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Her yerde S Kuruş 

Bizden ne 
istiyorlar·? 
Maksatları 

kundak 
sokmak mı? 

Ajanslar, bu cephede kimya 
harbine müracaat ihtimalini ba
his mevzuu ettiler. Hangi tara
fın bu gayri insani silaha sarı-, 
lacağını hadiseler gösterecektir. 

Şimdiye kadar iki yaşını dol-

Bir Amerikan 

mugallltası 

lstanhul 
heynelmilel 

şehir olursa 

J 
harbi 

duran bu harpte gaz kullanılma
dı. Bunun sebebini, önce, mu -
kabelei bilmisilde aramak yan
lış olmaz. 

Büyük harpten sonra gaz kul
( Sonu sayfa 2 sütun 3 de) 

Türkista.nda seyahatler yaprnış 
bir adamdı. Böyle sevimli ışl r
le kendini o taraflara sevdirıp 
sevdirmediği mallım değildı a~ 
ma her halde gideceği vcrlcri 
iyi tanıyordu. • 

Dünün ve bugünün başpehli--- ... 
vanları arasında mukayeseler 
Acaba bugünkii 
başpehlivan/arı

mız dün hangi mev 
kide güreşir/erdi?. 

Arkad~ınuz M. Sami Kara
yel bu suallere, dünün ve bugü
nün ba.şpehlivanlarının teknik
lerıni, oyunlarını ve ustalıkları
nı P-Öz önünde bulundurnak ce
vap veriyor ve birçok okuyucu
larımızpan aldığı sayısız mek
tuplardaki istifhamları birer 
çözüyor. 

Dünün ve bugünün başpehli
vanları arasındaki güre!?lcre 
dair ilk yazıyı yarınki nilsha -
mızda bulacaksınız. 
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Kulağ m n dibinde tiz bir çocuk çıljlı ile urperdim: Cinayeti yazıyor! 

'reı•.ıa döndı.rn; , pi k ayaklı, elbi&6ferının y rtıkıarından yer yer tenı Sat n alınacak 
görünen ufac k b r çocuk! Kuç· cük y z ne yaşıl'dan umulmayacak bir 
ciddiyet vererek, buyı.k b r s r fa§ edıyormuı gib tekr r'adı: Agabey, ziraat Iet eri 

bulmeb•uslan ,-O KUYU OU ıı;;;ı;;;;;m=-
-o--

1 YOR 
~ nayet yazıyor. Ve bu muhim ıhtarına rağmen kendisini sUzen g!Szlerlm· 
de okudu kayıtaız ığıı ı:ııarak ve blk de acıyarak, sözlerine Agına çıka· f Ankara, 2 (Hususi)- Ziraat 
,cak ba§ka naanı r aramaya g t • :Vek8.Ictince satın alınan dolaplı 

Yağ güreşinde Tuı kiye 
baş hakemi kim ir? 

iç mden guldum: C nayet! [; r adam bır adamı yirmi beı kuruı alaca· Ye taraklı orak makineleri ye
ğ nı tahs 1 edemed veya metresine yan glizle baktığı için vurmuı. Peki dek parçalarının bu gibi ma.ki
~onra .. N hayet b r adam bul Halbuki ş meli, şu anda, dUnyanın türlü kö· nelere sahip olan ziraatçilerc 
;:eler(nde, kar da, den zde Ve havad:l, her geçen saat k mblllr kaç bin, k~Ç mtibayaa bedeli üzerinden sa
on bin ad mın hayat103 mal oluyor. tılmasıru:ı. Vekiller Heyetince 

Bom a r alt nda ınaanl r can veriyor, açlıktan insanlar kırılıyor, n· müsaado olunnıu§tur. 

lzmlt okuyucu arımızdan M us· 
tafa Şenturktcn gu 'mektubu al
dık: 

«lzmitte ya~ gur 'eri yap la· 
caiiını bildıren ilinda baı hakem 
o!arak bir pehlıvanın adı geçi
yor. Hem de Türkıye baı hakemı 
olarak ... Garibime g ttı. Çunku 
bız öteden beri Türk ye bat ha· 
kemt olarak Suttan Aziz devrın· 
den kalma 96 lık cu yolcu Meh
met' pehlivanı tanırız. Nltcttfnı 

federasyonun tert p ettlöı Kırpı· 

nar gi;refler n e de bat hakem 
o dı. Eger iM yar pehl van artık 

bu itlerden t ma n c .. k lclıyse 

·kı bu buyuk b r .. ı.)' :fır. LOt· 
fen blldırmenız ,. ca ed rım. Şa
yet vazıyet bu deg ise lzmıt gu • 
re sterin n mUrak ıuesırıı pek çok 
tecr bel bır hakem dururken 
b ıkas•na ve mek tıııta olur. E:u 
takc!ird:: de Otten al§kadıırların 

sa :!r c. r s rO kurıuna dız 1 yor, insanlar den zlerın dibinde balıklara " k 
ziyafet çek yor, lnaanlar b r t l! parças g b g kten cıuı p yerde tuzla buz 'l.e tepler 22 Ey- Eminönü ve Fatih Taksim ve Jıasköy 

halk evlerinde hal- mıntıkalarına a-oluyor. Sonra, .•:ılh nJ .' kCın.ın tfer tı.rlü nimetlerinden fayd !anan d n· ı lu de açılıyor 
yanın cennet b r koıcs nde, ne olmuş' Bir cinayet l§lenmlt. Deve ve pire 

n abetl. Dünyanın d1Jrt bucaiı n:ı b;;I nrniı§ a ııkam zı böyle ehemmiyet· '.Ankara, 2 (Hususi) _ Mek
& z bir h d seye oyalamak lstıyorlar. 

1 
tepler22 eylülde derslere başla-

Halbukı haksızım, yanılıyorum. E:u c n'lyet, bu ha kı, harp tebl glerln· yacağından bu sene okunacak 
d her g n okı.ıdı;kları y z b. ilk ıu lıstclerınde-., daha çok alakadar kitap listeleri Maarif Vekfiletin-

hııı mulıtelif dilek- lıa fazla un 
/eri teshil edildi veriliyor 

1 
edec k. C· ku bu cınayet, kend şehırlerlnın pek ıyı tanıd kları bir kÖ· h 1 

d ce azır anmı9 olup bir haftaya 
ie n e, meaela Sıımatyada. Fat hte veya 6 rkeclde olmuştur. Kım bllır, kadar vılayetlere tamim edilc-

MC'buslanınız dün de vali ve 
beledıye rebı Lıitfı Kırdann 

İstanbul belediyesi fırınlann 
tefti ine ehemnuyetle dC\ n et
mektedir. Son ffi.fnlerde Kadıköy 
m• akasında yapılan tefti,: r 
esnasında I..okman. Lüks, K, -
raböz, Yelde6J.nneni, Kı...rba1a
lıdere, Cuml uriyet, Bo tancı, 
Kızıltoprak fırmlarındıı sıhhi 
ve fenni birçok nok.,.anla.r bu
lunmuş ve sahiplen ha donda 
ceza zab1tları tutuhnuştur. 

rcfokati)1e t 14 de E..minönü belkı araft rsal:ır ölenle öld renden b rıne i ına çıkmaları d:ı mümkün! cektir. 
Halbuki, but n o resmı tebl l•r n b ld rd klerı korltunç reıkamlar, onlara ,...,."""""""'JV""'""'""..;vV'-""',/'V'vv'U'\.,,... 
Smolenak, N kolayef, Çunk n'J ve ~h:ı bıl.mem ne, bır ısür acayip isimli 
beldelerde bahsedıyor. Bı.ıtun bu ıçimler, onlareı, bir banka diınyaya, 
~deta b r peri masalına altmıfler gıbı uzak, meçlıı.ıl geliyor ve hıç bir ~ey 
söylemıyor. O yabancı ls!mlerın delalet ett gı facıalar onların ruhf.arınd:ı 
hıç b·r telı iht zaza getırmıyor. Fakeıt Samatya, F tıh, Sırkeci; hatt~ Bur· ı 
sa, hatU Ankara, hatta Çemlşkezek, onlar ıç.n bir mana ifade eden Is m· 
lerdır. Buralarda geçen hid.l:eJcr, ne kadar ehemmıyetsız olursa olsun, o 
adlarını ilk defa lıitt iderı, gerçekten mevcut olup olmadığını bilmedıklerl 
ltlkelerde geçen en korkunç feliketlerden ziyade onları heyecana getıre· 
cekt r. Bu, beıerın tabıatı lcab dır. 

H:ılkeYinde ~aat 17 de de 
Fatih Halke ı . ' halkın dilek-
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r 
n 
1 

kamyon 
öldü 

lerinı dinlemi l Jir. 1 
Eminönü Hulkevinde bir me

mur, memurlara pahalılık zam-' 
mı yapılmasını rica cbniş, bir 
üniversirelı genç de talebenin 
dışarda vazifede çalL']3l1l.lyaca
ğı hakkınd ki kanunun kaldı -, 
nlnıasını istemi~ir. 
Başka birisi, adliyece bir suc 

ilstünde be.:ı sene geçtiği vakit 
o suçu vnp::ının suçlu sayılma
dıhru, fakat fu:erinden20 sene 
eeçmış bir suçun polis tarafın
dan gene suçlu sayılarak hüsnü 
hal vesikası veıilmediği ve o r 
suçlunun bu yüzden hiçbir iş 
yapamaduhnı söylemiR, vali bu 
işle alakadar olacağını söylemiş/ 
tir. 

Beykoz kazası dahilmdeki 
Yalıköyli fınııın d temizlı-Te 

"" riayet etmediği ıçın ceuı zaptı 
kesilnıiştir. D~r:er T k im ve .. 
Hasköy fınnlaruıda y pılan 
teftişler esnasilida bu mınta -

1 
kaya verilen unların kii.f ı gel
mediği gurülmiış ve kafi mik -
tarda un stoku içın icabeden 
bütün tedbu ler aluıınıştır. 

Bu mıntakn fırırılaııncla sılıhi 
muayene cüzdanı olmıyaıı bir 

d kkat nazarını çekmenızı rıca 

eder m.» 
VENi SABAH - Bu ~terde 

derin tecrübe cah bl arKadafıınıı 

Samı Karaycle sorduk; sızı h:ık· 
lı buldu. 

t ş 
Nazır bunl rı nnl.ıttıklan sorırıı' 

Fatih Halkevinde Fener na
hiyesinden Halim şu ricada bu-
lunmuştur: ı 

çok amele tesbıt olunmuş ve 
bu amelelen çalı ·uran fırın sa- --:ı111c--

b.:ına buyJk bır teessur tle 
- Fakat ne k dur zam ııı ıç n 

tlıye oıdu. 

E\ et, ne kadar 1.aman lı:m ~ PuLti
kacıların toplanmış olduk! ırı oteller
den ve kah\ elerden bir dcdı kodu 
dal89s1 geldi. Buyük cadd~ k .Jh
wlc:rJ dol :ştım. Bır saat 1 d _ şt ı -
lan ögrendım: Alm nlar o cecc Tv
urs'a gırtyorlardı, in" l.zleı' r'nııı.sa
d· n hnbersiz, mütareke t lep elmış
Jeı·dı, Wınston ChurcluU lnlthıır et
mtşu· Pauı Rcynaud ctn uyle yapını-1-1 
tı· Pta"is alevler iç.n:te ıd. bır knç 
&<ıat sonra bır komilnıst ı yam pm
lıyacaktı; hattiı ba~lamı~t bılc, ve 
ulh;ıyet, Hıtler, bır •• kerde dı er 
b r askere hitap ş Und P~ta n~ 

tılıı:cııabane ~artlar tekl,f ctmışti. 

Kahvelerin birinde, e:: , b::ı \ ekıl. 
Kan L&\"Ul bazı şeriklerıne hit p e
diyo • Butun bun! ın ol ı ını ev
' eld n gurduğl.ınu b Mırıyordu. cBen 1 
daim.:ı Hıtler \e Mu ol n ıl<' bır 

uzla ına t ı ftan ıdım dedı cBu 
saçma İngiliz tar dbrlıcı polıtLkn ıl 
\c SovyeUeıc kar~ı gust<-ıd ğ ınız 

'mumaşat Fran .. yı m ettı•. D nl -
yicilerlne tcmın ettıı;: ne C• re, cı.er 

kendısm n s6zlcri dınlenn ıı ol a ıdı 

Fronsa &md m 'ud, ulh ı~nac b:r 
memleket olacaktı. 

Kur unl c:n aplı, y 1ı u:ı z t ;o. 

zunu kesti, sordu: •Ba ek ı t yo 
La\ al mlslniz'». Lav::ıı cevap \ erı 1e
ğe vakit bulmadruı, yaşlı zal suı·au
n::ı b ır $<l ar ı cLrdi \ C' lX'l d.ı ! n 
k rışıklık ı nde ort..ıd n k yboktu 
Son.rad. n ö!.'Tcndım kı lı ı t.ıyyan.-a 

olan oglu h rp~ olm tu. 

Win ton Churchıll Lord H l.11.ıx \'C 
Lord BcavC'rbrok ılc b 1 lıklc Totı ıa 

ı;eldıkleri zaman ı te h \ ı bu ıdı. 

Belcd ye daırcsıne gcld !er. F, ruıız 

na .. ırl.ırı or da kendJl ını bel:.l yoı -
lurdı. Bu bir dram hn ı ıdı. Her 

i•ı ter.:ızın n kefe ı Fran nı t !mı 

olma ı tar fına dogru eylcdebıLı -
cL. Her iki t ırat da m ttc!ık ınutc

g-cilllbe toplanma! rın n bu ıuııcu

su ol3bılccegını biliyorlardı. Fr.ınsa- ı 
da harb.n kaybedılm old:.ıgum Hı

kıf ıd.ıler. Avrul>'l kıt'ası u ennae 
'ckay m \ lık ıru duı'tiuramıyacalt-

1 rdJ. F t akerc et kle 

yC<'eğl m el s1 ıdi. Fı un ordu u
nun blr Josnıını çıkarcıb imek kabıl 

ol.ıcak mıydı? İngiHzlcr l ııı d ha 

r "' 
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lif rı v.ı vetl<'!' ı:;ı ttı nı. Bırısi W cygand 
le Ciwı clııll rn ında mutllış bır 1 

"Kırkçesme sulan kesildik -
ten sonra Terkos suvu veril~ 
cekti. Fakat au kesildiği halde 
Terkos suvu verilmedi.,, j 

Birçok halk tn hep bu su 
derdine temas etmişlerdir. 

hıpleri hakkında ceza zabıtları 1 

tutulmuştur. 

::ıhne ceı eyan ett •ıni soykrdı. Baş-
1• ..ı bın Fı n ız naı.ırlannı bir muta
t el c kabuluı e f!e\ ketınck ıçın Chau 
ternp;;'m yaptığı mane...Taları ::ııılnt

tı Btr U<"tinC"W u de lngiıtz lıderlen-

Bundan başka bir mütekait 
odun ve kömür fiyatlarının dur-

Yeni bir define ihbarı mndan yükselmesinin onune 

Romanyadan mai 
amonyak getirti

lecek 
İstanbul belediyesi buz ima

linde kullanılan mayi arnonya.k 

Ye i ha~ tan tal{· 
:viye olun cak 
İstanbul fiyat mürakabe teş

k"latııun daha verimli bir hale 
o-etirilmesi için bazı esaslı tadi
lat yapılması kararlaştınbnış -
tır. Anlaşıldığıııa göre fiyat 
mürakabe komisyonu flzalaıı 
tezyit olunacaktır. 

İstanbul belediyesine yeni· bir geçilmesini rica etmi~, kaır.a j 
define ihbarı ,.apılnuştır. llıba- başkanı hiçbir yerde gaz bulun-

madığını, bazı bakkalların gaz 
ra nazaran bu define Karaca - bulunduğu halde satmadıkları- 1 

ahmet mezarlığındadır. Bele- ıu şikayet etmiştir. Bu şika _ 
diye definenin aranmasına mü- yetler nazarı dikkata alınarak 

ın Fı.ınsız va ıyetıni anlıy m..ıdık

larıııı, yalnız iıı Tılız ınenfı:ıatlcrini 
du uııduklcrını iddrn ettı. r knt bü

tuıı rıv Y<'lln e: .ı 1. nokt:ıd;ı nıuttc
fı. bulunuyorlardı kı bu dn Rcynau-

-=sa=a=d=P-=ctm=~iş:.:ti.::.r:::. :.=======l=t=o=p=la=n~b~ya_~hayet verilmiştir. 

duı lng.!Leı eden Frnı ayı mun!e
nt L>ır mut&ırc' cc \ eyn sulh akdctmt>
mek yolund<ıkı t hhudlinden azade 
blrait mı talcp etmesuıden ıbarE'l
ti Ch:.ırchıll bunu ı c.ddctmıştL Fak t 
rcd ce\abı muod k1,1..vetını kn~bet
m bulunu~ordu. Frm ızlara derın 
surette kedcrlı bır ::ıdam intıbamı 

HARP VAZiYETi 
• 
ımya 
(Ba~ı 1 inci sayfada) 

hnılmasının büsbütün men'i 
\ieımıştı. N.luıyct, Fransız \'C 1ngL- fikri ileri sürtilmiiştü. Fakat, 
ı , n zı ları Reynaucl'nuıı yardım Laheydc konulan imzalar, İp
i ııı b l~ık dc\i lctlC'rc yen bu· mü- restle yalannuştı. Kuvvetli
nıcaatw bulunma ı hu.smuııd.ı mu-, nin zayıfı gafile boğmaktan çc
t.ıuıl< knlm~l.ırriı. kinmcdiği yakın tarihin acı gün 

!tcynoud ınuzakcre odasındJn çık- leri Hıtar etmektedir. 
tıgı z.ım.:ın gaıetecılcr etrafını aldı- Büyük harpte piyade ve top-
1.ıı. D li un ed.:c.ck rnı.sinız?• dıye çu mermilerinden ölenlerin sa
&J:rdul r. yısına nisbetle gazınkı on ikide 

Ku iık bcışvckiJ ç::ıbuk çabuk, pek birdir. Malüller ise dörtte bir 
ça k ccrnp ı.eHli. <Tauu • Bu kel - olduğunu istatistikler gösteri -
m lerm " tnı hlil kul.ıgımda duyu- yor. 
b:Jıy nım. Büyük harpte Almanlar 22 

Sonra, garıp bır şey \'tıku buldu. Nisan 1915 de öğlenden sonra 
Reynaud taıdınd:ın bır kaç gun c\ - püskürme usulile gaz istimali
ı.eı reı Roo:.e\ielt'e yopılmı ol:ın ne başlamışlardı. Hedef bir zu
nıur:ıc::ı t.n ınctn1 oı1ayn <;ıktı, Rey- ·haf alayile bir İngiliz - !{anada 
ı aud ıc-.,p ederse 1''ranslnın Afrıkada alayı idi. Dafi tedbir almamış 
ıııuh retıeyc devııın C'dccl'ğıni b.ldırı-1 olan bu alaylar, klorün tesirile 
yurdu. ağır zayiata uğramışlardı. Bas-ı 

f tıhb rat nczarctıne mensup yuk- kın en büyük tesirini göstermiş 
-Ck btı memur bızc 1Z<1h C>ttı: cBırle- ti. 

ı t dev kllcn uzcrındckı tazyıkıni Rivayete göre, gaz: istim alini 

har • 
1 

sanayii üzerinde incelemeler 
yapmak için, tngilterede uzun 
müddet kaldığım Versay ümera 
kursunda bir koııferansta dinle
miştik. Bu zat, cephede gaz iş -
lerini denıhde etmiş ve bu uğur 
da sonralan canını vernıiştir. 

Her askeıi devlet, aleyhinde 
gaz sılahının bütün dehşetile 
kullanılması ihtımalini hazarda 
dikkat gözünden UT.ak tutma· 
mıştır. Hazırlık, azim rnasraf
lan muciptir. Eğer muvaffaki -
yet, gaz istimaline bağlı ise, in
saf ve insaniyet kelimelerinin 
artık o yerde namı kalmaz. Har
bin hedefi imha olduğuna göre, 
gaz istimali de tecviz edilebilir. 
Hüner, vaziyete hakim olmak -
tır. 

ihtiyacını karşılamak üzer • 
Rınnanyadan 1500 kilo mayi a-
monyak getirmek üzere t~b
bilitlere ~ilişmiştir. Rumen fir
malariyle bu hususta anlaşma
va vanlmıştır. Amonyaklar 
şehrimize tren yoliyle getirtile
cektir • 
----~~-----

Fatih 
Dispanseri 
Yeniden inşa 

edilerek diin 
Jıalka açıldı 
Beş ay evvel Fatıh Halkcvi 

tarafından yoksul hastalar ıçın 
açılan dispanser yeniden inşa 
ve tevsi edilmiş ve dün küş:ı.d 
resmi yapılmıştır. 

lStanbul mebustan, vilayet ve 
parti erkanının bulunduğu me
rasime İstiklıll marşiyle baş -
lanmış, Halkcvi rcislııın hita -ı 
besini müteakib mebuslarımız -
dan General Kazım Kara Bekir 
kor<lelayı kesmiştir. Tevsı edi -
len dispanserde daha çok hasta-

1 

ların tedavisi mümkün olacak
tır. 

Avni zamanda komisyona ha
vale edilen i~lcrin daha esaslı 

şekilde tedkiki için koını~yuna 
verilen azaların muayyen b~zı 
işlerde miitehassıs olm:ılanna 
itina olunacaktu'. Bu.hususta 
vekalete bir teklif projesi gön
derilmiştir. 

~-----

lş kanllnll hükiiıt,
lerinden istis ~a 

edileeell ıni? 
İl'J kanun:mun tntbikatına ait 

hükümleri izalı maksadiyle son 
neşrolunan bir nizamnamede 
Şehir Tiyatrosunu ela iş kanunu 
hükümleriııe tabi tutan bazı 
maddeler vardır. Halbuki Şe

hir Tiyatrosunda iş . kanunu -
ııun tatbik edilmesi tiyatı uııun 

faali··etini geniş mikyasta tnh
dıd edecektir. Bu itibarla be· 
!etliye rivaseli bu ııizamn1111ede 
Şehir Tiyatrosunu ıstısna ede
cek tadilat yapılması için Da
hil; ·c Vekaletine müraca t ede
cektir. arttırmak ıçın bu murncn .. tın met _ ilk tavsiye eden Berlin ünivcr

mn nes"ettık sitesi profesörlerinden Nernst-

Bilyük harpte Almanlar, şark 
ceplıesiudekı yarma muharebe
lerinde gaz kullanmışlardı. Tah
sis edilen cephane miktarı, par
ça hasıl eden mermilerin yarısı
na kadar arttınlmışb. Korun -
ma tedbirleri alamayan batar -
yalara karşı tahsis edilen beher 

==:::-:--=====.:...~--~:-::====....:...:~ 
Ark ıd.ı hırd.m bırı sordu c1''nkat dir. Profesör Haberin, boyacılık 

y:ı ak 1 bir c.c\ p gcle<:ek
0 

olursa? 1 
Ku\" ·ı manevıyc uzerındc müthış 
b.ı tesu· yapacak.> 

Mcmuı· omuzlarını silkti. 
G ıp bır y ccı eyan cdlyor gi

b yd1. :lur caatin metninin nc~ın
d n k.iınuı ıncs ul olduğwıu, Rcy
naud nun mu, yoksa mutarckc ta
raftaı·ı olan istıhuarat nazırı Jc::ın 

Prom: o.,-tun mu me •uı oldUt'Wlu nn
lıyalJılmeJc inıkıin">ızdı. 

Ş yıa ı glttıkçc artmafa başlndı. 

İn"ılız gazetcc, ar1mdn,sl:ır sefnretle
ı 'ııın -..ızıyctmı çok karanlık gordu

gunu bızc oylcdıkr. Churchtllin 
mullkatt..,n Fnın ızların teslim olma
ları bır gun mcscle.sı olduğu kanaa
tilc nynimıs oldu u rı\l nycı edılıyor

du. 

Bordeaux'dıı havoı dedi kodulorln ı 
daha mc,.bu lııı· halde idi. Petain -
Weygaııd grupunun nufuzu her saat 
nrt.ıyordu.,. 

Bordcaux oolC'd ye reisi Adrien 
Ma:rqueı siynsi hnyntı esnasında sos
yalistlikten fnşısUıı=c dönmi.ıştu. Şim
di •Yeni Fransa:t nuı komünizmi, 
demokr:ısiy1 ve bittabi ynhudilcri 
supürmek için nazılerlc jş bırliti ya-ı 
pab lecegi nazariyesinin şampiyonu 

bulunuyordu. Dostu Pierrc Aavnl 
daha geniş bir politikacılar kalaba
lığı ile onun etrafını eskisinden 
6lk"'l bir surdte almış, bir ciımleyi 

pap:ıgan gıbi tekrar ediyordu: <Cebi
min lçi oi tanıdıtım Muz.olini Hlt
lerln Fransaya krtril pek sert ve in
safsız davranmnsına mAni olacaktır.> 

topa 200, 30~ menni verilmesi, r
maksadı tenıın ediyordu. 

Versay diktatı, Alman gnzı- 1 nın mahiyetini de öğrenmeyi u
nubnamıştı. Bugüne kadar yeni 
biı' gaz icat edilmiş midir? Mev 1 cud maskeler her hangi bir ga
zın tesirini giderecek midir? 
Mikrop harbi tahakkuk edecek 
midir? Yahut gaz.ı ilk önce kul
lanmak insaniyetsizliğini ve bu
nun mes'uliyetini kim üzerine 

--,1 Karanllkta bir cin(. y"t 
................................................. ci. ... ,.... 

"Hepimiz sarhoştuk, birdenbire beş 
kişinin tecavüzüne nıaruz kaldık: 
Sadullah bıçağını çekei"ek o taya 
atıldı, fakat vuı·ulan Abdullah idi.,, 

alacaktır? Belki, en büyük is- Bir müddet evvı:I, Beyazıtta bir 
tihzarata rağmen, bu harp ga- cinayet iflenmlı ve Sadullah a
za olsun baş vurmamak sureti- dında bir sandalyeci arkadavı Ab 
le, beşeri, medeniyetin bir Jıit- dullahı sur.alı çakı rıe kasıgından 
funa mazhar kılacaktır. yaralıyarak oldurmOştu. 
Eğer bir taraf bu silahın da Yakalanarak ikincı a"ır ceza 

siyanetine sığınırsa, o zaman mahkemesine verılen suçlu, iki 
gaz bulutlannın da, bir yandan ce'8edenberi görülen muhakemesi 
mermi ve kurşun yağmurile sırasında mutemadlyen vak'anın 

kamçılanan muharipleri okşa- bir kaza eseri olduğunu, kendısı
dığı duyulacak ve bu sahada a- nln arkadaşını vurmal< niyetinde 
tılan terakki adımlanm ölçmek olmayıp karanlık bir eokakta l<Jlv 
fırsatı elde edilecektir! ga etmekte oldukları meçhul bazı 

Gaz istimalinde aranan şart- klmaeıerı korkutup kaçınnak ü· 

t c si r i vardır. Kışın bir "teydl. 

meyhanede de bir miktar lçtık. 

Hepimiz sarhoş olınuştuk. Llite
lıye doğru inerken karanlık bir 
sokaga girdik. Abdullah ıle Sadul· 
lah bir kenarda ıu dökmclie baş· 
!adılar. 

l;te bu sırada birisi uzun boylu 
meçhul insanın tecavüzlerine ma· 
ruz geldim. Bunlardan biriıi, Rece· 
be bir yumruk attı. Recep yere 
yuvarlandı. 

Kavgaya Abdullah da karıımıı· 
tı ki birdenbire Sadullah: 

- Açılın! diye bağırarak orta
mıza atıldı. Hepimiz birer tarahı 
dagıldık. Yalnız Abdurlah: 

G"nlü hadisel 
Yazan: U~ 

Nakil vasıtaıa.rında.Jl 
otobü.,ü tercih ettiğinl1, 
defa yazdım. Ben oto 
ati itibariyle seviyorUll1 

zoı la muhahb t olnıllZ· • 
otobüs beni se\'lllivo.t· p. 
defa menzili nıak uda 
nhe te gıtmek s tre le 
den tramvavın ::ğu 
Bı.rbirlınize tt::.arlüf 
durak yerlerinde fa.z}ıı 
sinden, yahut arabayı 
mak için ! a~ır .zgı, f 
kam) yüriiyüşünden 
b r ka\ ,arı ç .. rı~ . \ 
olar k bu ufak s.nH 
s J k: • ıt lu.J~ınle d 
ılı L yacı b ı1 olus or. 

Dun otobJste yerıırı f 
förtin arka ında idi. şo 
da y uıındakıylc lconu il) 

- Son Havadir:i okU~...ıt 
- Yok okumadım. VC" 

den nıı bahıs? 
- Senden, hem de 

bahsedıyor .. 
- Ne diyor? 
- (Yeni Sabah) ın > 

fıkradan ötürü seni 
t>t.rn.is .• 

- Z!lten Nizameddiıı 
be.mm çok iyi arkad ~ 
bada'-·ı adamdır, do~ 

- Yalnız seni müdafııl 
yor.. (Yeni Sabah) dtı 
yazana da catıyor. Mfid 
da ahpabı imis! .. 

- Amma yapbn ha? 
- Neye şaşıyorsun!~ 

gazett.-ci değil mi? Sen 01-:.. 
ttıklan palavraya çoklt11' 
asma.. Matbadaan çıkınel 
can ci~er kuzu sarması .. _::. 

- Demek tanışıyorlaJ1"" 
- Tanışmak da liıf nıı .. 
- Fakat şu (Uluna.1) 

mu? Hani su hergün Ta 
yapt'ağı yazan .... 

-Ey? 
- 1.:;t.e o Ulunay ... 
Oturcluğınn yerden ll 

şoföriin omuzuna vurdul11 
- t'2te o Ulunay beni!"' 

dim, --eşin haber vereY!! 
ol•ır ne olmaz. Çünkii "dJ.J" 
rni[f y..ıktur,. derler de ... 

kisi de giildüler... _ -" 
- Fakat bayım, do~ 

yazınızda biraz mübalJğl' 
nıi"t iniz.. 1 

- :M:üb:ıliı.ğa ebııediIJl 
O 

.. j :rum. gun pek koyun 
gidi~ ordunuz .. 

- Bunda kabalıat bizitl' 
Acele i iniz oldui:'llnu ııe d 
li. '? Rir daha sefere bı_r , 
<:ak •·c r, o zaman isinızi.Il 
oldıığunu flnlarız. S · n otol1 
k•-v .ı.fetd.zlibıııe bakma }. ~ 
lah di7.gi11 edersem kuş " 
C.ır .. Şimdi banstık mı" ~ 

Tabii bammm tık .. :ı;il 
temı ·lı • 'ni guz.lcr inden t 
au nılarla d. ( 111 lık hır ttl 
kunıyuncıyn k:ıdar dc-vıııı' 
der! f 

ın .. tırJı' ...!" 
~.,..,.,,,_,...... 

l olcu alnu1yD~ 
şoförler 

1733 numaralı taksi 
Rız·ı ilP 2463 numar l 
fo, u M"hmet Çak rıu, b;ı.o-1 

t.c ı-il ri, gidecekleri v ı iıı ) 
Olı afil VilZÜUdP! alm< 
gôrül!nüŞ, her iki". de ,1 
c · ·a çuıpılmı.1 Lır. 

l<1.mniyet ltın~ı ı:ıub' fi\ 
lnn bu gibi şoförieri şiddC 
kip etmektedirler 

6ir adam karısını 1ı 
yerinden b ço.k!aJı 

Kasımpaş:ıd:ı otupm 5 t> 
dında birısi, dün sab:ı.1ı ' 
Makbule ile kıskan;:lık yı.ı 
den ka' ga etmiı:ı ve kı:ıdııt• 
12 yerinden bıcakla ağır • 
te yaralaınışLır. ı:ı: 

2.6 ya~mda olan Makbule 
gın bir halde B"yoğlu h& 
nesine kaldınlmış, Sab · ı.ı 
lanmıştır. Kadımn bili• 1 ıc• 
yarası ağır ve hayatı tc11l1 

dedir. 

Makarnacılara ufl 
veriliyor 

Dün sabahta&ı iüb:ıren ııel1 
mizde baltallara. günde, 13. ı.; 
kantacılam 3, makarnscl 
100 çuval un verilmesine ~ 
lanmıştır. Bu itibarla nııı.-1< 
fiyatlannın düşeceği taıınıil" 
lu ıımak tadır. · 

Kaybolan ÇOCUAUD ~j 
bulundu 

n 
Glln•r 

J0.48 

EYLÜL 
1941 

Çarşamba 

1357 

lğusuto. 

21 

001• ikindi 

5.3.~ 9.13 Eunl 

Bu aı:oıplı tereddut, sinirleri tah
rıp edıct bu endışe bir gun daha de

vam etti. Sonr::ı tekrar yola çıktık. 
Bordcux'ya gıdiyorduk. Evvelce 
1915 de, b r kere daha Fransa hü
lcO,meti Ahnan ordularından buraya 

iltlca etmişti. Almanlar 1914 de Pa
rise kadar gelemcdıler, fakat H1Ue
rin ordusu geldi. 

Parisin düştüliü hakkındaki haber 
ler gelince, kimse bır kelime bile 
söylemedi. Arabaya gittik ve yola 
tıktık. Fetbedılmis Pnrisin haynU bi
wnle beraberdi. Patis, harpten ev

velki gurlerm o ~n, evimlı şehri, 

harp csnaı:.ında o mag.ınum ve kas
\ t lı, p ) ıt ht halkın ıradcslnin ve 

hur.·ıyet u uzlu •unun ak t h le 
g 101 , boınbol.ın,mış, hüeuma u ra-

Petain tarafiarlan her yeri dola
Ş:ırnk ıihtiyar mareşalin HiUerdetı 

iyi şartla i!tilısal edebilecek yegane 
adam olduğunu temin ediyorlardı. 

cVerdun kahramana mağlQp Fran
sanın harabeleri uzerlnde, kııtolik 
Franco İspanyası gibi. yeni bir Fran 
sa bina edecekti. 

Petrun taraftarlanndan Man:ıuct 

ile La val Fransanın sukutundan 
Halk Cephesinin, Sovyet Rusynrun ve 
tngilterenin m 'ul olduklarııu ka -
bul edıyordu. 

lar arasın.da havanın da 1 zere bı?iiını çektığinl aöylemek· 

çok g a z l a r l n tatbikinde Vak'anın yeglne phldlerinden 
güçlüklere maruz kaJmır. Rus arkadaşı Yusuf ile Recep de dün 
arazisi ise az müddet sonra kar mahkemedeki fehadetlerinde vaka 
la örtülec~ktir. Bu fırbııalar di- nın bir kaza eseri oldu§unu nlabet 
yannda gnzdan korunma da ko-I edecek §ekllde ifade vermlılerdlr. 
Iay~cakbr. Fakat, bu kimya Bunlardan Yuauf vak'ıyı ıöyle 
asnnda, ihtimaldir, bunun da anlatmıJtır: 

- Vuruldum! diyerek yere yu· 
varlandı. Sadullah yanından ayrıl· 
dı, koprak kaçmaöa baıladı. 

Recep ile ben bağırarak bir bek· 
çl çaöırdık, kendisini yakalattık.» 

Recep de vak'ayı bir kaza şek
linde gö&terir ifadede bulundu ve 

Sebze hfil.indc çalışan ~ıi'1 
oğlu Cemal adında bır çoı 
12 gün kadar evvel isk c<l ıJ 
hşırken sar' ı tutaı ak 
düsmüş ve bır daha çıknl,,tıl 

5.29 12.13 15.53 Vasatr 

A.kpm Yataı imsak 

12.00 1.35 9.03 Ezanı 

18.39 20.16 3.43 Vatı 

1ngıllz gazetelerinin konsolatolan 
tmcgc hazırlanmalannı ihtar celi-

yo u. 
(Arkası var) 

caresi aranacak ve "minareye - o akpm, Abdullah, Sadullah, 
ktlıf hazırlanacak,, tır. Her hal- ben ve Recep beraberce iften çık· 
de muharipler, hiç değilse gazla tık. Evveli Be!azıtta bir ~rapçı~a 
:ra karşı en emin VC vft.fi tedbir- adamakıllı lçtık. Sonra dığer bır 

netıcede muhakeme dlOer ıahltle· 
rln celbi için başka bir güne bıra· 
kıldı. 

leri alına.kin da meşguldUrler! ----------------------

t:ı. 
Cemalin o gündcnb ı·i ht 1 

nU} an cı;..,edi, dwı alı tA1 
yerde çıkmış, adliye d~~etl 
Hikmet Tümc.r muayene ev 
defnine :ruhsat ven11i$tir· 



SA 'AT ve T 
1 

u usy ıa 1 ... 

" tard ng·liz -
" fsane ,,s· ve ci i o ım· "' 

(Baı; taı-.lfı Birinci say fada) (Baıı taratı Birinci sayfada) 

.ı.._ 't°tikte hafif bahada_ • $ es.erler - .. ~ - Qa.- Kış gelmeJcn e\.""\iel yardım n.za- nmnıal.;; elcfo ;;-ndir. Bö)lo 
'4.1.f enıbolü - ! azmm zuhııetine kan.. t.erc nli - Uç A ı dd · · bulm 1ac ktır bir müblea l a. dal-
L~~ _ Ahdü J>el soom _ Ha:ryam vezire lıi p mı 1~ıı.S'tınıya 8c1·1~ı~rnı!ı1~ · ı İranda bufunan Almanla- ~-ı uykudan~ bugün u-
~or - Dile benden ne dilersm.? - S bbalı'm ilrtiıır A · ~ y. ~ıeri rm vaziyati ne olacak? yamın ' e bu ~ maddi 

- lla~-' dA-~' :ı:-· 1 .. n<.! A m·an Jla'\l"\;°3ı- Nome, 2 (a.a.) - "Alaaka,, b':lldk:>tJermı tıilıne:paı bir a-
llllıı -nd!...":'::

1!, ~~ -- ŞUB·u?Iyük·':;" - "n - ".J (Baş tarafı 1 inci sahifede) drıntın aı!zuıdan ç ydı bel-~ı.ı ...., ~w Tahmin edildiğine göre pazar 
Çi9<" ric örtül'. bir ak§amı ild deniz tayyaresile ge- ğustos gecesi Sovyet kuvvetle- ki )a.dırgamnazdı. };ğer bu 

len 47. Rusdan mürekkep grup rile ~inde temas tt$s eden zat '.hn.L:ilmtlıt'den bu kadar gn· 
1 Yazan: ULUNAY 1 Aınerikada insa. edilen askeri İngiliz motörize kolu, dün He - 1'Il lise ke~~ini ~<lımmk 

tayyareleri Rusyaya sevketme- ~dan yolu üzerind11 Sa.veh ge- 1 i · kısaca de)elim ki: 1 
So:n asrm truııiımış ?r :.ız' h"' d ,. dL ü ü bir arka- ğ·e memur cdilrubtir. çidinP çekilmiştir. Saveh g~idi '"Bce:azlar mul-..avelesine gö-

~ırıennden ve a ka. ... mı az ..ın- ular, m:.u- !ki dev t ayyarenin yakmda şimald n gelen Sovyet ve c~nu- 1 re _harp halinde bttlurnın de\-
~ n miiteveffa Jose Mana de ti:rd:..:. r. Hayya- ' Vaı ingtona Müteveccihen _rola bu garbiden gelen lngiliz k.• v - letleıin bile ticaret 14 mil ·ri lal 

laerr:ettıa'ya gazeteciler oımuc; - , mın bu ı kı cırkadaşı Ebül Ka· I cık:ı.rılacafrı zannedilmektedir. vetlerinin ewe" ·i gün yekdiğer- ııız sil J:ü ınuaye~) tabi ola.mi;. 
.,....., ·11 LY-- s..,• ...... _. ~ leıile temas. et :1tleri nok:truım 1 Boğazlardan ge~bili:rler. Eg"r 
.,..,_,, I~ .... u.& R ...J'!Lır A:merika:lOiı taıf!,VJC: 

- Ostad, bu mevı; <l n re- l, u. d bır' ı.r r iyle kardes- j m ·pxı,yaa niıyorlar doksan kilometı arlmıd dır. b çbiin bu serbest gecitten isti-
Qeceğıniz eser hangisid '? ı t en zi e 5 •1 .. ·~orlardı. Dt:rs- Sandil;no. Kalifurniya~ 2 (a. lmnd.a bulunan Alman meselesi fade edilemiJorsa, bu boğazlar- , 

- Hiç birisi... lerim . d ""n s r. hücre- a.) - Beş Rus memuru halen Londl'a, 2 (a..a.) - İranddaki daulherlıangi bir -:_~'Bo'1ı!:~ 
l - ı · Almanların bir haftaya ka ar b wı.ınasmdan .d !.u# ,.. - Nasıl? BtJ.Şka kit' hınız ler inde is tikbalt• ait tasavvur ar agıı· bombardıman tayyare erı-

•tknw-acak mı? ı ya ı)orlardı.. , nin mi.ibavaası i ın Couso!ida _ tr.ı.nı terketmelerine. müsaade <lışmdaki deniz1erbı . ıi~etsiz- 1 1 H b. · · , ·ı av 1 hirer ka t--...ı Aircraft tayyu.re mı· '"' ... _·r _ edildiZine dair olan ve henüz ~cYindcn ileri gelmekiıtdir. - Hayır. Ben bir tek e er er ırısı a) r ·' r - ' ı::u .,.... .,_. ~ h .. d fil 
lıeşrettim,· hayatta başk ~ rakteri temsil eden bu üç arka- ketile müza.kt:.re halındooirler. teeyyüt etmeyen şayiadan ba - Sonra bugünkü gun e, \la.ra 

~· bir t l seden Times gazetesi söyle de- den.izdeki So\·y~t donanması l~"etınek fikrinde de<=h'i . dası tesadiü ataya op a· ı • . . lıi b" uka ı 
c.u r-1-1.· t · · t vam ediyor: hasıınlıı.rıyle ç ır ı.n yese l 

De Heredia'nın ''maksut eser- mıştı. t=:nıvya ve ııyazıya 1 e k e r En-ı1mları ile !ranı bugu-nkü kabul etrui,·eoek kadb.r üstün ıe tahsil eden Hayyam, rindmeş- ~· • " .. tnısra. - ı · ooreeste kifid!r., ~...-. d ·1 m ti vaziyete düşüren bu düşman Wr durumdadır. Sovyctlerin bu 
!,~ü hatırlatan meşhur eseri ·~ "' • ı rr genç · teba.a.sımn hasmane hareketle · güııkü ihtiyuçlıırında birl .. 09j 
-•uph~, Unvanlı şıir meemu- Ebiıl Kasım. ahlakı m:ızbut, , ua- rine başka yerlerde devam et - zırhla \'C;\'U torpido olduğunu 

asıdır. ci ·eli ~ir ~~::1~cli~ağlam se-ı a mek için serbestçe .şuraya bura- ı:ınıı.nuyonız. 1 
:Bövıe ufacık bir eserle drrrva ya gitmcleıine müsaade ed.Hıne- Aınir.ı.1 . şimdi~ ahm_l t>.shi 

tde'bivat tarihine ismini ebedly- H san Sabb.1.h'a. gelince son aş a 1 sinin kat'iyen makul seMbi yok· harple~ gibi ohnadııpnda~ 1~n_ hakketmiş olanlardan brri de d"rece ln:rıs. servet ve kudrete tur. Türkiycye veyahut Efga - bahsedivor. GerQCkten !'imdi.ki 
~t'~'dır ki rübaılerıyl~ keıı- el · kün önime çıkacak her ma -, nistana kaçmamış olan Abnnn- a \-al, eski harplerdeki gilıi dt,'-1 
~ı kıyamete kadar an ıra- nü alt üst edecek kadar azn:ıli ların harp esiri addedilmeleri ğild"r. Ve ııe Imdar km Yetti <>-
Cak b·r abide dikmiştir. müthi· bir gençtL Busene eker is- icap eder. ıursa. ıoısun, ta.t'i bir .bu·a üs-

1 }f NişabUl" mederesesinin müder tünfü:rü b~ filolar 
l k ayyam'm bu dörder mısra- risi olan şeyh ~uvaffnkın sını-' tihsalatı çok ~-ahillere l'1lıkın yerlorde mıılra.-1 Adamlara itimatsızlık 
ta_!i~~r~:~ :gırwer ~~i ..,;:~~ fmda okuyan bütün talebenin veı·imli o acak Aloskova bildiriyor rebcve girişmekten ihtiras et- - İhtiyar Efganlının şerefi· 
-.ur . a:r zaman zarfında. büyülı: ( Ba.ı tarafı ı iısci sayfada) mektedirlcr. ne! diye içti. 
ı·uo · veb ibüy!ik1" Tür'.bk d~h isı hc:r me'\lkilere eri~tiklerine dair her ı!enıleketimizde şeker ka.m- kemmel fa.kat mümkün olduğu Valdivle viiksek mc\ti işe'al Zi'"'"''etten sonra Vasmus ve 
"' aıye ir a em, ir cı an sıg- kes•~~ 1·-n .... ·t v---l~. Bır· grm le · •· d" Ju..L·' ald I Al 
uıroıışt:ır ·IX" 'IAO ..a ...- ~ı.u panyası açılmıstır. 31 Ağustos- kadar fa1..la tanka ihtiyacı ol · etıni~ ob.n kimse rm ı;;en ı Şumenan haşhaşa k ı ar. -

· gene böyle istikbab ait proje- ta Es!...;"'ehir "'şeker fabrikası 1 du~~ söyl~~ sonra şun- ~ dost yaşa.yan man heyetinin kwnandanı olan ttı Su itibarla Hayvamın hik:- ler yaparken Hayyam: . ......,. . ~ ları il ve et.mi:?tir: bir dıed~tin canına 1mstOO.en Vasmus Türklerin bu garip te· 
~t, tasavvuf ve- felsefe komp- - Dünva. ümit dünyasıdır. faalıyete geçmış ;bulunuyordu. [ Yalnız tank imalatını tesri et- böy~ ıwsaba sığnı:az ~'UZlla.r şebbiıslerine Almanya tarafın -
h elen gibi olan rübailerimn E~for Al1ah nasıp· eder · e talih Bugün de Alpullu fabn"kası ye- ' mck değil bw1Iarı ~;~manınki . '.\:.~zar11en bnawı :ne türlü zar.

1 
dan ~erilen hararetli itimad er birisi cildlere muadildir. ~ r uu,;;ı b"""~ 

li de yaver o ursa. inşaallah hepi- ni sene şeker .istihsaline 'b3şla- i krden daha üstün teknik vasıf mrbr ~ w • - \"e igtin.kin ilk adımda hiç te- iyi 
er büyük adam gibi Hay- m.iz ali derecelere vasıl olaca- mıştır. I' IRrda yapmamız lfuımdır. leri ıa.mn ı;olinli. EğC"r bunu bir inkişaf gbsteıınediğini SÖ)lC :~n da hayatı efsanelerle ğız. Böyle olmayıp kaderin lüt- Uşak fabrikasının da en "'e" Aluumya hiç bir şey yapnııvorlarsa. mes'uliyet mev - mistir. [ • j Vasmus Afrikalı 

ı~lenınid ·ştir. Bahusus ki taı~be- fu hepimize şimil olmaz da an- •• 
1 
-~, 

1 
d _ f: 1~ 1ı ka;;mxamai/.ı kimde bn.luna.nla.ra b ı I gençlerin yeni vazifelerini hiç yn e arkadaşlık ettiği ık~ şah- c i"imizden biri ui:,..r-ek bir eyluu vn.::ı arına ogru aa ıye- "_ d ? (~ ) _ Amerı·can i:r1enJi ,c k. · 1 

"lYet· tarih '·-- 1 -s- JOLUli> -· • ı·---Lta uvn ra, ~ a.a. · • te parlak bir muvaf.ı..a n~ct ıysa 
d ın e ıuı .. n ° nnhn mansaba crişe.eck otursa ~er- te geçecegı tahmin o l.WJU"'.uı. - Republic mecmuasında bir ma· A.rrmliımnın harbe girmeııesi edecek vukufa ımıJ;Ir olmadıkları 
~a ~rin ömrünü efsane tülle- !erine vardnn etmwe ahdü pey- dır. Bu seneki pancar istihsal kal:e neşn'nden B. Jhon Ccott ,~ ... ~""İ Amerikanın kendi gizlemcmeşitir. Onun Afrikalı <tile büründürmn...+ür. --o ~-., ... e-~ -

l.L<j"' ma.n eylesun. vaziyetine ve şeker fabrikaları- şunları yazıyor: bilccejt 'bir iştir. gençler dediği Afrikada hi:r.met 

* 
İste hayatı: 

l'~uas.ır (Tezkere) lcrde Ha.y
~ dan bahis yoktur. Ovfi şa
lle 'l/efatından takriben yüz se
<io • ~onra yani 1200 tarthiııe 
da ~u vazd1ib tezkeresinde on
So 11 bahis bile etmez. Daha 
dal:ı.raıarı (Devlet Şah) tarafın-

n Ycızılan eser bir baska sairi 
~!atırken ondan da. tes.J.diüen 
~sccliyor. Havva.nı hakkında ;-az tafsilfi.t b u 1 m ::ı k l(:in 
daha y a k ı n asırlara kaı
~r innıek ıazmı geliyoı . Onlar 
l'e .ŞainJen rivayet ve ruıJdl n-

tiylc bah~ooerler. 
t'tnÖıner Ha,•vam, on birinci as· 
~ ortalann·a doğru HQ.rasan 
1~ırlerincleıı Nişabur'un köy
~ le.tinden birinde doğmuştur. 
iti llzıl~ı Havvamm BB:bil şe
il ~erınden bi_ri olan Şcmsadda 
ta~uitunu zikrederler. Doaum 
~rthi kn.t'i değildir. Fakat ıoıı.o 
ll nesi olduğu tahmin edilivor. 
cJbası 1brahimin san'atı çadır-

.ık olduğu için Hayyam da ılk 
~~:ınittrı babasının san'atına 
tı. :J.k et ınişti. Çadırcı ıniruı.sı
~ gelen "Hayyanı, mahlfısı 

t\l..lr~ (ıradan alem olmuştur. Bu 
~lhl ·~a temas eden r"ibD.ileri 

. \aJ·dır. 
ı:~da: 

Buna evvela muvafakat eden nın lıazırlıklraıruı ba'kıhrsa. şe- "Rusyadaki askeri harekatın Biz 1Mı mesele hakkında dai- eden ve şimdi bu seferde tavzif 
Ebül Kasım nlmuş, ondan son- k . t'bs li . k . . lacnğı netayicini nazarı dikkate abnak ma. oltiıtktif mfttaJeab.r söyle _ edilen Almanlardı. Vakıa bu 
ra Hasını S bbab da rnm aös- er ıs 1 

a wn ço ıy• 0 sızın Almanya harbi itaybet:m.ek mel..-t-ea ~ dllamnu.5rzclır. A· gençler havanın bütün müşkü -
termış: üç arkadaş elele vere- tahmin olunmaktadır. . yolundadır. Almanya Rusyada nıerikaıııa Iıarlıe gimıesiıtf n.- labna göğüs gerebilecek Ira.dar 
rek birbirlerine zahir olacak - 1 (An.kara R1\dyo ga.zıetıesi) uğradığı muazzam zayiat mu - lıe)iıta.r okn ~ lı:ırlıe ı idmanlı idiler. Fakat Iranda ve 
laımn vemin etmisler ve tnhsil- ~!"IAI~~~~~"!""'~~~~~ kabilinde hiç bir ey elde ede - girililiet takdirde $ttliııg gibi Efganistandn bu kifi ~ildi. 
!eri bıttikten sonra her ü~ de memiştir. Kaybettiği teçhizat ve cliişüncıCck ndamların iş beşıım En~er de hayal sukı~~u -
memleketlerine dfinmüşier. H~~~r~o~Duş~ istiyorswı? I malzeme .karşılıksız kalnııştır. geçeceğ. en kork y~ nn ugr~ıstı. .~gana go; - , 

llk evvel tahsilinin semeresi- Bütün bu zayinbn yegane neti- Jıaksız da dP~U'. 1 dermek ıçın sectıgı heyet erta · 
ni toplayan Ebül Kasım olmuş. Hayyanı: cesi Almanyamn iki cephede * nını:i1 bu işi becerebil~~lerine 
S ·ı h '"ı-:'--d d Alp - Ben, demiş, derviş meşreb hnrbetmek mA . ...ı..... n·yeti· karcı - · başl btJ D '"""r ta C' çu t u ... uııı arıarm an t..; t k ... ~uu ~""" Sta 4-..-.:-: rna.J\lnks" ınanmaya aını., . 6 ... -
Arslanın nezdine gitmiş, bir bir adamım. ~m aşka anma ' smda kalmış olduğudur. Bu su- :rs .ı;aze~n h 

1
1 

raftan ştt da variddi. 1 
m üddet sonra hükümdann ka- h~ne:.tm. ~ydalık, san' tun retle Almanya karada tam bir l~nda An1 !'1 radl:0 ga.ze- Türkiye beniiz merkezi dev
tit:•~ri meyanına dahil olmuş ve gunduz ilmı felsefe ve tasav -

1 

abluka çenberine alııınuştır. tesı .hu. a~şamkı neşnyn.b .• '1.da. l letler srnıfmd ... ha.l'bc i irak et-
kendini SC\•dirmeğe nıuvuffak YU:fla nl.~"gul olnınk, aece.de · • ~------------------- <lem.!ştir kı: . memisti. 
olarak Alp Arslanm husu~t kit- •baha. kadar iyşü niiş etmektir. f •ı • ı • 1 n ' Tiir.ldyenın yıllardanberi sev- Türki 'ed:"n büyük bir kar r 1 
tipliğine kadar yükseıdikten İki g'iinlük düny-~yn meylü ~- noı ız ere gore ~.hamc~niyeL;~-~Ankra_- beklcniiordu. Bu kaıar ile O, 

kam yoktur. Benı fakırden kur- sısıne ynuı o u.wis-..n ıen- t--'~-- ::.ı-. . de . :?al ttic7' mü 
sonra nihayet Nizam - i.ir - tar, vatanuna gönder. Senden l (B~ 1 inci ooyfada) lmda. ıkan W azetcsiniıı bu ;ı:,.uwu ~mm ış:g e 01 • 

Jllülk ünvruıiylc vezir olarak iti- başka birşey istemem. t üzerinde tesir uyandırmakta - miibl~ası .. ~ . a~rnca lhı~~eetme ~:ı~ı!_:ı;:1";~~· ~ 
bar ve izzeti günden güne art- H an Sab:ı...ah 0-yıe SÖ'~ dır . ı.~ '""e'""- d •s.ıncınck ·-·ı:ın:İZd211 u.ı·~ 

1 •u .r•w.,_...,- ll<l>)I • • ...:.. t-,,, • ~ • Türkiyedcki harp partisinin ace 1 

mış.Ö mı"' 1 Londra. 2 (a.a.) - İranda rrehnh·o.r. Bunda bir suikast . . • . 1 '·d ·--ı . ı . mer Hayyanıla Hasan Sab- ,...... "' ...ı.:'.' d---ıı-- be"-: 1 .. ,,__ 1_ lecılıgı ve 1u ı~en mr.ı..unası 
l -" . - Ben. iktid r i terim, mev- 1 muhasematın tatili Londra \o:atuu ~ uu •~n o .. .. d lı-' ettikl · b""-

bah bir türlü istedik eri mcnne ı b 11 ~.. ..,,~'•.at "'--rikarun kendi yumn en. . cı .• neş~ . ~-. . 1 fal _ tte ki isterim.. gazetelerinin aş ca meVztıunu J ,........._ A'~ .a.uıı: 01'nbelı ıfa.:ı- .,.... 
cnşememış er, rru zarure • Nizam . ül - ~fiilk ikisinin de teşkil etmektedir. ö~ da~ıı.s.tnı da !'.iiriitel\ t o,Ie ~am~: kil ük • 'h:~ıerd;: 
kalmışlar. O zaman Hayyam, arzularını verine f?: tirmiş. 

1 
1ngiliz gazeteleri muhasema- bir nıutalea.ya suıkast dem~k - . yı . . • ;r he ı 

arkadaşına: Hasan Sabbalı, soıU'ala..n müt tın tatil edilmesinin İramn kom tense cehalet ve hakikati bilme gclıp geçıcı h ~selere se: P 0 • 
- Aramızda yemin ile mü- his ihtirası uğrunda Ha~~LŞin §Uları ve bilhassa TI'ürkiye için mezlik (Tf'\mek daha doğru ola- maktan başka ışe yaraı:ıadı. Za-

hürlediğimiz alıdü pcymam U· namiyle bir mezhep tesis ip çok faydalı olduğunu tebarüz caktar. ten bu b"yanvame ha.I:ıfeden de 
nuttun mu?' Bugün kuskoca bir müritlerine esrar jrirme ~ sure- ettiriyorlar. Ilarbiıı dısında w mıa~ sadır olnmyoret;ı. - ' 
de letl. b"şın<la N;.,.,m ın " · . · Fakat Envcnn Nıdenn v~ e v n ~, _... - · tiyle ötmeden evvel cenneti gOO. Daüy Telgra} 1• 'rn d•plooı - hulunan Aınerumnm h1T ~ ı .. led. w . .b. b b • n 
Mülk ünvaniyle buhman Ebiil tercrek birçok hükümdarları 1 tik muharriri yazıyor: si eDn<ltı bir hamla.kla h::ırlri soy lf?_ gı ! . . eyam:. mt t . 
K"'sım:ı gidelim. \ adini h.ttır - öldürten adamdır. Türkiyenin Iran 1 ki harekat ba.~ka nmrnleketlere )-nytrıağa ~ .~rJennm ne:ş.rme ~ıç 
latnlnn. · Hayyamın hayatının bu saf- hakkındaki endbel ri son 24 uğraşması ldmbilll' nedendir'!' ! ~r ~ r.o~tu. Alman _hey~: 

lki arkadaş Alp Arslanın pa- hasını bütun İranlı müveın ler saat içiP.de büyük bir nis'bette 1 Acaba bu gaııetenin ha z:ırnrh nm ~._ünif0 aSl ~.ym~mı 
yıtahtına gitmişler. Fakat bu snrele anlatırlar. FRkat asıl sükunet bulmuştur. va7.ılanfan unulu~ı fın da ne- 1 v~ üsl~~r~n . hı~rsy:ı.bna 
vüzerat sarayından iç:eriye gjr- bu efsaneyı· orta"" .,+ftıı """'~ni Türk baenel kurmayı. Türki- dir" . 1 huı:met etmes:ını istıyo..."Clu. 

~ ffak I u vn ....... vın j . Halbuki Afıikada ~ o-. mege muva o amnmış ar. _ ti _ ttevarih,, sahibi "Reşid yenin krndisine müte\.·eecih hı1- Bu ı.uıuhh;r yazı Türkl~rlo 
1 

"M!'ikalı 
1 

Alınan g\:11 leri-
~ n~ Günlerce han kfişelerinden sü- _ ü _ ddin'dir. yük tehlikenin ort:ulan kalkma- So_\)'etler aras. w. dalti dost~\: nanı·n har-t.a·tı ··.;.;~kl.....n. hı' de 

s ründükten sor.ra Hayyam~ · 1 · tı' arttıc>ını a"ık ı tt d bo - t;A .Lı..ı!J ._ ..... 

~~ Yı:ım ~ Tenet be 

Jta • H vvnnı, ömrünün son sene- sıy e revnıyc n e .,, - mun~ )C en~ e ~ hOıŞWla g'...tmiyordu. Bı :tnan7a· 
n ruh e:st menzı eş _Böyle ohnazt demiş. Ebül ça görmektedir. ~.ahştıgma y;o_rc ıa.csJY.ı. luın~ r"' Tü·rklerle Alm .. nla"' !:..r"'Si _ 

dar• J - fen:?St T?-c'""'"' cr:>.l"CCegıw' yerde bekle- * Türk hükümet meikezinin r t1,. ı t .. ..1 rl T UO. w \ - ..._ .D.il~ c-!r men aa R;re ıu.:ne ~ıyo ar· daki rn:·; küllerin baslan!!tct idi. - ı - ecel zi behr - i - diğ'"'r yelim. Ben onun dikkatini cclb-l · siyasi mahfilleri itımatlarmı Bu tahrik edi<•ı vazı ht'T hal· · '"' · 
- .. :ı !erine doğru Ni.şaburda bır n- , be - .ı 

l.' 
0 

au.u. etmenin volunu bilirim. _ _, D tl: ·ı tekrar bulmuşa nzıyorlar ve d<>. ();zim kadar So\'yet do t- Sıındıkta bir mitral' öz ~ • s J yafet tertip L-ı.lel'. 0S: 'U-1 l n a· d 1\. km 1 • - J Pa. :Ckt!lld haym ki dl Ertesi günii s-.ıdar t kona- Ruslraın tehdi ın en nor ıya Iaı·:ınuz.ı ·''a mü~r ~d<"~ -iv~ü nuı:ı ederlerken birdenbire anlı u. 
her ğından saraya Piden yolda bek- · "' • B .. ·· ._, mahal almadığını yorla.r. tir. Bundan emin b1dunn~ o -

1 · ler H "V rle~ si bir rüzgfır eser. ütun -a- Yunanistandaki İngiliz mü-
't Cliayyam! Senin vücudun ta- emış - a•""am, y ... e ' - rı söndürür, şarab deatileı·ini nız. 
e,,._ ı~ho;.;rler, muhafızlar arasında b :ı_ dahnlesınin zamanında va tl - ıı- hal-"-- •----n·- _.:n .. ~ ....... nen bir "nı:Jıra benzer Ça au~ devirir, kırar. Iuyyanı una.an w ..,,, tn'.' ~-- ·~~ 

r\... ~ • - ı·ıerıeyen vezirin önüne do:h'u mamış obuasını tenkid eden "ll"cla S lt ruhtur ve onun ~ mı·iteessir olarak şu rübaiyi lr Amerika demokrasisi d,.. bu 
t.. u an, atılm•s ve ı:n1 rüb.,,;u; okwnu::: I Türklerin, lnceilterenhı anda-... ııuızn· alı tt· 'C'-...ı "'~--tkR .. _ :1- ........ " - 1 "" türlii -..ersiz mütı lan hi kıı.r-

Ondan sonra ufukta ytm yeni 
müşküller göründü. esefa; Ber 
imden lı.ıermd .. seyyp.r canbaz
hane,. damgasından başka bir 
~t olmayan büyük bir san· 
dık scvkolunuyon:\.l. Bu sandık 

* Yalınayak gezmek, teklifinin, 
oı.ıeratör doktorun saydığı, bın 
bir faide.sin mukabil bazı mah
zurları da. yok değildir. ~·vcla 
corapsız kadın bacağı göze h~ 
görünüyor. Kundura.su. kadın a
yağının. bilhassa çamurlu ha
valarda. ıç e zevki okşar hır 
ma zara a.netmıycceği muhak
lmktır. Hele kıllı bir erkek b -
ca:;ırun müttekasını teşkil eden 
hantal , yamn yuınru çıplak bir 
erkek ayağını bilhassa yağışlı 
havai tramvayda., vapurda 
bacak b~k üstüne atıldığı za
m. g'lstereceğı man?.am dokto 
ıun dediğı gibi yalnız gayri be
dii veya gülünç değil, hatta bi
rnz iğı·ençtir bile. Vakıa ına.ka1e 
muharriri bunun bir itiy d me
sele.si o!.dUo<'Twıu gızlemiyor. Öy
leya ! Açık başa, çıplak baldıra 
nasıl alıstıksa bir şehir halkı· 
nın ya.lmayak gezip tozmasma 
da bal gibi ısınırız. O zaman es
kıleri n: 

- Yo.lınnyak. başı kabak!._ 
talıirıne dedikleri şekilde mis 
gi t d r dururuz. 
Durumları ih tıyaç d<>ı.~rdu

ğuna göre kunduracılar fiyu.t 
yükscltmekt.e devam e~tıkleri 
takdırde yın doktora t eklif ı
u · umd gmıdan evvel tatbikine 
şa:tit ola.cağını tebşir edebılıriz. 
Zir iau pratık teklif bir ft 
kundura ic:in akla gelrnP<iık ft
yatlar istiyen b :ızı moda p.ıuuç
çularını fiyat mürnkabt> koro s -
youunun zılgıtlaıından d · w 
Lıy yola. .,.etirecPk ameli bır ına
hi)' eti b -. i :<lir 

A . C. SARAÇOGI..U 
~~~ '/'AA. 

B~r Amerika 
mugalatat;ı 
{B<lf •;ıı-.;ıf Bf!'ıncı :s y• rla) 

büsünu de urtlun:lu. un 
Versay kont ran ı dığcı Rtı 
t~ .. bbitst .. rıe eıgel oldu. • n ak 
bu me11 teemmül eden ü
~hitleriıı nnumi kanaatine go-
rc !stanb.ıl d'ıyc maruf ol ın e
hi r bır ::ı ·u ön ·e daimi o. :.rak 
beynclmıtellestirilseydi burun 
medeniyet file.mı içm istıfnd li 
bir ~ey okrdu. 

Bugiı•ıkü mücadele nıi " e 
erip tc iuf" nla.r sulh menfa(l.tıne 
olarak S. maddeyi ge.rçekleştu -
ınck üzere toplandıkları \akit 
bu m 1 , hatla Türkler için 
fay<lall cı:ık şekıldc munaka
şa edilcbilır. l'l ı re ır . .c:A.~ ıL.U.1.1.U,:: - soy er. ki seri hareketini iyi karvşıla- ~ _ · <.ıi~ 

I· dığt-r bir menzıl için sultan Ey dil zi zenr.uıe :resm -i- ihsan İb . A 'kesti. yaca.klan faırzed:ilebilirdi. .,.ı · -:Y 

ı'._~ktı diye çadırı köklhıden metull"b, ri -ı- mey - ı - mera şı o,_~....,; Hu ile ki bö.vlc b·r h:ıreket fori:\le, da\-alariylo taban ıtaba- Rınnen hududundan geçerken ~'!""!'"!""l--.~-~11111111...,..,...-... 
11 .... tı ) ,. .....,_:f. • .-ı... •• •-uv.. na 2ıt fikirlerin tekrar tekntr . ez b'-'"'~ • ı - m;\'raıt ser - u - Bu r - i ı- iyşru. hibesti. Tür:kiyenin gerilerini i ma-
ı İiayyam, Hicri tarihte 430 saman metaleb Babbi nevn.l:ırından koruyacak idi. Bu ya~,ıması!1d'a.ki zararı takdir c-
t~~kesinac doğduğu kasabaYJ 1 Dennan talebi dP.r - i- tükelztdıudl Ber Ak birihii mey-1- nah+ nunla be~ Türk efkin u - (Ankara i..Wyo gazete.si) 

edeı·ek Ni§abura geldi. O er e mera. nıumiyesi tran istikametinde 
~!llanlaı· bu mamur şehır bil - Ba dem bisa.z hiç dcnna.n Hakem be dilı<>n ! Meğer tü lıcr hangi bit- Rus har etine t:k .nıederesesile bir Hiın şehri metaıeb mesti! Rabbi. karşl ötedenberi hassa~i}-et gös-
~h Nİşoı.bur üniversite~inin (Ey gönül! ZameDeden ih- termiş ve luzıl krtalarının Tcb-
~l'eti dört tarafa yayılnuştı. san resmi isteme. Feleğin dö- (Benim içki de.stimi kırdın ri7.e ve daha ötelere gelmesini 
l'a~ Ç çadırcı çıraih bu ilim çe- nüşünden ser -Ü· siman isteme., Yarabbi! !yşü nüş kapısım be- iyi bir gözle görmemıştir. Ha . 
htt gJ-na doğru Meliyordu. Nı.sa- Deıman istedikçe derdin ar-! nim üzerime kapadın Yarabbi! kikatte ise böyle bir endişeye 
~Ok :rtıcdercse:ri memlekette bir tar. Derd ile uyuş, hiç derman Benim (Mey · i - nah) ınu top- S()D İngiliz Rus deklru·asyouu 
t· · lil~ma ve fuzeıa yetiştirmiş· isteme.) rağa. döktihı. Ağznna toprak ile zail ol'maiı idi. , 
:· Ömer Hnyyam tahsil. için : Thıha. mederesede iken Hayya dolsun. Yoksa sen de sarhoş Bu dekllıasyonda. ı:ıgitiı; ve 
·ı eı:lcrcseyo girdi, büyük bir a..ı:ık mın rübailerine kulağı alışık e>- musun Yarabbi!) Rm: hükumetleri Türkiye Cfu!ı. 
~ ~ ÇıılıSlnGr,~ ba~ladı. Hücre - lan Nizam _ ü1 _ Mülk sefalet- Bu asi rüb:ıiyyi söyledikten huriy tinin toprak bütiin.tiiğiine 
~Jc kcndtsı gibi fukir iki ta.le- ten. a!;lıkta.ıı lrllfile dönen eski sonra rivayete nazaro.n Hay- ihtimamla: riayet etmek fikir -

artkad:ışlarmı tanımış, maiyeti- vamın çehresi ~imı;;iyah olmuş. leriui kat'i olarak ~yan edcym-
1 ne emir vermiş, derhal ikisini Mecliste bulunan dosUan ve lar idi. Bu eadişe artık tama.mi

de vezirin sara.vma e-ötürmüş.. sevdiği -üzcller bu hal karşısın- ı le zail olacağına şüphe yoktur. 
ler, izaz ve ikrnnı etmişlell'. Ve- da korknrak kaçışmışlar. Hay- 1 Çünkü İngiltere ve Rusyanın 
zir, bükümdann nezdinden ram biraz kendine gelmiş, bir İranı Iraktaki nezi lıükfunet dar 
avdet ettiği zaman ikisini de ayna istem.is, .. ~~ .. ~le besinin tekerrilriine karşı mii -
huzuruna ç~<i-ır.rnış: siyalıla~:rnı~ ~o~ıce . gulmuş J dafaadan başka bir gaye güt -

Köfe 
~~l.Ş pP0tJra.m.ımıan ta.tbilti 

~~l'!a.haLelcrimiz.in bu sütuna 
n ı.uınıasmı icabettirdiginden 

' 

k i{U,iUCUlaı'lllllZ (Köle) tefri
~'Unızı l 1) üncü sayfada bu- ı 
{'Ukbrdır. -- Şimdi ahdimize vefa edecek vn şu rubaıyı soylenıış: medikleri artık Türklerce S3bit 

zamaı ~e.Wi: 4Wcmk A'Y4" ~a, •• 4 __. .... --"" ... ~;-. 

BERLİN 
bildiriyor 

(Ba.,.<tt- 1 inci S<ıyfada) 
radyo u ~et kltalarının Ka -
radenizde Dnieperin garbinde 
bir yere a~ker çıkarmağı:ı teşci> j 
biis ettiklerini fakat ı Almanlar 
tarafmdan püskürtüldüklerini 
bildirmiştir. 
Lmıingrada 50 kilometre 1~aldı 

Stokl'toim, 2 (a.a.} - Vipuri
nin sukutund\:ın sonra Fin kuv -
vetleri, ileri hareketlerine de
vam ederek Leningrada 50 kilo
metre mesafede buhman Kıvruı
Wln:: li-.ıı ~Jtmsın::. v:ırrın'SJard1r. 

bir gümrük memuru sandığın 
r gözlerinden birini açtırmakta 
ısrar etmiş ve burada bır mit· 
ralyözle fişek paketleri bulmuş
tu. 

Bu sandığa olduğu gibi el ko
nunca Nidermayer B"rline tek
rar telgraf çekmis, malzem~uf.n 
tekrar ve acele göndenlmcsini 
istemiştir. Bu telgrafın arka -
smdnn kardeşini de Rudapeşte
yc göndermiş ve geniş mikyasta 
dağıtılan bahşiş sayesinde ikin
ci sand:rk sağ salim lstanbula 
varnuştır. 

lıktesrin ... Tiirkiye Almanyn
nın safında harbe gfrmiRti. 

Vasemus, Halebc gitti. Zug . 
mn.yer, Vilhelm, Peter ve Şu • 
menan da Halebe gittiler. Ni -
dermayer ile Berlinden yeni ge
len bir iki kişi o sırnda henüz 
Beı·linden ellerine gelmeyen san 
dığı 1stı:ınbulda bekliyorlardı. 
Nidennnyer işte bu intizar PÜn
JerinrlP ..ruı.rlak bir plii.n hazırla·. 

dı ve derhal tatbikini h>tedi: 
İran körfczıne dökülen fü run 

nehrinin ağzınWı. fona kokulu, 
fa.kat mühim bir şehir \ardır. 
Abadan !smindek:i bu şclıir h!.'m 
İran p..-,.ı,roilerinin tasfiyehane -
l rini, hem de Alman ticareti -
nin merku.iı:ıi ihtiva etmekte -
clir. O sırnlru-da Echatane ismin 
de b L. Almaıı gemisi ile bır Türk 
çekeri şehrin önünde demirli 
bulunmakta kii. Talih buya. .. 

f* INaklPftiiiimi.: b t e8C'ri a.9 

lı 1 tıgüh:f>dir. it git=: 1 nh. n 
Alm.onlıar m'a8'trukı1..."i bu m1tıa
vereleri. 1:ıc toplantıları neredeıı 
öğreımı i{fffr'I Eserden a>t'Q,Ş?lı· 
yor ki mulıcırrir 1 gilr: teşkil ı . 
t na ?nensup ofrırck V <c n usmı 
bulımdufju yerlt!rd~ lm"f.u ımıı.ş 
ı•e onıe atfım ad'rrn takip r ı.~ -
tir. E ııtcligen~ SM"'tıi.crin r 
yaptığııı.ı ve ?Wl re m tktcrl" ol
duğu meçhul dt fiildir. 



VENi SABAH 3 

Ş A KiR ZOMRE--ıı:! K"-O-
TORK SANA Yll HARBiYE VE l~-~

"ömer Hayyam,, ın 
hayatı Eı -L _ 

Hele, bu soı kazkanadı sıy- 1 çalıştyordu. 
nlm~ına Ffüb~ olanca hırsiy- I llcrgeleci, hasmının asabını 
le sinirlenmişti. Elinden gelse bozduğunu anlamıştı. Bu, Her
Hergelecivi yumruklayacaktı. geleci için en büyük za.f erletden 
Tamamiyle asabı bozulmuştu. biri idi. 

Filibelinin asabı bozulmuştu. Hergeleci, naralarına başla-
f.lnsmıııa. ne kıncı lığını ne de mıştı: 
ustalığını geçirememişti. - Hayda Filibcli be!. 

J."'ilibeli, iddialı güre.5te kıra - Hayda maşallah be! .• 
kıra , c eze eze leşini çıkararak Hergelecinin bu nfıralan Fili-
nıeydandan kolaylıkla çıkara- belinin büsbütün asabını • boz
cağını kaviyen zannettiği halde muştu. Küçük hasmı horoz gibi 
btitün düşünceleri boşa çıkmış- kanat vurup ~ırpınıyor ve ikide 
t bir de: 
ı.Karşısında on dakika en bü- - Hayda Filibeli b~!. 

yük kıncı darbelere .muknve~et - Hayda maşallah be!. 
edip susan Hergelecı, on da~ı~~ Dedikçe yüreğine iniyordu. 
soma gemi ağza almı., kendısını Bu adeta alay idi. I<'ilibclinin 
pa<;~n·ra} a ~e\ ir • i::;;ti. tahammülii kalmamıştı. 

Fil beli, bu guı e9in durmadan 1 Kırıcılığn başlamağa karar 
ve ~rabHf' a)l'ıll 1?Cıan deva- veren Filıbeli de çırpınarak na-
mını aklına gctırdikçe ne yapa-, ralara başladı: ı 
cnfını şaşırıyordu. .. . . - Hayda ibram be! 

Hergeleci, gittik~e gureşı bın - Hayda kı1.an be! 
clıı ivordu. Filibeli. ilk fırsatları Deli Hafız, daha hala hayret-
knı:iımamak içın hasmma üst ler içinde idi. Ne oluyor diye dü
U te gür~e g>rdıği halde biri şünüyoıdu. Ne olacaktı?. 
türlü oyunlarında muvaffak o- Şimdi de Filibeli dıkilmiş na-
lamamıııtı. ı n Ha\ uruyordu. Ne yapacaktı? 

Filıbcli, beş on clakıka ka.da; Çok geçmedı, I!"'ili~linin nfırala
daha Iıücumlarına de\ nrr' etti. rının neticesi tebellür etti. 
Bir çok oyunla!' tatbık ett . Fn- Filibelı, yumruk ve tokat vu
kat Hergeled hasmının oyunla- rıır 0 'ibi Hergeleciye eıen<>eler 
rını birer birer ı:;Öl<üp attı. Yal- atmağa başladı. 
nız atmnı~ıa kalmadı üste de Demek naralar bunun için idi. 
lıd mını en tehlikeli ,·aziyetlere I<"ilibeli, bir ki.itliğe vurur gibi 

(Bıf tarafı 3 üncü sayfada) ! 
Na kerde günah der tılban .kiHt. 

biJ:(ı! 
V'an kes ki güneh JM'lkerd çiin 

zit;t bi~! 
l\leııı bed kiioomü tü hed 

ıoıüki.fat dibi . 

MADENIYE F ABRIKASI 
Bilumum soba ve aksamı, sair döküm ve madeni. 

eşya satışfarının münhasıran 
Selahaddin Humbaracıbaşı ve ortak! .. 

KolJekt if Şirketi 

Vasıtasile yapılacağını arze~ar . 

Peb ;fark - ı - nıeyan - ı - moo. ü 
tü ~t big{ı! 

(Cihanda. günah işlememiş • 
kimdir söyle .. Günah işlem~~en 
bir adam nasıl yaşaya'bilır, . , ·" söyle. Ben !kötülük ettim; sen Müracaatıerln apöıda yazılı adresimize yapı>maaını ıayın 

müF.erilerimlzde:ı dileriz. 
lı GALATA TÜNEL CADDESi No. 37. ISTANBUL 

TELEFON:- 49179. TELGRAF: H U M B A R A C 1- ISTANBUL, 

de lbana fena. bir ceza verdin. 
O halde benim ile senin ara
mızdaki fark nedir? Söyle.) Bu tövbe ve istiğfardan son- h•••••&••lli•••••••••••• ••• .. 
ra Hayyamın cehresi gene eski S b Al • • "f T ll 
rengini almış, töv:besinin (kabul aray urnll iŞ yerının "a rap 
olunduğunu görtince şükran ve hedef çukurları inşası açık 
seçdesine k~1)anmış ve nıhunu eksı·ıınıe ı·la""nı 
teslim etmiş. Bu Ttlrk dahisinın 
vefatı Hicri tarihiyle 517 dir. B d T b 1. J b } 

Nizam - ü1 - Mülk bır gün e en er iyesi Stan bu Ö • 
Havvam ile bir bahçede oturur-

larkeık~ı~~r ~isin? demiş ne isti- gesi başkanlığından 
yorum. Öldü.<Tüm zaman oyle l - Beden Terbıyesi ist.<ınbul bolgesi wrnfm<lan y:ıtırıl:ıeak <•lan 
bir vere <lefnedileyim ki Saba valtrap ve hedef cukurl:ırı mşası ışi :ıçık eksilt.meye konmuştur. 
rüze""arı estikçe benim kabnmın ı :? - iş vahidi fıyat esası ü2erınden olup ılk keşif tut.arı 2172 lira 37 
üstimc çiçekler saçsın! kuruştur. 

Nizam - ül - Mlilk evvela bu 3 - ihale li Eylul 1941 tarihjııe müsadif Cumartesi günli sant ıo da 
söze ehcmmi"et vermemis. Fa-1 Tak_ınıdc Sırııservıler cnddesinde ka:ıı 57 numaralı Beden Terbiyesi ıs-
kat arkadaşının vcf atmdan t:ıııbul bolgcsj b nasında yapılaenktır. 
sonra kahrım ziyarete giden 4 - Ekısıllmcye ıştiruk etmek istiyenlerln ihale tarihinden en az ikı 
Yezir tarihlerden naklen şöyle s.ı:ıt evvel bolgeye munıcaaı etmelıdirlcr. 
anlatıyor: J 5 - EksılLmcyc gireceklerin yukarıda yazılı ihnle tarihinde ve yazılı 

Yazan: ULUNAY • • • Tefrika No. 68 
~ 

Dadım da olsa namahrem sa - da kocaman bir kab durur. )3\1 
yılırmış; ayıpmış... "nle bana kabın içine herkesten arta ka
bir hizmetçi tut., diye tuttur- lan rakıları sulu susuz boşaltır· 
du .. Yiyecek ekmek bulamıyo • lar. İşte (Cura) budur' Bütün 

· ruz. Nereden hizmetçi tutaca- gün dilenip topladıkları parayı 
ğım? Hem her hizmetçi boyuna ·bir meteliğine hiyanet etm.eıneJ( pislik ·temizler mi? Bunu bir §artiyle getirip meyhaneciye t('J:i 
türlü anlatamıyorum. Her gün lim eden harabatilerin bu ınUS
bana beddua ediyor. "Dadıcı- tesna içkiden bilaücret içmefe 
ğım, ~en bana. baktın, büyüt - haklarıdır. Ona tahammül ede
tün, diyorum, şimd'l' sıra be- bilriı.ek için ancak bizlerinki gi
nim.,, fakat anlamıyor. ''Bu bi kalaylı ağız, zırhlı oırtıak 
zıkkmu içeceğine bana baktıra- ister. Çllnkü içinde her çeşit iç• 
cak bir adam bul,, diyor. Ben ki, h!tta su bile vardır. İki bar· 
keyfimden mi içiyorum? dak yuvarladın mı? vücutte lii· 

F.azıl kalben dadıya hak ve- zumlu lüzumsuz ne ka lar 'k l 
riyordu. Arkadaşı nasihat edi- vursa lıepsini döker. l;_nl· , .. -
lecek dereceyi çoktan gt>Çmişti. cağın öylesine bir zehirdir. iş· 
Buna rağmen: te ... 

- l<eyfinden içmediğine şüp- 1 İki arkadaş tramvay yolunıı 
he yok, dedi. Fakat unun deva- doğru indiler. 
mında.n ne zevk alıvorsun? Fazıl: bir birahanenin kapı • 

- Ben zevk için içmiyorum sını göstererek sordu: 
ki... - Şuraya ıridC'lim mi? 

- Biliyorum. Unutmak için 1 - Nereye istersen dedik a ...• 
içiyorsun.. . Dar ''e karanlık koridord3J'.\ 

Nazmi, tekrar çiiriik \ 'C kirli geçtiler, birahaneye o·irdiJcrı 
dişlerini göstererek güldü köşede bir ımasa intihaı:' ettiler. 

- Simdi artık unutmak için Nazmıniıı gözlerindeki dontıi< 
de içmiyorum.. luk kaybolmmıtu. Mermer mıı· 

- O halde neye kendini böy- sayı silen garsona: 
le zehirliyorsun? 

1 
- Rakı! dedi. Ligora tara • 

- Ö\rnek iiçn. Anlayacağın fından ... 

~·oktu. hasmına tırpanlar atıyordu. 
Filibeli, hasmıle tam yarım Hergeleci , ha@nının neye ka-

- Mezarı giillük, gülistanlı'k 1 snotten en geç bır sa:ıt evvel ilk teminat bedeli olan 162 lira 93 kuruşu 
bir baö-ın kenarında idi. Meyva bölge muhnsebc.'Sine yatırmııları lfızımdır. ' 
ağaçlnrının dallan, üstü, açık ·Bu ışc uıt proje, k~! ve fenni ş:ırtnaıne vesııir evrak yukarıda ncl-

ölüm çitini birdenbire atlamaca Sonra mahbubeshıe kavuş -
cesaretim olmadığı için böyle mak üzere olan helecanlı bir ii.· 
kolayını buldum. Taksitle inti- şık neş'csiyle: 

~ at tea fazla boğm•tu. Bıkma- rnr verdiğini anladı. Zaten onun 
clar. yıhr.adnn üst üste hm.mına da istcdifki bu idi. Hasmının asa
l u 1 uzcrine hiicumlar yaptı. bı bozulsun da ne olursa olsun!. 

türbesınin duvarlarından içeri~ res1 yazılı tstanbul bölgesinden alınncoktır. c7741> 
ye uzanmışlardı. Ka:brinin üstü- - ========= 

Her defaısındn da oyunlnrı boşa 1şte bozulmuştu. ne okadrır çic:;ek dökülmü.~ti.~. ki 1 r;;ıam•a•••• 
merkadi bu allı beyazlı ortu - 14 İlk - Orta - Lise -----lli\l C'llrtı. f'ilibcli, naralarını tazeliyor-

H ı ıe i, hasmının capraz- du: 
ıarına dalışlarına en mahirarıe - Hayd'l kızan be!. !--
hareketlerle mukabele c.tl yor - Hayda be!. k 
ve Filibelivi ikide birde alta a- F libcli, hayda !azan be! de- } Do tor 
Jaıak hıı palıyordu. mckle, hayda çocuk be! diye Ç P R U T 

nün altında kaybolmuştu! 
UJ .. UNAY ------

Kız 

Erkek 1 
Talebe kaydı için her gün müracaat edilebilir. 

Y:ıtılı 

Yatısız 

tnlebcnin kayıtlannın yenilenmesine 15 Eylıile kadar devam 

ha~· ediyorum. Şimdi yavaş ya- - Burada mugbeçe yok! dı· 
vaş öbür dünyanın yolunu tut- vorclu. Bu kelime nereden gelir, 
ttım .. Her aec;en giin beni ahret bilir misin? Bilmezsin ... Mug a
postasnıın kalkacağı dur·ak ye- tespcrcst demektir. Mugbeçe; 
rine yaklaştırıvor. ateş çocuğu.. Tam meyhane 

Fiılbcli. güre~in bu, haml..:1cr- istıhza etmek istiy.ordu. Cildi)e ve Zuhreviye mutcllassısı 
le çıkmı;'.yau.ğını T_>eh gi.izel .ınla- Deli Hafız, gülmeğe başlamış- Beyoğlu Ycrlı Mallar Pazar'ı knr-

ŞC'hzadcbaşı Polis kıırakolu arknsı Telefon: 22534 

Fazıl arkadaşına uzun uzun mahbubesine yakışnn isim .. 
ba:ktı. Kaderin manasız bir dar- Bunu sövler,ken garsonurı 
besiyle yıkılan bu hayat enkazı getirdiı!i şişeden titrek ellerivle 

' onda merhametten .ziyade hay- J önündeki su bardağını yar1s.ı 
ı·et hissi uyandırıyordu. na kadar rakı He dolduruyor• 

•11E4DE~ Yaşayış tarzını saat gibi tan- du. ======================::;:;==================== zim eden bu iradeli, azimli a- - Ben ufak kadehlerden oit:" mıstı. Nihayet, asabı bozulan tı. Çırağının nihayet hasmını şısında Posta sokağı koşesi.ndc 
Filibeli, güreşi kırıcıhğa dö~- çileden çıkardı~~· görmüştü. Meymenet apartmanı. Tel: 43353 
meğe büsbütün gadclarane bır Yanında bulunan Ezerçeli ve miıliıiiıııılmiİIİllD•• .. --
güreş ta biyesi tutmağa karar Torlaltlı ağalara dönerek: 1 
verdi. -- Filibeli, davayı kaybetti.. 

Hergeleciyc düzgün bir güreş Dedi. 
çikamıak kolay değildi. Ne ka- Hergeleci, hasmının elensele-
dar mahirane hareket olunurı:a rine Ye. tırpanlarına mukabele 
oluıısun muhakkak ters muka - etmiyordu. Yalnız. iyi tutuslari
bcle gö .. üliirdıi. . le ve ters girişlerile kendisini 

Herge'ednin yegane mcharetı bozgunluğa \ ermcmeğe çalışı -
t ers olunusunda idi. Fihbeliye yordu. 

Zayi 
Brıyburd jandarma böliıg\jnden 

Eylul 341 de almış olduğum tcrhıs 
tezkeremi z:ıyi ettim. Yenisıni al<ı
cagımdnn eskisinin lıiikmu yoktuı. 

Fntıh _ Çarşamba Kalelı (ıkmnz 
~okakt.<ı 10 No. da }nunırnlu 

Şukni oğlu Kemal Hlzarcl 

Zirai k ombinalar kurum u 
müdürlüğünden 

Hanga r in ş aatı ilanı 
Zirai kcnnbiıınl:ır kurumu için Trakyn<1a Türkgcldi c;iftliglnde, Al

pıkôy, Eskışchır, Gazi, Yerköy ve Aksıırayda :ıhşnp hııııgarlar ınşa ~·ttıı j.'. 
lecektir. Beher h:ıngann muhammen bedeli ıB.399.50 lira ve ilk teıııin:ıh 

1.379 lira 96 kuruştur. Şartname \'C proJt$İ Anknrada kurum merkt>zın

don ıki llrn mukabilinde alınır. Pazarlık surctile oyrı :ıyrı \·eya töpt:ın 1 

ihale 15 F.yllıl '1941 Pazartesi gunü saat ond:ı Ziraat Vekaletinde mtlte-hPp soldan ve ters tarafından 1 Filibeli, hasmının ters tutuş
güreş tutttuğu için har.mı bir 1 ları dolayısıle PJcnsclerini ve, 
tlirlii güreş uyduramıyordu. , tırpanlarını istedibıi gibi yerli 

Zayi şckkil komısyond:ı y:ıpılnc>nktır, J>auırlıga girebilmek iı;ln bu nevi inşa:ıt-
t.ın nsgad on beş bin l . ralık iş yapmış olmak şarttır. (6155 - 7705) 

lşte, Filibelinin ümitleri bu • yerine Yuramıyordu. Yalnız ku
scbebten kırılmıstJ. Yarım sant- ru bil' patırdı vücude getirmiş 

Gumuşane j:ınd:ırmn alayından =-===========::.::=:...=.=:=:===:.::..=========== 
ten fazla ustaca ve mahirane ·oluyordu. 

22 Mart 344 de almış oldugum ter- T Ü Y Ü N D E N 
hıs tezkeremi z:ıyı ettim. Yenisini - K U Ş 

bir güreş ta biyesi tuttuğu halde , Herg,eleci, tuttuğu güreş tar
!diçük hasmına bir şey yapma- zile hnsmını büsbütün çileden 
ğa muvaffak olamadıktan baş- çıkarıyordu. Filibeli, durmadan 

:ılacağımd;ın eskisinın hukmu yok- YASTlı<, YORGAN, YATAK kullanmak hem kesenize ve herıı de 

ka üste de kendi tehlikelere gir- narn atıp çırpınıyor ve: 1 
tur~~~~~:1 H~!~ k~~:~~,:ıe~~~ ~~~ :~;:::,i;,i;~ BİR KUSTüYU YASTIK 1 LİRADIR 

mişti. - Hayda kızan be!. 
Filibeli, ilk gürescle lrüçük Diye bağırdıktan sonra has -

hasmına kırıcı bir g~irer tarzı mmın üzerine yüklenerek yum
tuttuğu halde muvaffak olama- ruk vurur gibi elense çekiyor - 1 
•ıp bozulduğıınu unutmuştu. du. 

Gözleri kararan Filibeli. ne yap- Güreşi seyreden pehlh·anlar 
tığını bilmiyordu. ve snirleri Fihbelinin bu hare -

Hergeleci, yarım saat süren kcdni hiç de hoş görmemislerdi., 
gürooden sonTa yine naralara Hele, Filibeliniıı taraftarları 
başlamıştı. Çünkü, hasmının içerlemişlerdi. Bu, pehlivanlık 
hırslandığını derhal sezmişti. değildi. Yarım saat hamleden 

dot;rumlu Şaban o{ıtu_l4~ıoıı~ 

Zayi (yit ik) 
Bir cuzdan mahfazası içinde l.ıir 

:fuar bıletı IJo yalnız bmim ıçin bu
yük bırcr kıymeti hnız olan 20 25 
kodar fotogr:ıfı Yeniknpıdan trenle 
gelerek Sirkeciden Karnköy eczn
hanesıne gıtugim sır:ıd:ı znyj ettim. 
Hiç kimsenin işine yaramıycıc:ık o
lan bu kayıbımı K:ır:ıkoy eczahane 
nesine gctırdıgi takdirde memnun 
cdılecektir. Nıy:ızi Dlnçdayı 

J{urnaz Hergeleci, çok ruhi sonra bir şey vapamayınca şim
hareket eden bır pehlivandı. Ha- di güreşi gaddarlığa döktiiğ\inü 
snnlarını k11.dırarak asaplarını ortaya koyan Filibeliye kızıyor-
bo1.1nasmı bilirdi. lardı. düğüne hükmetmiş bulunuyor -

nlr pehlivanın asabı bozulur- Hatta, Filibelinin taraftarla- lardı. 
sa hiç şüphe yok kı. r.ı.üva1.enesi rından birisi bağırdı. ı Filibeli, ilk güreşte olduğu gi-
de bozulurdu. - Filibeli, doğru güreş!. bi nara, nara üzerine atarak 

Hergeleci, sanki mektep med- He:g~leci, neşeli naralarını Hergelcciye en ağır hztreketlcr-
l'cse görmüş bir psikoloğdu. Al- kcsmıştı. Artık nara atmıyordu.! de bulunuyordu. Acletfı., enseye 
lalı ona okumadan her şeyi bah- Meydanı hasmına bırakmıştı. ı yumruk vuruyor:du. 
şetmişti. O, bir nıhiyatçı profe-ı M~ydan Filibelinin imiş gibi idi. Hergeleci hiç ses çık_arnııyor
ı;ör gibi hasımlarını nıhan ne- Narayı o, atıyor, o, çırpınıyor - du. Sakindi. Yalnız kendü:ıini 
reden bozacağını bilirdi. 1 du. Üste de elenseleri, tırpanları korumakla meşguJdu. 

İşte, Filibelınin de asabını O, vuruyordu. Fi1ibelinin bu gaddarane gü-
bozmuştu. Fakat küfür ederek Hergeleci neden susmuştu. Ne reşi tamam on beş dakika ayni 
<leğıl. gaddarca güreş tutarak den mukabele etmiyordu. Her - şiddetle ve tatsızca clcvam etti. 
de·1,l ustalıkla .. Oyunlara oyun- geleciyi tmııyanlar bunun sebe- Hatta, Hergelecinin baldırları 
hırla mukabele ederek ve has- bini pekala biliyorlardı. O, şim- mosmor olmuştu. 
mının oyunlarını sıfıra indire- ~li.sakin ve durgun bir ufuk gibi Yalnız baldırları değil, ensesi 
ıc k... ıdı.. Fı~na çıkaracak bir halde de morarmıştı. Hatta tumık 

ı;-ilibeli, hangi oyunu yaptıy- sakındı. Durgun ufuktan fırtına yara.sile kanamıştı . • 
srı r mkabılinde kendi oyun ile C)ıkacaktı. Hergelecinin taraftarlarından 
yırc l; endısini tehlikeye düş - Hergeleziyi tanımayanlar da bazıları da bağırmışlardı . 
mu tü. Nasıl asab1 bozulmazdı? onu hasmından korkarak büzül- (Arkası var) 

Belalı, ters !,"Üreşçi hasmına ============================ 
gaddarca h:ırcket etmekten baş- Maliye Vekale t inden 

Yastık, yorganlan da pek ucuzdur. Adı·cs: İstanbul Çakmakçılar, 

Ömer B:ılioglu Kuş Tüyiı !abriktısı. Telefon: 23027 

lstanbul deniz komutanlığından 
Deniz gedikl i orta okulu müsabaka imtihanı 
ı - Deniz gedikli orı.ı okulunun 18/8/ı941 de yapılan müsabaka imti

hanına yetişemiyenlcriıı 10/9/194 ı gıınfi s:ıat 9 do yapıl:ıc:ık imtihan:ı gi
rebilmelen ıı;in şimdiden kayıtlarının yaptırılması. 

2 - Okurların ayni gün ve sa:ıtte Deniz Gedikli okulu binasında bulun
maları ve yanlarınd;;ı .ımorekkepli ve kurşun kalemi ve lfistik> bulundur-
mnları. (7524) 

Ankara Devlet konservatuvarından 
1941 - ı942 cıl'rs senesinde Devlet konservatuvnrına talebe rılın:ıcak-1 

tır. ısteklılerin Maarif, Lise öğretmen okulu ve orta okul müdlirluklerile 
IX:vlet koııscrvıttll\ nnndnn şnrtlnrı ve iıntihon gtinlerlni öğrenmeleri. 

NOT: • 
cMektupla malümnt alm:ık istiyenlerin 7 kuruşluk mektup pulu gön

dermeleri llizımdır.> 

Namzet kayıUnrı 28 :Eylul 19•1 akşamı kapanacaktır. (6106-7675) 
. 

Güm rük mulıaf aza Gn. K. l stanbul 
levazım iimirliğindeu 

2500 liralık yeni ve az müstamel :ılınacak çuvalın 5/9/ı941 Cum:ı 

ciınu saat ı ı de pazarlığı yapılacaktır. Evsaf numune \'C ş:ırtnamesi ko
misyonda her gun gonılcbılir. 

tsteklılcrin kanuni vesikaları ve ur. lira 50 kuruşluk ilk teminat 
nıakbu2larıle Gnlııta Mumh:ıne cadddesi 54 numaralı daireye gelmelerı. 

c7744> 

A L MAN LİSESİ ve-, 
OKULU TiCARET ORTA J,a. çare yoktu. ı ,.. s _ .. ki 25 h ·ı ı ki b ... stırıı ... ~ak-Filibcli, sonra şöyle de diişü- - ıo Y•:uC erile bcr:ıLer 593 adet ta vı p:ızar 1 a .. .., ( H u s u s 1 ) - ( Beyoğlu, Yeniyor 20 ) 

ltlyordu: Zaten bu güreş iddialı tır. l - Okul 13 EyJiiI Cum:ırtesi günü saat 9 da :ı~·ılacaktır. 
()lduguy ndan ycnı·şınceyc kadar- :a - Muh:ımmen baskı ucreti ikibın lirndır. 2 T . k ı bUt l l 12 E - ur çc cnge ve un eme sınav an yJiilde, dığer derslerin-
dır. Berabere ayrılmak yoktur. 3 - Muv:ıkkat temınatı 150 lmıdır. ki ise 11 Eyliıldc snnt 9 da başlıy:ıcnktır. 
(,u··reş bo· ,;}e >:ıevam ederse mu- 4 - Pazarlık 4 Eyllıl 941 perşembe gunü saat 14 de Levazım Miidıirlu- 3 P P b . 1 . 9 2 1 ., u - :ıı.artcsi ve erşem e gun erı sant - 1 de yeni talebe kayc e-
l nl{kak llasmı tarafından l" kı" ğürıde mfıtcşekkıl eksıltme komısyonunca yapılnc:ıkiır. d" E ı · ld "b h . ılccck ve 8 y u en ıtı aren er ciın nyni saatleı·de talebe kay-
dırhemlik ı·eri bulunup mağlCıp 5 - Şartnamesi Ankarnda Malıye Vek51eti Levazım Muduı lugtind<'., Is- dına devam olunacaktır. 
l)lacaktır. Ylsı. mı· ı'şı· gaddarlı _ tanbul Dolmabahçede Malıye Vekaleti matbu evrak anbarındrı gorulebilir. 

1
4 - K:ıyıd ıçin nufus veya ikamet tezkeresi diploma veya tasdikııa- ı 

G - tsteklılcrin 2490 sayılı knnunun 2 ve 3 um•u maclrlclerınde y:ızılJ 
b... do· kmek daha clogry udur mc, •ıfo, çiçeıt ,.e sıhhat raporları ve 8 Cotograf getirmek liızımdır. 
:1ıı>« • belgeler ve muvııkkat teminat makbuzu veya banka kefalet mcktubılc bir- • 

n;;nkü, güreşi eziciliğe ve gad 5 - Yenl rlers yılından itibaren kız talebenin okulclnki nüınuneye ,.u ef likte tayın olunnn glın \e snatte komisyona muracaaU:ırı. (5785) (7355) 
darlığa dökerse belki lfu s er ı;ore uniforma wşımalan mel·burıdır. 

tmmnını kırabilir ve bu suretle 1 1 ·a •MS ·--

nı~~~~f~e~lu~!~~ıhktn muvnf- Istanbul Belediyesi İlanları. l stanbul honservatuarı müdirliğinden 
f· k olamaz d3 yıne eskisi gıbi ..,..,_.. • ı Eylul Pazartesi giım.indcn 20 Eylul Cumnrtesj guilünc k:ıdar k:ıyıd 
1 .. cndı kırı]mağa baslarsa o va- Belediye ve Huıuıl idare Tekaüt ve okıuzrerlnin ve kaydı yenileme. 
hıt işi edepsizlığc clöküı 1 avga j uç aylık maaı;tıırı 15 Eylul Pauırtctıi ı:aııt ı~ da tkm::tl imtihanları.· 22 F.yltil Pauırtesı 
nkarmak bu suretle guresi f,"Ü- snr.l ıo claknbu1 :lcin ıniırrıcaat cdcnlerın tetkik imtihanı yapılacak ve 25 

k • ı · 1 Belediye Hu usi idare d 1 b l ı t ltii!ii bıtirere mar < ı\ etten~ Eylul Perşcmbc gumi ers ere aş nnacnktır. 
h.ı tulmak... ı 1 322 135 4/Eylul/194l Perşembe Butun murnea:ıUar P:ız.:ırtcsi ve Perşembe gunleri sa:ıt 11 den 17 ye 

Deli Hafız, gi.ircı:-:i adım adım 323 539 l3G 280 5/1':ylul/l941 Cum:ı k:ıdnr yapılmalıdır. (7767) 
t Lkip ı...,lıyorchı Hergelccinin 540 589 :!Bl 375 G/Eylul/l!)!ll Cumartesi ~-==-=-=-===::--:========== 
• uknbelt>lerinc bayıJmıstı. Ha _ 591 929 371.ı 447 B/F.ylııl/1941 Paı.:ırtcsi 
k•katen çıı::ı.J7ı l!Ok muntazam ça 930 1190 9/Eylül/1941 S:ılı 
, l\vr<lu. Biitun harckctı tam Belcdıye \e Hu u i Jdare tckaut ve bksilzlcrinin Eylul 1941 ilç ay-
ı ehli\·aııca. ıdi. lıklı:ı.rı yukarıda gu tcrılen gunlcrdc cu2dan numnralnrına göre venlccc-

Hergele"ır.İn naralarından De ğınden aylık snhıplcrınin ma. ve n ufus cuzd:ınl:ırile birlikte Ziraat Ban-
i Hafız, manalar çıkr.rmağa krı ına miıracaatlnrı. (7766) 

lstanbul Fiyat m ürakabe k omis
yonundan: 
103 No. lu il:'in: Temiz naturcl nohudun dökme toptan azami kilosu 

15 ve perakende 17.5 kuruş ol:ır:ık tcsbıt edilmiştir. (i762) 

dam nasıl olmuş da böyle ke- şey anlamıyorum.. Bülbül çıı
çenin dört ucunu qird~n s•1ytı nakları ağzımı kavrayamıyor ... 
salıvermişti? Namı oluyor da . Su ilave etmiyerek bardağı 
kcndi:;ini bir maraz, bir ıllet bırden çekti; çatala bile Jüzıı ırı 
gibi saran bu uyuşultluktan sil- görmeden eliyle zifirli parma~· 
kinip ~kmak için ufak bir gay- lannı daha siyah gösteren bıt 
ret sarfcdemiyordu. parça peynir kopardı. 

Fazıl onun benliğini öldüren Fazıla: 
amilin içki olduğunu zannedi - - Sen de yuvarla bakayım ·' 
yordu. Yağ gibi gidiyor, atimallah ! •• 

- Nazmi, dedi, benim sana Fazıl: 
akıl öğretmeğe hakkım yok; - Beni bırak .. diyordu. $efl 
bunu takdir ediyorum. Fakat istediğin ~hi keyfine bak.. ~rı 
öyle zannediyor um ki istemiş yavaş içerim, ağır içerim, tıı9 
olsaydın.... içmem.. Bcniml·J mc~gul olma··' 

Nazmi cevap olarak: İkinci bardakta Nnzl!li biİS .. 
- ~mdi bu lakırdıları bırak, bütiin deği~t i. Kendisinde o tl" 

dedi. Ben buraya ne senin, ne luşu!:lul:tan l'°'<'r k'llmıyr ıu ' 
de benim tuttu.::!:umur. yolları t • ı • ı L" •nJl 

u ıv:.c ı c .. . ı .. : ı t. · ~ ·· 
tenkid için gelmedim. Daha bu- uzaklaştımı. :ıli•« oıın ı ·ıaJd9 
rada <;ok kalacıık mısın? bir uyanıklık \"l'ııyunlu. l:<"'aıı .. 

- Havır. Bir işim yok... lın sözlerine: 
- O halde beraber çıkalım; ı - Hakkın var, dc<li. İkimi~ 

bir yere gidelim; biraz başbaşa de birbirim:ze zor ebniyclin'l··' 
konuııalım burada her an s;ö-j Nasıl istersen cryl<: yap.. 13ed 
zümü keserler diye lfıf ede- bu akşam doya doya bir rakl 
mivorum. Sonra unutma ki se- · v. ıçecegım ... 
nin bana bir ziyafet borcun Fazıl: 

var; bu vesile ile onu da öde _ Şimdi anlat ba.K .. lun ! de.; 
'miı; olursun. "" 

Birlikte odadan c;ıktılar. Fa-ı dL Seni dinliyonım .. 
zıl arknda.şlarına veda eder ken -- EvE>t anl:ıtacağım.. Bı'.fü 
hepsi ba.i?nşıyorlarrh. hiliyorsun o büyük feluk••tterf 
· - Oldu mu bu ya? soura bir daha kendimi ot• l:ıya 

- Ziyaret pek muhtasar ol- madım; günden giine dfü·t: ... ı ·• 
d Bir kaç aydır ev kir:><-ın: '"' ._ nı6 

u. dim Raci: . Bugün yarın hm t'' den tı"' 
- Bir daha ne va-kit gelecek- tacak lar ... 

sin? - Ne kadar kira veriyorsun~ 
Diyor, Hüsnü ele: - Yedi lira.... • 
- Ne vakit gclf ceksiiı? de- Fazıl hayret etti: 

me. Ne vr.kit geleceğiz? de.. - Ne söyliiyorsun Nazmi? 
Sahi üst.:~d ! Şa ı..a bertaraf ne dedi .. A yda yedi lira da vereoıe 
vakit devlethanede müşerref din mi? 
olacağız? diyordu. Nazmi gayet tabii bir tavıt" 

Y.'azıl, gelecek hafta ne gün la: 
isterlerse telefon etmelerini - Veremedim ya, dedi Nere: 
söyleyerek ellerinden kur tuldu. ! den verecekmişim? Para w" 
Başka bir yerde takılmamak ki.. .Sokağa atılacak olursafl1 
i<;ln siir'atlc merdivenleri indi, 1 ne kadar müşkül bir vaziyette 
dışarı çıktı; Na.zmi kapının ö-ı kalacağımı düşün... BaŞundS. 
ııünde bekliyordu. bu yatalak kadınla ben ne yıı" 

Bu kıyafetle Nazmiyi Bey - parım? 
oğluna temiz bir yere davet e- Fazır tekrar eski mevzun <lÖ· 
demezdi. Arkadaşının haysiye- nerck: 
tini kırmamak için sordu: - Kardeşim, dedi, haydi bıt• 

- Nereye j!"idelim? Daha lahm, buluşturalım, senin eV 
doğrusu nerede içmek istersin? kiranı temin edelim .. Fnkat bll' 

Nnzmi rakı zamanının yak - nunla bitmez ki... 
taştığını hhıseden bir ayyaş - Elbette bitmez, onu beıı de 
memnuniyetiyle: 1 biliyorum. 

- Neresi oluı~a. olsun ba- - Ohalde bu hale karııı c· 
na göre hava Jıoş! diyordu. E- saslı bir tedbir almalı .. Bu vıı· 
ğer senin kılığına, kıyafetine ziyetten silkinip çıkmak reıı' 
uyuun bir yer arıyorsan en ki- senin elindedir . 
bar yere a-idebiliriz. Yok. bana Nazmi: 
uöre bir yer düşünüyorsan - Fazıl dedi. Benim silkiniP 
Künlüye o-idelim. Senin hic ora- çıkmakhğım için bir sebep tı:ı· 
da (Dam Koruğu) mezesiyle savvıır etmiyorum. Ne için bıl 
(Cura) içtiğin var mı? zahmeti ihtiyar ed,eyim? Bir s:• 

- Neler söylüyorı:;un Naz- yağı çukurda dadım için mi? 
mi? (Dam koruğu) da nedir? - Kimse için değil, kcndifl 
(Cura) da nedir? için ... 

- Efendim (elam koruğu) - Öyle değil. İnsan kendiFİ 
mezarlık veya medrese duvar - icin bir fedakarlık ihtiYıfirını:ı 
larının üzerinde biten bir ottur. ekseriva lüzum görmez. BnŞ· 
Ta'mı biraz mayhoş, fiyatı d a ka türHi. mane\'i mecb1.n"iyctJcr 
zahmetten ibaret olduğu için vardır. ~fosela benim .pc kadııt 
Küplü gibi Selatin meyhaneler- evlenme aleyhinde bir adaıf?1 
de bunu sudan bile gcçimıeğe Jü olduğumu biliyorsun de&ıi1 mi 1 
zum gönniyerek lczgfıhın iis- Bua-ün evlcnmediğime, belc:it" 
tüne koyarlar. TezgA.hbaşı ya- kaldığıma nedamet e<liyoruJ11· 
panlann mezesi budur. (Cura) (Arkası var)_. 
denilen içkinin hakiki ismi ;..--
(Cur'a) dır. Esnaf tabiriyle Sohibi: A. Camaleddln Saraçoğlll 
tezgahtarın, edebiyat tabiriyle Neşrıyat MüdlirU. Maclt çctfıı 
mugbeçenin, ayyaş lisanınca Basıldığı yer: (H. Bekir Gürsoyi:ır "' 
(meyhane miçosu) nun yanın-! A. Cemalcddln Saraçoğ l u matb:ııısı> 


