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~ bnaruann Uç ayı geçen 
b.r zamandaııben Rus

U Yada son derece sıkı ve 
iJlı 1 bır gayret sarfederek 
kı~ _fedakarlıklara mecbur 
ı '<ll1 her gün muşahede e
a e, ı.ihınleı de bilaıhtiyar: 

J llf:rede? sunli hasıl olu-

'a, Almanyanın müttefiki, 
l'ln parçası ve Üçler Mum
ıeınellerinden biridır, Av
ı c Uzak Asyımın tanzim 
~ll{ını, SC\ k \ { Jaal l el 
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LHer yert~t1 5 hurıış_ 

Amerikan Me eli sine 

itar lık 
kan nunun 
tadi i tekı·ı 

o undu 

=-

A rupada Almanya
ya karşı büyük bir 
isyan hazırlanıyor 

1 . Bu işte, Rusların kun· ' 
dakçılıkdaki maharet- : 1 
lerinden çok istifade 

edilecekm iş 

meri ka bahriye azırıtıa göre 
Ameri a bu ha;b ın ıçrndcd.r. 

Londrn, ~ (a.a.) - Avi\.ndan 
Mac J{ellar ıneclıse lıitara.t1ık 
kanununun ilgasına dair bır ka
nun liı.yih..:i:sı t e\·di etmistir . "" 
Bulırıye uazırr J:ammırn taclılüıi Londrn, 28 (na.) - Av

rupada ba.şgfi.~tc.nuckte olan 
huzurs.ı.zhıkUın ibahc;:edeıı 
Obt> rver ga.zcieh, diyor ki: 

Dört gün m,,;eJ ya.p1lm1* 
olruı. plaru1 göre ~eri prntık 
bir h:u t•M~tt.' geçil.mwı bck
lcınilmcktt"Ciir. 

istiyor ~-
Jfamilton "Bl..'.nnuda" 28 (a -

a. ) - Bahriye· nazırı Albay 
Knox dün gazetecılt?rc \'erdı~ 
mülakatta. bılha..-;sa demişt ır kı : j 

Bitaranık kanunu dn ima a-
' leyhindc bulunduğum manasız 

bit kanundur. Bu kanuıı harbin 
bidsy tinde kabul cdıldiği 2'.a -
ms.n, Ameriknlıl:ır harbin nasıl 
inkişaf edcccginı tahmin edemze 
Jerdi. 

3 

Şimdı AVl-upanın her ta
rafına gonderilecek olan mu
ral.nn.sla.nrı Avrupanm bir 
ucund:uı öbfü- ucuna kadar 
Ah_!ıan ışgrJine Jiarşı gıirlc-
mcgo başlamış olan ısyanla-
rı idare e't:mek Kın lwrnıt<•\ı•r 
tnskH elilnelen i:mki.ınlan dü
şwı hlnwktedir. 

Bıtamt hk kanunu şimdi bir Avı 
m:uıia ohnu. t ur. Bu kaı11u1 bit· 

• an t'\"Vel feshedilirse daha iyi o
lur. 

ayı Bolşe· 
istila VlZI 

almak davası ile meydana. 
b~ Üçlerin giriştiltleı ı da

, tnUştere.ken başa çıknra
tahmin edilebilir. Bil-

1 • Almanya ile İtalyanın 
1 kı haJde A vrupada cer yan 

Alman h:~' a kuvvet.IP.ri tarafından h~""V'a nğrntJl:uı bir Sm :nrt. denlı.nltı ı 
Zannolunduğuns göre B. 

Ma.isky'nın Ahnanlann mu
ıharebe meydruıJannda kat 'i 
'hezimcu: uKr-.ımnlannın ge
çen çarşamba gilnil müza
kere edil.mi olan bütün pro
jelerin muvaffakıyctine bağ-

Amc·rikan UrJ?ri~·c N:wr1. 
e ecekmiş 

ll'J;~ olan mücadelede sıkı bıt ı A / h ı ı l1 Yarımalan tdtJı . gor .hH". Dl 8 n a r p I 
Yalnız Almllllya harOO. ı ___ I b/ • "i 

' .Yalnız Alınnnyn kan dö- e l g 
nüSoeRç!iii" ıl .__ s_o v ~e~~iğ~ arp 

< Sonu &ôlyfa 3 autu rı 7 de) .Yıpranmayı göze alıp galc- ı 
lcinin edeeck, ltalya hazlro 

ı..:ak ioo hıçbir zaman ıki 
'1:t aramnda müı;a\ at esaaı
ı~~d bir işbnlığı vm.ut 
ı;:;aı. . 

~ .hu~i İtalyn harbe esasen 
\l>ag'~ı. Garp ce1lh si yıkıhn· 
~ı adar ltalyu müttefikini 
tıı 'if:t, gazete Bayfalaı·mda tut
~ ııut'UlrJarla tcşc·ı etti An

• 

ingilter den erkezde 
. silah istiyor • • kas ba 5- ,.;' ··" · 

ıstırdat olundu . .k -

li'runs.'\nın mhılalinden 
r~ \atmadığı zamaııdıı ki 
i'.'-1' aı etin harbe girdll len ha
"'C1lı 1lltlı. Fakat. bu da hemen 
~~ nazari oldu denilebilir. 
~ . hudutları boyunca 1t.al

, büyült hare.katta bulun
~1,::U habrlamıyoruz. 

ım Milyonlarca Sov-

ö Yet genci lngiliz sel ad s na bir 
i raç te ebbüsü gençliğine bir 
es a n a sekiz 1 mesaj gönderdi 

R kl• Faşist A/mangaya kar~ş 
us ıa ıye vapu· ı açılan harp için muoz-

ru batırıldı .zam miktarda silah 

Fü'-- . • k :."' lazımdır 
ıu~rın ıunumı a.rnrgn.ul, ------

Moskova konfe-
ransına iştiı·ak 

t edecek merikan 

1 
ve ·lngiliz hey'et-

' 1 

leri Moskovada 
Londta, 28 (a.a.) - Sovyct 

l 11otaları Jclina mmtakasmda ta'
' ha.şşüt ettikten ve AlmanJann 

ıs a 
o 

An.mka.' ı IL-ırp k·lnde ~ürii,\ or 

Va.5ington, 28 (a.a.) - Nc-s
n-ttiği bir m~kalt.Oe Albay Knox 
bilhassa şöy! demektedir: 

Amerika bugün ıkı numaralı 
dünya harbının içınde bulunmak 
tadır. Tıcsretimizi ve d<.'Ilizcile
rimızin hayaunı tfoart:t korsan-· 
tarımı karsı korumak için lazım 
gelen biitüıı tedbırJeri almak 
mecburiyetindeyiz. Düşman kor. 
sanlannı sıkıŞtırma.k ve devri
yclPrimizin elinden kaçmağa 
çalışan düşmnn gemilerine kar
sı vapurlarımızı muhafu.a c-t-

( Sonu sayfa S ıüturı 4 d e\ 

:=ransa devlet Nazırmı n 
b~yanatı 

Vişi, 28 <n.a.) - Devlet nazı-
n Bı no t Mnc-..hin Vışide bulun

makta olan gazetecileri kabul 
ctm is ve Frnnsız - Alman müna
&>bctl rini izah ederek şöyle de
m;;ıtir: 

U.ı siyaset, Frnnsız - Alınan 
mi.inascbctlerini A \'rupanın ye
ni teşkilat çerçevesi içinde dil
zclunck için sarf edilen bir gay
retten ibarettir. A\•rupanın ten-

ı Sonu sayfa S ıütun S de) . . 

~'::_ilan orclula.rı 1ngılizlcrlc 
~ için karada hır hudut 
~-~ ak tecssıiriyl ne ~ a
r."Glltlarını düşilnrkcn 1taıvan-
~ elinde büyük bir rirsa.t 
lr'li • Afriknda İngiliz kuvvct
~Jı~e temas halinde idiler. Ve 
il'~~eri orada mağlfıb edebi
~~ i~'· ltalynnlar adeta istcmi-
tihi ıniye bir Mısır seferi açar 
"-~.ı görUndiller. Mussolininin 
~d~. 8 - 10 milyonluk .:F'aşist 

28 (n..a.) - ~Jman O~~~ılan ' ) Moskova, 28 ( a.a.) - Mil· 
Ba.şkt~nn~ıgınııı teblıg:ı : ) yonlarca genç Sovyet tara· 

Lenıngradı ıJ:ata eden cephe- 1 fından İngiliz gençli~rine hi-
d,; ordun~. ~ bataryn.ln:ı taben gönderilen mesajda 
Kro.n."tat onunde ve bu şclırın ~yle dem.ilmektedir: 
sahı!m~e bulunan Sovyet harp ) "Faşist AJmanyaya karşı 
gemılerıne muvaffakıyetle ateş ) açılan harp i<,:in muazzam 
nçmL~ardır. ı miktarda silah lazımdır. 

26 eyllilde hir kruvazörde 1 Karşılıklı vazif cmiz şark ve 
yangın çıkanhnıştır. Hnrlwf ve garp cephelerinde z.-ıier i in 

Sabık Şah mevzilerini zaafa düşürdükten 
sonra 10 kasabayı istirdat et-
mişlerdir. Mareşal 'I'imoçenko- •oc 
nun kumandasındaki kuvvetler irandan ce 
Ahnanlann sahilin gerisinde vü 
cumı getirdik1erı üç müdafaa Amerikaya g·tnıe 
hattını zaptctmişlerdir. Rusla-
nn sol cenahı evvela bu hatla- üzere ayrıldı 

Dün Beşiktaş 6 - O Süleyma· 
niyeyi, Galatasaray da ef a 

takımını zorlukla gendi 
Moskova nunta:kal:ın ile Viliıa

( Sonu sayfa S ıiltun S de) 
t~ SUnden ne kadnrının Af
~ ~da İngilizler aleyhınc hare- -------------------------l 
~~ lı &eçtiğini bilmeyiz. Fakat ~· ··----lı\aı~de meşhur ve mükemmel 
t il b~ Afrika İtalyan ordusu

· ı ~r iki mUsademedc nefesi 

~ v~~~~n~~~i;~~aı~ i f mağ o iyeti, us mukavemet c phe-
1 :adan olduğu yerde kaldı. , d 1 I" f ı ı .. h 1 f 
~:c~~;,~und~~~ bi:c~~:r~~~ Si e 8 8 iSi OUÇ ra ne er açmış lr, 
ıırJanınrın fırsattan istifade e- c y AZAN : ~ 
ı~ 1Yerek Mısırdan İngilizleri 
~·ııat-aınam.aJan bu harbin tari· Emelıli General Kemal Koçer J., 
~~e Mihver hesabına dnima ... 
~l'ı e hatırlanacaktır. ltalyan\>arf' Afriknda yalnız bir mu- Alınan orduları başkumaill· lan ihtiva etmek dolayısilc, cl
bıaı·a!uyetleri oldu. İngiliz So- danlığının vcrdib'İ zayiat liste- don çıkması bir zıyadır. Fakat, 
t~1Sini istila edebildiler. Ve o- leri, Kiyef cephesi müdaiileri Rus ordusunun bu mik~sta uf;
tb..tıın birkaç bine bn.ilğ olnn mü- kuvvetinin tahminlerin üstünde, radıgı he7.imcttir ki knt'i neti-
l 1 el"ini c;:ekilmeğE'! me<>bur et- ~k kabarık olduğunu isbat cdi- cede müessir olabilir. 

lll'l~:_. Halbukı kendılen koca yor. Bu tebliğlere göre, Budi · Budiyenninin Kiycf çıkınti· 
~~atanı l.ngHiz kuvvetJenne yenni, ymıiden, blitün teclıiza- 61Jlda, hattfı yanlan ve gerilen 
t~1 ınücbfaaya muvaffak ola- tile bir milyonunu kaybetmiştir! tehdit edilirken, durmakta: ıs
~lı llar ve sair Şarki Afrika Vakıa Kiyef mıntakasınm, rar etmesi, belki ordusunun 
~b ~lannı da Usto verdiler. bir çok kayna.klan ve kombina- Sonu &ayfa 2 ıUtun S de) 

ıat~ Haile Sclasiye. Adhmha- ~~~!!!!!!'!~~~~~~~~~!!'!!!!!!"~~~~~~~~~~ 
~ ı tahtında tekrar saltnnat Akdenize hakim oldular. Fakatj cclderini tahınlıı etmişler ve 1-
l:ııı.n~Yor. Kumanda ettiği Habeş Akdenizde İtalyan hakimiyeti- talyaıı kuvvetlerini acteıaı istilı
lı:ı~ a.t'ipleri Faşistlerin dağlara ııe delalet edecek bir nirıaneyi faf eder gibi bir tavır takınmış
~ ~lfflıış kuvvetlerinin bakiyesi- İtalyan olmıyanlardan başkası· !ardı. Faşist zimamdarları bu 
ş· llhasarA nlbndn tutuyor. nın görmesine imkan yoktur. miitecavizanc sözlerin cezası-

lqjj_~i Afrikada dn ltnlvnn A.kdenize hfıJdnı olduklan hal- nı veımek zamanı gelmiş ve 
~~ ı .<»k feci oldu. Nil ordusu-

1 
de bundan hiç istifade etmeme- ga;meğe başlamış olduğunu ta.

lbJ bır tecrübe taarn · u md· l leri izahı imkansız bir ihmal bü takdir ederler. Böyle olmak
~~ hiç ümit etmedikleri bii- olmak lllzım gelir. Umumi su- la beraber İtalyanların İngiliz
, .. hır zafer temin etti. 200.000 rette hasıl o 1 a c intıbaa lere kar§ı yumuşak ve fı.deta 
l-li 'Yi geçen Şimali Afrika t- göre Mısırdaki İngiliz kuvvet- müşfıkane muameleleri İngi· tan ordusu İngilizlerin üoo- 1eri gittikçe kuvvet bulmak.ta- lizlerin lisanla.rındaki tecavüz 
~a.ltı al'n.rgfıhlanna mekfınlannı dır. Y a:ni 1ngfüzler Orta.~kn ve istihzayı arttırıyor ve İtalya 

ettiler ve ancak Alman im- ha- zamankinden ziya.de kuv- aleyhindeki propagandalann ço
~ ~uvvetleıi yctşt.iktcn sonra- vctli bir surette yerleşmişlerdir. ğ'alııı.a&na sebep oluyor. Gayet 

<: kı. ltaıyanlıır tekrar eski Şu vaziyet karşısında. ttaı- sakin, rahat ve bolluk içinde 

ruı !birincisini ve ikincisini zor - --0--

il.ıunı§, bunu müteakip Sovyet 94.1 · 942 liğ maçlarının ikinci 
tankhırı muaazzam kütleler ha- Tahran, 29 (a.a. ) - ERki İran • hn.fUıs ka.rşılaşmalan dün I4'c-
liru:le .ilerleyerek üçüncü hattı Şalıı, dün Benderabbas'n hare- \ ncrbahçe ve Şeref stadlarmda 
da işgal etmişlerdir. .ket ouniı;tir. Saltanat haned . yapıldı. Havanın güzel olması 

"Lozonıkl,, nin beyana.ti nlndan bil'çoğu kendi~ine ref n- I her ikı :..abaya da oldukça ka-
Moskova, 28 (n.a.) - Lozovs- kat etmektedir. 1ı:ski hükümdn.r L'lbalık ibir seyirci kitlesi topla-

ki, gazetecilere beyanatta bulu- cvvelü Hındistruıa ve om.elan da dı. 
narak Leningrad kara münaka cenubi Amerikaya gidecektir . t • ref Stadmda: 
lfitının kesilmiş olduğunu söyle- tld kızı ıle şimdiki Şahın küçi.ik Altmtuğ - 3 Tak8im - O 
miştir. Leningrndda vesika u- knr<le,şi olan velialıd Ali Riza, Oyunun bmnci devresi her 

iki tnkımın müsavi akınlarilc 
geçti. Taksim forvetleri birbiri
nı tnkip eden gol fırsa.ila.nnı he
ba ederlerken Altintuğlulıu· ŞE7 
rcfin savurduğu §Ütlerle arka 
arkaya iki sayı kazan.mağa mu
vaffak oldular. Ve devreyi 2--0 
galıp bıtirdiler. 

YapUklan sayılarla galibiyeti 
Sayfa 2 sütun 4 de) 

(Sonu sayfa 3 ııütun 4 de) kendisine refakat etme.ktedir. 

r ah randa ki A ın a n ve if alyan Elçiler~ ı I r a n da a ? C 1 a r 
r ~ -·- atanperver ranlıl 

/ 
/ 

Şehrimize gek-n A.bnany.ıruıı Talıran ooyilll ~isi 

Alma yanı a r 
elçis· şehr·m·ze geıd· 

r 
Mirza küçük Han - Tarzo nŞeyhi Nasır Divan -

istiklal ve hürriyet uğrunda yaptıkları mccadeie 
1'ef rika No. 30 

B u n u n l a beraber bu 
zaafın ve aczin bir aksülame
li olarak bazı kuvvetli şahsiyet
lerin yalnız ga.rbta ve Avrupa
cla dc.iiJ, lranda da yetişeceğine 
o zaman kunse inanmiyordu. 

Yazan: C. Sykes 

1921 de Rıza han İngiliz-İran 
itilli.fını yırtacak bu bedbaht 
m i 1 l e t ve Lord Giirwn 
eserinin bu yıkılışına şahit ola
caktır, bu büyük in.Joliiht:a Vas-

<sonu uyfa 4 •IAtun S de) 

y ız 

Yendik, yenildik; 
f aKat esir olmadı ~ kavuşabildiler. Aylar- ywun ne beklediği ve İngilizleri bir memleket olduğu tabii bulu

ot-ı ri Tobruk'u muhasara cdi- niçin Mısırda bırakbğı gcrçok- nam İtalyada.ki mevhum sıkın-
~ ar. Mahsur bir kalenin be- ten merak edilecek bir sırdır. tı.lara, asılsız ıme:nuıımiyetsiz- D •• A k d h k t d f t J 
~eh.al düşeceğini temin eden Halbuki müttefikleri Almanlar ilklere dair propag.a.ndu.lar hep UD n ara an are e e en a ya-
'ıiik kitapları galiba bunu şa.rırta iboışevikliği manv00er - ~ndra ıaı.~akla;ından çıkarak nın Tahran elçisi de bugün geliyor 

.#\]{ a ile kaydedeceklerdir. ken ve Amerika. ile İngiltere."llıı dunya.nın dort lbır tarafına ya-
~denizcleki İtalyan donan- ümitlerini kırmıya çalışırken yılıyor. Bunla.ıra fi'li te.kzı'bi 1-
!'ar ın hali ise bUU\n btiti.ln es- ttnlyanların da Mısıra. karşı taar talyanLv Libya.da, Mısırdaki~ 
la; Perdesi nlbndadır. İtalyan- ruza geçerek orn.cWti İngiliz gilizler üzerine girişooekleri bir 
tin ~dan çok evvel lngilizle.- kuvvetlerini perişan etmeleri taarruz hareketiyle gayet ~ 1 
~l be.lüttarıktn. kayaların ko· A'\TUpada kurulacak yeni niza.- lak bir surette verebilirler. Vn.- ı 
bu~ çekilerek İtalya~ mın biran evvel fi'le çılo:nasına kit geçirmeleri, İngiliz pro:r~\. 
~ ~ndnn titrcdiklcrinı ne kadar yardım ederdi. gandasına dünyanın .inanması-
1.ı.l'tn e~şlerdi. Kendi teminat- İtalyanlar .harbe girdikleri Yh nı intaç ediyor ve İtalyanın · b, gore Akdenizcle 53 lngi- man İngilizler onların ancak prestijhıi sarsıyor. 

U\ı"a:LÖrlinü babrdılnr ve alb aylık bir b8.l'bo da.yana.bil& lliisqin Cahid YALÇIN 

Ankara, 28 (a.a.) -1talytının ı 
Tahran büyük elçisi ile, el~ilik 
erkanı ve lrandaki 470 kişilik 
bir İtalyan kafilesi dünkü tren-
le Erzunımdan buraya gelmiş 
ve İstanbula gitmiştir. 

İstanbul, 28 (a.a.) - İrandan 
dönmekte olan Almanyanın Talı 
ran büyük elçisi Ettel ile Alm2 

kolonisinden 474 kişıdcn mürek· 
kep kafile bu sabah saat 8,30 dn 
hususi trenle şehrimize gelmiş
ler ve Haydarpaşada Alman baş 
konsolosu ıle Alman kolonisi 
tarafından karşılanmışlardır. 

Bununla beraber Bulgarista
nın Tahran maslahatgüzarı Di
rnitri Dofinof'daı §elıhrimizc gel
miştir. 



YENi SABAII 

cı z 
~ 

)\'Uksck bil' apartımanın Unünden g~lyorum. Ta en Ust kat p&ncere· 
inden btrinden iple aokaQa sarkıtılmlf bir sepete, satıcı, tablasındaki 

lamutıardan birini koydu. Yukardııkiler çekip muayene et'tiler. Anlaşı· 

• y roKUYUCU , im ihaü dÔd': ~u~ 
~n taze bulmamıı; o'8caklar ki alm:ıktan vaz geçtiler. Kasketini katları 

Ono yıkmıg satıcı, başını kaldırıp mUıkUlpcsent mUfterilerint ıoylc 
r aOzdD, sonra en nazik tarafından bir çıkı§iı: cı:fote>Orafını çıkardın mı, 

foto!jrt1fını?» 

Bu bir aokak satıcısının nezaketldrl. Fakat en lüks mağazanın tez 
hta,.ıı,.ı uasında bile lns;ını ı;lledcn çıkaran bir terbiye noksanının hu· 

eDrdilğUnil hepiniz blllralnlz. 
Gerçi, itiraf etmeli, ınUJterller arasında da, en aklı baıında .adam 

vazcneefnl kııybettlrcoek kıratta antikalar yok değildir. Eğer satıcı ter• 
iyesi, ~lnız bu ,Qibllere kartı ıilrçsc yine bir i:llyeeeğimlz olmaz. Fak t i' 

liylc değildir. Alıngan bir insanın öte beri atmak lçln çarşıya çıkıp da bir 
kaç defa haluıl'ete maruz kalarak bir hayrı sinirlenmeden evine dönmesi 

r ıstı.na teıktı eder. 
Mesel önünilze bir mal çıkırırıar. istedikleri 'fiyatı 'fozla bularak 

raz edersiniz. Oerh1ll eevap hazırdır: «Daha uzucu da var.» Bu, 'mü§terlye 
lr hakarettir, zlnı «paran bunu almaya yetmlyoa;a, aana daha Jdl bir mal 

verelim» demeye muadildir. Müfteri tıııha ucuz blr!CY aradıljını ııöylcme· 

den satıcının ona böyle bir ihtarda bulunması, en basit neznkı!t kaldcle· 
rinden habersiz olduğunu g6sterlr. 

Bizim satıcılar istiyorlar ki, müşteri önlerine ilk çıkarılan -ıcyl, hiç bir 
fCY M>rmadıın, hiç müıuıkaoa etmeden d~rhal sardırsın. En t>afif bir mÜ§· 

külpesentllke bile tahıımmill gösteremiyor, derhal nezaket hudutlarından 

dıprı. çıkıyorlar. 

Gerçi, tlcııret ilemlndc, tam man,Aaile iı!nln eri, nazik, terbiyeli va· 
buıdaşlJır da bulundıdjunu her günkü m Ü"llhedelcı-Jmizle bilıyor Ve onlara 
minnettar bulunuyoruz. Bunların en iyi ıı yapanı ve en çok kazananlar 
olduöu da muhakkak. 

1 

Satıcı, nezaketaizliğinin yalnız müfterlılnı deöil, kend'ııine de znr rı 

tlokunduAunu idrak ettl!ji giJn slklıyetlmlzJn mevuıu da kondlllğinden orta· 
n kalkaeaktır, 

Yaşar Nabi Nayır 

'llllli tt 

ekalet talebenin 
kita sız kalma

ması • çin tedbir. er 
adı ---

Maarif Vekaleti tarafından 
tesbit o1nnan tarihe nazaran, 
şehrimizde bulunan bütün ilk 
tedrisat okulları bütün yeni se
ne tedrisatına ooşhyncaklv.rdır. 

F..::.kat, Devlet matbaası henüz 
ilk okul kitaplarını kufi m1;rtar 
da tabadilmcmiştir. Bu itıöar1a 
Man.rif vekillet., talebenin ki· 
taµsızlık yüzündGn müşkülata 
tesadüf ctmemc"'i :için bazı ted
bir r almıştır. 

Vekalet, Maarif müdürlükleri 
ne gönderdı ,i bir tamimle tale
ben 'n esası değ~ emiş olan es
ki kitan1ar üzerinden dersleri 
takip etmesine .üsaade olun -
m.ısını bildirmiş.tir. 

• • 
rım 

----------~-ıo~-------------

Vekil a y darp aşa garında bir ar 
a.,;:ı za beyanatta bu du 

a · 

Dahiliye Yek 1 uniz B. Faik 1 
Öztrak dlin sabahki Ankara 
ekspresile, Ankarada.n şehrimi
m gelmiştir. Vekil, Haydarpaşa 
garında vali ve belediye reisi 
doktor Liıtfi Kırdar, parti, vi
iliyet ve belediye erkiını tara • 
fından karşılanmıştır. 

V cl.;i in beyanatı 
VeYl. ke j'sini karşılıyanlar 

arasında hına.n bir muharri
rimize kısa b r beyanatta bulun-
muştur. \ t ı dem ştir ki: I 
"- Nahiye t~.kilil.tının gc-

Dii:ı 

nişletilmesinc ait kanuıı projesi 
hazırlanmıştır. Projenin tnm 
metnini yalo.ncla. matbuata. vere
bileccilıoizi ümit ediyorum. 

Bu projenin en esaslı noktası 
nahiye salilıiyetlerinin bira.ıs 
da.ha genişletilmesi ve nahiye 
miktarlarının arttırılmasıdır. 

t1s1..."-ildar tramvaylarının va..""iycti 
Ü6ki" dar tramvnynlnLın satın 

ulınmasma dair kanun c:ıkmış
tır. Şinıdi, belediye ile evkaf ~ 
b rlikte h '>l"('ket ede:-ek kanunu 1 
tatbik edec klcrdir." 

DiYOR K/: 
l't1iiezzinı" olmasına rağmen 

bakımsız bir cami 
Ramazan nyırun gclınesı müna-

sebetiyle tim veçhile camileri 
gezer m. 

Dun yani 25 cyltll perşembe 

guuu öğle namru:ını eda etmek 
içın kışlasiyle meşhur olnn UskU
dar Selimiye camüne gittim. 

Tn.ncciıp ve hayretimden yU
zfun kızardı. Bır mUslünınn ol
makla beraber İ.s1Am mabedinden 
iğrendim. Şöylcld: Aptcstimi ta-
zelemek: için musluklardn su bu· 
lamadığım gıöi pi;,lik kokusu bu
run deliklerimi tnhrl§ edecek ka
d::ır kU\ veU idi. 

Ca n n 1 cr ... ı s.-ınki seneler
den b rı ınsan girme~ gıbj o 
de ece toz 'e top:-al~ iç.nde. 

Namazdan sonr:ı ö!renclim ki• 
meğer bu caminin altı müezzini 
vanruş. 

Fakat bu ınüezzınlcr cııminin 

umur ve husu,,unu du:;ünmekten 
ziyade atıldıklnrı ticaret hayatı
nın kar ve devamını dilsünüyor
lıırmış. 

Hn "ten vakıflnr idaresinin na
zan dikkatini celoed.crken Yeni 
S bah gazetesinin de yardımını 
bc.'dcrlm. 

Ti amvay ida1rer;;i 
r--tha 'müdi!r .. An a aya ·---------..---KZ2'.x.•------... --. _ ı • tİ {Baı tarafı 1 lneı uytadal • 

eşiklaş 6 - O Sülegma
ıiyegi, Ga!atasay da Vefa 
takımını zorlukla gendi . 

Bursalı N. Ergüden 
H" miş: Bu mektubun Selimlye 
lı lkmm da de&ildir. 

F . g tile-yen Aıtıntnğ ular ~kin-1 
___ r_an __ s_a_y_ a _____ _ _ _ _____ a_,_a ~ - !" I İstanbul belediyesi, tramvay, ci de,T<'de ısi gev~e-ttHer. Bun-

Yazan: A. Simone 27 
. _ 1 el~k~i~ tünel işl;wtıneler •. umum dP. .f. de edc.:ı Taksim far -

f'cviren: H. u. d Y n! .n 

1 

muduru B. Hulkı F....zen dün a.k- ve.ıu-& ı ul.ip k tle) i sık sık z;-

Stccsa konfernnsı -kAğıt üzerinde 
birçok :beyanat ile .nihayete erd • Be-
7~nabn birj Almanyanı.ı Veı-suy mu
ahedenamesiııı ıhl 1 etmesine tee.'iS'l
fil ihtiva ed yordu. Fakat Hıl" le 
s.ı"l;\hlanmanın Lahdıdi csa-ına mu -

d bır uzla~maya varılın.ısı un ı
clini Wıar ed yordu. 11.nlya ıle tn
~e 1.ocarno muahedename mu
cibince 'birer ke!Jl sıfatı:ıc tanhhudle
dni alenen tazelediler. üı: de\ let -Bri 1 
tan.Ya ile Fransa ve 1Uılyıı- mı.ı hede
n.amelcrl.n A\'nlpa sulbünü •hlıke- ı 

7e koyaı.:oık surette tek torafit olarak. 
reddme muhalefet edcceklerını be-
7 an eylediler. Bu vesikaya cStrcsn 
~csı> gibi uz:ımetli bir Is ın ve
rildi. Fakat tahlıl ve temyiz kabil.-
7eihıe malik bir zııt buna cllk :r.uz-

r dıı:rbesiııe dayw:ınuıl:tan aci4 \kli
iıddan bir duvar> dedi. 

Mussolini Strcsa anl:ı 'TUlsını imza 
n ıı;onrn HiUerc bunun görun

düti\ kad< r cıda. bır şey olı adı,ğını 

bildirdi. Nazi propn"nnda ruızıı·ı 

G<ebbels paha biç lemiyecek kadar 
kıymettar olan boşbo_ğnzlıklarından 

birinde bir r.ttlliın '5trcsa cephesi 
lnlia edilirken diler taraftan da 
Führer ile Duce arn:;ındıı bir uzlaşma 
tıemin edilmiş Old~unu &0nradan 
ffşa etmlştir. 

Laval, Strem*dan or ya civar o
lan Cenevraya gitti. Burada ba.Şkn 1 
bir sün.1 kfiqıtnlr tanzim edil ı .1 
M 1 1 l e't le T Cemiyet! tınıifmdan 
reylerin ittltnkiYle isdar edflmiş bır 
lx-yanname Almanyanın mccb :Tİ ve 
mnumt askcrlık usu1unfi ihdas et-

ek llllretlyle 'Yıwmış olduğu 1clc 
taraflı hareltetl takbih ediyordu. ı 

Yalnız 'Danirnarkn reye iştırakt n 
lst1nkA! etmişti. Beş sene sonra he
men hemen nynf gOnde, D:rn marka ı 
Nazı kuvveUerI tarafından i~nl o\u.

1 

nuyordu. 
P.ierre Levııl'in bundan sonrıiki 

rnhnti ona bastan bnın bütün Av- j 
nıpnyı katlettirerek kendisini 'Ios
kovcıya göturdü. Heniot ile Bar:thou 
Fransa ile U. R. S. S. arasınôa mü -
tekabil bir ,-ar.dun misaltı ·çın zemın 
haıırlıuııışlıırdı. 

şam Ankaraya git.mistir. yaıet etmc7c ı uv ffak oldular 
müııisUer, sosyulıstlcr ve ra.ı al o - B. Hulk; T:~zen Aııkarada Na- d b" t·· J" -• ı-ı. sa :ı. ır ur u f:: yı ya.p:naga j 
yal..-.Ller, Hıtkrle 1\1ı.ı....,v ıı ııııı ıııki- fı., veka"letı"le tram\·a. malz., ..... c- fi k ı d •ft o ..... ...... muva -ll o .tm ı.al'. y.ınrıı 

~af phın1arırı_. u r ınukelHI ıd t t ·5- sinin teı ıin:i hu ın la alımı. - bitmesine iki Jnkika iknla Htl.J 1 
kıı -ctrncıt üzere, So vyc;t rlv. yu ıle · cak tedbirle!" Ye idareyi al5.ka- sarncddın son Altınuğ gol-..ii.nil 

dar eden d·ğer meseleler hak - de yaptı. Ve maç 3-0 AltıntuJ
kmda temaslarda bulunacaklar· luiann gu.libiyeti ile bitti. 

ıın b~r kı ıı gıw, Fı.ın ı.r. _ :::.wyt.<t ==d=ır=.===============Bes=·=ik=bı===G===··=ıe=~='tl=ı:ı=nı=·=y=c===O 
mI!Mlkının lehinde bulunu10 du. 

Laı·:ıı mı akı mLUALtrkeıı Sol '1.arıı
:fm 'li c bıltuıssa l uıı stlcr mırı ycl
k-wilerin::ıc i ruz.{;<ıt ı O<.ış... • ..ı.ıw .. ıın 
ümit ®ıyordu. O &ır.tda halk 
hesrnın ilk muteşcl:>bı ·leri olın;.ı 
fatı.Yle komün.st.leruı .nu u.ı ve 
suratı~ oru,.oı-du. Lavul lı , · rı

ka duşunuyordu. n r.un ko .mu u ... -
r(' kahır Lır dıırbe ı.c.kıl edt.-e .,ıııe 

emin ı li. :to'rnnsall!n gıtL ks;c anan - ı 

.Whmıı.ması ~uı Stal~cn tasvıpkiir 
bey. ıınt istemeyi lasarlııyonlu. 

Bu.} le umumi bır b 'Yil al > npı
lırsa L.nval gelecek bcmu ye ıııtıhn-

1 batında ıkvmuıı JUeri lllll21ub ed•:cc
gıni iımit ediyordu. IBı hassa b lcdi
'YC -.n:ı& bulundl.U{u ve yillr".selen ko
ıni.ıııist dal nsı yuziınden mcvk.inın 

tehlikeye .du lu unu eltiti :ken
di .ntihab daiı'eSmde komunistleri 
ez.mek umidind ..ıdı. 

L:ıvıil"in fikri IPCk l'.nrla kurnazcn 
idi. Tccrilbe bunun kendısınc zarar
lı oldugunu isbat eUi. 

.La\ ııl P.arlstcn 11yrılmacbn evvel 
Sovyet Rusya ile u:ıla:mı.ınııı bır 

Fr~n ız - A1maıı yakınln:;mıısınaı hıı; 1 
b r veÇlillc mfuıi t~ etnuycceıtni ' 
HiUere uzun u:wn tcmın ettl. ParlS-1 
teki Alman wırtoe, Fransız - Suv- J 
yet m sa1ukııı daha ı.ı ııılllu ve da- 1 
ha kat'i bır Fransız - Alman ıuı -
laşmosı uı:runda derhal Ccdıı 

edebılcccglnı şuph •ye mtihal lca1mı
yacak -tıibt'lcrle anlattı. 

Lavul Par.Stcki Sovyet scfıri Po
temkın ile misakın musvedde .. ını 'ha
zırladıktan sonra IJunu uıı.aılaınak ü
~ere J.loskovayıı •ıtu. Ken ıne bir 
:siini gazetecJ.cr refakat cdıyordu. 

.Lchistanın ,pny.ıtahtı Var:;ovadan 
geçerken, Leh dıktatörü Marc.ş<ıl 

.Pilsud!ll.i kanserden olum do~eğindc 

idi. • l 
Lav:ı1, malycUndek.i gazetecıicre 

·ybf ağlü~iY~t·, us ınuk · um0f ce ı!l~-• si de t laf isi oüc rahneı~r acır;ı~tu. . ' 
lBa..§ı 1 incide) şarUle, miidafan3.1 çok çetin bir 

kü\lliyet :ve kudl'cLne bilvcnme- L"1 eledir. Bir miıtearüenıize 1 
sinccn de ileti geliyordu. Müs- göre "kılıç kQer, kol övi.bıür", 
ıtahkenı mevJuler caziptir, husu- mudahale ordusu, yine aı a..-.iye ı 
siyle zc:ıgın bölgclenn terki acı- mi bağlıı.nn.caktır.Hnrkofda Ki
dır. Ancak, sevk 'e ;dareni.1 lıü- ycf giti ehemmiyetlidir. Kırım, 
neri, her ne pa oluı:sa ol- bir Alman . Romen orduswıun 
sun, daima orduyu kannmaktan tnn.rruzuna maruzdw· \'~ 1.ngiliz
vc f l&kctle.re dıisıncl tc.n 'kur- incelemelerine bakılrsa, ibuı--.ı.da· 
tamıa:ktır. Ruti cenup rdulan, ki hare'kiit ta inkişafa mfitcnıa
bugilne kadar paıça paı~a vQ yildir. Sağ ·anaoını Azak de..'lizi 
yer yer çevrilımış ve tepelenmiş- ne day1yan taarru•z ordusunun, 
tir. lnsıva.tifi 'hasmın idaresine Kınına bir kuvvet a)ıraral,, ha
bırakruıiar ve yalnız tnaı ruz rekatın.i ni.c;l>etle mus:ı.it şu r.ın.v
fua:mlelerini karştlı:atuikla l-aşan srmde şarka doğru ileri göt.ür
gö.sterdiklerirJ snna.olıır, ltitle - mek istiyeceğini yaziyet gösl\!r
ler h:ılinde esirler, g,ınimctlcr mektedir. Alnıanlıı.r için en yar 
veımeğe mahkitmdurlar. Conup lkın hareket hedef1 Donetz vadi
orduları <in bu clomli a.kibcte sidir. 
uğramışlardır. 

Alınan ordusu, bu cephede , 
büyük harpte de, yarnuı. yerin
de 1ıer .zsttnan siklet mcr'keii 
tc.~il etıme'k surctilc, büyük 
muvaffakiyctlcr luı.zsumıış ve 
Çar oröusunu yıpr:ıtmı.:.tı. 

Kiyef dir:se~'imn, göze çrik 
;arpan bir tehlike yuvası an:. 
ettiği meydanda idi. Her bita
raf ıkalem de, vazıyetin bu ç.ıp
laklığıru canlandırıyordu. ŞiJn
di, olan o1muştur. Cenupta. bü
yük bir Alman kuvveti, yakın, 
belki u?.ak hedeflere yürümekı 
üzere serbesttir. 

Leningrad eir.&fındaki ça.rpış
malıır, biltün şiddet.ile dE:"vnm 
-edıyor. Bu müstfuiı em mevkie 
tahsis edilmı kuwctlerin mikta.- 1 
rını \"e SO\ryet ordulanaın de
nizle :irtib tlarını muhafaza et
mek mecburly ilerini göz.ae bu
huıdurunca, .şehrin uzun miid -
det mukavemet edeceği ta.hr.1in 
edilebilir. 

İlmen golü ccnubundaki Al
man gnrbunu . Leningrad,,n ati 
lbetine b:.ığl mnıyara.k., klŞtan 
CV\ el ana ordu ıle Mo~kova ve 
'burasını örten Rus ana or iusu 
aleyhinde icra edilecek harekata 
iştirak cdeceğınde şüphe ed"le
rnez. 

Sahaya Hakkı, Şeref ve Ya
vuz gibi en kıymetli elemanla- ~~tt:~R~~~~~~~~ 

Acı bir kayıp 
nnctı.n ma.h..'"ll!ll olarak çıkan 
Beşiktaş tdnmı Siifoyman;ye 
karşısında esa.slı ve ezici bir ha
kimiyet tesisın muvaffak oldu. 
Ve ilk dcvreyı ~;ükrü, Eşref Hü 
seyinin ~.ıptıkları sayılarla,' 3-0 Nec ip Ali üçüka 
galip bitirdi. v e ·at e tti 

Oyun•ın ikinci devresi ba.;ftan 
a...-..ıtı St.ileymaniycnin nısıf sa- Büyük b'r teessUrle öğrendi-• 
ha,ın.fa geçtı desek caizdir. Ka- ğimizc göre Denizli Mebusu ve 
çan bır sürü gol fırsatlanndan muharrir B. Necib AH .Küçüka 
sonra sıya.h ne-yaz tnktm K-cma- evvelki gece Biivükadada mi· 
lin sıkı şütü ile 4 üncü blr~ son- safir bulunduğu bir dostwıua 
ıa Şiıkrimün kafasile OOşinc.i ve 1 ev'ndc kalp sektesinden vefat 
oyun\ln sonlar na doğru da Eş- ı etMi!'itir. 
I fin savurduğu topla altıncı sa Bu haberin kendisini taruyan
ytl~na kavuştıı1ar. Ve maç .bu lar aı·asında büyük bir tccı::sür 
şekılde G-0 &~ikta{; n üstiliı- uyandıracağı muhakkaktır. Ce-
lüf,'ii ile bitli. nawsi bugiin kaldmlacaktır. 

Beşiktaş öladının son ve en Merhumun kederli ailesine en 
milhinı karşılaşm·asını İı:;tanbul derin tn.ziyetlemizi sunanz. 
sporla Beykoz takınılan yaptı· tt~~~~~~~~~~ 
lar. 
Takımlar: 
13r:y.ımz: Bahadır, SndetUn 

Kamuran; Cahlt, Kemal. Meh~ 
met,, Kazım, Aytekin, Şahap, 1 
.{tc.f"n, Selahaddin. 

İstanbul _ or: Fikret: Hayri, 
Faruk; Celal, RüştiJ, Enver, 
Y,wuz, Seyfı, Mi.rkerı-enı Tank 
Kadir. ' 
Hakeım: Alımet A<iem. 
Her i i takımın :la henıcıı he 

men müsavi kuvvette olması o-
yunun ço.ır çetin bir şekilde d~ 
vamuıa vesile oldu. 'l'op dur -
madan her ikı kale arasında me 
ıkik dokurken Kazurun ~an 
kapıp !stanbulspor kalesine sür ı 
düğü top san sıyab kaleyi kar
ıruı. 'kanşık ettı. Fakat bir netice 
alınamadı. H men bixaz sonra ı 
da Beykoz knlesinde bclimıeğe 
muvaffak olan 1 tanbulsporlu
fa.r to1m avuda ve kalecinin el
~e atmakla mük~ gol 
pozısyonlnrını heba etbler. Ve 
ıoirinci devre kaı:şılılrlı akınlarla 
geçeı ken 0-0 berabere bitti. j 

fkinci devre hızlarmı arttıran 
'fstıı nbulsporlu1:ı.nn Beykoz ka.-
esinclcıı eksilmediJ,Icri görülü

yordu. Sık sık tehlikeler savuş
turan Beykozlular nihayet Ya
vuzun ortasına güzel bir kafa 
konduran Tank'ın vaptığı sayı 
iJe" 1-0 mağlfıp va.zjyetc düştü· 
ler. Beykozluların bu .golle caıı
lr..ııacaklan wnulurken işi büs
bütün gevscttiler. Bun.dan isti-

faile eden İstanbulsporlular o
yunda üstünlük teminine mu • 
vaffak olmakta gecilanedilcr. 
Ve kaçırdıkları bir çok gol fır
satlarından sonra oyunun 40 
ıncı dnki'kasında Ka.<lirin ayağı 
ile ikinci ve 'SOO sayılarına da 
kavuştula.r. Maç bu şekilde 2-0 
.İsntnbulspor fuıtünliiğii ile bitti. 

FenRrlıahça S1ndındn: 
11'6 • rb:i!ıçe - 6 :-oğluspor - 1 

Maç s:ı.atinin gelmesine rağ
men sarı 18.civcrlilcrin bır sürü 
lü saltada görünnıem~eri Revir
ci! r arasın<la <bir hayli dediko
duya vesile oldu. Hatta Fener'· 
b:Uıçe takım çıka.rmnıyor diyen
Jer de göründü niiıa.y t 6al"l la
civert Cihat, Ömer. Nad, Lebip 
Zeynel, İbrahim, Aydın gibi en 
kuvvetli yedi elemanuıdan ma:h
rum olarak k risi gcnçler<len 
müteşekkil bir takımla saha.da 
!belirdi fakat ıbu seneki liğ maç
larına çok zayıf bir kadro ile i~ 
tira.k odon Beyoğlusopr Fenerin 
bu vaziyetinden iştifade edeme
di. Oyunun birinci devresinde 4 
ikinci devrede de attığı bir gole 
mukabil iki gol yiyerek maçı 
6-1 mağ!Up bitirdi. 

Ga :bsaray - 1 Vefa - O 
Fcnerıba.hce stadının son ve 

günün on mühim .karşılaşna.sım 
Gala.ta.s::ıra.y ile Vefa takımları 
yaptılar. 

Takımlar: 
Gala.tasa.ray: Osman; Faruk, 

Barthou'nun müzakerelerine de- ı 
vmn etmek Lavnl'c gny<'t nmvttfık 

görunilyordu. Fikrince bu misak ken 
disinin Hitler ile Mus..<;<>linlyi s.-ıtın 

nlm k pbinlnrlylc hiç bir te7.ad teş
kil etmezdi. Harici mesclclelrde nttı-[ 
gı cli!er ndımlaT gibi 'bu dah.li po
litikanın icaplarından biri idi. F-ran
sad;ı sol tar. f ku\•vetleri arasmda 
blr anlDŞmn 1ıkri ehemmiyet kcsbe • 
diyor ve tarnf.taı· kazanıyordu. Ko-

&.llin hakkında du.yduğu hayranlığı 
ifade ederken ve Fransaoın Soyyet-1 
merlc misakın ruhuh dnlreslndc ıyi 

imunascbetler idı:ıme etıneyı cidden 
arzu etti~ine daır temınat venrkcn, 
Berlindeki Fransız .sefiri Fran_çois 
Poncet, HıUcrle sıksık vukun gelen 
uzun mıfillkntlarından biriııi yap
makla m~guldü. Se:fır Moskova mu
uıkerclc.ri Ciltl:ısıııda bu :rnül5katı 

bilhassa arzu ctmisti. iBu da Lnvnl'ın 
Sovyet payıtııhtına müteveccihen Pa
risten ayrılmadan evvel oradaki Al- 'ı 
man sefirine tevdi ctm ş oldu~ 

sözleri Führer'e tekrar ctın"k jçin
di. 

Merkez gurubunun bu çapra
şık durumu önlemek mahadile. 
cenuıbn bir ordu kaydırdığı ve 
Rus Strategi Sn.poşnikofun da 
Budiyenniyi desteklemek üzere 
bu kuvvetlerin başına geçirııdi
ği ı:nılaşılıyor. Mareşalın vazife
si, artık tedafilidir. 1000 kilo -
metrelik cephenin, düşmanı içe
rilere doğru adım attırn12ınak 

Merkez cephesinde Alınan or
du.su, he tta biraz da mevziı ge
rilemeler yaparak, Tiınore11ko 
ordularını tesbit etmişt'. U m
dan sonra AJman oıtlulannı ... ~ 
bü_ uk kısımlaıile Rus merkez r 
grnbun:ı teveccüh etmcleri kuv ş \ 
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16.'()8 9.28 Ezanf 
12.04 15.24 Vas:ıt1 
Yataı ima k 

1.31 10.19 Ezanr 

19.28 4.16 Va.atı 

:Mo.skovodan avdet ederken Lavnl, 
Mareşal Pılsudski'nın ccııazc nln
~ında Fransayı resmen tcnısn etti. 
Orada Alman hnvn kuvvetleri scli 
Goe.ring He görüştu. ikı saat Lavtıl 
ile Gocriııg Varşo\ ad "\ orr t -

1 
linde basbasa giz.li gorüstüler. Mü· 
llkat nıhnyet buldu .. u Zillıı .ı, Jn
sız - So\•yct misakı hilklımdeıı duı
muş bir varnl.."11 demekti. Berline av-
det edince, Goering ecnebi d.11lomat

lrnına Fransa He Sovyct Rusya ara
sında bir mlsıık mevcut 01dult1,a on· 
Fransız - Alman onlıısmast yapmak 
hakkında beslediği arzunun boş bit" 
hayalden ibaret knlncağıru La-;ale n
cıkı;a bildirdiğini hnber verdi v.e IJlr 
kahkaha ile ıli'ivc etti. "Zann de. m 
ki demek is~mi L;:n: al anlamış
tır.,. 

Goering Leh tanda bulundu u sı 
r '1 r "' ru tü. 
Cenaze alayında M r al Febın'in 

yan nda yüril.du. E vcl c de b r e-1 

re bir.bir.lcrlyle Yugoslııvyn Krnh 
Alexandre'ın cenazesınde gorüs
rnuşlcrdi. Bu münasebetle, matbuat 
Büyük Harbin ikl büyük akserinin 
bribiıicrine ne kadar samimi mua
melelerde bulunmu~ olduklarını 

işaret c.tmiştı. Bu defa, cenaze alayın
dan &onra, mahrem bir müliikat için 
blrlcştller. Mareşal Pelain Fransz -
Sovyet munhcdennmesinın hlikümsilz 
bir hale sokulması lfızım geldiği 'ka
naatıylc Frnnsay<t dondu. Hnlbuki 
evvelce bu muabcdenamcye hiç blr 
muhalefet göstcrmcm~ti. 

Lavtıl Frnnsayıı avdet eder ctme2: 
Fransız - Sovyet misakının dnhill 
tesirleri hakkındaki hcsaplarınrıı 

boşa çıkmış olduğunu gördu. Paris
tcr.ı belediye intıhnbaıtı Sol partilere 
bilytik bir znfcr temin etti. Bilhassa 
komünistler pek kfırlı tıktılnr. Pa
yıtaht etrafındaki mahallelerde, Pa
rlsin san:ıylleşmiş "'Kızıl ku - nda,. 
ekseriyet kazandılar. Aubcrvilliers'
de Hnrlciyc Nazın tarafından blzznt 
sevk \•c idare cdilC"n cncrjık b..r in
tlh!!bııt mü<'lldclesııre rağmen La
val'tn arknda:flanndıın bazılnrı ko
münistler tanıfından mağlublyctc uğ
rııtıldı.. 

( Ar1;a.,ı var) 

vetle muht el.iir. 
Rus tebligleri, bütün cephede 

devamlı musaranlardnn bihis
tirler. Merkez gurubu, Rus mu
kavemetinin gıh·endiği en bü
yük bir kı"vettir. Tiınoçenko i
se, Rus ordusunun medarı ifti
harıdır. Rusbr, bir çok sınıfla
rını silah ve ış başına çağinnış.
lardır. Bu meyanda önce tallı:ı 
ve terbiye dcvı-esi geçirm!ş o
lnnlarla ordl4 bo ,lultl<!l1lllll dol
durulacağı tabiidir. Ağır zayia
ta ka.tiamnakln bernber, Rus or
dusunun yine büyük muka.,.e . 
met kudretini haiz bulunduğu
nu her günkü hadiseler teyit e
diyor. Rus ordusunun, MalıHri

Su kil ü e sa niicev herleri 
b nen içi 

Bir milddet evvel, Gedik p:ıpda, malt bileı'Ck :ıhnak 6UÇUndan veril-
Hornlk :adında 85 yaıında ılhtlyar mlflerdw. 1 
ermeni kadınınının evinde kiracı ı. Anc<ık, Münevver tevkifhanede 
ken, lhUyarın mutfakta bir ıu kü· oldu'liu için mahkemeye get.rlleme
p{lnUn lçtne sakladığı mücevherlerl mi,, d:ıvucı madam Hornik dınlen
nı çala,, .. k kaçıın ve bllahııre yakala· 

mı , ~uyumculra da sorguya çe-
nan Münevverin muhakemesine, ev kılmişlerdlr, 
v iki gün lbırtncı aulh ceza mahke· 
meı:lnde başl:ınmıftır. 85 yaşında olan madam Homik 

Münevver y:ıl<alandığı :aman çal- mücevherlerine çok :Yanıyordu. Ağ· 
dığı müoevherler.chın bir k11m ı Uze· r gLbl bir -ıe mOcovherlerln kıy· 

metı~rinlrı çok yüksek olduiiunu aa 
Jatarak §Öylo demlitlr: 

rinde bulunmuçtur. MDnever mıh· 
kcmede kendini flSyle mUdafaa et· 
ml§tlr: 

nin hatırlattığı gi-bi, da11a şim- s:- Mutfaktan su alırken küpOn 
diden birçok şeylere ımüftakir içinde !bir define buldum bir cDrU 
bulunduğu teslim edilse :'bile , 
bir çok kuvvetlerini teslih 1·e 

«- KllpU mutfaktaki malta tat· 
larının a ltın.a gömmU§tUm. üzerini 
tekrar kapatmış, sandık il1! de .ıört 
mUi-tum. Münevver beni gözlemlı 

ve müceherled,.e ~karkea görcnk 
bilAhare çal.mıµ techiz edebileceği de bir haki- 1 

kattir. Kışa götüren günlerin 
çok daha kanlı saf.halara şahit 
olacağını kestirmek münıkiln
dür ve ıbu hamin talihini ise 'bu 
çarpışmalann Rlribeti tayin ed~ 
bilir. Bund n ötürü, miittef.ikle-
rinin ilk yru-dım tayyare ve 
tank kafileleri de §ark cephesin
deki 'SD.VotŞbro.a. yer ab:nışlardır. 

mUcevher gl5zlerlml kamaftırdı. Ma

dam Hornlk'ln olduöunu bnmJyor• 
dum, aldım. 

Bir kısmını Attım, harcettlm, 
bir kwnını da dostum Atiye dlljilla 
yapm~ için verdim.-

~ !uııevverc m\lcevbcrlcı1 sattığı 

kuyumculardan 9 tanesi bulunmu§ 
ve satın aldıkları mıttar lct!rdat o• 

Mali mcsrtıku satın almaktan 
ınm:nun dokuz kuyumcu da, bunla
rın hıreszlık oldvklarmı bUmeden 

aldıkalrnıı. a8yleml§lerdlt-. Neticede 
mahkeme, maznun MQnevvel'ln tev· 
klfhınedan cefbedllerek sorguyn ço

ıunarak kendilol'I de MOncwverle kllmesi lı;bı bllfka bir gllne bırakll· 
ber.abcr ayııJ mahkemeye hıl'Clzhk mı§tır. 

Yazan: ULU~ 
. 

Ses san'atkU.rın.nnııı · 
na tfı:bi ol:malnn h~ 
lediye kararı ~ 
dedikodulu ıbir mevzu oJdtl-

Hergün buna dalı" b 
fıkı--.ı.lar, müruı:kaşalar o 
ruz. ~ 

İmtihan edihneli, edil!fleP'~ 
filan artist bunu Jmbul & 
cekmiş, edecekmiş. .Etnı 
etmemeli imiş. Falan not' ı;; 
memıiş, filan heyec~n 
ta b..'\Şlnda ;baıy~. jla-, 

tihana koea k~ ge}lniş• ~~ 
u··ı·· .. d • _,,. de'Jl"' o urum e gırmem. 

'il 
Bir J andan da gazetele!'1 

portaJ muharrirlerı, foto 11, rı siliih altına alııun~·· · i 
hayır resimler alııııyor .. 
sütun yazılar yazılıyor. J3it 
huydur gidıyor. 

Bu patıt'dının jçlııde 
şahsi fil,rım .nedir? 

Artutlor imtihnna tam 
lı mı? Olma.malı mı? 

Şüphesiz lınyır. Gfu:cl sııtlt" 
laı n hiç birisı tah~e eldf tJ 
lmez. San' tkiır, anasındatl 
silim bitırnıiş doğar. Bu tııl~ 
adın. "alla.h vergi-ti" dctlef 
atlrfırm, saıı'at hE.yatına 1l 
sı bütün iJu.y;ıtmc..ı bır ıi~, 
devresi ge<:irmesi ve "hail' 
nilen en mürhiş b1r mi?Ple 
heyeti kar ~1sındz. buıun.ınıısı 
mekt.ir. 

McSklm-, koru:f>rvatu 
tahsıllcr bu istidada bir · 
vemıelc ~çindir. Yoksa rast 
bir ada.mı san'atkar yapll1.~ 
çin değıldir. Artist nota b' 
miş, devrikebir, yahut geıı~ 
suıünu vuramazmış ... Ne Çl""..,1 
Şüphe yok ki usule vakıf ol ~ 
daha mükemmeldir. Fa.k~_..j 
meme.si bir noksan te§kil ~'_. 

Çok sevilmiş lbcste.karl 
dan eski <lostum Bimea eı:ı 
şa giden şarkılarını beste~ 
zaman o çetin usuilerin hiç 
ni bilmeroi. 

Sa.n'atta hikhn olan tfl)bi,ı 
trr. Zaten bizim şark mu~ 
sinde notanın külliyen aJe)~ 
deyim. Besteleri.mfade öyle 
nU{;ıneler, öyle tavırlar, ,~• 
duru§lar .vardır ki bunJ.ıı.rı n-r 
nın takayytidü ile tahdit edi 

1 san'alkarm hüviyetı kayb01tl 
Bu münakaşayı her zam3.11 ,gıt 
hum Zıya paşa He yapaı·dı:l'). 
ikimiz de birbirimh:i dzam ı;> 
memiştik. Bu itibarlar san'oJ.:.d 
rın nota bilmemesi numara~
racak bir noksan teşkil et;ınV 
Avnıpada san•atkarlar J<Od 

servatuvardan rııeırundurlal"· 
n:~) ~ular oda vardır. 1eselfl ~' 
buyük sahne nrtistlerinden rr 
men Zcnıie komervntua.ruı f 
!unu bilmez. Mor· Şevalive. ~ 
tiha.ndan sonra mı sahne>•e \r 

mıştır? Böyle odaha yü.Uerce. 
ya.biliriz ki mckte'be •e imt~ 
na tabi olınn-dıkları halde b 
onlara büyük 6all·atkar p:>~ 
veı meh-te tereddüt t.memjştıf 

Bu if rla ben imtihalıııt f 
leyhindayim · yalnız bir noı; 
var . Bu imtihan tasfiyeye 1 
met cdecekf"ı" o zaman biil 
kuvvcti.ınle taraftanm. Çw 
san'attaıı .ın.n'!lltkiı.rhktan n. 
bi oluıiy/ ~tarın, nıalıza al ) 1 

nak, ki-' FiZ öud11k saye:siudc ,ı 
san'au ocnimsemclerL1e bıı v 
ğ.i1 h:ıt.üi san'nlkarlaı-ın ken~ 
ri bile tahammül eden;ezleı. :ı 
mühim nokta hiç şüphesiz 'he. 
mizin fikrlııde intiba husule f 
tirecek mühim bir 8.rml1lir: 

Sa.liım; Muca~ !Enver, 1sr. • 
Gıız.a.nfer, Arif, Musta.f.a, E~ 
t.Iehmet Ali. 

Vefa: Mmrahbit; Vi.lıit, ~ 
~ Süleyman, Lutfi, Şü$ı 

Verdi, Fıikret, Hakkı, Hfue~ 
:Mustafa. liakcıu: Şam ·r~ 

Oyunun bir.inci dcvrooi tJt 
maniı.sile mütevazin bir ı;ieki 
geçti. Galatasaray hücıırn.lnt 
semeresiz bırakmıığa mu\·aJ 
olan Vefalılar san kırmı7J 1 

ileyi sık sık ziyaret et~mekı.e' 
geri kalmadılar. 

Zaman zaman çok seri ve el 
tin bir lrazzyet alan O) unun 11 
ırinci devresi her ild tarnfın_ ~ 
tün gayretlcrine ~ o-' 
beraberlikle bitti. 

İkinci devrede :hıY.l&nnı artı" 
ran sarı kırmızılılann Vefa 1'' 

· · sık, sık ziyaret ~~~ 
görülüyordu. Fa.kat QO.k gür>': 
oyniya.n yeşil .beyaz m~ 
Galatasaray forv<':t.lerini lb.ir tilf' 
lü gayelerine ulaştıraırnıyorıııt' 
dı. Nihayet san kırmızılılar c)ı'J 
nun 31 !inci dnkiltasında :Mel>' 
met Alinin ~ktan savurdu~ 
toplaı 1-0 galip vaziyete girdi' 
ler. 

Bu sayı V e.f.a. fon·ot:ine JJ~ 
verdi Oyunun sonuna kaıdil1 
Galatasaray kalesin.den ıewllll6 
diler ve esaslı bir üst.ünluk tl" 
nıJninc mııva!f.ak oldular. 
kat kaçırdıkları bir çok 
larla neticeyi değıştiıınq, J 
türlü muvaffak olamadılar Dl ~ 
1-0 sarı kınnızı to.lomıo 1Y 
lbiyeti ile biti. ,... 



insan oğlunun eze i zafı: 
Dil kur mu v 

--o--

~un dam, ihtirasları otmayan değil, on1ar1 diz
~lernesini bilen adamdır. irademiz, ihtiraslarımız 
ttl{ rinde i hükmOnO bir defa elden kaçırdtmı ar· 

onların esiri ve kölesi mevkiine düşmekten 
iliç bir şey bizi koruyamaz. 

Di ayra ı dola· 
yısile gönderilen 
tebrikler teşek· 

kür ediyor 

Yazan : Yaşar N&bi Nayır 
Ankara, 28 Ca.n.) - Türk Dil 

Kurumu Genel Sckret:erltğinden 
bildirilmiştir: 

ue~~ııın:~, dini 
Gır • Uısaı:ı. oğl.unwı ezeli zafı-

. ~ zmnanırnw.da bencl
llııı korükleycn hayat şartları
tlti bu_ za.fı alabildığinc inkiJa.f 
~dıgin.i göruyoruz. Atalan
il\ k mirası olan o pek sevimli, 
~ altnılı tevazu gitgid aı~ 

an kaybolınada. 
~lldini begenmek ve kendinı 
'll'o.~~ ıneflıumlarıw yanyana 
t'l '4Ulnl. Halbuki bunlar apay-

Qeyler! Kendini beğenmek, 
~~a fena bir vn ıf sayıl-

. lCa.p etmez. Bir çok büyük 
~ kendine güvenme ı 
l(~aJısulti olduğunu bilıriz. 
'alı e güvenebilm içinse in-

ltı kendini beğenmiş olnıa.w
elbette ki lüzum vardır. lf

tıı. ta Yaran bir kendini küçükgör 
~~?u~usunun, bUtün baearma 
f~ kötürünıleşt.irerek 

l'<lı, Çok def tam bir verim-
~iğe götürdüğüne hayattaı bir 

tnlGaller bula.biliriz . 1 

ltı l\lendini beğeonıek duyguoo, 
~ ~k kendini üvımek arzusu 
~U':1~ belirmeye başladığı an
lb.ı itibarendir ki hem hOtJ ol
t~_l'lı.n, ham de beklenenin tam 
~ine neticeler veroo bir mahi
.,~ alır 

~ ~ aı'.zu, baeı ferdlerde o ka
~ nıkişa.f eder ki, adeta fren-
.~ i elde olmıyan bir iptili, 
~ nev; ruh haatnlığı derecesi-

.. Vnrabilir. Tanıdıklrnımıza, 

~zin önünden, b'r geçit 
b "t1'Jnrsak, içlerinde bu türlü 
lilruı~n eksik olmadığım gö-

,},__~yetin, pek haklı olaW<, I 
~ rördüğti bu kötü iptilanın 
~elini ihtirasta aramnlıdlr. j 
~ kıt obn insanlarda ben

bu türlü aşrı belirtileri-
• rast.laruım:ız. Fakat iht.i-
~. kötU bir vasıf 

~? Böyle bir iddhıda bulun-
fı" .. ne le etmiyelim. Zira, ı 
ib~. eserleri ancak bilyük 
11 ~"8.ların ilh m etmiş olduğu
ilı u. hep biliriz. Ruhunda hiçbir 
.ı lıruaın Uivlan ka.ynaımıyan a
"Cl.rn, kendini ömUr tüketici U· 
~ ve ağır işler verenıez,

1 

bu 
~den tabiidir ki cemiyet ıçin
~~e. bir rolle iktifa etmek 
b~yetinde kalır. Osmanlı 
.~~at Şartlan ve dünya gö
~~ bu neviden insnnL-ınn Türk 
~ t 1U~uğunda lüzumundan fe:
i-i~~ltmıştı. Kanaat ve tcvek
ft-u ülküleştirilmiş, dünya ni-
:etleıine karşı bir üçüksome 
~~~ daima telkin edilegel
hı~ • Şüphesiz, 'biz bugün, a
~ ~ bu zihniyette, arzu.lan 
~uş yurddnşlarm sayısı! 
~ ııdar azalırsa. o kadar sevi-ı 
a~·, Hayır, ihtirasın aleyhinde l 
L"6unn. tam tersine ihtiras.- 1 

~-tı.yaııdırmak, uyanmış fhti_I 
~ ~ bilemek, t:erblye sistemi
~~ ~c:ı esaslarından b.ri 
~.diyorum. 
Olgun adam, ihtirasları ohnı

~aıı değil, onları dizginkımcsini 
!'ilir aifundır. İrademiz, ihtiras-

1anmız üzerindeki hti.ktnfurll 
bir de.fa elden kaçırdı mı artık 
onlnrın esiri ve kölesi mevkime 
d~okten hiçbir §eY bizi konı
yrunaz. 

Dıtirnsuı en kötU tecellisi 
ıse övünme şeklinde belirenidir. 
Ovunme arzusu insn.nın ta:b.ia
tında var. Nefsi herşeyden ii;sı.. 
tıin görmek ve gö3tcrmek mey
li, tohum halinde de olsa, ruhu
muzda sıı:klıdır. Bu meylin, bize 
fennlığı dokuntı.ca:k şekilde ha
re.kete geçmesine engel obnak 
için, her eyden once, öviınıne
nin hiç bir zaman kendi lehi -
mize ve menfaatimize olmadığı 
kana.atini odinmeliyiz. 

Gerçekten, düşUnelim: Bize 
hep kendinden bahseden ve ken 
di meziyetlerini, yaptığı işleri ö
ven b·r kimse karşısında duydu
ğumuz his nedit? Elbette ki 
hoşnutluk dE!b°ril. Hatta bu kimse 
takdir ettıiğimiz, meziyetlerine 
inandığımız bir d.ostu.wua olsa 
dahi. 

Kal'Ş1SJndakine ağzını açmak 
imkanını veımıyerek dumıadan 
ikonuı>roak hoş bir şey değildir. 
Böyle bir konuşmanın mevzuu
nu yalnız kendini aliı.kadar edr.n 
şahsi hususlara inlüsar ettirmek 
daha fenadır. l''akat mütemadi
yen konuşan insan ayni zaman
da kendıni övme ten ·a bir 
şey yapmıyorsa. bu hepsinin en 
fenasıdır. B3yle b!r insanın et
rafındakilere kcndıni sevdin:ne-

9 uncu Dil bayramı dolayısı1l) 
yurdun her tarafından Cümhuri
yet Halk Partisi ve Halkevl ku
ruluşlarından, umum üyelerin -
den ve bütün Di1seveı'lerden ge
len candan kutlama tel ve yazı
larmı, Dil Ulklisünllıı gittikçe 
yaygın olarak ulus içinde ycr
lesmesini.n bir belirti sayan 
Türk Dil Kurumu, bu 11,gilerdcn 
dolayı Ö?..den sevgi il~ saygıla-
rını sunar. 

----1111«.---

Rus o , çliöi yard;m 
istiyor 

(llaı tarafı 1 lnol eayfada) 

J.azımgclen malzemeyi temin 
edecek surette çalışmn.ktır.,, 

Bir İngiliz fılo unun 
götürdüğü. n 

Londra., 28 (a.a.> - Lon
dra şehrinin a.v tu.yy.:ı.rclerin
den mürekkep bir filo.su 
bugünkti pazar günü Mos
kovada yapılacak. olan 
genslik toplant.ısuıa İngiliz 
hava kuvvetleri ile Sovyet 
hava kuvvetleri arasındaki 
bağı tebarüz ettiren bir me
saj götümıliştür. 

---» 11 c.----
Alman tebliği 

sine ihtimal verilemez. ( Baı tarafı 1 lncJ Myfada, 

Hakikaten bilyUk işler ba- nın menbalarında tayyareleri -
şarmış bir insanın bunlardan an.iz naklıye gemilerini ve demir 
bwetmek istemesini müsama- yollanın bombardıman etnl:ia -
ha ile karşılayabiliriz. Fakat }erdir. 
bu vaziyette bulunan bir kimse Kronşt&t limanında bom ~ 
bile, yaptıklaruu görüp takdır baTClıman tayyarelerimiz bir 
etımek vazüesini ıbaşkalnrına. bı- Sovyet zırhlısına tam isabet kay 
raksa aliıka.niıza. ve muhabbeti· dctmişlcrdir. 
mize dıiha çok hak kazannnş o- Alman tayyarelerinin gece 
Iur . taarruzlarının hedefi Mosko -

Eski zamanın 'büyükleri bu vnnın askeri tesisatı idi. 
değişmez hakikati bildikleri için Ö8el 
dir ki teva.zuun cftzib tülüne bü- 1 ei~ 
rünerek olduklarından da !büyük Beriin, 28 (a..a.) - D.N.B.: 
görünürlerdi. Fakat zamanla, Ajansının aldığı bir ha.bere gö
galiba fikirler gibi duyguların re ÖSel adası nçıklannda Al
da modası geçiyor. 'l'cvnzu, ar- man tayyareleri kendi siliiıhları 
tlk piyasada bozuk bir akçe gi- ile seri bir Sovyet botunu tah
bi sürUmsüzdür. Kondini öv- rip etmi§ler ve bir ihraç tcşob
mek eskilerin indinde ayıp bir büsü esnasında So\'yctleriıı iç
çeydi. Şimdi bir meziyet sa.mırak leri asker dolu sekiz nakliye ~ 
onn dört elle saınla.nlar pek çok. misini batırmışlardır. 

Şifahen de çirkin olan övün- ~!!!!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 
me, yazıda büsbütün çirkin takip ettiklerini sanırlar. Hal
bir mahiyet alıyor. Yaı.zılannda 1 buki bu hareketlerinin hiçbir 
kendilerini medhetmek lüzwnu- 1 vakit bekledikleri ııetioeyi ver
nu duyanlara ~cıarmı. Böyle meyeccğini düşünmezler. Hakl
bir hareketin okuyucular üz&- ki bir kıymet, ne kadar uzun za
rinde iyi tooir ynpa.cağını, söy- man gizli k.a:lsa dn ergeç moy
lediklerlııe herkesin. inanacağını dana ç.ıkar. Anl:ı.şılmtyn.n kıy -
nasıl sanabilirler? motiınizi, şeyhin kerameti lren-

Muhitlerinin kendilerini an _ di ağzından me.nkul Olduğu gt-
bı, kendi prop:ıgandnlnnmızlıı 

laıuadığı, liyıkı vcçhile takdir herkese tanıtmıya kalk ak, 
etmediği kanaatini taşıynn in - mevcudiyetinden "ikftvet eltiM-
sanlar vardır. Buolann bir !il' ,., Fı' 
kısmı, yazılarında kendilerini ö- miz bir haksızlığın telafisini bi-

raz daha geciktirmekten ba§lw. 
verlerken bir haksızlığı tamir blr netice veremez. 
etmek gibi dürüst bir ma.ksat Y r Nfıbi NAY.tR 

GOZELLİK KRALİÇESİ 
l--IA~i~i BiR HADiSENiN 

vazıyet.i.mle mütennsip muame
le görmek isterim. 

- Taıbü değilrni ya? 
- Tabii fnknt degil ! 
- Beni hayrete d Uşüriiyor -Al 

l::\__ -. Sorunuz bayan Feri, cıecu. 
~rtnhi bekliyorum. 
. lilstağf'urullah dem ~ lüzum 

tii sordum: 
. - Ben sizin hizmetçiniz 
~ k!tibiniz miyim? 

- O nnsıl söz bayan? 
ttı. - Açık bir söz. Bunu öğren-

ek istiyorum. 
lti - Hele şuraya oturunuz. &ı.· 
a.. ll olursanız daha iyi koııuşa
"illı-iz. 
~Oturdum. Ayak ayak Ustüne 

trnı. Masndaki kutudnn bir sı
fll.rn ü:lım. Sormadan yaktım , 
~fosur dumanını savur.ına
rl~- başbdun. Mtlım eım Selim· 
~ aşağı olmadığmıı göstere -
~- Hiç çıkarmadı. Hat 
"ti. kibriti elilo un ı,..,_., lr istedi 
~elti J----- ' 

paldım. 

- Sizi dinliyorum. 
01.:::_ .Ben burnya. İngilizoe kıl.tip 
H~cut geldim. Yazı işlerine da.k 
~ Olarak OOğil de kendi iste
l.'lJnle Vardım edecek · . 
-T ü, ta.bil. 
- n l!!Ün kadar bir İngiliz -

Ce kağıt tercüme etmedim.. 
11_:- l.şler henUz nçıbnadı. Lon
"""U Piyasası b' . kliring' k ten· wm , on-
ku Ja.nsı işleri.ınizo bir türlU a-

E:rdirezniyor. İstıanbullıı. tica.-

retimiz yeniden dört buçuğu bi
le bulnuyor, ne diye ikliring, ni
çin konteııja.ıı? Diyor. Ortada 
henüz tahakkuk ctlneyeıı ıbir si
yasi anlaşma, hatta bir it.Ufak 
§a-yiası da dolaşıyor. Bunlar dü
zeldiği gUn işkr açılacak. Oza
man başın17.ı kaşıyacak uman 
bulamıya.cn.ks:nız. 

- Ne diye beni şimdiden an
ğnje ettiniz? 

- Ogün gelince sizin iktidal"
da birisini kapış ederler. Adam
sız kalının. Onun için ~diden 
anğaje etım işime uygun gel
di. 

- Fakat boşuna rlık vermiş 
olmuyor musunuz? 

- Canım efendim! Bu ne si
zin için p:ı.ra.dan sa.yılacak bir 
yek'Undur, ne banim masraf ibüt
çcmi .zerre kadar kabartacak 
bir yektin. Ayda yüz clli kağıdın 
ehemmiyeti mi olur. İnşaiillah 
binlere lirn kıwınac:ığız. Ben 
i~ ttkadaşlıırmu dalına kendime 
hissed:lr ederim. Bu sayede i.5-
lerim kronometreden iyi gider 
EM>irli2i ile ça.lışmnk, kaza.ne 
ortaklığı ile ~. Benim 
metodum bu. 

- Bunlar sizin bileceğiniz iş-
1 . Ben yalnız burada ictinıni 

swıuz. 

- Kısa söyliye;}-im: Bayanı -
ruz beni düşküh ıbir kız sanıyor! 

- Ne miinasebct? Nasıl o
lur? 
. - Beni sizden kıskn.nıyor ! 

- J{ıskanıyor mu? l la.dclin ... 
mi düşmüş! 

- Bu çeşit bayanların kıs -
kançlıklan, karşılarmdak..!eri 
düşkün görmelerinden dnğar. 
Sözümü kesmeyiniz ıica ederim. 
Sa.nırlarki kocaları matnh mnh
lfıklardır, ve biz onlan baştan 
çıkarıyoruz! Reddetmeyiniz. her 
yarı cahil kadın böyle düşU -
nür, dünyanın ne tarafında o
lursa olsun. 

- Bu kısknnslıktnn eminmi
shıiz? 

- Emin olmasrun söylemez
dim. 

- Sizin hesabınıza çok üzül. 
dilin, mUtecssir oldum. Fakat 
kendi hesahuna epeyce memnu
num. 

- Açık kODU§UDUZ ! 
- Rica ederim, maksadım 

başka. Neden memnun oldum 
bilinınisiniz? On senedir evli
yiz. İlk defa sinirlerimin biraz 
hareltet.c geçtiğini işittim de a 
memnunum. Güllimscmekte hak 
lısnnz. Tam on senedir sırtı:::n
da keınik biçimle bir pamuk çu
valı taşıyorum. Bir dnkika darıl 
sann.. hn'\'ll"! bir snniye ağlasa-

YENi SA.Han 

Harp kar sında 
itara kal ak 

istiyor 
Stokholm, 28 (a.a.) - lsvcç 

maarif nazırı M. Oaggo söyledi
ği bir nutukta demiştir ki: 

İsveç siyasetinin csası,btl~ 
devıetler arasmda.k• hnZ1be mem
leketin silrilklenmehlne mftni ol
maktır. Kbamızm yeni nizamı
na knrşı kayıtsız ve idraksiz de
ğiliz. Daha iyi bir vaziyetin ku
nılmasma bütlin lruvvetimwe 
yardım ctmcğe hazınz. Fak~~ 
komşulıınmızla olan münnsebet
lerimiz bıle bizi şu ve .. a bu tara
fın yanında harbe sürüklememe 
si lazundır. 

erikan m3cl'sin ~ 
( :Jaştamfı 1 inci Sayfad::ı) 

m~k için onlan harp gemılerinin 
himayesi altına vermeliyiz. 

Ameıiku ~'nl1ındu 
girecekmiş 

Johannosburg, 2ş (a.n.) 
General Smutlı air nutu!t lrad 
ederek demiştir i: 

".Amerikanın bu haı:pte yanı
mızda yer ala.cai!ı sau.t pek y .. 
kındır. General, Hiflerin Rus
yaya taarruz etmekle muazzam 
ve pek bilyii.k bir mesuliy t al
tına girdiğini söylemiştir. Milt:r 
tefik.ler belki daha bir çok çetin 
muharebelere sirec~klcrdir. F'a
kat tehlikclcrin en b'.iyilkleri at
la.~-ttır. 

General Smutsh §unları ilave 
etmiştir: 

''Hitler bir çok dü.<:man kQ •• 
zandı. Bütün Avrupa kendisine 
ve vücuda getirdiği eserlere kar
şı. ayakhwdı. Hüniyet davası 
ııetice(d} birnurc kazanıla -
<'aktır. 

Sovyet tebliği 
(Ba.ştarafı 1 inci Suy/a<fo) 

sulü ihdas edilmiş ise de hiçbir 
gıda eksik değildir. 

Lorovski Alrnanların ÖScl a
dasını zaptebnediklerini teyit 
etmiştir. Muroa.Heyh Ahnr.;nla -

. nıı evveli bu adayı işgal eWk
lcrini söylediklerini f&k:ı.t bu
nun doğru olmadığını söylemiş
tir. Almnnlar sonra bu adawn 
kısmen işgnl edildiğini bildirmiŞ
leroir ki bu dn doğru değildir. ı 

Lozovski İngiliz filosunun Al 
man filosuna. çok zayiat verdır
diğini, Almenları Baltıktal-.i sev 
külceyş noktalraını el geçi~ 
mek .için muhriplerini ve kUçUk 
harp gemilerini kullamnalan 
kendilerine pek pahalıyn m:ı.lol
dt1oı7unu ve bu sobcple a:ı'i.ık geri 
kalan gemilerini tehlike~ sok
mağa cesaret edemodiklenni 
söyltmiştir. Lozovski şuııları 
iliı.ve etmiştir: 
Şimdi Alman filosu Baltık

taki Sovyet filosundan çekin -
mel::te ve Sovyet deni?. istihkam
lanna tasnııza ce.1tlret edan<> -
mektedir. Hü11iaa Ahnnnlnr bu 
denizde bir çok harp \?e nakliye 
gemileri ybetmlı erdir. Şimdi 
yalnız küçük gemilerini kullan
maktadırlar. 
Rusyadaki hı jz 'el 

fn.aliy u 
Londra, 28 (a.a.) - Hava ne

zareti, ,İngiliz tayyarelerinin 
Rus - Alman cephesinde günden 

na, hayır! biraz harelrete geçse
ne, hayır! Aile içind"' ha.rekct ol 
ma.ymca hayat olmıyor. Duni -
yo~ um ki gece gUnd ür hırguı· ,._ 
d ... lim. Hiç olmaz.sa müsbet v&
yn menfi bır canlılık o wı. 

- Hayatınıza. müdalıal ede
cek değilim. 

- Size bunu kim haber ver-
di? . 

- Asıl bana dokunan bu de
ğil mi? Bayanmızın beni kıskan. 
mn.sı mumkınıdur. OıaoıUr. Fa
kat bu, ni~ !)'Ct meşhur bir avu
katın bayanıdır. Seviyeme uy
gundur. Halbuki bunu sokak so
kak dolaşan az çok bayağı biri
ne söylemiş. Kıskançlığı yakış -
tırs:::.1D bile bunu yakıştınunrun. 

- Bilmiyorum ki kime söyle
miş? 

- .Mebrureye söylemi~! o da 
hemen bana haber Verdi. Hem 
ne eda ile? Sanki bu kıskançlığa 
hakiki bir sebep varmış. Ayağı
mı denk al alı imişim, yoksa 
bayruıınızın size karşı büyük nil
fuzu vn.rmış. iıle yapacaksak giz. 
li yapmalı imiaizl 

- Baştan ba§a hezeyan! 
- Doğrusu baştan başa ?.ehir. 
- Ben kUstahlıkları ceza -

sız bırakmam. 
- Kuln.ktnn kulağa dolaşacak 

bir skandala ve. ile vermek iste
mem bay Selı 

- Peki, ne yapalım? 
- Sizi bilmem, ben daha baş-

lnnğıçta işin önüne gcçmeğc ka
rar vcrc1 '11: İstifa ediyorum. Bn 
na lütf er ':>on.servisimi veriniz. 

Üç a 

i ver dev et eri 
Şef eri arasında 
telgraflar eati 

olundu 

At a ya 
mağlup o sa 

ah 
Yanlış hesap 
döner mm tı lan d 

Üsküdan geçmiş olur. 
iyat mürakabe omisyonu 
oduna koyduğu narh ya.-. 

nılmı§. Vakıa yaiılış h p Ba • 
dattan döner fehvasınca komis· 
yon da işin fark:ınaı va.np oduna 

( Baı tarafı 1 inci yfada) 

siki işinde artık tecrUbe dewe
sinden çıkarak tahakkuk devre
sine girmek 18zımdır. Avnıpa 
barışabilir ve bütUn Avrupa 
milletlerinin de bu barışa. ihti-

---0- yacı vardır. Zira lıarp devam 
IBerlin, 28 (n.a.) - ÜçlU Palt- edeck olursa düny ın hali ne 

tın yı.ldônümii münasebetiyle olabileceği kestirikmez. 

)'cruden narh koymayaı karar ver 
di a bir aydan beri do fstan. 
bullulardan pek çoğu narh üze
rinden yani çekisi 560 kuruştan 
kışlık odunlannı tedarik etmiş: 
bulunuyorlar. · 

Hitrer, :Mussolini ve Prens Ko- Rus mukavemeti hakkında HUiasa atı alan Ü üdarı 
çoktan geçti. noye arasında tclgraf1ar teati Benoist Maohin demiştir ki: 

edildiği gibi Alman, İtalyan ve Rus mu vemeti meselesi hal 
Japon Hariciye Nazırlan nra.-ı edilmiş değilse de o kadar Jruv
sında te4,araflar teati edilmiştir. \"etinden k-aybetnıÜltir ki artık 

Bu telgraflarcU Üç1ü Pakt Alm:mya i<'in ciddi bir endişe 
devletleri Wrb.rlerine ıb!l.ı:,"i.ıynn teşkil edemez. Avnıp:uun umu
sıkı nı.bıtalar ~lir. mi vaziyetı ve AI a yanın vı-

Eski İstanbulluhrda.n hesa.· 
hını, kitabını bilenler odunları· 
nı, kömürlerini yaz b:ışlnnğıcın
da, h tüi kil'nz mc\ sim ':ıdc a
lırJ:mıı. Bu e ki iti,} ada ria:yct
lo kış bastlrmada.1 odunluklan
nı uoiduran nr bu sene yandılıır 
demek. On ar: 

Rama, 28 {a.a.) - t: uçe, kılın ası ihtimali hakkında soru-
Fiihrer ve Prens Konoye arasın- fan suallere M. Benoist Machin 
d::ı te ti cdilm:ş olun haroretli şu cevnbı vcrm stir: 
mesn.jlan İtalyan gazetelerı, bü- Almatı ordusu 'lıenildiği - Valttindc alınırsa ucuza 

nınlolur! dı)erek tcşrinlerdcn 
cv\•eJ odunla.nııı, kömürlerini te
darik etmelerine rağmen müra
kabe komisyonunun yanlışlı<::rı 
yüzunden zararlı çıkac.:ı.1,ın:; 
m:lerinin mahrukatını vaktinde 
tedarik edemeyip: 

yük bır ehemmıycUc tebarüz et- takdink 
tırmcktedirlcr. Alman ordusu yenildiği tak-

y nanistan~n 

Oı:tkova 
Elçi · usyaya 

gidiyor 
Ankara, 2.8 (,a.a..) - Yuna

nistannı :Moskova orta elçilığinc 
tayin edilen Pipinelis ile orta el
çilik memur~ları buglin saat 15, 
30 trenile Erzunırna gitmi.qler
d r. Yunan elçilik crkfuıı Er~u
runıdaıı otomobillerle Sarıka -
mışa. oradftn da trenle RWJy ya 
ge{:.ece.klel'dir. 

Boh~rnyada fe a
la o ah "I i "n oJ ndu 

Bedin, 28 (a.a.) - Pragdıın 
Alman resmi ajansına bi1dırilJi
ğine göre, bugiinkü p zar gü
nü Bo-heınya ve Moravyn hlına
i!.=tisnai n.hval iJa nedilmİHLİr. 
ye idaresinin aıu muıta.ka.sında 

Berlin, 28 {a.a.) - DJ~.B.: 
A)ausımn bılJirdiğine göre, Mo
l'n \'Ya ve Bohernya ba!_.vckili M. 
AliM hıyaneti rntaniye ctifnıile 
Alımın ~anıları taraı ındaiı 
tevkif edilmiştir . 

-
güne dnha geniş ıni bette hare-
ku~ iştirak etmekte oldukl nuı 
kfı.ta icıtirak ctmcl..'te oldul-larını 
bildır:mektedir. Hav.a nezareti, 
bilhassa taurruz hıırekct.ı ımıe 
lnı:,:ıiliz avcı tayyarelerin n ::>ov
yct bombardıman tayyarelerine 
refakat etmekte oldukla.ruıı ha
ber vermektedir. • j 
lngiliz 'c r.ü criıcıuı lıo)O ri ! 

losliO\ hı 
Moskova, 28 (a.a.) - Royter: 

Royter: 1 
Bcn.verbrook ve Harrim:ın'l:ı. 

lngıliz ve Amerik heyetlerine 
mensup diğer aza, bugünkü pa
zar günü ~ı Mosko\•aya Ya-ı 
Bıl olmuşlardır. , 

lngilız ve Amerikan hey tle
rinı Moskovada karşılayan ze
vat arasında hariciye komiser 
vekili Vişınski, bahriye kom.se
ri amiral Kumıetsof, genelkur
may başkan muavini Kolıkof 
hariciye komiseıliği genci sek
reteri Soboliyer ıle Büyük Bri· 
tru1yanın Moskova elçisi Krips 
Birleşik Amerikunın Moskova 1 
elçisi.Stc !nlıardt ve bu iki sc
f:..ret P.rhfuıı bulunmakta idi. 

tirde derhal bolse~ iklı :e iltilıak 
edecek komünist propagandas1 

na alet olacaktır. Bu m" tı -
da 1~gal ordusunun bulwuna.kta. 1 

oldu.,;-u I<l-a!ısaya da. girecek ve 
Avrupa kıtası tamamı le bolşe. 
ı.•ıkl ktir. A\rupadaki ko -
münist bloku da muhakkak ki 

ka italizmin kales= olan Biıyuk 
Bntarıyaya karşı harp devam e
decektir. 

A tlantil: bcJJanTuımesi ve 
FmMızlar 

Atlantik anlaşması \'e Ruz
velt. - Çörçil dekliı:rnsyonunun g 
noktası hakkında sorulrın sual
lere de M. Benoist Mnchin şu 
cevnbı vermiştir: 

Bu 8 noktanın A vnıpa millet-
1 ri arasmd.Jki anlaşmavn bir 
eR'l.S o'ı.bilec·t'"inl zann .. tmh'<>
rum. Bence bu noktalar kafi de
reced Yazıh de"!ildir. Bilhassa 
hu•ıların arasında iptidai mad
deJnr;n tedarikine dair iştir.ık 
cdebil~ek milletler hakkında 

Bir ltalyan garnizonu 
teslim oldu 

Roma, 28 ( a.n.) - 1 talyan 
ord:tlnn umumi harargfıhının 
teblıği: 

Saiki Afıikada 15 nisanda.n
berı muhaJ ara altın a bulunan 
kahrama.n Nolşef"ıld garnizonu 
birkaç gündenberi yiyeceksiz 
kald:i;'l için 20 eylUlden itibaren 
tcsıım c.lmak amriııi almıştır. 

v "'""'" ,.,,.~ 

Yeni acı• ~a . 
Slı ma 

' 
• • mev mınen 

ye i ve en g-zel 

- Yannn allah kerim! tesel
lisiyle R\'l.Ulın müseyyepler, mU
tc\ ekkillcr odunl:ı.nnı dalıa ucu
za tcdarJ( ederek llih ç.ıkacak-
1 r. Belki de: 

- Garip kuşuıı yuvasını al
Wı y par! diye mfira.kabc ko
misyonunun ha.tnsına bir kcra
:.a t (' Rıllisi bile vernıcğe kalkı
şacaklardır. 

* 
Bütiln bu mülahazalar d gös. 

teriyor ki fiyat müralca.be ko
misyonu fiyatlan tesbit işinde 
pek hassas ve hesaplı ea nuı
m.."Ut mecburiyetindedir. 

- Kul hatasız olmaz! diye
ceksiniz nm.n unutmamak I§.z:ım
dır ki o kul bir hata işlerse ha.
tasından nihayet kenuu "' (..-.;..,1 

mutnznrrır olur. Halbuki fiJ t 
nıürakabe komisyonunun bir 
yanlışını bütün bir şelıir halkı 
ödemel?tedir. 

- Ha: A olmuş, tnshih edilir! .. 
Demeyiniz. Hata belki tashih e
dilir, liı.kin b;r buçuk uydır, çeki 
başına İstanbul halkının ödedi
ği fazla para ne obcak? 
Yanıldığım açıkça takdir ve 

teslim mertliğini gösteren fiyat 
mürakabe komisyonu halkın 
fa.7..la ödedi!İİ paranın isürdadı 
için ica.bcden tedbiri alırsa kim· 
senin bir d'yeceği kalm82 ve 
k .,Mtimizce bu tedb re vukit 
ge<:irilmeden tevessül de edilme
lidir. 

A. C. SARAÇOGLU 

fi m 1 er· n i Bir ng·iiz gazete-
geti miştir sinin if şaa 

Tepeba.şında yeni açılac$nı bll-
dirdili miz sinemanın mudurl mdcn (Baştaraft 1 i1ıci Sayfada) 
nldığunız mektubu aynen neşrcdlJ'o- h olduğu suretindeki ihtan 
ruz: şımdi mutesavver olan projele-

Muhtercm gnzclcnit!n dilnkil ruı icr.ısı mevzuubahistir. 
yısında sayın hnlkırrunn Tepcba- Rusların ·wıdakçılık 'a-
şmd pek yalanda açnc fımız ıdne- tıuda ü.sta.d olduldnrı kabul O
may bUyWt o!fıka goslerdi.&l \'e si- dılm ktedir. Avrupu isyanın 
DC1!l!lmızda yccu film olup olmadı- yaı aklan: ve yapmaktn ol
ğını merak ctt ii vnz.ılıydı. dukia.n yardımın çok mühim 

Muhterem h. lkın sin mnızn g - olduğu teslim olunuyor. 
tcrd.igı yuk k ıufıknnıu m :dyunu Bir mUddettenberi Danimar-
şuknınıyız; bu bUyuk olnka her tür- kn müstesna olmak üzere Al
lil ı..ıtınıınin kat kat ushındcd.r. Si- man ~cra.li albnda bulunan on 
nenuımız.ıı isim l ulmıılannı rica etti- Avnıpa memleketinde hop bir
~.mlı mü laklıcl seyi.rcılcrimızdcn dem isyan çıkannağa matuf olan 
bınlcrcc mel;tup aldık \'c olmak- projelenn hazır olduğu malf.rm
tayız; muhterem lst.-ınbul h:ılkı kendi dur. 
slıwmalurıruı -- çünku Tepcb. şında Danimarka., müttefikler arası 

Ben Uıbiı bir hareketle kalk· pek yakında açıl ak olan &inernn ofcnuısıııa müm il gönder-
tım. O, yennden fırladı. kt3nbul halkının sıncmas:ı ol cal< - nıcm!ı:ıtir. Diğer dokuz memle-

- Ne! ne di1·orsunuz bayan tır. - Gu:cl bır ad bulmak için fıdct:ı klt >'Uni Norveç, HoU :ı, 
Feri? bırbırlerıylc mıisabakaya ,ırıilll~ - Belçika, Lüksemburg, Yugosla? 

- Tekrara hacet gönniyo - lcrdır. ya, Yunaıustan, Fransa. \;<:ko .. -
nım. Du al K l:Jl knrsılıksız bırnkacak }OVa.kyn V Polonyanın ~d-

- lmkanı yok! olamaz! mııh- dt'.'ğıltZ. hıı· mcrnk etn nler fevka- rad murahhnslan vardır. e 
'olurum. Londradan mü kkıll • ı de ah\r.lle ragmcn buyıık fed kdr- menıl tJerindeki is,} ruı lıare -
rim geliyor. İşler açılıyor. Sizin f lıkh a k:ıt' rınrak bu mculmın en kellen il u veyn bu tnnd tc
gibı bir iş incisi buldum, kaçınr )e ı , en güz"l, en cmı:ıp. t"! • kan mas hallnde bulunmaktajırl r. 
mıyım? AHah etmesin! calıılce fılr: leı ini tem:n etm· bulunuyoruz.. Makale muhnıTiri, Londt 
ze\'zekliklerin önüne geçe<-eğim; l3u rıımı r hiç bir smemada gö te- hep birden yapılacak olan ("
yemin ederim. Yalnız büromu rllmt'd n evvel Tepeba~ d <'nJ açı- ynn hareketiniı, işaretini henüz 
terk etmeyiniz. lı.ıc..1k olan alnenınmızd:ı ır,österflccck venniş d füdil', demekte ve A 1-

(Bır sanive sükfıttau sonra) hwkın en sevdi i erkl"k ve kadın si- ımanlann lcrınd bulanan relıi-
yok, e~r dnhn istifadeli, d ha ı ana :nldııbrını halk Uk önce si- nc!eri imhada tereddüt etmiy -
fnzl:aı nylıklı ba.<;ıkn bir vn, ife te· rıem nuzda reyrd •ektir. oeklerini \C eylem tedir. 
m in ettin i zsc... İstik b li n ize en- ,.,. WE:..-"!l•Hı::.:ı&"!!:Z:'!miC:S::::tı:::zJı::=:z:g;::ı~ c:L!'. EI::::;;:D!!ai:Ellt:Z:!t!-
ğel olmak elimden gelmez. er 
Kızdım. ...ns eden Vıyana ... Seven Viyana ... Uunutulmaz 
- Bakınız siz de beni nnsıl 1emleket .. Viyana? 

tanıyorsun z. Bann bin li ver-
s .. ıer, ortnda cidd" biı bep yok- y altşam 
kcn adımımı bile ı:ıtma.nı. Ben 
babacan Mehmet Alinin kızı -
yım! 

Vaziyeti düzelteceğine dni.,. 
öyle yeminler etti ki İS?ıll' etie· 
medim. Kaldım. Fakat durucu 
de~ildim. 

İşte o g\inlerdc idi ki güzellik 
kraliçeliğine namzedliğimi koy -
ımağı 'karartaı:tırdım. L~ kiıı lm
ynmndan kalb"mden y3ralan -
dım. Tiirkçe bilmez, yabancı a
nadan kızlan kabul etmiyorlar 
mış. Bu iEJleri bilen tanımadığım 
birisi bunu yUzUme kaırşı söyle
di. Acaba bu alçaklığı kim yap
b ? Tek başına yaşıyan Feri 
Tekbaş bunu öğrenemezdi. 

( A ,.ktıR? rar) 

lD 

Takdim cde!:cğı 

mevzuu, 

e .. 



s.,ta: 1 YENi 

HERGELECi IBRAHIM İranda ya hancılar l 
1 

(Başı 1 i~) 

1 

Fa.kat bu kervanlara giren 1rnn 
Va.zaft: M. Sami Karayel ______ 109 ~ mtJAtm parmağını KÖl"liyoruz: blsr, çok defa memleket has-

Şimdi yine Irana avdet ede-- rotlne kapılarak, tea.h.hütleriııi 
Yarıcı çap-aza ~ Her

geleci, ~ -bir dai't>e ile has
mının koHarmı tbudadı ve, gırtla 

~ dayanıı.rak dl~· k'""~" 
Yancınin bam e:smı, ~ 

bir ~ ile suya dftp>ttştil. 
Hill{)sa, Yancı ikinci güreşinde 
de küçük hasmına bir türlü gii-
reş uyduramamıştı. . 

Güreşin bir buçuk s:aatilıde 
H,ergeleci, hasmını Oa,stınnlŞtı • 
Yancı bir kere nasılsa Hergele,. 
ciyi ~brdı. Llckin, çok geçme
den altmdan kaçırdı. 

. Hergeleci, .tınsnunı soo defa 
altına aldığı zaman karen kat'i 
idı. Yancı bu sefer gidiyordu. 

Nıtf·I m, ko , l •. rıcıyı b~k
lctmec u1 k~nte.(;uı. Ve, yme 
}:;; IJd:r.ııcden .ıftı ve, aşırdı. 

'i ... r11..., ılk gür~tc olduğu gi
bi t.ıı"t üstü yere dtlşerclt mağ
lup olmuştu. 

"\'ancı, her nedense bu sefer 
ıniıkedder değildi. Hatta, Herge
focı\'t alnından öptü ve, şunlan 
sovİedi: 

:.__ Aferin! Ezerçeli.. Sen, ar-
tık ba.ıı pehlivan olmuşsun? 

Hatta, güreşten sonra Ynncı 
ağalara şunları söyledi: 

- Bu, delikanlı baş pehlivan 
o~lL')tur .. Tam bir pehlivandır .. 
Bu sebeple ülzümiyonım mağ
Jfıp olduğuma ... Göreceksiniz .~i, 
Eztn1;Cli, Adalıyı da, koca Rus
temi de koca Yusufu da, Yaşa-
11 da Jı~psıni de yenecektir. Ga.
bbiyeti tesadüfen benimle b~ 
Jamış bulunuyor .. Biz, pehJivan
ız pehlivan nedir anlarız... Bu, 
delikanlı çok pehlivandır •. He
pımizi aldatır bu ... 

))eı(1i. 
Hatta Yarıcı, Hergeleciyede 

\l.ynca şunları söyledi: 
- Delikanlı, sen artık baş 

pehlivan olım~un ?. Güreşini 
Koca Yusufta, Adalı da, koca 
Rüstemlerde Katra.ncılarda ara. 
Haydi Allah muinin olsun .. Bel-

i yine bir yerde karşılaşırız .. 
Dedi. 
Yancı, hiç mükedder değildi. 

Gayet sakindi. lk:in.ci mağliibi
lict.ini sükunetle karşılamıştı. 

Çünkü Hergeleciyi tam ma.na
sile pchlivruı bulmu~tu. Ba.5ına 
gclen1erin Mahlann, koca Yu
sufl:ınn ve, diğerlerinindc b~ı
:na geleceğine yüzde yüz hükfun 
etmişti. 

Hakikaten Yarıcı, Hru-geleciyi 
ıpek gü?..el takdir etmişti. Onun i 
ikinci güreşinde na mıağIUp ol
duğuna hükmetmi§ti. Bu kadar 
ters, ıbu k.ada.r :teki ve açık göz 
bu kadar mahir ve usta bir peh 
hvanı mağlup etmek kolay de-
ğildi. . 

Ya.ncının Dimetokadaki lıük -
mü ölünceye kadar cari kaldı. 
Hakikaten Hergeleci meydann. 
ea:hip oldu. 

• • • 
Hergeleci, Dimetoka güreşin

den sonm büsbütün a.çıbnışt.ı . 
Yarıcı ile olan güreşi ona itimat 
telkin etmişti. 

Dimet.oka.dan memleketine 
dQndü. Çok geçmeden Hergele
cinin Yanc.ıyı mağürp ettiği or
talığa. yayılmıştı. 

Yarıcının mağlubiyeti mühim 
di. Hergeleci, Yancı ile IDimeto
k::ı.da giıreş yaptığım söylediği 
zaman dcli Hafız küçük dilini 
yutacaktJ. Birden bire bağır -
m.ışt.ı: 

- Ulan, delimi oldun?. Daha 
'7.:;ı.mauı değil .. 

Hergeleci, güre.cilerin safaha
tını birer birer anlatınca şaş
mış kalmıştı. Fakat Hafız, Her
gelecinin daha başa güreşmesi
ne taroftar değildi. Bir iki sene 
l<aoa.r daha ilikleri dolmalı idi. 
Ezilir diye korkuyordu. Ufak. tc 
fok galı'biyetlerin kıymeti yoktu. 

Deli Hafız, çıraJ;'llldan işittiği 
m Dimetoka güreşini görenleı·
den de işitnıi5ti. O, güreşi gören 
)er deli Hafıza ne kadar ba.llan
rlımnışl.a.rdı. Hergelecinin us
ttlhğını söyliye söyıJyc bi~ 
yorlardı. 

Bu sıralarda koca Yusuf Şum 
ıııuya gelmişti. Zaten Kavala 
Şumnuya yalwı.dı. O daı Heı·gele 
cinin Yancıyı mağlup ettiğini 
Edim.eden geçerken haber al -
!lnlŞ'b. 

Şumnulular, koca Yusufun 
Şuınmuya geldiğini görünce E
zerçeli ile bir güreş yaptırmak 
lıevesine düştüler ... 

Uı.f değil, Ezerçcli 1bra.m 
pehlivandı. Y.ancı ile güreşi var 
dı. .Bakalım Y:usufa ne yapabi
tirdi. Şumnulular iki taraf oldu. 
Bir kısmı HC!'geleciyi tuttu. Bir 
kısmı da Yusufu... ı 

Nihayet meseleyi Y~a aç-
tılar ... Yusuf ta: 

- Pekala tutanın.. 
Dedi. 
Şwnnu ağaları, or.ta.ya külli

yetli para koymuşlardı. Koca 
Yu.<ru.f, Hergelecinin bir kere 
da'.µi olsun yüztinU görmemişti. 
Hergeleci de koca °YUBuf u bilmi
yordu .. 

Fakat Yusuf, He:rgdlecinin 
methini işitmişti. Böyle olmakla 
!beraber ônun yei:miş okkalık 
adam olduğunu da biliyordu. 

Ywruf, ye~iş iki. okk~ ıbir 

calrtı. Yusuf, zamanınm en nam liın: l"eld nıa.rcşa.l ı.'on der C'..olç 1 unutuyor ve kac.:ıp gidiyorlardı . 
dar baş pehlivanlarıncla.n Dırı ı- (p~~.ı.J 1916 da ~unlan yu~ş- İngilizlerden bu ma.ID"..u--.ıy : .. ~ 
di. O, Aliçolarla güreşiru &ı·k- u: ltit olarak eli böğründe };aJan-1 
pmania ayırt etmeğe ~layıp "İra.nda anarşiye kaı,µ yapı- lar çok obnu.ştur. 1 
öyle meydana gchniş bir pehli- laca.Jı: iş yoktur. Bu bir barabf Ne hök&net, ne şah iraııı feJ-
van.dı. ve '&Jçaklık eseridir." 1914 bar- ce 'tJğratan bu ~ ve ka
Şnmn:n ağa.bn, E>ı.e.rçeye b&- binin başlangtcmdan sonuna ka ~'ıkhk baJtrrin önUne geçebile

ber ~ar .. .Bergdeciden gü. dar lra.nın "8Ziyetini nu iki sa.- cek iktıdarc sahip değildiler. 
reş iAediler.. ~ daha tyi izah et:mek kır ,Vaktaki hariJiıı sona ermek üze.. 

Baş, dif, nezle, grip, romatizmS ç~ 
lB'lrgeleci, koca. Yıısufla. gü.. bil değildir. Bunun ee!leplerini re okluğumı sezdiler. lran na

reşmeği seve seve ıırat>ul et:mi9- izah etmek bizi~ uzaklara. gö- zuian gizli muahedeler ve mu
ti. Fakat ~ adama şun)an türür. İranda o zamaıı hakim o- kavelclerie 1ranın istikbalini 
da söyledi.: lan sefalet, açlık ve d~en temine ~ılar. Fakat bu mu

Nevralji, Kırılılık ve Bütün Ağrılarınuı derhal lteUf 
lcabmda gOnde-·3 kaşe altnabllir, Her yerde pullu kutuları ~rarla istey!nit· 

- Usta iie bir görüşeyD .. başka birşey değildi. Fa.kat bu ka.vclelerde de hlçbfr insicam 
Size bir ild gtbıe kadar haber şerait altmda dahi bir İran mil- yoktu. Kih ~ ale~-
yollanm.. Ben Yusufla. güreş • leti mevcut olduğunu ve ibu bed- ne e.nlaşmalar ya.pıyoriar, kfııh iAMil 
meyj kabul ediyorum. baht milletin bir inzibat unsuru ~ı'y~~laerrdenını·:. himayesbı. .e. iltica. e-1 RADYO PROGRAMI Hergeleci ustasını görmek ü- olarak bir mucize teşkil ettiğini u ..... . 

zere Torlak yolunu tuttu. Zaten unutmamak lizımdır. Zaten hüki\.metm nüfuzu da 1 
Torlak Ezcrçeye yakm bir yerde Pon Dergolcun ağzından ~- yok gibi idi. Biitiin mulJı:ı.berat - 29 E ylOI 1941 -
idi. Hergeleci, ustasına vaziyeti kan alçaklık kelimesini meslek- ve münakn.liıt inkıt-.ı.a uğramı.~- . ... -
anlattı. Şuınııu ağalarının iki ta- ten bir asker teliffuz etmiştir. tı Bu nüfuz an ak 1n T 1a 
raflı olup kendh;ini Yusufla gü- Bu mareşalin bahsettiği garpta- k' l ' c. · gı ız ~ - 7 .30 Program \ l8.30 Fasıl 
rcştirecekleımi :=ıöyledi. ki kabilelerdir. ....ilamd'klannın as.ay.ışı temın e- 7.33 Miltik 19.30 Haberler 

vdı ı eri mıntaı<alfara münha.sır 7.45 Hrıberler 19.45 Serbest 
Deli Hafız, rıragın-ın şlnıdiden Buna. mukabil Mirza Küçük Harbı'n sonu ran ı'rı· venı' 

-:. • .., 11 J a.oo Mu:.cik 19.55 Muzik böyle beliı.lı pehlivanlarla gür~ Han gibi, Tarz.on Şeyhi Nasir bir ı'nhı'Il·ııı· l..~~1ani1'1cı o1<lu 
-:J' n ~ ·~· · 8 45 Evin saati 20.15 R. Gaıetcsi 

ınesinc taraftar değildi. Divan gibi rek>lerin idare ettiği Bütün memlekette yaıbancıla- · 
20

.
45 

Miu.ilt 

Çıra.gına sordu: hareketleri takdir etmemek, ra karşı şidetli bir itin ve nefret 12.ao Pr!am :ıı.oo z. takvimi 
- Ne cevap verdin gelen a- hayranlıkla yadetmemek de vardı. Bu kin ve nefret 1randa. 12.

33 
Saz 2ı.ıo Mu7Jk 

dama?. haksızlık olur. Bunla'r' harbin yanlış yola sevkedilen koyu bir ı 2 .45 Haberler 21 .so Teınsıl 
- Tabii güreşi kabul ettim.. en had devresinde !randa en milJiyetperverlik doğurdu. 

13
.
00 

Fasıl 21 .45 Mu?.ik 
Fakat bir kere de ustama danı- mi.iUıiş kuvvetlere kn,...,, yapılan Yeni IOl.oı. ora.t _,,... ı 

·--~· ~....... aya -rn•Y0 r H.00 Mü1jk (pl) 122.30 Habforlcr 
şayını sıze haber yollarım de - kıynmlarda ön ayak olı:rııışlar - o H. Han · 
dim.. dı. sahnesza.mı·nean geıli~yor Men:ı:;l·ıyka.set. t il * 122,45 Dan mıi. 

ı . . ı e e ın ı8.00 Program 23.00 Kapanı§ yı yapmı.~ın ama bu, herif- H1üçük Han hakikaten m\K\- h:. ı.· 
1 1 dalı b' .k. d.fiımiyetiru ele alıyor ve Kaçar' ıs 03 Dans mü. er e a ır ı ı sene boy ölçiiş hiş bir adamdı. O Geylan gibi iki hanedanının iktıda:rsızlığından, · _________ ........_ 
momiş olsan daha iyi oJur .. Ezi-

1 
bin sen<'lik bir .medeniyet m37j. · s b h 

ı k . ? aczınd. en ist~ade. e.c.ierek müte- , 'Venı· 8 a ın ece sın . . sine sahip ·bir topraktan yet işti. hakk şah eti ı tahtı 
- Usta, Yancı ile yaptık gü- O memlekette vahşi hayvanlar · ~m · sıy ru ra.n - '' 

1 na u; &d edıyor. • f. 
1 ~ ya.. yaşar ve buı·ada sıcaktan kur- 1 On ıa ıyat arı 

- Yusuf böyle mi oğlum?. tulan pek az ııdanı vudır. Yafr-1 un kuvvetli yumruğu al- 1 n 
ık . · d · k ~.ı ., tında lra.n tekrar u!\yam hay- ı - ısı e aynı ok ada cwam- mur inkıtasız blr surette yag-ar. ~ ı 

Iar m~ta!. Böyle bir memlekette mıınn nes- ret bir inziba.t altJna girmişti. 1 · KY. 
- Sen de böyle söylersen linin beka buknası bir mucize Bir tek elde toplanan rktidarla 1 

başkaları ne demez?. Okka me- kabilindendir. böyle azimkıfr bir idare kurula-
1 ·ı · b' h bilmiş obnasm1 takdir ile kar-se.esı e mı ır tutuyorsun pe - Kii~-iik Haanı gayretJı•ri 

Jivaııları ?. İşte burada yetişen ·Kiiçük şıJamamak kabıl değildir. Rıza· 
Han olma.saydı 1raıUn kuvvetli 

Han altı aya. yakın bir müddet komşuları yanında istiklaliı:i 
- Yusuf, biisbütün "-'~ı.a bu bataJcWtlann ve neticede bü- 1 f ..,.....,... 1r mum azaya muktedir ola.cag~ı- ı 

r~ nı J tiyat a kabul etmek lıizım-

8&5bk maktu olarak 750 
Birinci sayfada &antlml 500 
lkincl ,, " S50 
Uçüncü n ,, 800 
Dördüncü ,, ,, 100 
Be:;lncl n u 75 bır ıv·tılivamhr... tün anın hii:rriLet ve isük1ali 'h 1 ı 

- Ne olacak'? için Ruslara ve ngilizlen.• karşı dır. ( Arka.sı oor) 
~ Mademki peki demişsin mücadele etmiştir. j =================================================== güreş öyle ise?. Küçük Han 1917 sonlarına 
- Usta, bırak? Yusuf da. yer doğru kuvvetlerini teşkil etmil}- l •••••E!IİI• 

Altıncı " • ,. 50 

nemez inşaalJah beni.. ti. 1 
Dedı. Bu kU'V'Vetleı· Türkistarıdan ge ! 
Fakat Yusuf un namı dillerde len Alman ve Av~turyalı tek- . 

dolaşıyordu. Hergeıeci, Yu~ufu n~k. zabitl~n.in ve mit:aıyö.zl~ 1 
.nuıhayyHe::;ıude buyütmüştu 1 rının delfiletıyle geruşJomıştı. ı 
Ustasına sordu : ' . Gerek Kü{;ük Han, gerek mai-

Yatılı 
Yatısız 

ilk - Orta - Lise 

1 Li es 
Talebe kaydı için her gün müracaat edilebilir, 

- Usta. ı. usuf Yarıcı kadar ytindekiler memle](ette bir tek ı 
iri mi? ' ' mütcaviz ecnebi kaldıkça saçla-• !!!l:B:!~E!I:mliiil!la Şehuıdebr.ş1. Telefon: 22534 

• Kız 
Erkek 

TÜRKiYE CÜMHURIVETI 

ZİRAAT BAN 'ASl 
ıturulwı ıorihl: 1883. - Sermayesi: 100.000.000 Tfu·k llras1, Şubtı .,, 

Aja.ruı adedi: 265 

Zlrat ve Ticari ,,.. 

Para biriktir~• 

~vı banka muameleler!. 

lira lkramive verivof'. 

Ziraat Baoluıaında Jı:Umbaraıı ve uu:ıan .. z ı.t.::-... r<lf hcsablanndt ~ 
az 60 ııtraSJ bulunıınlnra renede 4 dtıfa çeki1l"-ek kur'a ne 8Ş3ğıdS • 
plAna göre ikramiye d&tı~ıı.caktı.r ' 

4 aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 11100 aded 50 Llralık 1.000 LJr• 
4 • 600 • 2 .000 • 120 • 40 • 4.800 • 

4 • • 260 • 1.000 » ti 11SO • 20 • 1.200 . 'I 
40 • 100 • 4.000 • • 

Dl KKAT: Heseplanndakl paralar bir sene içinde 50 liradan aiSI~ 
dü~iyeclere ikrami~·e c;ıltb~ı takdirde '.!it 20 fazlasiyl~ verilecektir· 

Kur'aJar senede dürt tlı·'3 11 Mart. 11Haıürau,11 Ey· 
lül ve 11 Birincil<fwuu tarih lerimle çekilecektir. 

..,-~ Reklam Deo·ı, Hakikat: 
Yurdumuzun hıtr kö•eslnde dürüstlüi~tl, 

ucuzhıgu \'C bol <;~ıtlerıle tanınmış: 

Asri E•1ohilya Mağazasııı 
!?ezmeden ve bir fikir alı11ndi1n bir yerden nıo· 
bily:- ;ılm;ımalarını tavsiye eder. Mutlaka a:ııoıı 
lrırıınızı gezmelerini rit·a t·deriz. Bilhı~a tngil• 
ten' kııryolal~rı ve Avusturya srındalyaları rnC\ • 
cuttur. l s t.nnbul, Rıza I~ Yokuşu No. 66 
Ahrııet Fev7.i. Tel. 23407. 

- Yancıdan başka tüı·lüdür.. rmı ye sa~aıı~nı kesmemc.-ğe 1 =================================================== 
Çartnık1ıdır .. lıi kemiklidir, yem!:U .~tnıişleı'{:l.ı. . . . tJni11 er."'ı·ıe rekto··rıı·ı·g"'u··nden ~Z!!:IZ'Blıa!:l~s=.il:tllZ!iiıs:sz!!B .. cm~:ıııs:~$3J21r'1!:s91llG:lm:l-5°"1 

_ Kuvveti.. . Ku<;uk Han bır haylı ln@ız ·~ k k J 
- Yaııcıcian çok acıdır .. Ze- esir etmiş ve bunlan do-Jduğu Ynbnncı diller okulu ikrnnl imtlhaııları 2/10/1941 per~embe ~unu s:ırıt yeni tene e ırpıntJS} Sa tJ aca 

hır gibidir p~nçeleri.. toprakların .sa:p yerleri.r_ıdc ı:nu- 9 da b:ışlnyıp 7/10/1941 sah gtinu bih.>eektir. 1nıtih:ın günu ve y.,..rıni oğ-
- Yeniciliği... haf~ etmıştir. Bu. ~ır edılen renmek üze:re ilgıli tal.,benln muracaııUarı. (8534) ) c • et• 
- Yarıcıdan yenicidir.. İhgılızler arasın~~ bı~ Noel ı - 1 1 y 1 
- Yarıcı ile güreşi var mı? <le vardı. ~u lngılız zahı~ ha.tı~-
- Belki Yarıcıyı Yusuf beş !ardanı.r kı ya.smusu esır ctm1ş 1 U M k • _, 

llere mağlUp et.ıniştir. Hem de ılten elındcn kaçırmı§ olcuı zat- m mi er ez D\..· en 
kolaycana. tır. 9 I 50 ton kadar teneke kırpıntı satılıı<'nktır. T:>liplerlrı nümunt-ll'rı gön" JC - Ya' m.içiik Han 1 18 tmnrmızuna. 

... kad 'ğ 1 üz<"re Ankarndn Yem.şehirde Kızıhıy Umumi meı kt.~e ve ı~tnnbul<)j - Yası ması var mı?. Elbet- , aı: ~ttı i 1emine hanıs olma,. 
ak ti~...1 } d t Kızılay eerruyeti depcı~u Miidiirlügune mur<ıcaal\~rJ. te .. Pehlivan herif! ağır ve, katı · n:· ıçın ~ı "'""<.' e_y.e evn.m e -

bir adam .. Sonra müthiş kıncı- ti. O tarihte İngilız generall I 
dır.. Dustervil, Heşt. şebnnı işgal et-

l'rlU 

~ 
- Ne yapalım usta ?.Bırakıp mişti. ~üçük Ha~. b~ şehı~ hü- ı 

kaçacak değilim ya?. Güreşe • cun:ı ett~: F~k~~ .buyük zaYl?-~ 
mem diyemezdim ya ı gen puskurtülilnce ga;,y~ıtnın 

• ... .. tahakkuk elmiyeceğine xanaat 

lstanbul /Jef lerdarkğında11 
tsı:ınhul Mu!tulugıı binn~mda yaptırılncnk ( 4966.69 ı lirn kc:ııtlı tamlt 1 ~· 

13/J0/941 pa.ı;ırtesl giın!ı s:ı~ıt 15 de :Milli Em!fık Mudılrlümındc toııl rl )il.':' 

cak ol:ın komisyonda :ıçık eksiltme ile lhnle edilte·cktır. Mu•aU.ut ı.cı" ""! 

n:ıt (373) lir:ıdır. Mlınnk:ıs:ı c\r:ıkı her gun milli cmlfık 4 ııncü kııtc•nıııı' ~
gönılc'l>ilır. isteklilerın en az bir taahhutt. (3000) ı.rı:ılık lru işe benzet" ~ 
yrıptıgırı:ı d:ıll' ıdarelcrindcn almı§ •>ldukhırı \CSfükıı nılıstcııiden 1st ıı• t 
vilfiyetine murı:ıı;ı:ıntl, cksıltme taı;hindcn -tatıl günlen hariç- uı; gC. 1 rı 

.. - . Oras! dogr'!. ... Fakat .g?.n- getirerek nevmid oldu. Elbise- 1 
hını ıst.emıyor .. Yusuf, senıA oy- lerini çıkardı ve herk ib' · _ 
ı~. kolay kolay ~~ne~ez .. Lakin yindi. es g 1 gı 
gureş uuırsa ezılırsın.. Bunlar Ondan son 'b H ı T 
ağır adamlar .. Bunlarla bır kaç heyeti arasın rak n tı anl,92n0gıdız ·· u .. · k" a arış . e 
~~ yap n mı gureşın orle- ise onu bolşcvikler Geyia.n valisi 
nır · · . ilim ettiler. 

Dedi. Nasir Divana J_;t"tiHC( 
Deli Hafız haklı idi. Fakat Nasir Divana gelelim: Onu 

güreşten de kaçmak olmazdı . cenubi lranın ka'hramruu ad<let
Mademki, Şumnulular bir güreş mek hata değildir. 
tertip etmişlerdi. Gelen aı.lama: Nasir, 1916 da Tarzon:ıı bir 

- Ben Yusufla tu\uşamam ! müfrezeleri scvkedilıni'l olan 
Denemezdi: Bunu Hafız da di- Karabinclern karşı isyan etmi~ 

yemezdi. Artık bir emri vakidir ti. Tarzonda yerleşti. Bu uzun 
olmuştu. bıyıklı ve biraz asri giymen 1-

Yusufla güreşe karar verildi. ranlmın sonsuz maceraları ve 
Ve, Şumnuya haber yollandı . menkıbeleri ağızdan ağza dola
Kos koca Şumnu yetinden oy- şıyordu. 
namıştı. Bunlarla birlikte Iranda mi.i 

Mühim bir güreş olacaktı. Yet him roller aynaya.o Bahtiyari
miş okkalık Ezerçeli ile kos ko- lcr vardı. .ArnJannda inkısam -
ca Yusuf güreşecekti • lar olmakla beraber bunlar çok 

Güreş üzerindeki kanaatler vatanperver insanlardı. Daha 
muhtelifti. Ekseriyet Yusufun J915 Sonbahanndan ıtih'.ıren ec
gnlip geleceğine emindi. Ve, Yu- nebilere ve bilhassa müttefikle
suf taraftarı idiler. re ait ne varsa hepsını lcüar1ruı

Hergelecinin ta.raftarlan az- dan tardetmişlerd..i. Fakat 1916-
dı. Ortaya yüz altın lira konmuş da Ruslar onları uza.ldaşt.Jmuya 
tu. Bunu, Şwnnu ağalan beş muva.ffuk oldular. ı 
onar lira koymuşlardı. Taraftar Şaşkınlık 
ların koyduğu para yüz altın Fakat Rus ihtilalinden sonra 
lirayı bulmuştu. şehir tanı biT karışıklık w ığti-

Güreş on beş gün sonra yapı- şaş içinde tcrkolundu. I 
}acaktı. Pehlivanlar hazırlanma- Iranhlarm hafızasında Cihan 
ğa başladılar.. Harıbi, teakub eden bir seri iğti

• • e 

Ezerçcli İbrahimle, koca Yu
sufun güreşini haber alanlar 
Şumnuyu doldurmuştu. Herkes 
Şumnuya akın etmişti. 
Şumnulular E1.crçeliyi bili • 

yorlardı. Fakat Koca Yusufa 
karşı nasıl güreş çıkaracağını 
merak ediyorla.:rdı. 

Hergeleci, iyi hazırlanmıştı . 
Ustası deli Hafızla iclmnnlarını 
mükemmelen yapıyord:.ı.Hergelc 
ci, deli Hafızı bozuyordu. 

şaşlar ve ihtilallerden ibarettk 
En uzak şehirlerine o i 1 e 
bir ara Almanlar nıuzad'-
ferane girmişler, onları de-
rin uykularından uyarıdır -
ımıslardı. Arkasırula:u RusJar 
bu şehirlere baskın yaptılar. J{}a. 
rargtuı kurdular. lranlıhı.r ueh
şet içinde, şaşkınlığa uğnum •
)ardı. Sunlardan başkn ve ara
da bir Şehirler eşkıyanın taarru
ztına ıınaruz kalıyoızdu. Bu h al· 
den hiçbir şey anlnyamıyan ve 
ne yapacağını şaşıran İranlılar 
pek çoktu. 

Sir Persi Syks bir a.raiık bun

Küçük tasaı ruf 

hesapları 1941 
iKRAMİYE PLANı 
KEŞIDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 

1 Agustos, 3 lklncıteırrın 

tarihinde y:ıpılır. 

İKR AVI ~HERi 
• 

ı adet 2000 Liralık = 2000.-Lira 
3 > 1000 ll = 3000.- > 
2 > i50 > - 1500.- > 
4 > 500 > = 2000.-- > 
8 > 250 > =- 2000.- > 

35 > 1(10 > - 3!'ilı0.- > 
80 > 5-0 > =- 4000.- > 

300 > 20 > - UOOO.- > 

vcl :ılınmış l'hlıyet ve 941 yılına aıt ticaret odası ve~ikası ihr-a7. L'l el 
muktezidir. (8466) 

Mulınınınen bedeli ltl.000 lirıı olan 500 ndet muşmnb:ı parcleıni 
941 ~alı giınu saat 15.30 d:ı kapalı z:ııt usulilc Anknradn idnrı.: biıııı51 

d :ı saun alın:ıc;:ıktır. 
.Bu ışc gırıııck istıycıılcrln ı200 lira11ı: muvakkat 

tayın cttıt:i Vt!ffık;:ılan 'e tcklıOcrini ayni glin s:ıat 
yon r<-ıslt[!iııe veı ıııeleri ıtl:amdır. 

Şartn:ımclcr parasız olarak Ankı:ırada malzeme daircsındcn. lf ıY 
ııaş:ıd<ı tesellııın ve sevk şefliğinden da~ıtıl:ı<'aktır. 8630 

/stanbul Deniz Komuta11llğından 
Deniz Gedikli orta okulu için her iki musabaka ımtihanına ş;iren ~ ..t 

ların kabul li11tclen gelmiştir, Alikadar okurların acele İstanbul J)e>' 

Komutanlığına muracaafüırı. •8468> 

Deli Hafız, eskisi gibı çırağile 
alt nlta. Ust üste gürcs yapamı 
yordu. Hoş Hafız, artık ıhtiyar
lamıştı. Güreş Hafızdan geçi -
yordu. Hatta geçmişti. 

lardan bir kısmını iş hayatına iJL1DC!ZZO~::::mz:;;2::::zı:c::::~k!::::::ı:::!::::i:3~~B:ı~atii~Bm::mf;I 
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