cle11 b r ey bekliyordu. 
Mesela Almanyanın tekror CçnC'Vt'c
ye donece,.ı ;>olunda bir şey. T::ıblldir 
ki bu beklediği olmadı • ı 

f Arkatn oor) 

le muhtemeldir. Londrada.n ge
Iı!n haberler, kuvvetine inanan 
bir ordunwı binıuka:bele meydan 
okuyuşunu ihtar eder gibidirler. 
İngiltere, musirrane yardımlar 

talep eden müttefikine, eğer 
Avrupa karalarına ordular çıka
rarak müz:ıharot edemiyorsa , 
bu Afrika semtindeki hasmı hır 
palamakla da biraz nefes aldı· 
rabılir. Bir başka bakıma göre, 
Nil ordusmıun Akdeniz cenup 
kıyılarında hakimiyet elde et
mesi, hem Caningham donan -
masının oynama sahasını ge., -
letir, hem de, nğır zayiatı göze 
alarak yapılan sevltiya.ta nisbi 
bir emniyet ve vus'at bah§eder. 

r atmerlisuç 
---------................................... -.:=:..--- ' Suçlu iki randevucu bir şahidi sokak-

ta yakalayıp döğmüşler 
Birinci Sulh Ceza Mahkemeal, 

dün de cürmli mC§nud mahkeme• 
sine döğme ve aöğme ııekllnde in
tikal eden bir aile faciasının mu· 
hakemeafni görmektedir. Tahkikat 
evrakından anlll§ıklığına göre vak'a 
fÖyledir: 

ismet adında 4-0 yaılarında blr 
kadın bir müddcttenberi kötü yol· 
da hayatını kazanmaktadır. lame· 
tin bir de 17 yaıında Cavfde adın· 
da kızı vardır. Ana kız bir müd
det evvel Dlvanyolunda bir ev tut· 
muşlar ve burada hem kcmhlerl 
oızıı fuhuıı yııpmağa, hem de dıp· 
rıdan gelen kadın ve erkekleri ka· 
tıuı ederek randevuculıık yapmaGa 
ba;Jamlflardır. 

lametin kızı Cavide oldukça gD· 
zel bir kız olduğundan mügterlle· 
rl (!) gün geçtikçe artmıııtır. it nl• 
hayet Alemdar karakoluna nkaade· 
rek ev bir gece basılmıe ve ana kız, 
Nebiye adında diljer bir kadınla 

beraber, yabancı erkcJclerle cürmU 
meşhud halinde yakalanmışlardır. 
Erkekler bırakılmtt ve kadınlar 

Elrlncı Sulh Ceza mahkemesine 
verllmlljlerdlr. 

Muhakemeye bir müddet evci 
bapanmlJ, ve kendilerini ihbar e· 

den komıulardan Sadri adında lh· 
tıyar bir mütekald de phft olarak 
dinlenilmiştir. Tabii bu phit ana 
kızın aleyhlerine şehadet ctmlt ol· 
dııöundarr ewvelki günkü muhake· 
melerinden çıkan ismet ve kızı 
Cnvide Sadriyı adllycnln lSnOnde 
ya kal ıyarak Üzerlerine hDctım et· 
.mlılerd lr. 

lamet iri yarı bir kadın olduğun· 
dan ihtiyar erkeği evire çevire 
döömeCe başlamrf. blrkaç tokatta 
glSılD(ıünU bir tarafa, ppkaınnı di· 
öcr tarafa fırlatmıftır. Kadın bu 

rada aöğmcğe de ba,ıamıt. buna 
kızı Cavide de litlrlk etmlftlr. 

Bu suretle Sadriyi bir hayli d6· 
ğen ismet ile Cııvlde bir otomoblle 
binip kaçarlarken polla tarafından 
yakalanmışlardır. 

Oçünc:U Sulh Ceu mahkemesi 
dDn bu dtiOmc ve a~me hAdlaesl· 
'flln muhakemesJnı bltlrmlt ismeti, 
Sadriyi sokakta aten.n döğmekten 
ve ~6ğmekten 1 ay müddetle hap. 
ae mahkOm ve hemen tevkif et· 
mlı;tlr. 

Cnvlde ise hakaretten 11 gün hap· 
a mhkOm edll;nlş, ancak yaşı kO· 
çlik olduğundan cczuı 1 gOne in· 
dirilmiştir. 

28 

- ·~ re eze Zaferi mı' 
Barbarosun ölüm 

il il .. w, gunu mu • 
Yazan : ULUN~ 
==::::::::=============::::::~ ·> 

- Dün büyük Türk denizCiSl 
miral Barbaros Ha~ 
Prcveze önlerinde birleşik )11 
tiyan donanmalarına. ıca.rŞl 
za.ndığı büyük zaferin bS 
idi. il 
Okuyucularım bellô btJll 

için tekrar ettiğimi som 
Anlatayım: 

Gazetelerimizden bazıltıı1 
veze za.~eri münaecbet.le}'3b 
ihtifali Barbaros'un ölilJl'.I 
yıldönümü diye göst.er~işl~ 

Barbaros'un ölümü blZ 
lcrı l uvvetie al3kadar ede!l ~ 
tar.htır. Buna şüphe yok. !J~ 
I ı·cveze zaferi Türk tarı 1 

"Sırp smdınr:ı,, kadar ~?~ 
yctlc anılacak bir lıadı ô 
Barb:ı.ro::; orada Andriya ~~ 
gıbi bir amiralı ellerine ıkı !? 
aldırıp doğüne döğüne k.a~1..6 
ve AkJenizi Türk denizi ) at''• 
br. Ve Hakka hamdolsl.ltl 
Barbaros o harpte ölmenıiştı: 

En büyük denizciıruz bn1'öl 
da gazetelerimizde ba.husu~ 
huriyct, Tasviri Efkfır, D:ı ~ 
gibi gazetelerde görülen btl 
camını hataya hayret etti!« ı 
ra Barbaros'un vefatı ıs46ı;tD' 
ııcsindcdir. Yani öleli 395 p 
olmuştur. Halbuki Prevet.e,ı 
feri 1538 de olması itibarile rl 
baros'un vefatından sekiz 
evveldir. tıi' 

Bu tarihi ik mühim vak'Jl 
birile nsıl ltarıştınlabilir? .ıJ. 

İstedikleri dosyaların ~ 
altında bulunması lizuıl ~: 
lıöylc mühim müesseseler'?~tt" 
gibi yanlışlıklar tertip ~ 
olsa: 

Kalem olsun eli ol kati~ - i !!: 
ta1ıf"' 

Ki ar.uad - 1 - rekamı ~~ 
§Ur fil' 

Küh bir 1ıarf sukutuyla ~ 
"nadir,, •~ '' 

Kah bit nokta sukutuyla "gfı:(t 
"l:ör,, <$ .. 

d h ~ •bi,,. er. er za.mnn old~""U gı ~ 
n ye çekerdik. Fakat yapılBJl M 
ta esasa taallfık eylediği 
affedilmez bir dalgınlıkur. ~ 

Vaktile sJfilı taşımak JllcP' 

olduğu bir de\•irde "S~·~~ 
da bir softa çevirmiş, ~ 
aratmış koskocaıruuı bir s:ıl 
ma çıkmu;ı ... 

- Bu ne bu? 
- Efendim ben taJcbe - ı ~ 

li'ımdanım. Bar.an yazı ka.DW 
icap eder de... .:ıır 

- Bu kadar kocaman sıı1u· 
ına ile yanlış kazınır mı? .. , 

- Aman ağam baznn o.~ 
yanlışlar oluyor ki bu bile 
gcliyot". 

Gazetelerde gördüğümüz ~ 
yanlışlığı kazımak için de sa!r 
nın saldırmnsı değil batta P"" 

~~· 

Bir sa tekar 
meşhuden 
yakalandı 

Sahte mak zıat: 
la b·r müteahhid1 
dolandı ıyorm f 

---<>-

İstiklal caddesinde "Jltı~-1' 
bey apartmanında oturan )1' 
nnsbrlı Abdurrahman Ahmet 
adında birisi, Ayaspaşada "İıı; 
tanbul Palas,, da oturan rn"'d . 
mühendisi Bekir Özden'e ırıii~ 
caat ederek kendisinin ınU1ıl 
bir müessesenin mümessili oldll; 
ğunu, ellerindeki 3J ton inş:ı0 
çivi ve demirini kendisine s:ıt1l' 
bileceklerini söylemiştir. 

Maden mühendisi kabul et:D1~ 
ancak demirlerin tutarı ol.6' 
5290 liraya mukabil m:ı.kbUZ 1 

tcmietir. 
Abdurrahman bunun üzetiP~ 

Sirkecide Reklam matb~ıtlır 
müracaat ederek, meikür ıııUC f' 
sesenin malt buzlarından ~it 
mış ve mühürcüye de sahte l> , 
mUhUr Jmzdırc.rak sahte miJcb~s 
zu doldurmuş, mül.rii de ba8ll1 
maden ı ııühenıusine gitmiştif· 

Ancak maden mUhendisi Ş~~ 
hcleidiğinden daha evvelce ~ 

0
• 

ziyeti pol bilclirmi~ ve dole. i4 

aırıcı numaraları tcsbit e~lıt> il 
olau 600 lirayı alırken cilJ11' 
rnc.5lıud halinde sa.lmln!ıl!!' ' ·, 

Salıtekar dol.andıncı ya~ 
dığını anlayı 'l.Ca., makbUZU yıt tJ 
mak istemiı; ise de buna ıneY ıl 
verilmcmiştı . 
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~ kemerinin yanuıdn sn.bası kıs fesin altmdan beyaz 
tfcndi hazretlerinin kona~na takkanin kenan göriilür; sırt:ın
~r l'anınzanda bir !kere iftara da entarisini temamen örten.sa
~ck o nu:nanlar benim için mur kürk, ayn.kl:ırmda terlikle 
~lınaz bir angary idi. Ra· fotin arası san merkublar vnr-

nta beraber evden: dır. 
. ~- Beyefendiye ifta ne gün Gür ~lar çatık. surat a.cıık-

tidecck ın? t•r: beyaz pos ıyıklıın ı burun 
İhatnda beraber ba.cılardı. deli ri hizası enfiy n P.smer-
Birnn Nvcl bu merasimi yeri· leşmiş, dudak üstleri zıfirden 

tıe getirmek bir vazife old :u ı- sarar::nışt:ı.r. Bu iki kuvrntli "mu 
~n. rıer ı-amazan 'bir defa. sa:t a- 1 eyyu' in tiıyakilığin~ dayanı-

turka on birde kon ?!ın iki - ilır mı? 

iki ida 
aran 
-0--

tard 

0ö Got taraftarı o\an iki 
subay mahkum edildi 

Clermont - Fcrrand, 21 (a.. 
a.} - Clermon -t Fernı.ııd aske
ıi mahkemesi akdettiği ikinci 
ıbunlar hiyanet ve firar cürüm
lerinden dolayı idama, rütbele
rinin alınmasına, şimdi ve :isti -
ba'lde mal ve mülklerinin devlet 
.b.essh.ma mü.sa.der ine mabk\1m 
etmiştir. 

---:ııııcı:---

a a hüc , fa ına 
karşı 

Lond rada alarm 
-o-

Ruzve tin 
gemicilere 

... -0- • 

Bir askeri treni berhava mesa jl 
etmek istemişler .. 

Berlin, 27 (a.ıa.) - Brüksel- "Amerika1 demokrasi "ve 
den Almnn resnıl aiansmn gelen hürriyet için ö!Gm 
bir telgrafta, Şimali Fransa ve 
Belçıka i"'ru kuvvetleri kuman· olmayacaktır,, 
danlığı tarafından 20 komünis- Vaşington, 27 (a..a.. )- Bu-
tin cuma günü kurşuna dizildik- ~ 14 yeni ticaret gemisinin su 
le~ i}fun edildiği bild~~k ya indirilmesi münasabetile reis 
tcdir. KumandnnJ.~ t.cl?lı~ ay- Roosevelt gemi ynpıeılanna. 
nı zamanda komunıstlerın şıma- gönderdiği mesajda §U.t1ları söy
li Frnnsada bir depodan infilak !emiştir: 

''Amerikada inşa edil n bu ti
caret ganileri mütecav zfere A
nnt.>rikanıA hakiki fikrinin ne ol
duğunu göstermekte ve onlara 
bizi henüz czebilmektcn çok u
zak olduklarını ruılat:maktadır • 

B aşvekil ihtikir i§inde lla],. 

• k b ı d kı hükfımete yardıma. vesı aya ağ an 1 davet etti. Şimdi başta lıükimıet.. 
bulunmak §artile 18 mılJOIL 
Türk ihtikar ifritinin vücudmıü 

Adam başına memleketten yok etmek için• 
lışmaktadır. , 

günde 200 gram Müşterisinden bir şişe bin.5i 
bir kuruş .r .. _,.. aldıgı- irin bir Roma., 27 (a.a.) - Bugün top .a..-...a. .. ~ 

Iana.n nazırlar meceisinde M. satıcının mahkemeye verildiğini 
Mussolini bu seneki buğday halk gazetelerde memnunıyetle 
mahsullerinin 71 milyon 500 bin okuyor. Bu böyle olunca bilhu
ltentale baliğ olduğunu ve geçen sa yarı resmi teşekküllerin fiyat 

· beti 500 h · k tnı meselesinde halkın zihninde c seneye nıs e ın en küçük bir .,,,..:z_;_ bile ..-d .. 
bir fazlalık gösterdiğini beyan ıu.au=u.u. t""9'-

eylemi'*' ... olmaması için azami haSSSS17et-
ıı.... le hareket etmeleri ~ .... ti. bü°'' .. Buğday mahsulil İtalyan hal- Jrii,..m, esnafa imtisalnüm~;{ 

kının ve işgal nltınruı. bulunan ~ 
ara 'inin ihtiyacını tem ine kafi t.eE: il etmek için pek ti .. ız d&v· 
olmn "lığından ekme-·n l-Csik ya ranmalan icap eder. 
tabi tutulmasına. karar veril- * 
ntiştir. lfal böyle iken Devlet De!ıfz 

Günde nilfus başına :200 gram yolları ıdru-esinın vapurları le. ık 
ekmek verilecektir. ~ık seyahat eden bir zat ~;uni ... n 

madeleri çalıklarını ve bu deı>0-
civar mahnllelcrde çarş&mba ve 
perşembe geceleri Alınan kıt"a
lan nakleden katarları berhava 
ctnnek için suikasd teşebbüsleri 
vuku& getirilmek istenildiği ıla
ve edilmektedir. 

Japon-Çin harbi Aımerika için, demokrasi için, Umum•yetle bütün kadın ve söyledi: ~a Yan ynna geçecek g - ah:ıl!e :imam.ı,. diş .. kirasını 
11 kt~ kocaman kapısmm üzenn· fazla koparnuı.k ıçı~ go~er ka
{~·1 tama.zan simidı büyuklü - palı bır ıstigrak hali geçınr. K .. -
~ llnde halkayı, yuvarlak b şı pının yanındaki k~lı snn?ı~~
r:ılanmıs Iofça çıvısinc çarpa- yede dız çoken mıı.'ıürdar yuru
ıı lalurd~tırdını. Kocaman ka- mek bilmiyen saatin yelkovnnı-

Pi danberi 
1500 Ü b lmu.ş 

hilrTiyet için ölüm olmıya.ca:ktır. erkek amc1cyc 100 grnm fazla - :Bugıin lstnnbulun en mu
Hürriyet yaşıyacaktır. Büt"in ekme'k verilmesi dcrp·ş edıünek- tcna, eıı pahalı b.ı sazlı gazm~ 
beşeriyete karşı olan taahhüt- tcJir. sll'ır' mezesız bir şişe "Kıtip,, 

8 . ç·n fırkası hez'mete Ierimiz ve duamız budur." Ağır \'e Zlhmetli :işlc-rde çah- ra.losmdan (400) kuruş alıyor-
ır ı ı ıu.ı . .ı. ....... ....... ı.ı ..vı.:n zuoUa.rı ida.re-uğr d Reis Roos..."'Velt, tic:t:rot gaı:ni- şan amclclere ileride 100 gram _,, 

1 kendi kendine açılınca, arnr- na ümıtsiz ıuıza.rlar atar. Dım 
~ kaldınmı döşenmiş loş ru- d!:k yakalığının içinde boynu~.u 
;oetli bir avluya girilir; sağ taj çarp~t:a.n ka~ bıyıklı seı mu
~arta birkaç ayak taş merdiven- snvvıd. cfend.~e daı;ıf!-t olmak 

ÇlkıJam genisce bir ahn.nlık hu.yasile ~og~ geçını:··· Ve lbu 
~ır; avlunun bir kenarında dcnn sfiküt ıçınde saatin tempo
~leri beyaz örtülü Bender s~ devnm eder:Tik, tak tik, tak .. 
ı~ -tkalı bir kupa ile B:ıto d nı - tık, tak ... 
~ biçiın.de iki araba dur r. Av- Birden bire bir usak odanın 

nun sol tarafında tn.htn bir perdesini kaldırır. Bu ımütsavf
~l'a"ana ile muhafaza. edil n ların dedikleri gibi "bi fafz-ü-
llı-ern knpısı ve paravananın sa.vt" sofra başına dnvettir. 

l'1qunda u aklarla muhabere va Efendi önde, misafirler arka
ttc:sı olan" dönme dolap vardır. d.-:-. yemek salonuna dob'TII yli -
\o liuniık tarafına cıkan merdi- rurler. Salondan çıkarken her-
en sahanlığında dölane çuha kes diL'>iz oyunu oynar gibi işa

~\'ıtrlı, işlemeli saltnlı ayv z rcl!crle yahut fısıltılarla birbir
~YllJUn çektiği kapı ipı hala e- ler mc k ı'1ıdnrı evvel "'lumıv f!e-
~ir. refini bırakmak isterler, sofra· 

- BuyUrun efendim. yu o uıolur; top ın ı au..ı.ma .ııa' 
... :- Efendi hazretleri yukanda beş dakika kalmıştır. lınam bir 
.. "? yandan iftar du ile çenesini o-
On Bu suale ayvaz cevap vermez natıı-ken bir yandan dn yavaş 

un vazifesi kapı açmak, kü - ya~ cü~m kolunu lm ı -
~ beyi midıirsinc bindiren:_k n:; bu~ bıraz son!a !oı~~?-Y~ ba-
ıa:ırtebe götürmek gazyngı lıga puryana, börere, ustiı c .... 
~?~arını doJdunn~k. s · len \'İzli,_~~h y ı k~ayıfına e
!;..~enı lt çarşıdıın öteberi al- decegı hucum bazırhgı<lır. lmam 
..._~ bazı' ak§aml dört efendi elile ikiye bil.kup kara 
~u feneri yakarak roısı:ıfir- bat.'lğnı pisi balığı yutması gıöi 
f"~~eylerine götürmektir. Mısa- birden cennetlık gövdesine indi
~ '-=ri istikbal vazifesi merdi - recei;'i b ı masraflı tatlıyı fazla 

• e 

tllia . kahv. n atıstırma- iraz sonra .. 
by Yazı siyah redingotlu bir a- mazur gösterecelct:ir: 
hi'_a aittir. Sahanlığın yanıooa - Fe izcstesmektiim fcsteh-
~a.r çıkar.ılır. lıi ! uyunılmuş. Yani bnhk yer-
~ nuyurun efendim. seniz üstüne tatlıyı bol yemek 

~ . Yak sesleri merdivenlere icabeder! 
da l'.Uciı kaba tüylü yol h lılaı·ın

İstokhohn, 27 (a:.a., .__ Lon
drada çıkan Daıly ExJJ:ress ga
.r.etesinin yazdığına nazuran mu
harebenin bidayetinden eyllıliln 
16 .ncı gününe kadar Douvres 
sehrlııde yyare hücuınlannn 
ka.rfjl 1500 alamı işareti vcril
mı J r. 

Marsih'Uda mahkum olJ!ınt:ı.r 
Marsilya, 27 (a.a.) - Mınta

ka • askerı ıruılıkemesi komünist 
partisiıni yeniden teşkile teşeb
büs eden 14 kişiyi onbcş sene 
hidmatı • • kadan bir sene hau
se mahkfım eylemiştir. 

---•ıı•·---

Sovyet tebliği 
(Baı tarafı 1 inci sayfada) 

26 eylulde kıt'alanmız bütihı 
cephe boyunda diişmanla çar· 
pı~ışhrdır. 24 eyHildc 118 dliş
man tayyaresi diişürfilmüştür. 
29 Sovyet tayyaresi kayıptır. 

13 üncü ve 15 inci Romen pi
yade tümenleri bozğuna uğratıl
dığı zaman Romenler o1ü ola
rak 1000 ve 2000 yaralı, esir o
larak ta 4000 kişi bınılmıış\ar
dır. Muhtelif çapta. 33 top ve 
bunların arasında 1 i uzun men· 
zilli top 4 tan'k 119 ağır maroncli 
tüfek, 138 otomabK tüfek; 4000 
obüs ve muhtelü mermi 15000 
bomba vesair mermiler iğtinam 
olunmuştur. 

Leningrnd yakınlarındaki bir 
bölgede 500 Alman sUbay v 
ask ri getin muharebelerde öl
müşlerdir. Sovyet birlikleri ~ 
top, 2 krunyon ~ çok miktarda 
silah ve cephane tahrip etmiş
lerdir. 

liiı '?oğulduğu için ufak bir gü- İstruıhulwı saytlı y me
l!ıh~ıi bi~e i§itilmez.. Merdiven ba raı~1ı1 uı v rdı. Bunların cvlcrin
r~ bır kanadı daimn açıkta de, konaklarında verilen iftar -
ç&r821, camlı kapıdan sofaya ge lar bir ziyafet değil adetn nefis 
<:ir r. ~üksek tavandn.n kalın zin yemek müsabakası "di. Bu me
~ ~ ınen avizenin altında üstü yanda doktor merhum Namık 
llıtı~h somaki mermerle örtül - paşayı y d edeceğim ; her arem'i 
~eniş, yuvarlak bir m sa a'hçı paşanın evinden mesleğin
t~k .. Odaların kapılarında ağır de istikbalini temin et:mi§ ol - kitabuıda her tariften mu kul 
~ U boy perdelerilnd"n başka rak çıkardı; oğullarile hukukum !andığı "yemede yanmda yat1" 
~ efendinin daima oturduğu mektep sıralarından başladığı. i- : tabiri asıl bu mutena "guıme" 
\'le 0nun kapısı pamuklu bir per- çin paşaya iftara gitmek benim nin sofrasında söylcncoek sözdü 

a 1 lerinin açık denizde kendilerini fazla. ekmek ilave edilmesi de sınin Kara.deniz Jimanl:ınna ~ti-
Kanton, 27 (a.a.) - Japon hatıranağa ıteşebbüs edecek de- muk rrerdir. yen bir gemisnde yine mezesiz 

kuvvetleri Knnton'un garbında nizaltı ve torpillere karşı müda- olarak ':lir şişe "Klüp,, için hesap 
kain münbit Si- inag ovasında faa edilmeleri hususunda Birle- pus asına (320) k.m.ış gcçiri1di-
Shiuhing mıntakasında ilerle - şik Amerikanın azim ve 1."'3.MTl- s• ~,ası· - ğini hayretle görd1İm. Bir şişe-
mışlcrdir. Bu mıntakaı Kvang - na da işaret eylemiştir. J nin Ü?.Et'lndcki fiyatı (172) Jm. 
Tung eyaletinde bulunmaktadır. 11 Tuştur. Çalgıh gazino (4tJJ) ku-

Bu haberi Cenubi Çindeki Ja- :111«:--- 1 r nış alıyor, zira saz masraf var, 

~ ~ı::~~:v~~i~~:si Bulgarı·sranın vaz·y"'tı• ~ Hl v:;r;; ;;~: ~~:~''!~hi!~~: 
Japon ordusu mevcudu 12 b~ 1 FraUSGMJ.a W; UD karan rı:>.sinin mamulatından (1"'2) lnl-

kişidcn ibaret 0 1-an 166 ıncı Çın (Baı tarafı 1 ıncı sayfada) infaz edildi ruşluk bir şişe icki iç n yine bir 
fırkasını hezimete uğratmıştır. . . . . devlet müessesesi olan Dcnizyol-
Bu fırka malzemesinin bUyük lan ikendilenne hiç ır kazanç Loııdra, 27 (a.a.) - Parisden lan idaresi yolcula.rmdan (320) 
bir kısmını kayb erek dağlara ~W.?1 ~ olan bir harbe Vişiyc gelen bir tcl~rnft::l•'kcmıü kunış atu-sa ki.ıçuK esnaf neler 
çekilmek mecburiyetinde kal - s~li~ muhakkak .dde- nist fil li~nde" buhman üç yapmaz? .. 
mı!(Jr. Bu suretle Çungking, bu dilmektedir. Fakat Bulganstan kişinin diin Sxnte hapishnnl'Sin- * istika.mutte deniz yolunu yeni- harbe girdiği takdirde bundan de ~yotin de b:ışlannın kesil- Müştekinin iddi mnı tewik 
den tesis etmek ümidini kaybet doğacak mnhzurlann Almanya- diği bildirilmektec.. r . için ıınasamızu üzeri •0 bıraka~ 
miş bulunmaktadır. nın elde edeceği menfaatlerden BunJardan biri eski komünist hesap puslası 0 d~nıizdecllr. Şi-

Şaııghay tehdid tsl.tında ·çok olması ihtimali vardır. mebuslardan Jan Ca.t:he12s dır. lı.ayetçi en üks, -en pahalı bir 
Şanghay, 27 <a.a.) - Japon- lapony:ı el~i gönhı)or Üçler konferansına gide- çalgılı ga.zinooun içki lisfesia\de 

1ar Şa.nghay'ı yakından tehdid k • h 1 t<!darik edip getinAliş, o da &W-
ebneı:,ae başlamışlardır. Japon kı. Tokyo, 27 (a.a.) - Japonya- ce mura 1 as ar milzde duruyor. 
talan her taraftan c:? ....... ,,bay'a n:ı.n Viyana baş konsolosu Aiti- Mo l:R, 27 (a..a..) _ Res-

~ y,_._ ... ·· B ıg · ... _ eı .. ;ı;-· ftiraf edelim iki, biz kendi be-
yaklaşinıı.ltta.dılarr. ra ........... Jı, u ar.ıs ..... u ~gı- lDf"Jl h. dirilil4,'ine g~. A!llll".rlka 

Çung. King hükfuneti Japon- ne tayin edilmiştir. Geçen son- tıükümeti Moskova !konforansı- sabı m. :milşbdriye makwl bir 
ların muvaffakiyct ka.7..andıkla - ıbaharda, Havhiyanın ~ '\ ~ na iştirnk edecek oları heyete cevap bulup veremedik. 
nnı Şangsua'nın takriben elli ğırılması ile Sofyadaki JSflon general Chaney'ıi tayin ctmeğe rof1LU 
kilometre kadar şimaline gel - elçiliği münhal kalmıştı. Yama- karar \~r.mİştir. ====-========= 
diklerini itiraf etine.ktcdir. jintn Sofyaya tayini, Balk ... l r- n- -er cihetten lngiltere hükU- 7. l:kteşrinda 

---• • • • da Bulgıiristarun siyasi vaziyeti- meti~ngiliz heyetine eski hava 
ne atf:edilen ehemmiyeti teba.- endüstri nazırı Sir l olanda'ı ~ Mı·ıı"'ı Pı·yango 

Alman tebliği =nız=·· =:ettinm==· ==ekted=i=r. =====.Yi==n etmi=;ştir=· =· ==== 
• (Bag tarafı 1 1ncl sayfada) 

rlkalannı ve Moskovada askeri 
tesisatı bonrbardmıan e1mişler
dir. 

Fbıler Ko drturt ndaslnı 
al 

Helsinki, 27 (a.a.> -Resmen 
bildirildiğine göre, dünyaca 
meşhur manastmn r· unduğu 
Ladoga gölti.ndeki Koııovirturt 
11.dası dün Fin kuvvetleri tara
fından işgal edilmiştir. 

.Man.astlnn esas binasile müş
t.emUa.tmaan büyük <bir' 
tahrip edilmekten kurtulm 

~--DÜNYA Yı---... 

Tit.rete n keşi 
Senenin en heyecanlı, muRZZatn ve ilk !'ransı.z. Filmi 

Baş Rollerde: 

Roger Duc ,,ene-Erich S'.:rohein
Ciaude Dauphin 

~ .............. ~ ...... ml!I ............. . 

Afyonda rel:illlJOr 

Bir Milyon li aya yalan 
ikramiye d~ıt!lacak 
7. llktepinde A:t7aada çek'1ecek 

olan Milll PJyangodıı tanı (960.000) 
lira ÜU"lımiJe ol.anık dit .. tılııcnktır. 

B r piyango bil ile telihin.lzi bh' 
defa dn Afyonda tecrübe ediniz. 

Bu llf!fer servet mr.!en suyu Cllıt 

Afyondaıı bir menbe halinde fıtlma
caktır. 

---~.. Eğe- (30.0tMI) liralık bilyftt lla'a-tur. ........ ~~ aw Kahkahalar duyuyor; alk"l•n t,ıtı>!or mu-.uuı:ıf 

UIU'kasındadır. .için bir vecibe idi. Paşa beni gö- Mutlaka üç türlü börcl<, tatlı bu 
~§ak, perdeyi açar. Salonun rünce oğlnnn sorar: Junur, aşçının mahareti ve pa- ÖLÜM 
~Olt taı-afı yan yana k<mmuş -Arkadaşına fa7Ja olarak ne şanın nezareti bütün yemekleri Rize eşrafından IIüsey n Selim oi-

Aldanrnıyorsuftu:ı. Buraaı latanbıılu hakiki bir neı"e bayra1r1ında miyeyi laı7.anamn.:saruz, ı! r-t tane 
(IGoOOtt) 'lira~ altı tane (5.0IO) n-

Yaşatan: LALE sinemasıdır ralık, kn1t Ulnf' lklşer bin liral* lk· 
ramiye siZi bcldiyor. ~ Uk, kanape ve kum sandal yemek yaptırdın bakayım? ağızda kendi kendine ertitği için ıu müptcltı Olduğu hastalıktan kur-

~~ çevrilmi tir. F..şya., kılıf- Ve cevabını beklemeden: çiğnemek znhmetine mzum kal- tuıamıyarak dUn sabah s::ınt 9.00 da 
~i~= oanld~ f~=aşp;:;, - Anla: ıldı. Ben bir nezaret maz, puf börekleri, revaoiler , rahmeti rahmaruı kavuşm~ur. Cc-
~ı~ edeyim! Der. baklavalar, elmasiyeler dil ile nnzes.i 28/9/1941 bugunkti Pazar 
~· U ağır perdelerden Mlaşılır. Nezaret de ek nefaset de - damak arasında kaybolur mide- gunü saat ıo dn Fatih Kıztnşı Kdmll-

K dın erkek; genç, ihtiyar herkia 
DO"OTMY LAMOUR - 9lNG GROSSt!IV'nln yarattı•ı 

SİNGAPUR YOLU Sah8S9ri ~enara kunıhnu yüksek, me.ktir. ye indiği bile hissedilmez; mide pa.ıa sokak 15 numarnlı evden lrntdı
~ çini sobadan salonun or- Sofraya. oturulduğu zaman. dolğunluğu ancak yemekten rılnrak Eyuptc Eyüp cam.sinde mı-
~ a duran geniş tablalı. oy- Jmrnrröz gazetesi sahibi mer- sonra teravih namazına kalkıl- mazı kılındıktan sonra makbcresinc Sonsuz bir hayranlıkla nU..-ıslıyor. Siz ele bu mcs'\utlara kablrrm. 
cıı._- pirinç mangala arada kor hum Fttıt be · ...... ~ • ..n k (&mu uyfa 4 sl.ltun 1 de) defnedil""clttir. ll••m•!l!'!'!B Bugu· n snat 11 de tcn:uınth nıatioe 
~~··· l<:oltuklann, knnapele - ı ~;~~!!!!yın;~";!~;·~Y!c!rrw~~~!!!!~!!~~~~~;_!~;;!";~~!E!?!~!!:!!~!!;!;!!;;!!;;!~~~;!!~!!!!!!;!!!;!!!!!!!!!;!!;!~ ~ Onle:rinde üç yaklı ufak ve l ~ 
~.a.rla.k sıgara iskemleleri var
\t • \re yağlı boya, nakışlı du
deatiarQ yaldızlı çerçeveler için
~~::CU hatlarla. ya.zılmı§ ayetler, 
~ler asılmıştır. 
b.~l'e.fendinlıı koltuğu sokağa 
~ pencerelerden birinin ö-
~· Koltuğun (zata mah· 

bıı.; Olduğu yanındaki ince ba
~;"'Q 8lgara iskemleslııin dört 
:"-'Ve Olmasından ve üstünde sı
~ ZQzninli enfiye mehdı1i ile 
~la. 'bir iki kitaptan anlaşılır. 

.... ~nsoıun üstünde yald1.1.lı 
;;.,~ı aaa.tin iki taraf mda elle
it ~ ~ girland tutan civciv 
\tiı~!'~ iki mini mini melek du
~Qaki levhalarla bir tezat tcş-
~e;. 
~ "'-l<LCla dört misafir var-
~ 'leni gelcno hepsi bir-
,....._ ayaı,~ kalkarlar. İçeri giren 
~Uına ait şumiıllü bir Wrı • 
~ sonra bir kenara oturur ve 
it tduktan sonra tekrar h~
fl~ selfi.m teati edilir; ve yine 
~ t devam eder. Kimse kimse 
~onuşınaz, yalnız ellerde çe
ltı 1:.es.buı danelerinin !harıf tı
~ı.sı ilo, ceviz mahfn:za. içinde 
t- ekarundan ıııkk.asinin, ha
~ görülen boy tinin mu-

Beei duyulur. 

~rk~ sükfına mUstağrn.ktır. 
?tı-..:: a. ıç çekmesfle kanşık ibir 
-...cııtı: 

~Allah! İllallah ... 

-9-
Çok aleyhinde bulundum, n-

yıb ! Biraz iyiliğini sevmeli. 
Bütün bu iğri büğn.ı, yağlı 

boyalı çatının iç.inde iyi bir yü
rek pa.r. Bu tipler ilk bakış
ta hırçın,, y ygarııcı, geçimsiz, 
şirret sayılır değil mi? Hayır ba 
yan patronum ıbüsbütün aksi ka 
rakterde. Uysal, sessiz, evine , 
kocMına bağlı. Altı yedi yaşın
daki büyümüşte küçühniiş ça
çaron kızına düşkün. Yamaklı 
erkek atıçıları olduğu halde ha
mur işlerini kendi açar, kendi 
yapar. Ve mahalle fmnına gön
derir, ~"Cleki dereceli havagazı 
fırınına ıbir türlü ısınamamış -
tır. Bol soğ nlı, ıspanaklı böre
ğinin tarlı hala damağımda. 

Abdülfettah efendi ile alt.mı.fr 
lık uzaktan akrabasıdır . 
Başka kimseciği yoktur. Onlar 
ara sıra Fatflıten gece ya.tısına 
gelirler. Geldikleri gece evde dil 
ğün d rnek olur. O gecenin me
nolarmı elimle pişirmiş gibi öğ
reruniştim: 

demli baklava. Yemekten blı· sa 
at sonra da mevsimine göre bir 
tabla dolusu meyva. Sade kah
veler v şerbetl ... 

O geceler patron evd , yoktur. 
Aksi şeytan, daima telgraf a.lır. 
Ya civar bir k8Bllbadn mnJılte -
mesi vardır, ya Eski.~e mü
rafaası. ~ Parkotclinde. T -
rıı.byada. fink a.ttlğını yalnız 11 

bilirim. Bay SÖ7.de seyahs.tte i· 
ken baş katip mutlaka eve uğ
rar: · 

- Bey efendiden telgraf var, 
yazıhanen.hı son g&.lihıde bir 
mahkeme küğıdı varmış onu 
istiyor. 

- Buyur Mişon cf endi., içeri 
buyur, sen kendin balt. Ben o
kusam bile hanğisi olduğunu an 
hyama:nı. 

Büro baş katibi bay Mişon 
öteyi beriyi karıştırır, sözde ibu· 
lur. Giderken bayan seslenir: 

- Hepimizden selHıın yaz. 
Çok şllkür hepimiz de iyiyiz. Da
yun Abdülfettah efendi d , tey
zem de ayn ayn selam OOerl r. 

- Baş üstüne h3:nmı cf endı. 
Artık ev de emindir patronda.. 

Ya serveti iç ll, ya 
sun dı., 

-Dem k 
yi bilir. 

bulun-

efendi ıh 

- Elbette. Oni>eş yıllı büro 
emektarı bu bilmez olur mu? 
Patronun bütün işlen h en 
haruen onun elinden. çarkından 
çıkar. Dedim y Selim.in blW u 
baıbilonun mikrookop!k örn ği -
dir. Sayayım da gör: Baş katip 
bay Mişon . .IDaip bay Hac:a.dor. 
Büro garsonu Yani. Odacı Or
gilplü Salih ağa. Kapıcı kürt 
fosta!a. dayı. IUlıvccı acem ls

mail. İngilizce katip ve daktilo 
bayan Feri Tekbaş caıiyeleri. 

Az kalsın unutuyordum. Üç 
tane de seyyar memur kadınla 
bir eski mahalle muhtarı. 
Baş katin Mişon dala.vereli 

dosyalarm kumandanıdır. Baş
kosı el süremez. O i leri ağız ta
dı ile neticelendirmek oouıı va .. 
zifesidir. 

Katip Hn.çador fakülteli de
ğildir ama, bir hukuk doktoru 
kadar muameleden çakar. Mah
kemelerle büro arasında i gö
ıiir veya tro mahkem sa-

tlerini ıha.tırlatır. 
Yaninin vazif · gclaı müşte. 

rileri gayet nazikçe ağırlamak, 
'kahve, limonata, dondı.ınna -
marlamak. 

- Ya seyya.rlar ne yaparlar? 
- Madam Elcn.i sözünü sazı.. 

lınan ta.ksı~ bir taht.ada. çe
ker. Şıfa.'U mnk v mucfüin -
ce. 

Bilekleri altın bil~klerle do
lu Mebrure hanrm ile~ 
Ay kadın bulunmaz insanlar
dır. Boşanma d va.lan. bulnıak 
için dJ.ıyayı dolaşır. Hıç bir 
m.üştcr.i bulamasalaı h-urı koca 1 
ara fit sokup ıruıhk elik 
olıruığa. teşvik ederler.~ yoluna 
girince; 

- A. kızım! dlişüudiİt,Oi.in ~
ye bak. M shur avu at Salim 
bey ne güne dunıyor? Aliınal -
lah iki üç duruşmada çatır ça1u" 
boşatır! Hiç üzülm oyle aç göz 
lü adam değildir. Bugüne bugün 1 
malı var, mülkü var, hususi o
tamo'bili bile var. Paranın hep
sini ahnaz. yarısını peş: alır. 
Gerdanlığını enuıiy ·t sandığına 
yatır, olur biter. 

Bu, toın'b lak Ayşenin ihtisa
sıdır. Moorure yük.;ck tabaka 
arasında vazife almıştır. 

Eski mahalle mulıtanna ge -
lince yaman adam r ! Bilmedi
ği yok. Vergi. maliy kazanç , 
alım sabm. muvazaalı senet ~ 
lerinde profesördür. Uç beş gün 
görümnedimi vinçle beklenir . 
Çünkü altıncı günU mutlak41. 
dört bC!} iyi müşteri ile döner 
gelir. 

- Avukatlık kolay d ğilmiş. 
- Elbette. Yolunu erkiınmı 

bibıcyenler omm iç.in on par 
kazanamazla.r. 

- Nereli bu Selim? 
- Doğrusu hıç sormadım . 

Sormak aklımdsn geçmedi. Fa
kat nenili olduğunu tabının ede
bilir.im. 

- Et bakayıın, nereli? 
- Her yerli! 
- Heı· yerli mi? 
- Başka ne demeli! Ana ta-

rafından Beynıtta, Hakı>te ak
raba.lan var. BelJft tarafından I 
lşırodrada yıegenleri var. Dayı 
tarafından Kıbnsla ali.kalı. Am
~ zadeler bakımından Batum
da bahçeleri, Tunusta gedikleri 
var. Kansı canibinden Rumeli
ye bağlı. kendi bakımmdaıı 1s
tan'bula ve geçim diinya.sı bakı
mından Ankaraya... Giilenıın 
y;ı! 

- Ha.kJruı var; her yerli ~ 
yıp çıkmalı. 

- Bnyu patron aeni kıskan
madı mı? 

- Bir defa kıskanacak ol
muş. Mebrure hanıma ~ 
o da bana yetiştirdi. (Aman ha
rum kızını! Dedi. ayağını denk 
al. Bu k?ıdmm kocasına km 
çok .nüfuzu büyüktür.) :Kocasın
dan da., bı.yaıundnn da bana ne! 
Dedim arkamı çevirdim. Fena 
lın.ldc sinirlemniştim. Knd.ın o 
tarzda konuştu ki b nimle Seliın 
ıa:ra.sıuda birşcy varmış gibi. 

İlk ·()atlsma 

Yalnızken yazıhan ine girdim. 
- Affedersinız b:-y iıın, 

ze birşey sormak ıstiyo ım. Çu
klU'druı bakan aiyalı ışıklı g02..-

Bu sefer (1.000) lıralık ila-am~ele
rin adedi 120 ye, 500 ltrank ikrami
yelerin adedı de )'\12 al&nwşa ı;;aka

rıbııııtır. 

Yeni ac ıacak si1191113 • 
Kariterimiz gösterilecek 
filmleri merak ediyorlar 

Geçen gün Tepebaşındaki Be1edqe 
malı sinema b nasının tanzim ectile
rek hallen a~lııcatını yazmıştık. Bu 
haber b(Jy1lk blr allka uyandınnq, 
sinema sever halkımızı sevtn.dinnif
ür. AnQk sinema. .. rlerlmiZI bir 
merak almlitır. Acaba bu yeni ...,._ 
1acak nemada yenı fihrller vaz mı? 

Bu merak, Avrupa ile Yollar bpa
ll olduto fçın uyanmıştır. nuı.n ba
kiknten duşfiırtiyor: Yenı bir Sinema
mn çıtması iyi, i.Ti amını:ı 1CGi r lm 
nasıl gctirtilecek" Ac:ıbA tayyare ile 
film geürtmek kabil miffir" 

Her halde T~nila y nı açıla
crık olan sinema rnüdilrlyetinln ıua 
~rmt!d m bu hı:ılclı merı:ıkı baDect. 
~c kanliz. 

Bugün lPEK'le 
TORKÇI eöZLO 

D niz kahranıanllı 
Vazife - Ajk - Kahr..,anllt 
muauam Ye muthif .mı.._. 

Aynca: MATBUAT U. M. 

MEMLEKET JURNALi No. 2 

TORKÇE SözLO 

BugQn saat 11 de ten ilAUı 

matine. 

lliye b\ı. Yiliiinı~. Sn.nki her sa
lta nsır gı bi uznmıştır. 

alon :Pl çılır, efendi hazretim 
ltoıtu ~ girer; kısa bir selfınıla 

g"Una oturur. Ba~aki a-

Üst:Unc larmızı biber bol yağ 
gezdirilmiş irmik çorbası. Kır
!II11Zl çerdişli incik yahnisi. Et
rafta çeşit ~lar. Çuçka bi
berli kunı fasulya.. Pilav, pey
lni.r:li kzymnlı börek. ~. Ba.-

Patronun evine kQrfP yumu
~klığı, zaafı değişmez. Mruıiisı 
anlaşıl.ma.ynn bir hilrmet besler. 

ru bilen bir kadındır. Bcyoğlun
d.a güııde·ıork kapının zilini ça
lar. Kırktan ikisini müşteri yap
sa. yeter. YUzdc yimıi pay nesi
ne yetmiyor. Hem bunu pcşilı a-

Paıis borsa.sında, London si.
ti de ıbile bu kadar ince, k~cuk, 
nazik Lc;lere az tesadüf olunur. 

lerini gö.zl.Cl'ime dikerek : \ 
(Arkası L~r) ~ ................ .. 
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HERGELECi İBRAHİM 1 RADYO PROGRA!J 

- 28 Eylul 1941 ._ vazaw. M. Sami Karayer _____ ros 
Y .-ıeı, 'llftıl:tieiıti toparlıaymca 

va kadar Het"geleei baammı al
tına dtiştkmftştil. Yarıcı, u kal-
ın ilk hamlede yenik ıdiiştiyor. 

du. Bereket versin bir anda 
ters dönerek kendini yüz üstü 
vere attı. 
· Herge\eei, hamnımn üzerine 
y\lriidü. DoğT'alurken bir kurt 
:ks paııı taktı w gırtıaldadı. 

l.şin garibi, yarıcı. kı?~ı gi1 
re~ yapnağa karar verd~~ hal
de kendisi Uk elde elta du.şmek
le bel al>er kıncı oyuna hasmı 
geçmiş bulunnyotdu. 
Yancın*ı böyie daha ilk elde 

alta. dfiDüp kurtkapanma geçme 
zi, scyireileri hayrete d~ürdü. 

Yarlcı, hem kurtlmpanına 
r irn1i'4i. Hem l'1yle şey o
u.r muydu? Yetmiş okkalık bir 

. .a un, ınL misli ağır hasmına ka 
ar. vurabilir miydi? 
Yancı. saşırrmştı. Fakat ağır 

ğın:ı. güvenerek iıasmını sırtın
* taşıyarak kalkacağına kani 
ldu. 
Yarıcı, şöyle bir toparlandı . 

·oca gö,·desinin üzerlııde kap
.nmış ve, yapı.'i-Jlll!J duran has
üle 'beraber kalkmak istedi. Fa 
at, mümkünmü idi?. 
Yancı, zorlru:lı, bir iki hamle 

·aptı, bir türlü doğrulamadı. 
'evkalfıde mahir olan hasmı o

nu öyle bir bağlayış bağlamıştı 
:ti cözülmesine imkan yoktu . 
\ht:İpot gibi hasmını 6amıış -

t.ı 
Hergelecinin taraftarları ba-

1 

ğınyorlardı: 
- Yaşa, Ezcrçeii ... 
- Haydi ça:buk oldur. 
Hergeleci, Yarıcıyı kapanda 

'!Zİ'n duruyordu. Hemde boylu 
~vuna uzatmış öyle oturuyor-
du·. · 

Yancının taraftarları da.ha ilk 
•lde pehlivanlanııın bu hale dilir 
nesinden müteeeair olmuşlvdı. 
~ sesleri çıkmı}"Ordu . 

Kurnaz Hergeleci, haamnın 
ne euretle güreş ya.peıcağını da
;ıa ille elde Sezmişti. Hasmı, esi
çiliğe başlamadan kendisi başla.
JDJŞ bulunuyordu • 

Hel'geleci, Yarıcıya fırea.t ver 
meden ilk hamlede Jmpanı tak
mı.~tı. 'Onu öyle kOla.y kolay bı
raklna.yacaktı. 

Yancı, kapandan kurtulmak 
için bütün ağırlığını ve kuvveti
ni sarfetti. Fakat muvaffak ola. 
madı. 

Hergejeci, hasmını öyle bağla 
mıştı ki, :ne taraftan çözülmek 
istedi o ta.raJtaıı mengene i<;ine 
~gibiidi. 

1sma.il ağanın ağzı kulaklan
na van)lOl'du, yımındaJr:ilere ROY 
leni.yordu: 

- Peblinn bu, delik1mlı ... 
- Dünyada yenemez Yancı 

ona .. 
- GörmiiyonR08llJltl2: naeıl 

girmiş kapana?. 
Nihayet Yancı, 'bin bir müş

külattan sonra kapmıdan kurtu
labildi ~at ayağa kalkamadı. 
Bu seferde Hergclecln.in sa:mıa.
sma düştti. Mücadele mfihimdi. 
Ne olursa olstm bu iş çabuk CS, 
:teceğe benziyordu • 

Yancı, birçok ~ 
Ye tehlikeierden ııonra alttan 
ftlokalıildi. Fa.kai, yirmi dakika 
kadar altta. kalmıştı. 

8.30 Prognım 

8.33 Müzik 
8.45 AJans 
9.00 Miizik 
9.30 E"'1n saatj 

* 12.80 Program 
ll..83 Şarkılar 

12.45 Haberler 
13.00 Türkçe 
13.30 Müzik 

* 18.00 Progrllftf 
18,03 Milzik 
18.t-O Fam! gw 

19.30 Habet'lec 
19.45 Serbest 
19.55 :M\0-Jk 

20.15 Konuşma 

20.30 Kal"ışık 

prlolar 
21.80 Ziraat 

Takviati 
21.10 Müzik 
21.35 Ankara at 

yanP'ı 
21.45 Müzik 
22.30 Haberler 
22.45 Mü:•Jc 
22.55 Kapar:ıJI Hergeleci, basınını epeyce E.0-

mişti. Hergeleci, e.yağa ka1ktığı ~,...;..--."""""'~_..._..,..,,.,,,...,...,,..,...,..,.. 

zaman keyi.fli keyifli çırpmdı. m· ANDA 
Ve, narasını salladı: · 

- Hayda Yancı be!. 
Bu, naralar Yancı ile aJay e- yaba fi C J 1a1 

diyor gibi idi. Y~ncı, Hregeleci-
nin çıJ1>uııp nara attığını görün- ,.. (Ba..'/' 1 iter.ide) 
ce derhaıl toparlandı. Dk hamle- Bo~k dilşmanlanndm kah 
deki akibetine uğramamak i<;in bın' ·ne, kih ötekine ·-M~,..., edi-
blizüldü. , ..... ~ yor, fakat bu küçük devletler 

Hergeleci, ne yapıp yaptı. Bil- de kah Rusyanın d-0t>"l.u, ki.h 
zillmüş olan hasmına 1bir el en· düş:nam oluyorlardı. 

iLE SABAH, ÖÖLE VE AKŞAM~ 
~ -, Her y-ekten 90nr• güade ll9 defa ....untazaıman 

dlflorinlzl flJ'Çalayınız. 

lstanbul f igat mürakabe 
Jıomisgonundan 

115 No. lu ilAu: 
Bu ib\nda markala w numnrasa tabit edlbrdG ohm kaşar ~ 

ltıpbn U-0 kuruş perabnde ı~ ~ phJacat.tır. 

H.H. m ' 
H. H. 287 - 286 
M . B. çuvalda 
C. Y. 
U. D. Şakir Süt.er 
A . A. 
M. A. 
S. Y. L. 
H. Y. 
s. 

3(11 

302 
295 - 29f 
~1 

80 
2-l! 

.. H. A. peynir üzerindeki marka 

U. D. Çuvalda c-Uç Yıldız> peynir üzerindeki marka se iç tırpan çekti. Ve, bu suretle İngiliz vardı. mı 61\.yooinde 
hasmın Anmttı NOT : Yukarıda numar.:ısı bulunmayan marka!ar Anadolu ınam~tı 1 "4Uf'>• • meınşevikler (yani bolşevik düş 
Yancı dog~-·'ayun derken li l bol ., k kn:;arlardır. Uludal U. D. marknlanııd3n ,,.alnız Şakir Süiıerin kaşarları 

• :rw mam, ekaJ ~yet er) şevM uv " 
Hergelecinin çaprazına takılmış vetlerini, ök~üze kadar İran yağlıdır. Diğer U. D . markalar yukarıda zikredilen peynirW' meyanında 
tı Çaıp-az u un k;.,ylu so"rmedı· dcttldir. U. D. ctl'ç Yıldız> Sakir Süter firma!!ıdır. · .. z uu • ~"'"k .hududunun öte tarafına 
Hel"O'Plv.ı· hasmını çaprazlar ,,,...... 26/D/ı941 güniı gnze~Jerde komisyonun 25/9/1941 tarihli toplan-

·c- c-. • domı püskürttüler. Fakat an-rapra.zl''""'az u··ç adım kadar su"r o·. tısında kaş:ır ~ynirlerine toptan 120, ı-...rakende 145 k ........ narh konuldu-ı 
~ """ - la.cıılan garp cephesinde alınan ... - -"'Y 

meden köstekliyerek altına al- Ruslardan istifade eden İngiliz ğu tarzında neşriyat yapılmı~tır. Mezktir neşriyat komisyonun resmt ilAru 
m.ıştı olmadığı ve kaşar J)E'ynirleri hakkında 105 numaralı ilin cari olup yuka-

y · · alta d '. ·· t •· başkumandanlığı harekatın da- r.ıda intişar eden ı ı~ numarah ilAnın ise yalnız i.,,, .... t edilen markala-
ancı, yıne uemuş u · ha ileriye götüriilmemesini ve r-e-

Hemde gayet kolaıylıkla .. Herge- kuvvefü."l"imizi.n dağılmamasını =rı=n=a=a=l=t =ol=du=~=u=ta=srih=· =o=lun=u=r=. ==========(=8=68:::S::::)=========== 
leci, hasmını alta alır almaz ke- emretti. Nihayet 1920 de bu 
maneledi. Sonra bir kazık vu~ kuvvetler geri çağrıldı. 
rara.k yan tarafa ge~ti. Rusyıı harp sonunda ve yeni 

Yancı, kurtulmağa çalışıyor - idaresi;nin teşekkülü anında. da 
du. Paça kasnağa gireceği ve, hanla meşgul olmaktan ha t 
yahut tera paçaya düşeceğini kalmıyordu. 1920 de Ha.2er de
a.nlamıştı. nizindeki Dcnikin filosu Ba.kfı-

Fakat küçük hasmının elin- den Anzeliyc çekilmiş ve oreda. 
den Yancı için kurtulmak milin sililıtan tecrid edilerek ahkonul 
kün değildi. Bir oyunu kurt. muştu. o sıralarda Rus bolşe
rırken ikinci oyuna d~üyordu. vikleri tranda büyu"k bir ihtilfl-
H '"'""" -~_.- s 'u' lük. gı·bi idi .. _... ......... auc-14 lin kopacağını ümit ediyorlardı. 

~rgeleci, hasmını biran mağ- Rus matbuatı böyle olmazsa An 
lfıp ~tmek için çalışıyordu. La- zeli üzerine Rus ordularının yü
kin Y ancıyı da yenmek kolay riiınetııini ve Aiu:elideki filonun 
değildi. O da. pehlivandı. İranlılar elinden kurtarılmasını 
Yancı, ikinci sefer alta düşü- istiyordu. Ruslar !imanı bom -

şünde oo dakika. kadar daha bardımlSl et.tiler ve Reşti işgal 
hasmının pençesinde kaldı. Bir ederek orada ye-rleştiler ve bu
az sonra ·bir baskı ile güç bela rada küçük Hanın riyasetinde 
ayağ:ı kalkabildi. muvakkat bir hükf1met kurul-

İbram, yine keyifli idi. Yancı, du. • • 
kurtulup altından kurtuldugu- Ka~~ Tiirldere karı,'1 

._ın~t 
halde çırpınarak narasını salla- ·~ 
mıştı: Bun.dan şarka doğru uzanan 

- Hayda maşallah be!. kuvvetleri lran kaz::ıklar1 püs-
Yancı, gözünü karartmMftl . kürtttiler ve bu mıntakadaki 

Ne olursa ol~un hasmına mey • tehdit kendi kendine zail oldu 
da.n vermeden girecekti.Nitekim artık Rusyamn o tıa.valide 
de Hergeleci, çırpınıp üzerine en ufak bir ümidi ohnadığı an
gelirken ondan evvel davrana - l~ıyordu. 
rak hamlesini yaptı. ve, hasmı- İranın şark hududu üzerinde 
na çapraz gireyim dedi. Rnalarla İngilizlerin bir kordon 

vücude getirdiklerini, bu koni<>-
(Arkası vetr) nun İraiidan şarka ve Hi.ndista.,. 

Yüksek Ziraat enstitüsü 
· Rektörlüğünden 

Orman, Veteriner ve Ziraat Fakfiltelerine bu yıl kabul edilecek tale- 1 

belerin seçim imtihanları tstanbuldn Sultanahmet.de Yüksek tktnad ve 
1 

Ticar~ mektebi konferans salonunda ve Ankarada Yüksek Ziraat Ensti
tüsünde aşalıda 79zılı gün ve saatlerde yapılacağından namut talebenin 
imtihan komillJ'onwıa müracaatlan. (6359 - 8377) 

Dere Gün s .. t 
Fiük 8/l0/1941 Par.ar tat 9 - 12 
Türkçe 6/10/1941 > 14,30 - 17 
Kimya 'l/10/1941 Salı 9 - 12 
Biyoloji '1/10/1941 > H,30 - 17 
Cebir 1/10/1941 Çarşamba 9 - 12 
Yabancı di\ 9/10/1941 P~mbe 9 - 12 

Yüksek Öğretmen okuluna talebe 
kabul şartları: 

Oiculurı gayeaı Li~lere öğretmen yetiştirmektir. Yablı ve parasız olan 
\Je tahsil müddeti 4 ıseoeden .ibııret bulunan DK:ul aşatıdaki Şubelere ayrı
lır. Türk Dili ve Edebiyatı, Felııefe, Tarih, Co4rafya, Matematik, Fizik -
Kimya, Tabii İlimler, Yabancı Dil cFransu, tııgiliz, Alnıan Dili ve Edebi
yatı.> Okula girmek için I.is<• Olgunluk imtihanını ba$8rm~ olmak ve 
7 Birinciteşrinde başhyacak olan kabul imtihanını kaıanmak şarttır. Nam
zet kaydı 1 Eylül ile 6 Birinciteşrin ara"'nda sah, carşam~a ve t•uma günleri 
Okul binasında yapılır. Daha fazla tafııilat almak istiyenler Okula mUracaat • 
edebilirler. (6958) ) 1 

As. Tbb. okıılıı Müdürlllğünden 
ı ~ ttnfworııite tedrisatı 31 .I Teş. llMJ de başhyacağından sılada bulu

nan A. S . talebemizin sıla izflı Bi rinciteşrinin 28 ııe kad8t' temdit edilditi. 
2 - Bu sene ye:nl kayıt ve kabul edilmi§ olan talebelerin ise 15 Bimi-

citeşinde okula lltihak etmeleri ilAn olunur. «8441> 

Küçük tasarruf 
1 adl't 2000 Liralık = 2000.-lJt' 

hesapları 1941 3 1000 = sooo.-" ~ > 
= 1500.-, 

iKRAMiYE PLANI 
I! ,. 750 > 
4 500 = 2000.-' > > 
8 > 250 > =2000.- > 

KEflDELER: 4 Şubat, 2 May~ 35 > 100 > = 3500.-' 
1 A~etoe, 8 1 klneitevin 80 > 50 > = 4000.-' 

tarihinde yapılır. 300 ' 20 > = 8000.-' 

lsta~bul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Kıyın.ti p~ 

Muhamnıin•I akçeml 
S63 G8 27 50 

410 28 31 00 

813 68 25 00 

63 00 

-Çar~ı Zincirli han li!ıt katta 7 1'0· ~ 
odanın tamamı. ~ • 
Çarşı l{ürkçülerde Rebulye banl ~ 
katta 12 No. hı odanın tamııJ1ll· -
Çarşı Zincirli han ı.ı:;l kat.t.n l!i l'fO 
odanın tamamı. "" 
htihte eırlCi Hocıı Hayttttih yeni il. L~ 
m:ısti mahallcsuıde Jo'evripaşa cııtl - ~ 
c;iııcte l'Ski 10 yeni 34 No. lu ı;ıı. ,- ~ 

Pazar sohbeti 
na doğru bir Alınan ilerleyj.şini 
önliyt><..'Cğini evvelce yazmıştık • 
Rus ihtila.Iinden sonra Ruslar 
çekilince bütün kordonu Uıgili?r 
ler muhafaza etmişlerdi. Bu kuv 
vetlerin başmda general Duns
tervil vardı. Bu general 1916 i-

. 
/stanlıul Deniz Komutanlığından 

. .. .etre murabbamdaki arsanın taı11~ ~r 
Yuk"nda yazılı emlak satılmak .ızcre on beli gun müddetle açık ıırt 1 l'I 1 

m.,a çıkarılmıştır. ihalesi 13/10/19-ıt Paz.artesı günu sata 15 de icra ) l!l' 
la-etinden isteklilerin Cemberlitaşta Jstanb'.ll Vakı..flar &şınüdürlüiii P. ti\~ 
lillAt kalemine muracaatlım. (8676) ~ 

(Bat Uırllfı 8 IMoU uyfad•) 
dığı aman anla.şıhrdı. Sip sivri 
fotinleırle dar pantokıa)arın mo
da olduğu bir zeınuda püfür pü 
fUr gecetik entamile nama:z kı
lan pGPDlfl arkumda yabp kill
kan davetillerin "ah"lannı "uf" 
lannı dinliyenler bu inh:ımeleri 
miiezzinleriıı eeslerindeki hali.ve 
te bağJşlarlardı. 

Büyük konaidarda. mutfak , 
ram.a.zanda bir yemek faıbrika.st 
idi. Boya.badll Hasan usta, Zen
ne oğlu gibi aşçı be.şılann mai
yıetinde, hergıeye k&.I'l§811 kalfa
daın bqka çorbacılar, kebapçı
lar, hamirciler, :ıııenıeM.t pişiren
ler, tatlıcılar "Ye bunla.nn her'bi-ı 
risinin çırakları ... yemekleri ba
reme, selimbğa götüren tabla
karlar, ayvazlar ... 

Harem dairesine günde en u 
dört tabla seli.mlığa beş tabla 
yemek gider. Tablakiriar üstü 
kırmızı telatin kaplı tablaları yi
ne öYle deri kaph kubbe şeklin
de kapeJdarile başlarına a.lara.k 
yola çrkariar. Ayrıcada konağın 
bahçesine sofralar kurularak 
fukaraya çorba, et, pilAv, h°'8f 
verilir; davetiyeleri ka.pm.m a.çık 
bulunm~aı: ib.aret olan ~a- 1 
kirlere birde şı.ın.'}lr ka.t}lk dağı-1 
t.ılır ve hepsinin yemekten sonra 
ka.'}lklan bertl;ber götünneleri 
bir an'ane teşkil edef'di. 

Her konağın iftarı yukanda. 
tasvir. ettiğim gibi stikiıt ile geç 
me-L. Meseli iftarda Mtrhsin gibi 
İstanbulmı ta.n.ınmı§ ııekrelerin
den birisi buluuursa "evin efen
disi bile ogün iıçin tiryakilik rolü 
nü aynam.ağı ihmal edıerdi.'' 

MdvRn merimm her yemeği 
lte'VS', fsbt gü.Ulıçtan :nıelftt. &
derdi. 

- Muh:rin -.Y! Niye gitMç 
yemiyorsun? Di~: 

- Gülliç yediğim zaman ba-
na Haminnemin içme döıriilmürt 
fındık koDmUıf ibq örtüsünü yi
yorum gibi geliyor! dereli. 

Kilbar konakları neşciendiren
lerden biride eeki Şirketi ha.yri
ye kapı çuJwten .hecı İzzettir. 
Lehçesi ga,.et kaba olma.kla ıb&
raıber ince zariflerden sayılırdı ; 
bir kaza neticesinde sağ elinin 
orta parmağı ıbükillmeMi. Bir 
gnn bir ycroe if t&r ederken bak-ı 
Jnalan 'Wla süratle atl8tll'dı~ 

nı gören aç gözlü bir eofta, hacı 
hzeti lakırdıya tutup bir iki 
baklava fazla yemek için: 

- Hacefendi! der. Sizin orta 
parmağını.z niye öyie dik duru
yor? 

Hacı h.et: 
-Sizin gibi aç gözlülerle ye

mek yediğim zaman baklavanın 
birini alırken ötekine nişan ko
y~.nmda onun için! 

Bir gün hacı İzzeti şir.ken mü
diri çağırır: 

- Bizim memurlardan biri 
vardır. Ramazanda Direkleı-ara
sında karagöz oynatıyormuş, 
bunwı Sıemm.iyeti yok, çünkü 
perde arkasındadır yüzünü kim
se görmez. Fakat dün haber al
dım orta oywıunda ~eye çı
kıyormuş. Bu akşam git zenne
ye çıktığını gözünle görürsen 
gel be.na haıber ver. 

Hacı h.zet, orta oyun.una gi
der. En ön sırada bir yer alır, 
oyunu takibe başlar: 

P.işekirdan, kavukludan 80ll
ra, z.ennelerin havası çalınır, 
yaşmaklar, feraceler içinde hep
si kırıta. kın.ta çıkarlar. Zenne 
rolünü yapa.nlarda.n cet me
muru olan ut Hacı ti kar-
şısı:nda. görünce birden bire eli
ni yüreğine götürerek: 

- Hay! diye bir ba.ygmhk 
taklidi yıapar. Pi.jekir: 

- Aman beBim şehleY'eDdim! 
ne oldu üzerine .t.fiyet bir fena
lı.kmı geldi ? Diye sorunca zen
ne: 

!...... Ah İsmail elendi, sorma • 
yın. Birdsı bire karşımda ın 
bir ayı gördtiınde yüretim ağzı-

--.lA; ı 
ma~. 

Derdemez arkadan daha baş
ka cinaslar yu.arlana.<;ağmı an
hyan hacı Det yavaşça iskeın
ledıetı ka.Ucal', dışanya çıkar. 

Ertesi itin müdürün huzuru
na gider: 

- Ne yaptın? Çapkının 7.00-
aeye ~bfı doğru mu im~? 

- Ve.Uahi müdür bey, bu 
avrat sura.th herlflerin işi acaip. ' 
~lerindflı biri beni görünce "ayı 
gördilm" diye dilFtü ha:,rı'dı. 
ayıdan korktuğuna b:ı.kılır:: ı hi
zinı memur olm iya.cak Çünkü 
ben onun babasını a:>'"l oynatır
ken gönniiştiim! 

UL l.NAY 

Deniz Gedikli orta okulu için her iki müsabaka imtihanına liren r kur-
lorın kabul listele!'! rebniştir. AlAkadar okurların acele İstanbul Deniz 
Komutanlığına müracaatları. c8~8> 

Jcinci ki.Dununda. on iki zabitle !!!!!!!!!!!lım!l! .. l!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!'~~""!!!!!!!ll!!!!"'!!!!!!!"'!!!!!"'!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
ıbirlikte 1raru geçerek Tiflise 1 lstanbul Belediyesi llinları ... 1 ~ 
gönderildi. Bu heyetin maksadı 
orada henüz saf kalmış olan un
aur!an tophyara.k Türklere kar
şı teşkilatlandırmaktı. Halbuki 
bura.da teşekkül eden hükumet
ler bir türlü mevkilerini muha
faza edemiyor, boyuna değişi
yorlardı. 1ngili.z askeri heyotide 
bir türlü Tiflise varamadı. H&
zeroenizi yollannda teş.kil8.t yap 
mıya çalıştı. Fakat yaz gelince
ye kadar bu heyetin li}i Rus ge
nerallerinin yolu açık tutmaları
nı temine çalışmaktan ibaret 
kakiL İranlılar Ruslann çekil -
mesini i.\>tiyorlardı. Bu talep Rus 
kıtaları arasında da akisler u
yandırmakta idi. 

General Dunstervil İranın şi~ 
malinde tutıındu ve bir ordu teş 
kil etti. Sonra Bakfıye doğru yü 
rüdü. Maksadı Türklere karşı 
bu şehri müdafaa etmekti. Bu 
şehri işgal ettikten sonra İrana 
çekildi. Orada. Türklez:in veya 
Rusların bir taa.rruzt iıa karşı 
müdafaa tedbirleri aldı. Genera
lin kuvvetleri "şimali İran kuv
vetleri" ismini alınıştı ve lranın 
o ha.valisinde asayişi 1921 sene
sine kadar muhafazaya memur 
edilmişti. 

Cenuba gelin.ee 1918 son ba
harına kadar İngiliz)~ B~ir -
den ileri gitmemişlerdi. Ciha»ı 
harbi bitipte sulh olduğu zam.an 
da İran körfezi ile Şiraz arasın
daki yol serbestti. İngilizler ha
kim vaziyette idiler. Bununla 
beraber İngiltere sulhün adam 
akıllı teeesüsünden soma 1ra.nın 
tanwniyetiııi ve istiklilini mu
hafaza kararında idi. 

han. Venay komerıtmmda 
Rusyaya gelince, bu devlet 

mukaddes imparatoru tarafın
dan idare edildiği müddetç.e bi
ze karşı daima. suiniyetle hare
ket etmiş olduğu gibi ondan son 
ra <la bizi rahatsız etmekten hali 
kalmamı.şbr. t~ bu yüz.den -
dirki İran Almanya mağlüp o
lunra ' ir takım met.ı.libatta bu
lun:r'!ak üzere Versay kdnferan
sına bir ıheyet bil gönderdi. 

Bu hareket onlar 'çin bic de 

gülünç veya: garip değildi On
lann usullerine '1e paza.rlıklan
na muvaf'drtı. Onlar böyle pa.
zarlık ederler: 

- Şu ibeygire ne kadar 
istiyorsun? 

_ Beş yiiz lira.dan ~ ol
maz. Sen ne veriyorsun? 

- İki buçuk lira.. .. 

nanlar onlal'ın ikisinide m.ütered 
dit g<k'"'müŞ:crdi. Ne şah, ne de 
Lord Gün.on vaziyet karşısın
da sarih bir kaııaa.t sahibi değil
lerdi. " 

Fakat 'artık yeni bir hareket 
ve yeni bir mul~avemet için mil
letlerde ta.kat kalmamıştJ. Ci
han harbinde görülen facialar 
bütün milliyetperver, ha.tta bü
tün V'aıt&nperver ıhissiyatını zaar 
fa uğratmıştı. (Arluasl var) 

Pa.ris meclisi alisi lra.n heye
tini kabul etmedi. Gerek 1ord 
Gürwn ve gerek Britanya aulh 

heyetıi de onlan görmekten~.------------
t,nkli ettiler. 1 A k lik i l i 1 

Bununla beraber hariciye na- S er. Ş erı 

Zindrlikuyudaki Asri Me.ı.arlıkta yenı yapılan kapı önündeki ph91 

wsviye ve tanzimi işi açık eksiltmeye konulmuı;tur. Keşif bedeli 196"6 l 
90 kuruş ve ilk teminatı 147 lira 38 kuruştur. Keşif ve şart.nuıne Zabıt 
Muamelat Müdürhiiü kaleminde gör ıkblllr. thale 13/10/1941 Cuma g~ .ı1 
saat 14 de Daimi Encümende yapılac1J,ur. Taliplerin ilk teminat makP". 
vf'ya mektupları, ihale tarihinden sc.:;,1, giin evvel Belediye Fen tşl,I 
Miidürlüğüne müracaatla alacakları fonni ehliyet \ c 941 yılına aıt TiC!l 

Odası vesikalarile ihale günü muayy.m saatte Daimi Encümende bulunıt' 
ları. (8670) 

Almanca b!ütercimi aranıyor 

Maliye vekaletinden 
zınm.ız, İngiltere ile İran arasın -
da devamlı Ve esaslı bir aulhün Beyoğlu Yerli A•. Ş. ainden: Mall tetkik heyeti için Almanc~ya Hiyikiyle vftkıf e Türkcesi kuV\'i' iJ 
teesaüsünü görmek emelinde i- Emck1i sü••ari yüzbaşı Ali oğlu ı bir mütercim anııım:ıktadır. Kadro ucreti 210 liradır. Tailplerin imtihıı , 
di. Hatta bunun için 1919 da Abdül. adirin ıiUbeye muraeaat etme gösterecekleri liyakat derecesine gfüe bu ücret btrden veya tedricen \er· 
İran hükumeti ile bizim Tahran si iliin olunur, l lecektir. İmtihana gireceklerin en az lise mezunu olması ve nrkcr liklc ıı 
daki sefirimiz Sir Persi Koks e • • bir alakası bulunmaması şarttır. Yüksek tahsıli ol.anlar tercih edilir tı;tlycıl' 
A~~-A., . bır' 1·.~ı.::..ç mı· Z",arunıQ.. lerin müsbit e\'rakı ve iyi hizmet vesikalarlle birlikte 10 Tt>"-rln.iev~el ı:ııt;'' 
öe"'°lll\.la. WAo.L ;.ı :t Eminönü Yerll Aı. Ş. B•ıkanhğın- ı .. ) 
tı. Bu itilaf altı maddellkti. Bi- dan: mına kadar Defterdarukt.a Maliye Müfettişliğine müracaatları. (6936-&4Z8 
rinci maddesinde İngiltere en Tbb. Tğm. Huscyin oğ. trtan 316 Jl' 
kat'i mHttı...-uıile lra.nın tama.mi- (337 - 20) 
yet ve istiklalini tanıyacağını Eczacı Tğm. Ali ihsan oi. Rıdvan 
beyan ediyordu. Diğer madde- 318 (35067 > ı 
!erinde lngilterenin Iran hükfı- Eczacı. Tğm. -M. Suphi oğlu Ab- ı 
meti nezdinde mali müşavirler dülkadfr 319 (38416) 
tayin etmesi, Orduyu tensile iç!n Levazım Zabıt namı.erli Mehmet 
bir askeri İngiliz heyetinin Ira.na Reyıt oilu is.mail Zuhdu ~13 (20918) 
izamı, bir gümrük heyetinin Hüviyet cuzdanlarile birlikte acele 
te.şkili ve traiıa bir ikraz yapıl- şubeye müracaatları ılfın olunur. 
ması mukarrer idi. e e • 

Şalı Londrada Eırıinonü Yerli Ae. Ş. Ba§. lıgın· 

don: 
1919 senesi sonlarına doğnı istıhkdm ATam. Mutı:ırrem Tev-

şah Alı.met ban İngiltercye git-
ti . Bu d<>Rtane bir ziyaretti. Ha- fik oglu Ah. Rifat 3Hi (240 - 56)) 1 

Dz. Mnkine ön Y:.:lı. A\j OA,:lu :-.teh. , 
riciye nazınmı7Ja. şahın görü.r;.. Adıl 303 < ;3D:.?) 
mesine sa.bit olan Nicols0t11 bu 
millilitı şöyle tasvir ediyor: L v. ATğm. Eı;:ıt Mu} li!< oğ. Osman ..... 

Nnıır Sl6 (18424). • ; 

TÜRKİYE CÜMHURIVETI 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş t.aribl: 1881. - ~: }08.000.oot 'l'fiıırtt Uru. Ş:Jbt ff 

AJaıw adedi: 111 

Zlr•t ve Tlc11rf her MVI b•"k• Mua.ele.lert. 

Para blrlktJNAl.,.e 28800 lir• lkr•tnhfe verhıv~ 

"Kaçar hanedanının son im- Hilvıyet ctiıctanlarilt' hıılıkle ııce e 
para.toru, miltebessim. soluk ve ''"beye mü a ~ tl l" • ı Ziraat B .. Akuı~"- '"umbarıı•· ve ,_ ___ z - ... ,_,,,. ........ A1..•--~- "" 
toplu yüzlü idi.. ..- r t· .. a · ~·rı .,ı "

11 0 uııur. az 50 lirası ı::ıu.-ıa~7ı:'rn" senedi!~ def~~il~·~~l>""1 
Lord Gürzon mera.sim elbise- pJAnn eöre kramiye dQfıt.~~aktır , 

Sıtc1c.ıliiicma yaslaııımış ıztıra- - u TA BAŞI ARANIYOR_.. 
ba şlmdidcn alı~aya başıamış 1 Jnkarlı h:ıvlu makinelerinde Us-ı 4 aded 1.000 Liralık 4.000 Lir• ~ 100 ad-4 IO Llrallk IA80 Lif' 
olan bu yüksek şahsiyeti karşı- tabaşılık ynp:ıbılecek bir ustabaşı 4 • 500 • 2.000 • 120 • 40 • .a.800 • 
lıyordu. O da franın hakimine aranı:or. 4 • tao • 1·000 • 1 1GO ' IO • 1.HJ • 
güllivordu. A.caba o .sırada bu 1 Bcyoglu Pamı<.kkapı Telr.raf So- 1 40 • 100 • 4 000 • 1 
diplomatta bazı şüpheler varmıy kak~ - 13.ı ~ DiKKAT: Hesaplarındaki paralar b.ir erı• ıçinde 50 Uradlln •""' 
di ?ACR.ba bı kiijçük ve atJ:i canlı Sahibi: A, Cemaleddl,;'~lıı dfişmiv,,nkre ikr· miye cıktıjlı tı:ıkrtirde % 2(1 fazlnsiyle ıoerkeldır· 
.imparı~tonın•~ağı}mış bir mem- Neşriyat Müchlriı: Mrıcit Çetin Kur'alar senede dört defa J,11\fart, 11Jlazinuı,11 E.f• 
le.keti to ln.va.bıbceğine kani mi Ba:. ıldı.ğı yer. (H. Bekir Goı :>ylar ve 

1
1 lul ve L1 Jfuiocikanuu t~rihıerinde ç."ld!xekür. 

idi? B· rrı 1 1' ıtta hazır bulu- A. Cemaleddın Sar•çofilu mıtbtuıııı) "',-~ _ _....._._ •• sw•e :r;wJiirn'i 


