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mülakat hakkında 
~er kaynaklarının 
mutaıealan 

"ihb 
•r kaynaklan, A vru-

t'•ıız Arırupalılann 
•
0 

ır, diyor. lngilizleri 
''•k hQrici bir devlet sa-

011/arın bugü,1 Av. 
, 

1 
kıt' asında bir karış .. , 

( Jc· arı varmrdı,.? De. 
•t 1 A.,,upa zaten bilfiil .,,., , 

ı arındır. 

ıı· 
~Yin Cahiıl YAJ..('I:\' 

ı' 

?.e~ Ecnebi haberlerini ga
l!iııı e okumak değil, radyoda 
l'ııııı enıek imkamndan bile mah
',d,,. :taşar.. Bundan dolayı bu
~u~· 0 lar C!ıurchill ile Roose,·elt 
~i laYı ateşe vermek çareleri
hıllııı ıı.~tırdıla.r, diye nesriyat 
~~l~ aktan korkmazlar. Cünkü 
~t Ciıurchill - Rooscvelt mü- I 
~ 1 neticesındc neşrolunan 
~tı-li tınameyi görememiştir ki 
J.l'j radyonun "C yerli gazete
l;ı:,.~.h~kilmti gizlediklerini a.n-

1 Usın: ' 
(j ı~cak hür memJeketlerdcdir 

J(arabet güw çarpar ve 

GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETF.Sl 

iDARE YERi l 
Nuruosmaniye, No. 84 lstanbul 

;'dgraf: YENİ !'\ARAH htanb.Jl 

TELEFON: 20795 

L Her yerde 5 Kuruş 

Milli Şef Balık;siri şereflendirdiler EbediŞefAtatü~ünhemş·~e~i 

1 
.. .. . Ah" Bn. Makbule servetını 

nonu, sevın! teza ur~tı yapan Darüşşafakaya bıraktı 
h a 1 k a h 1 t a b et t ı I e r ;;,' 100.000 lirayı bulan 

"BaJıkesiri milli 
olarak 

birliğin 
tasvir 

bir c güzel 
ederim,, 

" . .
7

' teberrua ait muamele 
.ıegı dün intaç ed"ldi 

Haber aldığımıza göre. Ba -
yan :\fak bule tarıı fından çok bü
yük bir hamiyet hissiyle tcberrü 
edilen bu emvalin mühim bir 
kısmı lstanbulda bulunmakta
dır. Daha az bir kısmı da Sam
sundadır. 

:;.::;:::=;:;.:-=.;:;::::::::::= 

Merhum Ata.türkün hemşire-' 
lt.ri Bayan Makbule kendine ait 
bulunan n 100 bin lira kıyme
tinde tahrnın olunan gayrimen
kul emvıılini ölüme bağlı bir 
tasarrufla Darü•"afaka li:;esı
ne teberrü etmiştir. Bu husus
taki r:oter muamt·Iesl ılün vali 
ve belediye reisi doktor Liıtfi 
Kırdarın da hazır bulıınciu)'.;'11 1 
bir topl.rntı da h .. ~ırlaunııştır. 

~~~--='--~~~~~~~~~~~-

'I ürkiye ile 
Bulgaristan 
arasında 

Bütün cephe bo
yunca an"..!dane 

muharebeler 
Fransanın çökmesinden ve 1 

Alman or<lualrının Egede haki
miyet temin etmesinden sonra, 
lngilter~. tek başına harbi ida· H"kA t h l'f yapılnıaktadır u ume e mu a 1 Moskova, 4 (a.a.) - Sovyet 

(Sonu sayfa 2 sütun 3 de) l·ran tayyarecı'lerı· te~litıuıde kıtaıarı= bütün 
cephe boyunca düşmanla. anuda-

bu muhtelif haberlerın muka-, bir zaman yanaşılmadığını gö- ne muharebeler yapm1ştır. 1 
yesesi neticesınde şöyle bir ha- riıyoruz. Buna yanaşmadıktan Ta h ra n 1 Eyliıulde lıav ıımuharebelerinde 
kikat meydana çıkar: [ başka ~vrup~ . ile Afrik~ın ha.va meydanlarında 39 düş-

Churchıll - Roosevelt .. milla-
1 

sevk ve ıdaresım Almanya __ ıı~ man tayyaresi taJırip edilmiştir. 
katı hiçbir zaman dunyanın 1 İtalyanın deruhte edecegını b b d Bizim zayiatımız 72 tayyaredir. 
iki büyük devlet arasında pay- resmen ilan ettiler. Offi a!' lffian Sovyet pilotları Leningrad ci-
la.•ılması çarelerinin araştırıl-! Mıhver kaynaklan, Avrupa • 1 varında dü~man tayyarelerini 
dığını göstermez. Bilakis bu ikit yalnız A".r;ıpalıları? olac.~ti'.• etmış er Sonu yra 3 '"' 0 3 •lı 
devlet şahsi.b~r m":'"'aat iırt~e-ı· dıyur. lngilizlcrı kıta harıcı ~ır ı I , "'"'~ · , 
mişler ve bulun mılletlenn hur- devlet sayarsak onlw:;ıı bugun ___.,__ I' 

ri et ve istikliillerini tanıdlkla- . Avı·up:ı kıt'asında bir karış j d bu'• tu•• n •• Ar•~·'"'·nuız M. Samı" Ka- ' rı;:, ve müdafaa ettiklerini bil•! toprakları var mıd .. r? Demek ki ran a mu.• R......., 
dirnıişlerdir. Eğer bu sözlerine i Avrupa za~en blnılfol Avru_Pa.lı: him noktalar i~ga} raycl yarınki yazısmcla 
inanılmıyorsa onları yalancı Ia:ınd~r. Eğer, "1ltere sıya.sı Y Bugünün başpehlivanı 
mevkiine sokmak ve efkii.rı u- nıif~zıyle Avı;ıpay.'.1- karlŞlyor, j olundu 
mumive nazarında kıymetlerini '1 nilırse; 0 karu;tıgı z~an fe- 1 Teiirdlğ'ı HUS3yin ile 

f · · di k pek kolaydır na ol•ıyor da Almanya ile 1talyaj l\Ioskova, 1 (a.a.) - Reutcr: 1 
on1ı~a ~ M~:rnki böyledir, ge: sade kaı:ı~mak değil: bilfiil bir 1 . !':oRko.~a radyosunun bildir-. 
1. · b · ı d ·resinde sevk ve ıdare sahibı olduklard dıgme gore fngıhz . Rus ilerı 
ınız, u nrensıp er aı h ·· 1 h . k t· k· ı b' ılh lanı hazırla alını de- zaman mı Avrupa ayır gore- aıe c ıııe .arşı yapı an mu . 

Dünün başp3hlıv~nı 

Hergeleci İbrahim n:re~tir ~e bu prensipfere ~a- cek! • .. 1 k~v~mete .nılıaye~ ver~n İran 
k U · imtihandan geçirilebilir i Bu manaRız ve mantıksız soz- 1 hukumetının bu sıyasctine mu
H~l~~ki Mihver devletleri ta: r !eri~ hür düny~ cfklirı u:numi-, hal~f oa.ln lranlı bir kaç ~yya-

f dan k .... k devletlerin hür- yesı M·hver lehine celbedılcmez. ! recı 31 Ağustos sabahı 'l.ahran arasında büyük bir güreş mü-
ra ın uçu ' u· . Clahld "Al • 'iN ·~ 1 sara.ası.w tas"ir edooekör 
riyet ve lstiklil pren'>ipine hiç- üııeyua .. .,., 1 \aonu u;yfa 3 •tilun 6 do) a..--~·---------· a. 

Muavenete muhtaç asker ai
lelerine y"pılacaK nakdi vardım 
kar ılığını temin etmek - üzne 
asker aıklerıne vardnıi kanu
nunda mevcut m

0

iikellefiyetlct . 
den şehrimizde tatbik (•luna
eaklarını şehir mrclısi pıv.artc
si günii vaptığı fevkr,Jade bir 
içtimada kabul etmı~ti. Bu mü
kellefiyeU~rin tatbikıne bu sa
bahtan ~3 r:•ıcn l!aşlana· 
caktır. 

N.-Je~ 7alJl ~:aı••lı>·or 
İstanbul belediyı·s; bu husus

ta lazım gelen tıut iııı hazır !ık -
!arı yanm<ştır. Elektrik, tra m
vay, ve tünele yapılacak 2am
lar hakkında İstanbul Elektrik, 
Tramvay ve TiıneJ id" rt·sıne teb 
Jijl:l!t yapılmıstır. EIC>ktrik fi
yatlınna kilovat başına ya1 ı
lan ~am. elektrik istihlakfıti 
R}lrk muayyen miıddcte göre 
h .. ap t..'<lildiğıne naz1tran eyliil-

Cihad demek . lııristiyanlara 
kar • 11üs:iir.ıanlarııı lıarcl<cti 
dem~kli. B:iyle bir lıarek<·ti 
İkinci \'ilht>lmiıı tebaası '1~ ıl 
yapabilir ve bu l•arekt>ti Kay -

FIKRA 1 

Kara Mustafa 
Paşaya açık takaza 
Yann: Aka Gündüz 

Demiryolu müna
ka!atı yeniden 
tesis olunl yor 

Bulgar hariciye 
nazırının nutku 

Sofya, 4 (a.a.) - Burada a
Jın3n mallııimata göre, Bulga
ristan ile Türkiye arasındaki 
demiryolu münakalatı yeniden 
te"L' olunacaktır. 

Meri~ nehri geçmekte olan 
Edime - Svilengra.d hattı, Al
manların Yıınanistanda yapmış 
oldııkl~rı taarruz esnasında ke
silmişti. 

'1. ı • a.a.) - Bulgar ajan 
"' lı !diriyor: 

Dıin Bulgar parlamentosu ii
~üntü fe,·kaliide içtima devre.si
nin birinci celsesini akdetmiş -
tir. 

Sabahleyin hükumet azaları 
da t.azır olduğu halde mcccis 
ekseriyet partisi toplaıımıştır. 

füul\·ckil lif. Filov söz alarak 
cels~nin ruznamesiııi bildirınis 
ve memleketin umumi vaziyeti 
hal<kında i:ı;.-ıha.t vermiştir. 

\~onu sayfa 3 •i.itun 5 de) 

ser Vilhelm nasıl tahrik edebi
lirdi? 
Şarkta bir şayia dolaşmava 

başıa~·ııştı. Gfıya Kayser \'il
(Sonu 8ayfa 3 siituıı 6 da) 

disiplin içinde bir dünya var o
lacaktı. 

I•'ransaya, Polonyaya, Cer
manyaya, bütün Avrupaya fY'C· 
deni niı.am veren ecdat sana huw 
nu mu v2siyet etti, gafil kc
rnaııke& ! ? . 

Avrupada medeniliğin b ,ş 
eseri olan kadastroyu ilk yup:ın 
Kanuni Siikyman Hakandır. Ve 
ilk kadlstro hartası Macari.ıt. n 
eyaletimizin kad 1~trosudur. 

Koca Kemankeş! Neye iki Jl.Jmenlerle Macarlar Transil-
pul etmez dünya malına göz vanya için uydurma dokuman -
koydun da baş verdin ·ı !arla kavga edeceklerine, bu 
Gir Viyanaya! Çal satın! Kaldır hartaya bakmış olsalartlı, nere
Habsburgu! Dize getir Subiyes- sinin Rumen, neresinin Macar 
kiyi! Geç Sa vayı, tut Tunayı, olduğunu göreceklerdi. 
var Vistüle! Erzurumdan kalkıp Viyana 

Sen kendin iki para etmez- kapılarına dörtbası mamur gi
mişken, üç- para etmeyen Viya- denleri, durdurduk diye övü
nanın malına neye göz diktin• nenler, şimdi dövünüyorlar. Ilö
B;J,yor musun ki bir eski dün- vi.insünler bahtı karalar döviin
yanın yeni tarihini alt üst ettın sünler! 
de hu kara günleri getirdin. Viyanayı bir kaza merkezi 

Bu harbin çekirdeği sensin.. yapsaydın ne olurdu sanki? Ta.
Filizi sensin. Fidanı sensin, kö- 18.nını sonra develere yükletir
kü .. dalı budağı sensin. din. Şimdiki Avrupada kur1!ulıır

Dediğimi yapmış olsaydın, du. kuru kafan da .. 
bugün kızıl kanlık değil, süt li- Türk kılıcının namlusu zağlı 
manlık bir Avrupa olacaktı. idi, fakat kabzesi şafaktan, 

Fatihten, Kanuniden başla - mcd!'niyetten ve civanmertlik
yan Avrupa medeniyeti, senın ten yugrulmuştıı. İkisini de ;ıc. r-

çapul lursmdan yolunu sapıttı da çaladın. Ah su anafor hasta lığı 
bugünkü medeniyetsizliğe uğra- ah!. 
dı. Bütün Avıupanın Türk mn- Bu işi yeni nesillerin omuz . 
lı olmasına neden engel ol,~ım lanna mı bıraktın? Bana daııl
Kara Mustafa?! ma Kara Mustafa .. !cim Civle 

Bugün sulh içinde, medeni- yanıyor k' bizim Akdenizin sıı
llk içinde, kardeşlik ve müşterek vu sön<lül\'nez. -· 



Beyo'D'Junnn uıiinıljlnılc, :.Uklll caddesinde ortalık karardıktan sonra 
olıuıp ta bu manzarayı fark etmemek ml:imklln mil? Baı örtülü ya~lıca 

btr kadın ve yanında alacalı kılıklı eaçları ve yüzll aşırı derecede boyalı, 
çarpuk çurpuk bir iki mahalle kızıl Bunda tabii olmayan ne var, diye· 
cekalnlz, Şu var ki, dıımgalıymıı gibi derhal gl!ze batan bu çeılt kadın· 

ların yanlarında ve pcflcrlnde, dalma, ayni derecede dti9uk kılıklı blr ta· 
kmı erkekler peydnc-0ımaktıı, kllıe bıışlarmdn gr.uplar tevekkUI ederek 
uzun bir takım çekigmclerdcn sonra grup ya kadınlı ıcrkekll olarak yan 
eokaklaT"dan birine aapmal<ta, yahut kadınlar daha iyi şartlarla anlaıabl· 

lecek1erl 'ba;ka adırmtara rastlıtmak Umldıle tek traıhırına yollarına devam 
etmekte. 

Su kadını r ceml.)l"Ctin har,9i tabakasına 'mensupturlar ve 'hangi prt· 
lar !!:inde yaprlarT Hor h ide :ruml laıntrole tibl kadcnlar.dan olmıu;a· 

~ar gerek. ÇOnkil o 'tilrlD 'kadınların kalabalık caddelerde troyle hOnerler 
g!iatcl"melerl, sanırım ki, yasaktır. O halde bunların kont'rolsUz, yani daha 
tehllkcll, daha zararlı kısımda olduklıırını kabul etmek lhım. 

ümrük memurlan 
arasın a _ apılan 

rr e na il er 
Ankara 4 (Hususl) - Gümruk -ve 

tnhL:ırlar Ve'ktıleti memtil'lnrı arasın 
da yc..'liden bazı terfi 'Ve nakiller 
yapmıstır. Bunları sırnslyle yıwyo-

ruz. 

YENİ SABAH 

ıroKUYUOU. 
DiYOR Ki. 

Şemsipaşaaa ameleye parasız yemek 
veriliyor, küçük çocuklanna bakılıyor 

İnhisarlar iclaresinin Osküdarl 
da Şemsipaşa ~-apağ tütiln iş ve 
bakım evleri binasında amele 
;çın yapnrdığı yeni y.emekha -
aıe dfuı gazctlociler tarafındnn 
O'eDlmiştir. Bu mün:asebetie mü 
essese mUdürll şu izahatta bu -

olursak fst:anbuldakl bütün fal>- j 
~da ayni t.eşebbüsü ya
pacagız. 

Şimdilik mUessesemizd.e 1200 
amele vardır. Buıllc.n:lan 890 m 
kadın.. 255 <le erkektir. Birisi ika 
a.mıara diğeri de erkeldere mah 1 

inhisarlar idaresipe bir tekli, 
lzmirll bfl" k.arlimizdtn fU mak· 

tubu aldık: 
Memleketin her kögoslndc her 

gUn bintcrco muhtelif elna s!gara 
~•ketleri çap tenekelerine atılı
yor.- Bir sigat'a paketinin kaça 
ımaı olduöunu bilmiyorum, her 
haldo bir paket bir kaç kurut 
eder. 

Şehir ve kasabalarda inhisar 

a- O'nun mü~~ 
Yazan : ULUN~ 

Büyük Türk san'ıı~ 
dan Ka ''uklu Haıı:ıdi. 
hakkında yazılan bit~ 
dolayısiyle Hamdiyi Ço~ 
nıyanlar haklı oıatalt 
mildafaa. ettiler. 

Dün muhtereJll 
Va - NU, Hamdi bV 
yanlış düşünceyi ıniid~ 
yor; adeta Hamdinin 
ccn olduğunu açıktan 11 

bul ediyor. tıln, yurddaşın 11ıhhatlnl korumak 'tar: fmı bir yana bıNkeak bile, 
bctyUk ekserlyetınln iffet ahlbi klrıuetct'den te§ekkUI ııtttiğlnde ,Uphe ol· 
m yan kesff bir kalabalığın glizlerlnl bv kadar adl ve çtr1cin bir manzara· 
ya incitenlere kal"fı kayıtsız kalınma'ımıdır? 

İskenderun ithalfıt gümrüğü mildt\
rU Abdulln'h Çaldıran Kilis gfuıırük 
mildürl~üne, Kilis gümrük niüdür.ü 
Ali Şahinkzyn :tskenderun ittuil.At 
gilmruğil mudürlüğüne, Van gümrOk 
mUdünı Galip Babacan Bodrum gftm 
rilk mudw·lut'üne, Bodrum gumrük 
mudtirü AbduUutif Yucel Va n gum
riık mudilrlugUne, Gülluk muayene , 
memuru Humdı iD.lknn 1zmir baş -
müdurlüğU muayene memurhığumı, 

Reyhanı.ve muayene memuru Muh -
ilıs özbak !l tanbul başmildtirlüğü 

mull) ne mcmurlufuna, lstsnbuı ba' 
muclurhib"U muayene memurlarJndan 
Şukru And R.ejhaniyc muııycne me 
murluguna, Adnan Sağder tskendc-l 
ruıı muayene memurluğuna, Ktızıml 
T:ırıer '\ c 1hs:ın ö:rerman Cohımbcy 
muayene momurtuğuna, 1br.ahtm F..r
ı;rul KıUs muayene memurluğurın, 

Lütfı Gülccyuz Ereğli mıihascbc me 
murlUb'lma, Falıh Fırat Cizre me -

lunnıuştur: 
- ld.,.ıemiz ameleyi kommuik 

maksadiyle Ağustosun döırlün -
den itibaren ameleye ücretsiz öğ 
le yeme~i vermektedir. 'Şimdilik 
yaptığımız bu t~ebbüs tecrübe 
mahiyetindedir. Eğer muvaffak 

sus olmak üzere ild yemekha - ~ 
-nemiz vardır. 

bayileri mantazam ıaçllmıi Slga· 
n:ı pakctlcrfol maliTetlnden pek az 
flyatJa atın ahrsa ufak ta ols:ı 

!bil acrvet çöp tenekealne ;rtı~ma· 

mıı olul", 

Va ~ Nfı, orta o~nıı 
11 meleriyle hic\i ınııJttJ ~ 

yor. "Hiciv de nıust• 
Uauı ve nizamlara ,uyguna4dlu1iu muhakkak olan bu 15übalı hareket· 

o'Cre kanıı ne gıbl tedblr1erlc muc:<ıdc'e ~mek mOmk.ın oldu(junu bu l§le· 
rln <kontrolüne -memur mckam 4upheelz oki .daha 1) ı tnkdir eder. Şehrin 

d~:.ptlninl keyiflerine göre lhl!ıl etmek cür'etlni CJÖ!ltc"en iffet kaC'.akçılılnrı• 

n,. hadlerin blldlrmek, her hal~ baprılmuı lmkAnaız bir l(ı olmun ge· 
rektır. 

' 
li1r.ne, Çobanbcy r: ayene memnru 
Ferit Caner 1 t nb.ıl muayene mc
murhıguna, Trabzon se1Yio; şefi Nn
sıh ö~ill ve Alanya idare memuru 
lbrahim Oral :tskcnderun sC"rvls şef- 1 
'lıld3"1nC, tzmır srevis 'Şefi Samı Mız
rak i.K:nrine ıdat'e .Jnemurluğunn, An
Owr.a mcm\lnl tsmııil Arslantürk An
kara servJs ~efliGine, Mersin mua -
yene memura Miı.n r Tombul Çoban
bey .zmuıyene munurıuıuua, Xills 
muayene memuru Niyazi Bcşgür.büz 
İzmir muayene memurluğ1ıı;ıa tayin 
edilmişlerdir. 

Eğer bu kutular ucuza mal o· 
hıyol'G:I her hanoı bir fly:ıtla geri 
alınmak kabil olmıızs.ı inh isarlar 
idarca' ~r ınemlcketln n• ıhtelif 

Bunlardan başka amele'lere, 
gocuklarına ve al:.rabasma bak
mak için b"T revirimiz vardır. 
Revir-de 22 yatak vardır. Bun • j 
larda-ı başka bir ı;ocuk vuvamız " n.:ıhtasına çöp tenekesi gibi birer 
vardıı·. Ameleler gelirken çocuk ku tu y.;ıptırarak .k6fe baı;larına 
1arını da beraber geticirler. Ço- kon uf ur ver nzet.e1eT"de ele biraz 

1 
fakat lıosa ~ider; ort 
tekerlemeleri de miist 

· Fnkat onlar da h~!i 
j halde bir şeyin h~ 

1 

müstehcen olmasınn 
ğı1dir.,, diyor. Bu kı.Ytl~ 
suP"ra milıekkine vur~ 

1 dıı.n bir netice cıkarJll ,. 
Yaşar 1abi Nayır 

ım1f!lfıi:ilrniPmlillliiffiiB~ınımmmınınmifüffillillıiJlllUillllillCTIID 
cuklar banyo yaptıktan sonra mnkııııt anlatılırsa herkes aeve 
dahilde giyilmek üzere yapılmış seve aı:ıka!i3 ataca!jı paketleri 
()]an elbiselerini giyerek mUreb 0 kutulara atar. 

müşküldür. ÇuTikü \ 8 

j nun bu türlü müdaf.a~ 

1 

biyenin nru-.arcti altında ovıı:ır -- D. O. Yolları Eczacı 
lnr. Yuvaya 2 yaşından 7 yacm a ··-ıc:o::-•.....,, --·-
ke:dar çocuklar kabul edilirkr. 

İhtikar davala ı 

1 tıkta ancak mugalfltllf 
olabilir. 

Yazan: A. Simonc -5- Cc\•.iren: H. Cahid Ynlçın 

Geçen Ağustos ayında, asli
~·e ikinci ceza mahkı>mesine 
42 ihtikar davası verilmiştir. 

F. atları tesbit 
edile 

maddeler 

Zira, E'jrefin bütün ııı 
müstohcen değildir. yed 
cen o1mıyruılar ta.bil. ~ 
zeldir. Hatta frenklcriıl ol'!. 
sek "heccavfar,, mdnn 
leau'nun hicivleri de J1l 
değildir ve müstehcen 

Pet:un bu teşkilatuı kahramanı 

idi. 1934 Ştıbabndı:ıki sokak arbcde
lennden S011ra, Doumcrgue ktıbıne
smdc bnrblYe nazın oldu:U znmıııı, 

Ateş Haçı h:ırckeli ile askeri şefler 
arasıocia dosti~u kuvvetlendırm(!ge 

yardım etti. 
O kablnededir ki mareşal, Frarı -

tıanın m:ıjl(ıbiyetinden sonra, ts.tO 1 

CUı 't~kil cttı.!i kabınenın elebaşıları 

bulurum şu kimselerle bırleşm ııtir. 

Pierrc 1.ıı\ al, Adrıen Marquet, ~ rını-
1 çıoil!! Ntr.i ve Hl'lll"y Lemcry. 

Kısa brr müddet h:::ırbıye ne;r.are
tinde bulunm "'' mareş:ılın sıyı:ısetle 

kaımı mhrlk etmi!Stı. O tarihten 
beri, li"a:ıısada her gunk:ü eıycı • ha
yat mü~zcleri içınde bulunırı~
tur. 

At.c6lt bır katolilct.ır. D~Um;clcıi 

ikat•ı nelrerl aısıplin ihısdudları ıçin-1 
de 1nahsurdur. Saint - Oyrdekı f!enç
Uk gunlennden beı; krall k ctı~vast-J 

!nll knrvı sempati be.slemisttr 
KomOnı1.me kfll'Vl beslediil korku 

onu daha -bir çok yuksek me"·kıti 

Fran:nzlnnn 'tutmu.:; -olduldurı yolu 
ihtiyar etmete ııevkeyledı. Hıç bır 

zaman nihayet bıılmayank taarruz 
taraftarJı~ı etmış oldugu halde, ck
uen y.ıışrrıdu ıken Hıtler ıle bu· ya
kmlaşma temin etmenın en atetı1i ta 
Tabarlığmı yapıyordu. Hıılt."t Fran
sız - ıtngılız ıttiııikmın en k:uvvctlı 
muarızı ve bıttabi Sovyet Rw.j-mın 
da cıın du~mem ldı. 

O<!ncral Frıınço 1sp nyad ıvnl-

dlğı uınıon, mareşal Pctnın lıCik ımet 

mahafil nde onun en nuruz.lu met
hiyccısi k<'" fldi, l<'rarıco ;ı<;keri mek
tepte Phaın'in rısaklnrı dibınde o-

1 tunnııstu. 'Rıtrac- ber.rhCT hoırp etıniş
lercı . Ş•md1 ılruiı de 1''r.ır.w ı1eyhın

de bü:ICiJT' slcnfı. 

Peta' Fnınco upnızyasınw Fran- 1 

sanın ilk sr-firi idı. Elır keıc, Burvos 
soltuı.laı ıınd. n;.: kım!lc1ere m 
d~rttığı srnda, rnlanJbrt .lcııl.ıhnlıgı 

onu ckahrolsun Ji'nın a' Y ;ş:ıısınl 
Petam!> 82'("Sue ;ı?ımbn11şlaT"dı. 

İl;µan.v •d.ı tee suru • Cır l!.'be tuırd 
v on Stoh"eı ılc gunışti.ı Skı lHr dost 
o dul .. r. Pctaın 1939 cıı i Eylulunun 
nıhayctinde, Fransa Alıruıny..ı ık bır 
nvdan l.ıerı harpte bu luııdugu halde, 
Real de 111 Hı.ıclı;;:ı m:n.uru• ınm 

1 wr hl ku uk k ıl seslnıı kap ında 

St csw b r.ırctli harKTCUı elıru 

s kUğı uman bu tuırt'ketı ası uili 
'fili •rde bir ço'. kışfyı h Yrt:l \ E.' te- j 

suf ı~ınd bırııkmıstı. 

Nazı sef rı ıle bu onun )'etJıt<" te
ması değı dı. Butün harhın deY<tmı 
muddetı'l1.:e, Pctaın ncı ı seofırı de 
tem h. lınde kalmışl>r. Gn cız uç 
kere ıbt yar maı-e,sa1 H tl rm rrmıı
fend btr rullı ıçm yapt!ğı t k1ıflt>t"i 
kcndı elıle yazılı müsaııl mı.ıtale;ıJ,ır

la Parae gonderdi. 
ı te nau ordusu Scdandu 1''ransız 

8EN!LIK 
6 AVLIK 

18 AYLIK 
1 '-YLIK 

TQrkly IEonebl 

1400 Krı. 27.00 Krı. 
760 • 1460 • 
•oo > eao .. 

TP.K\fllM 
HIZIR 123 GUN 248 

~le.r 
la birlikte başka nazırlar da Rı.:y- murlugumı, İzmir muayene ınemu - Yeklllet zat işlerf 'tı!Bdk memuru 

Bunlardan 35 tanesi mahkü 
miyetle, geri kn.lanı da beraet
le neticelenmiştir. ......_ __ _ 

hııUarını yardıktan sonra !Pauı Rey- ım.rluğuır.:ı, Envıcr Çağatay Iğdır me 
nadua'nun 194.0 Mayısında ba~ckıl murluğuna, 'Cizre muayene mcınuruj 
mum fnı <ynptıgı adam budur. Onun- N{izını O:zc:n Ankonı muayene me-

ıuıud kabinesine gırdiler. Knbinc nı Asını .Asal Gullilk muayene me- .Mclmlet ll"l.ırhan Beıtylğ.lt, istanlıul Asker aı'fel rı'ne 
lıır Hıtler meğlübiyct odcn bir llit- mın·lut;una, Mersin muızyeoe mem1.1- memuru Edi,p ö1crmaıi tstanbul ser- 1t V 

!er uıt rindcn 2-0•nde korkıı:tordu-. ru Hüsnü Acartiirk lıtanbnl muaye- vfs şefiiğlne, 1skt..'llderun yolcu salo-
lıI'rojcın Barsiri 'hükumetin ır:me yer- ne memurhıfumı, Cobanbey mua - nu baş memuru Ahmet tzzet Hazar- ya rd 1 m 
l~ti. yene .mcmun.ı .Kiıuın T~ııer Menin hun, Bozcaadn idare memuru Cemal 

Bordeaux'da, Petı:un bafi\'ı..'kil ol- Sen•is şetlığıne, Ankara servıs şefi Teker birer derece terli ettirilmiş - (Bru; tarafı 1 inci sahifede) 
duknın sonra, Mndrlde 1kı defn B aettin iErdtnç .tstnrıbu1 ervis şef- 2erdir. den 4 günlük istihlfut idarece 
telclın etti. Bırısi tspanya hnr.crye tayin olunarak umumı rakam- ! 
nazırı mıralay Juan Beigbcdel''c, (tı· 

1 
p v A z 

1
• y E T 

1
• tlan tenzil olunduktan sonra 1 

ğt!l"l de Almanya sefili. Yon Stoh - alınacaktır. 
rcr'c ıaı. lşte Petn.n'in hukumetc Havagazi metre mik'abına 
gelme!:itu tnk.ip eden .ilk y.ır.nu dört yo.pılan 20 paralık zam da ayni 
saat çınde, Hitleıre :Frnnsn muha - B •• -k B •t ~ ~de tatbik olunacaktır. 
rebesinın n.haycte ermiş olduğu bil-' uyu rı an yanın yenmege 1.lezbaha riisumundan 'Blına-
d rDdı. Bır twvadi.s 'l!!Sl mı Gibi H Ucr L d . ~ ~· 

1 
.. k <ICak yüzde 50 :zam buz hasılatı, 

ıs.terık Wr n "e tllı:ytlru jçınclc 'bu mecuur ol ugu guç U ler soğuk hava depolan kirası ve 
vnk' yı selamladı. ?-.!cmnuıı dlnı. ı 1 et nakliye ücreti, müstesna ol-
içııı scbebler \arfü. P&inan hare· tarafı l ıincl sayfada) rulara'k, milnakal.fi.t siklet mer- mak üzere tahsil olunacaktır. 
.k:ctı Hllleri Fıansaye hakim kılıyor- meye mecbur talmıştır. lıRu~a- kezinin garbe düş.ürülm~e "Konturat resminden alınacak 
du. nın harhc kar.ışması, lngiltereye çalışlmıa ise de, Alınan bava yü;>ite 50 zam 'için noterlere ve 

~uıınm hukütnct n n ılk yırmi geniş bir nefes almaya :ı.·e istik· filoları, ehle ettikleri müsa.id be1ediye şubelerine tcl>liğat ya. 
dön saatı ıçmde, Gco~ges Mandcl balin, bu anda ınikyasını tayin ·vaziyetteıı. istifade ederek, teh - ı>ılmıştır~ 500 liraya kadar olan 1 

tev ·1! cdilmfti. Bordenux kahvelerin- etmek müm'kün olmayan, savaşı did ve talır.ibe devam etmiş'ler - 3rontural mukavelelerinden şim 1 
den birinde b:r gencnı1 '.te bir kndnı için hazırlıklarını ilcriletmeye dir. Mnnş boyunca harekat, .ade- c:Uye kadar alınan 20 parnlık re- 1 
ılc bırlılr:t oturdu~u sı~mla, bir za- vakit kazandırdı. Fakat 1ngil • ta emn'i.Netsiz 'bir duruma dile - ISİm yanndan itibaren 30 :ve da- 1 
bil keııdısmc y~ıklaşarak. c'Sizi tev- terenin savaş cepheleri ve alan- müştü. Bununla 'trer.tbcr, ada, -ha yüksek nıuirnvclelerden alı- j 
kif etmek ;gib! elim bır vazife ile ları da, üzeıinde güne.~in bat - her tehlikeyi göze almış, koncr ~~ v40 paralık resim 60 paraya 
mukellcfım > droi. Btr kaç saat on- ımndığı küre kısmıdır! Bu cep- viler ikma1 işini, deniz ve hava ı ıb~g <>hını;.caktır .. Hal. ve tel-
n, riandcl tahliye cdılm.jjtı. 0!1u helere bir göz gezdirelim: yar<lım1arne, başarma.ya amıet- lftlıye resmı de aynı şekilde yliz j 
celbctmış Olan Plıtaın mazeret be- A) Bl"itanya.nın mt.idafaası, miıfti. -Şhndi, çok daha büyük de ?C> zn.mla :tahsil olunacaktır. 
yan eıtığı zaman, l\ln.."ldcl mnrcşa- B) Atluntik yo1larmın emni- bir :serbesti ·ıe vakm sularda Smema, tiyatro ve konser 
ı n clını sıkm:ıkt.ın imtina ctıı. yeti. harekat .ooreyan~ etmek'tedir. ı biletlerine yapılan yüzde on zam 

1.foı~.ıı mütareke şartlarını al- C) Akdeniz vaziyeti, -Adaımı ·şgaline gelince, en~ ~il<:tlerin ü~rine !3oğuk damga 1 
mak ıçııı mucrc murnhhosltır gtin- O) Orta şarkın istikbali, bUy'iik ·su.lilıiy.ettannın ağzından .ıle ışa~et edilecektır .. ~uzde on-
d"rdi. 1 Eı Rusyaya yardım,, lıWa endişeler fahar edilmesine }ar ~tidafaa _Ycrgı_:u de ~ahil 

mızmınııı 22 sinde, fıçuncu Frım- F) Uzak doğu tehlikesi. rağmen, RtıS 'topraklaMrulakJ 1bo 1 o~du~ı h~!de ?ıletlerın bugunkU 
ı;ı1 cinnhuriyetı Compjegne orınn - 1 G) Almanyaya karşı hava bas ğuşmnlar devam ettiği möddot;..1 :fıyntla.n uzc.nnden hesap olu-
nınctıı eskı şimendıfer arabasında kınları. çe ada miiemmendir. ttıaca.'k~r. .. 
l'e~mcn de1ne(lflm şti. Nazılcrle mu- Alm nya, en büyük kuvvetle- ' A • !Haliç vapurları mustesna ol-
tm eke ımı:aıanmı!j."tı. rile Rus ooprakfannaa sa"Vaş _ Atlimtık meydr.uı ınuharebo- 'mak üzere deniz ve !kanı vcsai· 

'Fransadn cVntıın, lş ve Aıle» dev- makin beraber, Brfüınya adası- Beri, Amerikan :zbruınıda.rla.r:ınm ıtinin bir.inci mevki bilet ücretle-
r: b ı lemıştı: Hıtler - Pcta n devri. nı da h va filolnrile ıziyaretten ·ı:u:~rtna göre, !131~k ~~te ~i- rine 1 kuruş zam yapılm1ştır. 

Pttain'ın hiı.k!ımcıe gelmesinden vaz geçmiş değildir. Narvikden ırının '112.ŞRıttla telafisı mumkUJl Bu zamlarda biletior üzerine işa 
ikı gıin sonrn ben Bordeııux'yu ter- Pirene hizalarına kadar blitün .zayiata. meydan l\'eroiği mAlfun- ret olunacakbr. 1 
k!-tmı t•m. Gemi dnlı;alar uresındnn .kıyılarm ele geGirilmesi, Britan ıdu. Faka:. ittihaz edilen tedbir- Otobüs biletlerine yapılan zam 
llğır tu!ır ilertlcrken ben de, birtok- ya ablukasına bir derece imldi.n ler sayesıııde, son haft~larda bu lar otobüs sahiplerinden, sata
Lıırı gibi, yalnız bir ınesele ile meş- vermiş gibidir. Britanynnın denizaltı \'e ~ fönliyctmin -ca'ldnn bilet miktarından peşi-

uldum: Fr.ınsnya ne oldu' Bu hal- sarlc ve cenup limanları iı?lelctir. durakla.malam '!rndığı temin nen tahsil olunaea.ktır. 
le- nMıl YUkua .ıgcldi., Tcsislrr, şebekeler ona göre ya- edilmektedir. &mtekıiz sulu:ı a- Aynca askerlılc mükellefiyeti 

':Fnın ız ka\ nuııe karşı sar ılınıız pılını tır. Harpten önce, btıh • çı.kl~ında.ki 148 lbın ~onluk .za~ kanumınun 63 - 64 ve ihtiyat 
btr ırnaııını \ardır. Harpten CV\'el, ranlı vaT.iyctler gözde bulundu- yıat ıse, J ... oııdra ve Lızbon tel - zabitleri .kanununun .25 jnci mad 

ılıarp csruısındn ve harpten sonra - ~~ graflarına nazaran 10 bini geç- deleri mucibince tecil edilenlerin 
.vupılını oınıı şeyler n hiç biri onun lermden ço~unun 'bnşına ,gclm~ olan 

1 
:m.iyor. V.az~tin .it:ıtiaal talep listeleri kaymakamlar tarafın. 

mulunntLlc y pılmaınışu. Aydınlık- mlikaClderata m:ıruz knldı, cŞatak ettiğiııi, Alcdenız yolile yapılan dnn askerlik şubelerinden iste-
t:ın korkmı.k tÇlD oın;ok sebeblerl sbkerken glJ.ot•ne uğradı>. j c~ir'etli ISCV.kiyat göstermekte- necektir. Bu lisetlcr tahakkulc 1 
bulunan liderler Fnınsız halkım kıı· flcıı gelcıı Paris I:IıUcrlıı Jktidar l dır. Alman Jıava uvvelleri.ain 'Ve tahsil şubelerine tevdi edi· 

-- 1 

Bu mad1eleri ve tesbit 
e.dilen fiatları bildirJyoruz 

Fiyat mürakebe k~onu 
dünkü nıutad toplantısında ku
ru fnsulye, nohut ıve mercimek 
fiyatlarını yeniden esaslı ve et
raflı bir sın-ette tesbit etmiştir. 
Buna nazarap çalı yumuşak ve ' 
Ann.dolu sert, ıfakh yaui tom
bul kuru fasulyenin toptan 
kilosu 19,5, perakende 22.5, sert 
çalı topta.n 20.5, perakende 23.5, 
horoz toptan 24, perakende 31, 
Dormoson toptan 294 ıperaken
de 32,5, ba.ıfounyn toptan 15, 
perakende 17, Karadeniz ufak 
16, perakende 18 kuruştur. 

Nohut fiyatları şu şe'kilde 
tcsbit edilmişti: Temiz natureı 
nahudun toptan fiyatı 15, pe
rakende 17 ,5; 28 numara kal
bur üstü temiz nohut 17, ;pera
kende 20, .30 numara kalbur 
üstü t-;panya tohumu toptan 
22, l)Crakende 25,5, 32 numara 
kalbur üstü lsprunya tohumu 
toplan 27, peraketı<.'le 31 ku
ruştur. 

Yüzde 85 randımanlı temiz 
yeşil mercimeğin kilosu toptan 
21,, perakende 24, kırmlZI. mer
cimek topta.o 13, perakende 15 
kur~tur. 

Bu fiyatlara İst.:ınbulwı u -
.zak .semtleri için bir kuruş. ya
kın semtleri için de yirmi para 
?.anı yapılacaktır. 

Aiami fiyat listclcri 
Ticaret Vekfüetinin emri ile 

bnzırlanıp nlakcı.dar mağazala
rın 'ritrinlcrine asılacak olan fı.. 
.zanıi 'fıiyat listclerlnin basılma • 
ısı "ş:i bitmiştir. 

Listeler, <lünden itibaren, ma
ğazalara dağıWmağa başlan -
mıştır. 

Fiyat mürakabe bürosuna, 
halk tarafmdan yapıfan ihti • 
klir ihbarları devam etmekte -
dir. Dün de et, kömfir, ve çi
mento mevzuları üzerinde ih-
barlar vaki olmuştur. ı 

_ ,ı 

lecek ve bu şeraiti haiz olanlar
dan her tecil senesi için 5 lira 
aiın&caktır. 

halde de pek çok bo~ 
Nef'iyi düşüren, (tl 

hicivleridir. Eboed ?ı 
yazdığı tan"hlel"le Tür]{ j,( 
tında büvük bir san'n~ 
ğunu isbat eden "'Sil.:...s 
(HezliyyaO mı ok1JJl,....ı 
maşa. ile tutmak Ui.zIIl'.1 ~ 
iğrenç şiil"ler Süruri)~ 
:zaman edebi bir ikıyınt 
miştir. t 

Va - Nii'nun ecıCbi)r& 
malan iktıza eder diye tı 
1ediği eserler müstebceı' 
dir, onlar da pek pclt ~ 
bir smnbolizm vardır. 
eserleri okuvan adatil _JJ 
cen tarafını aramnz. t.fi"(. 
le olsaydı Şey'h Sa'di?,itl 
tı.nındaki (A.5k · u -
bahsi e.c:ıerin biitün ~ 
dütıürecel\ bir bab t;eşkt 

"Vcrlainc, de öyle 
vardır ki insanlar onts.rıP 
muzunu düşünmezse 
utanır. 

Bw·ada tuüıat kurıı 
rını v.ikretroı>.l{ istemeJll· 
orta oyununu yalnız btl 
dan muluı.keme etnı~ 
değildir. Grte oyunl'.U" 

11 vadide yam1an e~rnri ıı 
(cinas. ıihlıını, lömı,.rel 
tine büriln!!lı s'1.?lerde0 

tir. Parisfrı c>n tıuunını; 6 
müellifü:rJLJen R5n'in 
serlel'.i \'arllır ki orta o • 
müsiehcen görülen tel< 
leri onların vanında 1{ 
suyu gibi ha.f if kalır. 

Or n ovununun müı:;f~ 
d uğunu da kabul e.d el iJJl 
kat Bamdinlıı halkın Jıı: 
da galiz, kabn cina.s1.ı.r 6' 
ğll1i iddia ctnıek ouı..ı ~ 
nıak demektir. 
Hıundi merhum, 'l' · 

bütün "nUka.t,. ına :ı..tı.kıf 
ğu halde wa.k bir 
"semme., si -olan bir l'"".,J 
kat'lvven ağv.ından çık~ 

iF'ai?...ivle iade edebileot..(I 
söz. k~c;ında .ka~n., :0 

tJoV 

derın, <> kadar sevJnili ,. , 
kışı vardı lti dostu.rn \ :ı 
ondaki mfı.na}'l hakJciyl~ 
mış olsaydı bugün ı:ıw;, 
'kemiklerini :ınezannda "'~ 
tacak bir iddiaaa buhı"~~ı 

uı .. ır.ı .. 
ranlıktu ltıttul:ır . füyanetı ıkincı bir ınevkimc çıkmasını bir sukiınet man de şarkta meşgul oluşu, ve !tal
tabnrt ed nırlş olan adamlar Fransız znra ile kar,ılaciı. Bu ogı.ik kııı yan teşebbüslerinin ötedenberi 
halKııu hıyenet cttııer. Hı lerin yar gununde, Pıır.sliler mutad işlerncı' korkutucu bir şekil alrunmnası, 
dınıık ımtiynzlarmı ve nüfuz kud- m~gu1 o.ldular. Mutantan bulvarlnr bu lhnwn.t damarından da istffa
rctll nni muhaiuza edebileceklerini fuerindckı lrnb\•elcr acrtif ı.ruktinüc, eleye imkan vcrmi~tir. v ~~.-

umıd cd n kuc;uk bir grup uğrundn mübahase ve munakaşa vclvelclcri 

1 

Yaz mevsimi, Libya • Mısır 
J: rını."11.ı: halkı :fedn cd.ildı. Fakat he- içinde, hıncahınç dolu idi. Fııknt sa- smır ha.rekatını atn.lote mah -
sap \ mlck gunumın gel• c<i;tne e- ir butun mevzuları gölgede bırakan kum etmiştir. Fakat, bu vazzyet 
miıunı . gilnunun en buyuk n.csel ış i.dı.1 geçici ve aldatı cıdır. Bu 'datiil • 
Fnıwıız halkı aldnmlııbilır, igfal Miırw-u zıımanl."ır geçiriliyordu. işler harpte de mühim harekata inti

edilebılır, hıyanete ugnyabılır, fakat gıttikçc güçle iyordu. Ne Hıtıcr ne zar edilcbflir. Hatta, Vişi ile 
aıret ııltına alınamaz. Ne lıemşclı- Fran ız l;nbinc ıbuhranı bu mlinakn- cereyan eden milzakcre1er, Afri 

rilerı turrıhndnn ne ccncbı h!ıkımler şal::ırcia beyük bir yer tutuyordu. kadaki ha-:rekatın mikyasını de-
Uırnrındnn. 1 !Pnris borsası HiUere pek uz ehem- ğiBtircbilir. " 

ıFnınsııdn vukun gelen ahnı1in ha- mi.Yet vcrdi. Mwıtazar, blr derece- iRusyaya yardım, giinün en 
kikatinj ımlıyubilnıck için Htt.lenn ye kadar ihtiyatkilr bir vaz ile yeni büyük meselesidir. Orta şarkta 
Alımıayciia nufuz \ c ıktidnn cle al- Fı:ansız kabinesinin t~kkulilne ait başlayan t.eşebbüslerin esas ga
dıgı gunlere kadar nazarlnn geri 1ıaber1cre dikkat etti. öğleden soma yesini de, lbu yarclım "Ve irtibat 
(lC\'Vmek lazunaır. l tc bunun ıçin çıknn gazeteler UıUcrin iktidar mev keyfiyeti teşkil etmektedir. tn. 
beni~ hik&yem 1933 cnesı Klınunu kiioe sıçrıımnsınuı ehemmiyetini kiı- giliz Akdeniz donanmasının 1'e 
saınisıniıı 30 u ıle b~lıyor. çiıltmege meyyal bulun.dul:ır. Nazi hava orduları gibi ordnlannıa 

lh~01 BAR 

HITI..EfllH YıÜKSELME6iNOEN 
PAı:il6t>EKI SOKAK 

A'RBEOELJERINE KADAR 

1933 sc~ ıkAnunusani!ıinin 30 un

Führcrl'nln Meln Kamphda Fransa- da hayatı ~fusul • Hayfa yolu .. 
dnn cAlmnnyaıuıı irsi cnn dillmanı• nun işlemesile de ilgilidir. 

a 

F~yat mürakabe büro.u memur
llıııvrtdan Semiha ile Suphlye 11t!ın· 
'da fki .genç lk111dın, ve9Cnlerde ev· 
lctllne <gb'lürmck Urcre, Ç•l'ftkııpı· 
'da m11navlık yapan Tahclnln dük· 
klinına gitmişler ve 2 icılo şcluıll 

ı.tcıml erdir, Manav teftaUleri bir 
"bse ık•ğıdına doldurarak ot:artm19, 
p nı alarak kadrnlara vomıi~· 
ttr. 

A'Aoak 'Suphb'e paketi eline a· 
lınca, pek haf4f 'QISrmliJ ve: 

- B4I tamam tnı aı;aba? diye 
~UJtur. 

'J'.atı.ain buna kaf'fı alayla muka· 
bdo etmif ve: 

• 
ıse 

manav dukklnında daha glizel tof· 
ta,ıter ıtıönırc'k 'bımdan da bir kilo 
almıt1arctır. 

t='~kat bı.ı bir kiloluk paketın a· 
~ırhğı ite 2 kıloluk paketin aaır· 

lıCıı arasında bir fark göremedik • 
den 'dui<;k~ıya tıuncı <da tart

ı ıeöyfetnl'fhıNlır. lftıc o ızaman 
2 kilo ye~lne U.5 ıkifo l!Cft ıi ıaldık· 

!arını ~renmqlcrdir. 

iki genç kaotn aldatıhnfl olmak· 
lay1 ~ürhl6det Tatıtıının dük

<kinına dönm §1er ~ 

- Yart 'bakayım ~nu 'bir deha! 
ctomıııerdlr. 

' . htiyar aşı~ 
30 seneye mahkf.tf11 °) 

aşıkın cezası 15 sene 
~ndirifufj 

Bititaç sene evvel " 
kaldırımda, aşık olduğtı r: ~ 
ya adında 18 yaşında ~ 
kızı, kendisine yüz ~~ 
kwı.rak tabanca ile ı()Jdiiı';·f 
yaşında Angelos admda.Jc~ 
da.naeı birinci ağır ecza. ti~ 
mesi tarafı dan 30 eene r. 
mahkıüm ıedilmiş, fol ot J6 
temyiz mahkemesince bOııı 
ğundaın, geçen'lerdo m•ıhll 
ye yeniden ibaşlannmrtıı . .. Jt 

Dün bitin1en muhakeme· 
nunda Angelosun 'SUC\lndtı fil 
~ı tahfif pleri goıii'!.-ı WV 
cezası 15 seneye indiril~ 

1360 

Şaban 
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ı da, Adolf Hit1er Alınan ilclclurun 
&ansölycsı ~iı:ı edildlğı o menhus, 
günde 'Fraosada bir hilk:funet bulun-

1 .JlUU'ardu, 

Cizye bahsederek münfcrid hale so- Uzak doğu tehlikesi, .gWı geÇ
kulnınsını yahut mahvedilmesinl tikÇe artmaktadır. J aPonyanM 
t:ıvsiye etmiş ohnasım ehem - geııi§leme polfükası, artık ok .. 
miyetsiz sesterdilcr, yahut moo- fiana:mıyacak ~ibrdir. ".Bunun.liı 
k!l t gcçillcr. F.ra.nsız gazetele - beraber., bir uzlaşma zemini bQO. 
ri Hltlcrin ve partı arknda~rınclan lunup bulunamayacnğı. devam 
:ikisinin Alman knbinesindc haki - eden möz.alcereforin -net'ice.ı;ine 
katte etrannruu elan ciyb muhttfa- bağlıdır:. 

zakar nazırlar arnsında ekseriyetin Alıruinyaya kat'!;P baSkınlat 
esiri mevkiinde bulundultlannı izaruı şiddetini ~tır. Hiç d,e.. 
müsııraııt gijsterdilcr. Fransız y(lk- ğiL"!C! bir kısım hava kuvvetle • 
sek maliyesinin ve nğır sanayilnin rini garpten lızaMa:ştıı'1namalt 
organı olan yarı resmi Le Teirnpsin ve AJmm itna'I \•e lltrnat ..nıcsa.i
cilr'ctklırane iddiası gibi f)"CIÜ ~an- siııi taciz ek tem bu 't.esifo 
sölycnin iktidar mevkilne gelmesi aaites\ni bl~yütm--..!"-<iG clzcinfilr. 
yuziQ.ldcn t'(ırçabuk yı:mınması ve BUtün bu ~';:ltikl~ n.t1ıB!ttda 
mucizeler ynratan btr ndam sıfatile yat<znki !Jutrbi h~ıınuıld 1şw 
şöhretınln mah\olması pek milmkün lngifil mes:ıi ~ tı'ııtın takip ~,.. 

- Vay lıtayannn, ı:lemt lr, 'bun· 
oce )"lllık esnıı'fa lft1ra ıat1y•l'$\ln lhal 

- Yok hanı ttlpheletıdtm 'de on· 
ılan-. 

Tah5in va.r.iyeti ıtcavramqı ve ıı>a. 
keti alır Gknaz t'1ne pftall doldur
ma a ve conr.a da h paini ıblNten 

cmterlcrintn il7.erine d · b~-

--0-_..... 
Otobüs altmda kal~~ 

çoc k ötaü 
1 

EdirnekllJllda ot\lnı J' ~ 
ndmda binnin 9 yn .n.:1· 

11 lu Hiısnii, dün caddede l~~ 
tren F.drrnc'ka}Jl • 'i'< pkn"Ol 
sındn iş1eycn bir ot • surı 
tındn 'ka1lnış, ağu surettl' ' 

Cuma 
Glln•r öO•• fklnifJ 

10.54 5.36 '9.15 Ezanı 
s.::u 12.13 15.51 Vautr 

Alr.tam Vataı 

12JOO 1. s 
:.(JJ3 

Octlncü F.r.aıwz cilmhurlyotlnin 
Jozcph PBul - .Boncour la.rafından 
riyaset ed1len .doksan birinci kabine
si iki Un evvel .istilasını vermişti, 

Bcldlı bır bl.ilQe mcsclesiJc boğu§an 

knbine sini nıilııtahdcmlcrln ilcret -
leı·ıni yüzde 5 6 nisbctlnde indirmek 
tst<'mıştı Bunun Uzc.rinc, hemen he-
~ l> il bır gece .sum1~ -01.Lın ha

rar tlı bit muzake.re:dcn sonra, clef- di.~ li\11 sı '\"M) tiği lıt;,d!'f~ 

.... 'Bu lf1er filphe ile colma:z, f>e· 
~ lncccfk eıı.r~n ıaGır mı, ekalk 

llfll h anftr? 
'Ve Tahsin bunu 1!8yledikten son 

1'U f k 1 a !tJlto farkı 'tUttul'mUf, b • 

dfnfarr.:ı ıırkaanıı cUlnmO§tDr. 
Semiha ve Mellhat birer •I hav

la pekerek yollarına devam etml~· 
ftft ~c b'traz ller11yeı"Ck lblr baıka 

1 mıftır • 

Mü ı baya r emen tıi.,. ;po. 

<ıa o• ıraraıc b1r Dbrt 'Varakası 
tanzim oettlnnoğ ve l"atısinı ltınoı 

lly~ oeza ahkemes ne verm i . 
ler.dir. 

~.ah$111 dlln •nuıhakemeaı aon11n
da i gUn lmÜ"ddetle ltuıp CO..llSINI 

mıihtc:Om ıe- m 

lanm .. .r. 
'Çocuk b a' !J'ln bu ı 1 

d.ırUdığı Şisli Çocuk gn:;tı' 
nesinde <le çok y.a an:ııı.nlı:._ıt 
müştür. Şoför yalrnlaıunır-~ 
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-:~J= Tarihten bir yaprak 
1 

" Aimee de Rivray - akş -i dil Sultan 

Efsan m'? Haki at mı? 
' İki geiı.O kızın nıaoorası - büyük ilıtiıatden fW\"el - Fal
~ dedikleri - Biri garpta, diğeri kta iki im toriQC -
Ahnoo ·deniz ko nnın elinde - Ceu.a~ir <b. .ı bu gü
~ bnmıedemiyor - Padi_ lı sofııı.c,"Jnn' layık bir lo 
lliıiucl Abdülhamidin knnsı .:....tkind 1U.alıınudun ı- Fmn

kadımmn ()ğlunun UT.e.rinde 'tesiri - ikinci 1ahnıud \"C lisan 
bnhsi - Bnzı müelliflerin b..-urduklan rİ\11.lU - E e mi? 
il ·· mi? ı- Güzel bir (melodram) 1 \'ZUU, 

Yardım edilmediği 
ta dir 

YENİ SABAll 

(Caı tarafı 1 inci sahifede) 

başvekili B. Ma.ckenzi King şe
refine City dahilinde Mansion- c---------..:ıı:...--,:s 
hoisde verilen öğle yeme&inde 
bir nutuk irad eden başvekil B . .-------------ı:ı 
Churchill, demiştir iti: 

- Londranın harabeleri ara
sında söylenen bu mühim nutku 
dinliycnler Mackenzi King'in on 
beş seneden beri sUren ba§ı.-e - 30 Ağustos Zafer ''e Tay-

ı Yazan: ULUNAY 1 killiği esnasında neden bu ka- yare bayramı münasebetilc 
dar büyük, bu derece imtidadlı Vali ve Belediye Reisi Dok-

"M rti.nik,, de yerl~ (Tas· hey.betli adamın - karşısuıda tı- bir otoriteye sahip olduğunu tor Lutfi Kırdar, Reisicüm-
cher de la Pagerie) ailesiyle (de ril tiril titriyor; D yı Ahmed , pekala anlaınıslardır. I<ing zih- hur İsmet İnönü, Meclis Re
Rivray) ailesi birbirlerine yakın anlıyor kı bu emsali görülme - nimizden hiç bir zaman cks:k ol- isi Abdülhalik Rend::ı., Baş
hısım olurlar. Bu iki asil ailenin yen güzel kız n k padişah mavan bir mes~leve de temas vekil Doktor Reflk Say ı, 
Aimee, Josephine isminde iki sofrasına la.yık bır lokmadır etmiştir. Bu mesele şudı1 r: He- MLli Mtida n:ı. Vekili S~u et 
gi.İ.zC'l kw \'ar; genç kızlar, ilk ve makbul g çe<.>cğinde şüphe ntiz fatihle1·in kudreti duıında Aııkmı. Dahi::ye Vekili l• aik 
tahsillerini miırebbiyelcrle yap- olınıyan bu hedi~e Ue..:nyır Va- bulunan milletlerin her sahada Ôztrağ'a tct~ik telgrafları 
tıkt:ın sonra tallın ve terbıyele- vısına verdiği pamnın im~ mis- tam işbirliğ·i olro:ıdan hnlen bi- çekilmiştir. Bu telgraflara 
ı·ini o zamanlar genç kız li- linı getirecek. zim ,.e avni zamanda büti.in dün- Mllii Şef, Meclis Reisi ve Baş 
selcri demek olan bir manastı- Aimee gemıye bıncli11lerek yo- ya'l'lln karşılaştığımız biiti.in vekil tarafından ''erilen cc
da bitinnek üzere Fransaya la çıknıılıyor ve hir·nci Abdül- ~çlükleri devamlı veynhut mü-

1 
vaplar şunlardır: 

gönderiliyorlar. hamide t kelim eJı!ıyor. Padi- kcmmel hiç bir hal sureti bu - "~kkür ve tebrik ede-
Fransa, büyük ihtilalin ari- şah Anne~ yi çok beğeniyor, o- Iamıvacak ve biitün dünvayı 1 rim.,, 

fesindedir. na gözdeler arasında büsbütün tchdid eden elim fı.kibet önlene- ı İsmet İnönü 
<De la Pagerie) lerle (de Rıv- başka bfr mevki veri'\Ol'. GUzel mivecel~tir. * 

ray) lar asalet babında tanın- Fransız kw padi.ş,ll1İ iş\'esiyle, B. Churehill, ~u~kuna şu su-,, Zafer bayramı mlinasobeti
nuş olduklaruıda.n kızları sa- zarafetiyle, tıunamen teshir et- retle devam c?nts~ır: . le gösterilen duygulara te
rayın himayesine mazhar olu- nu~ın. Blı mci Abdiilhamit on- B. Mack~n~ıc l{ın(?. mz top - şekki.ir eder, bilmukabele kut 
yarlar ve bir manastu-a yerle.· da kadınlı~ın bütün ınceliğini tal"tımıza ıştırak .. e~erck mual- lar ve saygılarımı swıanm. 
tiriliyorlar. tattığı için onun güzelliği kadar Hikta bulunan butll? . ham ve liillıa!ik Renda 

Tatil günlerini de, manastır- yüksek zekıl.sını dn tal.dir edi- cevkul~ev!$. me::elelerını mesle~: * 
dan çıkarak aile dostıarınm yeıı·. Hele genç kaduı efendisine ten vetıc;mış m~tehn~ı~larla mu Zafer bayramı münascbe-
Yaıunda gcç.iriyorlar. bir de erkek evlWi \'Cl'ince artık nakaşa ve tetkık ett11uz ve bu- t ile gö 'ierdi;;iniz telgı afmı-

lki kardeş çocukları bir gün onun p"'ıyesi kadınefendilik yani rana ?l~luna• . wkalıraman kı~_v - zı aldım. Teşekkür ederim. 
ıberaber gezerlerken kal'§llarına impar, toriçelik şahilmsma yük- v" .. tı.e.rını ve dırrer ~-tnlar. ı gor - Karc;ıı.ı.ı~ tebı·ikl· erun· i ve 
bir falcı çingene karısı çıkıyor: selmiş oluyor. d h ı h lU ı ~ 

- Güzel ma.tmı:ı.zcller! li'alı- İl)te .birinci Abdillhamidin unuz. un ar.. .enuz t şman a sayı'1 lstanbul halkı için dai-
c-..a.nm;ma.k talıhıne ma.1.har ola.-1 mi rel'ah temennilerimi su -

n.ıza bakayım... Frkarısı olan Nakş -ı- dil Sultan. madılar. nanm. 
Josephine, amrazadesine: ansa ımparatoriçcsi Jose- I 
- Aimee, diyor. Haydi falı- phiııe'run d'.l.yızadesı (Alınce de B''Ş"Jelı:iı Dr. Refik Saydmn 

rnıza baktıralım. Rh·erny) dır. Oğlu da Alem- !Jfoskova bilc!irigorı 

1
.. , . '" -...µ 

Aimec böyle şeylere inanma- dar 'ak' ınd~•n sonı·.-t Osmanlı • ·e- • ,. 2 ın !'tf ' ~ 
dığı için itiraz ediyor. li'akat tahtın oturan ıkinci Mahmut- i ' i ll U 1l 
Josephine'in isranna dayıma - tur. (Baı taraft 1 incı ·~1/(adn ) • 
Illlyor. Falcının bu g nç kız hakkın- ınuvaffaklyctl tahrip etm ğe (Bay taraf• Birinci H)fadal 

Koca karı, evvela Jose- da si:.ıyledıği sözler, bu sur~tle devam cllnişlerdir. • Ankarada Znfre Bayra.n.u u-
phine'in minimiw elini; kemik- t. hakkuk etmi* oluyor. ı R abli taarruzla.n mumiyctlc her vaJdtkinde.n da-
li, pürtüklü parmaklannuı ara- Moskova. 4 (a.a.) - Sovyet- h~, parlak olmuştur. ~ker ge-
sına alıyor, genç kızın p ·mbe Nakş - 1 • dil Valide Sultan, lerin mukabil mahalli hü-cumlan sıdi billır.ssa heybeUi olmakla 
a.vucmıdaki hatları uzun u1.a • oğluna kars.ı diğer şehzade • merkez cephesinde rnuvnffakı - kalmamış zafer tUrkülerinden 
dı.ya tedkik ettikten sonra: leı'İn anaları gfüi hareket etme- yetle devanı etmı:::ktcdir. Alınan ''e coş~ alkı.~lardan memle -

- Senin hayatın çok güriiltil- di. Onu do~ruda.n doğruya kcn- J::ır mevzilerini birer birer terk k~tle. ~ilkitı'M~ arn.sındn ~ 
lü geçecek. Ne kadal' kan di nezarc • altmda büyüttü. ediyorlarsa da aııudune bir mu- b~ ~ı.rlı~ oldugu da nçıkça go-1 
\Tar! l!"akat sen bütün bu kan Oğlunun skolustık tahsilıııe ken- kavemet göstermekte ve topçu rulrı;:uştur.. . . . . 
l!"nıknlaıının üstünde yü.züyor· di bılgisini dt> ilave <'lti. Aıılaşı. ile havan toplarımız büyiik Turk mıll~ti! u?like.ler ıçm-
sun. Tuhaf şey; çok yilks0 le- lıyor kı ikıncı l\falımut. cür'et _ ı mikyasta kullanmaktadırlar. de memleketim daınıa ıdare et-
e k · k- 1 - ~. ukl k··'dır f .,us d·.-.-"'"'"''"nm ,'SZi.,eti mesini ~iln:ı~ olan Milli Şefine e sın... ar ıgını, !'lav an w. ıp e- .... .... ........... .,.. .,. mutl b ti t besi b l 

ı - Zcm;in ve asil bır senyör- si kabul ~ttirnıek. ; eniçerileri om - • " u ır 1 ma eye ı ece-
e mi evleneceğim? lağvetmek, daima ahn.linin ara- Londra, 4 (a.a..) _:_ Bnltık- f:i b~~kü . '-n_h~ anlar~ 

- Daha yüksek... sına karı arnlr onlann psikolo- ta.ki deniz kuvvetleri muvazene- -~~mıy : mUdnktir. Harbın 
.....,,... ., ··1 dk • k "b' ed . . . t·ı..ı· lde 1 ~ '---k butün Türk lıudutıann:ı yak-- Prenses mi olaca,,...... Jı nnı t IK etme gı ı tec - sının ıs ı ~?"a .ne o_ nc3:gı uu -- laşmış olduğu bu gimler<lc •ıl 

- Daha, daha yillo;ck ... düt haıt>ketl ıını anasına med- kında cndise cdılınektedır. Hu- dön"" ·· ·· k tla d: w kaıuıi' 
- Kraliçe mi? yun dur . .H ttit lisan meselesiıı - susivle ki &ıvyetler Tnllini kay- ~~um.uı kube n ?-t:>; • • 
- Daha fazla... dt~ de ıkio i fahmudun sadeli- lbetmis olduklnnru ıtiraf ve Al- man ! nı~!l 1 lerının gerek 
Kı-ı w r ld ;-., "' . . . resmı tezıı.burlerde gerek gaze-

418.l' gühişüyorhu·.. ge tara tar o ubu muhakkak - manlar da Baltıskıyı aJmıg ol- telerd t b .·· tt• "Jm . k 
Fal ··zı tı L. tf' t ·ı "nd d kl ·aa· oo· 1 e e ,n uz e ırı csı a-cımn so eri Ai:mee uirı de r. u ı arı ıı e, Rumeli se- u . arı~ı ı ıa ıyor. ar. dar tabii Lir~v la 

nıerakını uyandırdı21 ıçin genç yahati ilz nne "\'ak'nnüvi~ · E~- Şimdıye kadar Rus don nnııı.- .. . . ~ • z. 
kız da clini kocakarıya uwt.ıyor. snd.. efendınin yazdu~ı eser. sı Finlandiya körfezine ha- İşte Twkıyenın parol ı §U-

Çingcne: kendisine takclun edildiği za - kim bulunmakta ve Ahnan ka- dur: 
- Sizin ttılihinız clelı· yıırii- maıı ı:ın yolda bır (batı gi)nder- filelerin büyük ?.ayiat V• rdır - K~ıra~anlık \C ihtiyat ... 

Yor, diyor. Sen de bır kadm ıçın diği yo.zılıdıı. mckte idi. Fakat nazileı· kara- Reıswumhurun orduya gön-
l~n gibi en yükı>ck bır mev "\'t'lkıa ll:l'.k ~iiz.cl ve s.ın'ath da mütemadiyen ilerlemekte ve derdiği telgrafta da gene bu iki 
kie çıkacaksın; ikmızin de balı· koll"nıc raJındığuıu diy<."OOk yok Rusların sağlanı bir surette yer.. nokta görülüyor. Filhakika, bu 
tuuz bir oldugu haJde bırbıı iniz- İS<• de bö) le umuma roluna - leşmiş olduklan Hangö hariç telgrafın ilk cümlesi millet 
den ayn bulun caksınız. Ara- rok fi ylerdt> yazıln.cıık rlfann olmak Uzere Sovyetlerin Av - için asıl teminatın ordu olduğu 
!Uzda dağlar, deryalııı var. Ar- herk ·u mıb~ hilcoeği lsun-tte l rupadaki bütün üsleıini tehdit l:Qkkındaki cümle, 'I'ürkıyeye 
kadaşının yıldızı garpte<lu Se- olnr.ısı ~fı:I.mıdır. Ö~i.. (('ehi etmektedir. mütemadiyen verilen ve emni -
nin ki güuc.c;;in doğdu{'.;"lı yerde . Gerdune) w (tMseıı) ;..•ihi şe: •- Dünyanın en kuvvetli kal~le- yetten ziya.de haksızlıklar doğu * lf>rin Türlu.:ıı-. ol rak tashihi mok rindcn biri 013.ll, Cronstadt üs- rabilecek ol:ın teminata doğru -

!"alcının istikbalim soyk't:hği terletir.,. sü de Leningradla beraber ciddi dan doğı uya bir telmih olarak 
Joscphinc, evvela 1779 da Vi- (Sonu ~hlfe 4 autun 6 de) bir tehdit altındadır. telakki edilmekted;r. Bu elimle 
kont dö Benuharnaiı; ile evlt.·nen -- - -·- ihtiyatı tazamnh ıı cdiyorsrı, 
Ve kocasının 1794 de idanundan rııch~bının en muhteşem gC'<' ı telgrnftn heyeti umumiyesi de 
sonra general Bonapaı t'a va- ~ sulhu korumak için sarfcdilmek 
ı·an ve Fraıı ·a imtk"'lrutonçdi- ~-;l'lQin:,:;JiA B •• •• d YAZPADK d te olan gnyretler nkim kaldığı 
ğiı\c kndar yiikseleıı bırırıcı Na- Y ere L r1 a ta:kdirde milletin "kahrnmanlığı-
l>olyonun karJSl Joscphıne dır. Mı·ı·nı·r '1'.Tureddı·n ve arkadl'ş'arını· na müracaat olunacağını ifade 

Diğerine gelince : Falcuun, o- 1 V j .. ediyor. ı 
nlUl da istikbalini tanuı.mcn lı.eşf f Giizeı ynz geceler .. ııe \'eda konscrı Bu telgra ta bizzat Reisicüm- ı 
ettiğini vukuat isbat tmıştir: 

Büyük ihtiliil p.a.lladığı 7.&.ıı.an ay ııı dikkat hususiyet vm·yetc fl'·ogramı ve ~urun da i§:ırcl ettiği gibi, ge-

(Başı 1 inci sayfada.) 
Hariciye nazın da Bulgarls .. 

tanın harici siyasetini etrnfilc 
anlatmış ve harici vaziyetin iyi 
olduğunu söyledikten sonra mil-1 
li birliğini isbat ettiği takdir.de 
Rılgar milleti icin endişe edile· I 
cek hiç bir şey olmadığını teba· 
rüz ettirmistir. 

Almanya· şark cephesi ~n 
Bulgaristandan asker istedi 
Alınan bir habere göre, Al-

manya şark cephesinde döğüş
mek üzere Bulg,a.rl tandan ııs -
ker istemistir. Fal• .. t bu haber 
hiç bir menba tarafmda:' teyid 
olunmamıstır. ı 

( AnJ.cra RadJıo gcı~eteei) 

Berlin bildi iı oı: 1 

(Baş tarafı 1 fo-d ~1.'tfada. > 1 
Thevac acıklarında ccınan 10 
bin tonluk iki düşman ticaret 
gemisini hatırmı~lardır. 1 

lJfarqal .Mamıcrheirıı'in 
beyannamesi 

Helsinki, 4 (n.ıı.) - Mareşal 
fa'onerlıeim Fin askerlerine hi

taben bir emri yevmi n~rede ı 
rek harekat esnasında göster -
dikleri parlak cesaretten clolavı 
Fin kıtalannı tebrik ettikten 
sonrn bilhassa şöyle d mekte -
dir; " fetin olmağa devam et -
meliyiz. ~ilahı bırakarak sapn
ııa sarılmanın zrunnnı heni.iz gel 
meıniştir.,. ı 
HOkômete muhalif lran 

tay ·ar .. ci'3ri ı 
(Başı 1 inci sayfada) 

üzerine bir kaç bomba wtmış -
lardır. 
M~skova radyosu, bu hadise

nin Iran h<.lrbiyc rıezaretuıce te
yid edildiğini bildirmekt"dir. 1 
lmuda bütwı mü'llin 11uktcıla:r 1 

işgal edildi 
Simla, 4. (.a.a.) - lrmıdaki 

muhasamatın başından bcrı ge
çen bir haftanın sonunda Bri -
tanya ve Hind kıtaları,nıu Lan 1 
içinde kuvvetle ycrlc~mL.;; bu -
luudukları buruda haber veril -
mektedir. Bu lrnvvetl.er, müna-' 
kale hattı UzerindC'ki scvkul -
ceyş noktaları tutmaktadırlar 
ki, bu da mihverin bütüu mnk
sntlarına mini olacak bir engel-
dir. j 

1 

ç:n hafta sulhu korumak yo
lu.uda Ankara hllli\illleu mu
azzam gayretler sarf em. Ha
tırlardadır kı Reisıcumhur bır
biri ardından İngıliz ve Alman 
büyük elçileriyle goruştıi. Iicr 
iki büyük elçinin Hariciye Ve
kili ile de uzun uzadıya konuş
tukları malumdur. Bu suretle 
Türk hükfuneti iki tarafın ha
kiki niyetlerini öğrenmiş oldu. 

Fakat her şey olup bitmiş de
ğildir. 

M. Von Papen Ankarada 
iki gün kaldıktan sonra tekrar 
1atanbula dönmüş ve Al.manya
ya hareket etmiştir. Orada M. 
Hıtlerle görüşecektir. Dıger ta 
raftan İngiltcrenin de İran me
selesiyle çok meşgul bulundu
ğundan daha bir müddet her 
hangi i)ir teşebbüste buluna • 
cağı zanı1edileme-ı. 

Binaenaleyh, Ankurad bü-
yük bir kararsJ.dık ha\ ası de
vam etmektedir. Millet bunu 
biliyor ve tamnntlyle itimat et
tiği Şefi etrafında se rkitabii 
ile sımstln toplanıyor. 

ir nda ı hancılar 
( Baı tarafı Birinci sayfada) 

helm Müslüman olmuş. Bu şa. -
yiayı Almanların teyit etme - Bu sefer de bir KOtahyah' 
dikleri gibi tekzib etmemeleri- okuyucuya açık mektup
nin de sebebi işte yukarıda bah-
oottiğimiz şekilde olmuştur. iltahyada, hükfunet arkn .. 

Demek ki böyle bir rivayet sında, Çeşme sokakta, 
çıkarmak ıa.zım geliyordu. (48) numarada Bay Vebbi'ye: 

Hülasa mesele mühiındi. th- Sayın okuyucum; 
mal edilemezdi. Diğer tlıraftan Mektubunda, Kütahyada ih~ 
bazı genç Türklerin İran üze : tiklinn bin bir türJiisilnc tesa.-: 
rinde iddiaları vardı. Halbukı düf edildiğinden bahisle biz fs .. 
bu iddialara Almanlar müma - tanbullulara imrendiğini bildiıi~l 
neat ediyorlardı. Böyle bir vazi· yorsun. İhtikar bakımından bız 
yette gönderilecek seferi heye • Istnnbuluların imrenilecek bi~ 
tin nasıl muvaffak olacağı şUp- tarafımız olduğunu pek kestire 
heye dii§rnüştii. mem. Vakıa dediğin gibi ihtı-

Henüz harbin ba.sında olduk- karin. ve muhtekirle gırtlak. 
ları halde Türk ve Alman gaye- gırtlağa. boğuşuyoruz, ele geçen.~ 
leri arasındn esaslı ihtilaflar mel'unlara verilen cezalar sil • 
çıkmıştı. Almanlar başlıca düş- tunlar dolusu yazı tutuy<>r. Zın
man olarak İngilizleri görüyor- cirleme dalaverelerin göbek şi
lardı Halbuki T ırkl<>r'n c bli· şirmeve n1ı~mı.-, muhtekir de 
yük düşmanı Rus1nr irii ve tn- tıpkı masallardaki bir kaf~ ı ke
gilizler ht' kkında en küt'ıil düş- siline yenisi peyda olan yedi 
mantık hif".s.i lıeslcmiyorlardı. b .... .jll ejderha gibi bir tilrlu cnn 

Almanl:ırın baslıca gayE>si vermek istemiyor; o da elinden 
Müslüma Iann ittihadı, Halife- geldıği, gücünün yettiği kadar 
nin bütün Müs1ümımlara hük - gcbenncmeğe çalıŞlyor. Lafın 
metmesı iai. Bu yoldan Hindis- kısası gırtlak g1rtlağa boğuş -
tan üzerine binaenaleyh lngil - maktayız. Maamafih bu ifriti. 
tereye tazyUt yapmal i ·tiyor - crhcç yere sereceğimize eminiz. 
12-rdı. fsl~m ittil :!.dına r.arn Gele!im Kütahyanın dcrdıııe: 
Türklerin 7.a.vıf bir tf'!Jlaviıl"\ • rier gtln ihtikünn bin bir tür
\•ardı. Pakat buna mukabil 'J'iirk lüsiuıc tesadüf edivoruz Ye bile 
lerin birlec:-.mesi İ"in sıdıidli bir bıle aldanıyoruz. Çünkü bütUn 
aT?.tı duyuvorlardı. Bundan do - satıcılar ve ev sahipleri birbir -
lav• Hinde detil sin..,rılc v(' mer- !erinden görerek ve alii.kndar 
kczi Asynya viiriim<'k nivf'tin • makamların n.18.kasızlığından ce
de idiler. hmrnlar zaman ile saret alarak istediği fiyata sat
büviik ~'<>r g-ormek hevt sinde mayı ve istt.-diği kirayı almayı 
iıi•ler. Yani nli<'umi bir harekete sanki bir hak sayıyorlar. Bizler 
ge,('mN"'n C\•Yel her ~eyi ivı<if>n de bunu bilerek kabul ediyoruz. 
ivivc ha7.ırhı. ı1 :; bu harC'ket Çünkü şikayet edecek bir ma
it."in icap ed<'n biiWn tedbirleri kam bulamıyoruz.,, diyorsun. Bu 
almak gavesini güdüvorlnrdı. satırlaı'lnda biraz meb·ı.lağa se
Halbuki Tö·rk!. r bir an <'Vvel z yorum amma sana karşı me
bijvük fütuhata <'an atıyorlnrdı. murlarm t:arafıw tutacak deği-

bir k rwn linı. Faknt bu satırların büyük-
ird ~ lwıda !erin gözüne ilişir ilişmez, şayet 

Fa.kat biitlin bu hesayılarda Kutahyada ihtikara karşı canıl 
bir yanlı.qlık olduğunu nnhya - bir mücadele olmadığı hakkın
madılar. Filhnkıkıı onlar en bii- daki iddiRD. doğru ise, her şeyin 
yiılt gaye olan ı,-. g::ın hududunu değiştiğini göreceksin. 1nan ki, 
g ç.mek üzeı r r şcyı h .7..ırla- ihtikara karŞt açılan mücadele
yıp tatbike geçtikleri, haltiı Ef- de İstanbul, Ankaı14 Küta11ya, 
g'D.n hududuna Yardıklatl l'.aman tTrfa diye bir şey yoktur. Thti
D ' ln.ıdud ın kapanmış olduğunu kiı.r ve muhtekir yalnız !stan ~ 
gördüler. bullumın, 1zınir1~lıı, Kütahya-

5 tkincikan m 1914 de Nu.1er- Jımn d "il on sekiz zrjlyon Ti.ir
nıayer ve kardeşi tstanbuldan lelin clüşınaıuc1ır ve bu düşman 
hnreket etmişlerdi. Bunları l 'a- bchl'nıehal ezilecektir. 
nmda Türk zabitl<.>ri d'-' va:rdı. - En m~kül s::ırtiar içinde mu
Pnknt nereye g-det: klerirıi bil- ci~le.r yaratan, muhali müın • 
miyorlardı. St: da var l-1 Tüt k- ltün ktlan bir millet nasıl olur 
ler Halil Beyin riy setınde bir da ilıtıkan ve muhtekiri tepeli
hevcti hıı"1da Ruslara ka.rm ha- yemez. 
zırlamış bulunuyorJn.rdı Bu he- Hoşca kal sayın okuyucum. 
vt>tin Nidermayrrle ~usulda ,.. . 
bulunma~mı Türkler kararlaş- A · C. SARA ÇOuLU 
1ırmıştı. Alman bu fikri pro -ı ~~"". ~ 
testo etti: MEVL.U 

- Olamaz, dedi. Ben bır fın F.:mekli general Halil Sedesin 
ev,el Efgani~1:ana gıtn eliyim: refüc.ası s " İYE IIA.'l'Dll<',.. 
I~vvcın. H~lf'_bc gırerck ~~adakı l•' ·~ i>I ruhuna ıth n y nkı 
kuı.·~:etıer•mı teft ş l' l 'ce ıını. cumartcsı gunii o ;le L, ın-

Türklcr pı ote::;toyu d.i ıleme - darı sonra Mn.çkad To.!~vjkı'e 
eliler. Halbulti onlar daha evvc!. canıu şcrifmde mcvlu.dü • Tebc\'İ 
lzmir mebuslı Abdullah Dfe ıdı okwıa.cakllr. 
isminde bir zatın ri ac:clindc 
bir lıeycti F..fganib1.a.na gonder -
m·l'lerdi. (Bu i..c,; Alınanların 
iştiraki obuadan ynpma.k ıı:;t' -
yorlardı. Fakat bu heyet Ira.uda 

Mevlütl 

tevkif edilmi.cıtir.) 
Bununla beraber Nidermayer 

ve maiyeti öküz arub:ılarilı> Ha- N ıx- 1 
lehe gundcrildi. Orada Vasın us ı.. ' 
art.ık sılnlm::ıyn b:ı~" '.L t.ı 'f- . 
ga.nistana bizzat ve tclt bu ıııa 
gitmeyi düşünüyordu. Hem de böyı bir sıyasete yaıuı mamış-
en uzun yoldan get;erck · hu dır. 

.. ani, tranın cenubUI?d:.u . Be- Onlar ileri atılmak ve futu -
hiye han.dan, ~ok sevdi :1 ve sc- hat yapmak istı;orıar\11, .. 
vi.hl.iği l:abilclcr a.rru;•mwn ~·t- mu.vt-r. fra.na gt t 'l ·ı 
rr. ek isti yordu. Zaten trun ı <'C- ye"ınin reisi Rauf ~.,, lt· 
nubunQ.a düşman kıtaat.ı yoktu ni..;;tuğü zaman aulnıu kt • 
ve Vasmus keudı.sin 1a \Van l r bazı vilUyetıC'rı J K e 
J·abileleı-iıı lllİb irpcn; r' in - gibı niyetler bc...,ıiyo. 

iki genç kız hcnıe.n nıern1eket- • C'..ıız ı;ürprızi E1'1en ·eh oyurıLır __ ;.......;;;..__;;;~ 
lerlııe dönmek Uzcre bir gemi~ 
ye biniyorlar. Mütiıış bır fırtına '(' ı: var l,öylcre otobiısler temin olunmuştur. 
da gemi batıyoı·. Boğı.ılınaktan &unduz saz, cnz, \ 'aryetc progrnmı \"" B~ı:; n Suz.m Kızı avC.U en 

dı:->" vo vardımu d:ln emin idi. Rauf B y iri. giı c 
Fakat bütün hey tın kumanda- belı bir Türktür. <,;o · 

ı <l""' Nid<'rma.\ •r i H O :ı 'P. bi lıla.şmı,,. olau bu genç 
oldular ve A.1• nı1l· lı"" • • ı bir d~n bit· vu uf ve km 
heyet l•a1inde, ka · haltlı; bır lrer- s taşıma.kta<lı.r. İıı&t 
vnnla Ba. - l d vo1anu tutt 1lnr. yoı· ; lıarekl·tlt~ruı e h~ 

ı 

kurtulanlarla beraber ikisi de mmliillii~il5S:;.:::;aı~:.ı~~-C> konseri • 
. 

İspanya sahillerine düşüyorlar. ~--

Josephine tekrar Fransa.ya dö- E k k eslek o·· gv retmen Oku-
.... 
ınaca .cır c: Pirinç 

nuyor. Aimee ne b;.ı.hnsına 0-1 r e 
lursa olsu.u Martinik'e gitme - 1 
ğe knrar vermiştir. İspanyadan luna tale oe alınacaktır 

Pidnç unu 

Sebze unu 

·Beze~ 
Kornflor 

Mercimek unu 

Yuluf unu 

Patates uuu 

10.0JO Kilo 

o lınvaliye gitmek üzere yola 
çrkan biı' gemiye biniyor. 

ırakat o zamanlar Ct>zavir 
korsanları Akdcoizde kuş • u· 
çurmıyorlar. Aimce'nin bindiği 
gemi yola çıktıntan pekaz ıa· 
ı:nan sonra, hücuma uğruyor, 
zaptolunuyor. O zamanın kaide
sine göre mallar müsadere edi
liyor ve gemidekiler esir alını
yor ... 

Korsanların reisi esirleri kar
§lsına getirtiyor, içlerinde 
Aim~'yi görünce bu lipiska 
saçlı, mavi gözlü afetin karşı
sında alıklaşıyor. Bu güzel 
kız esir pazarllldo. satı.lığa çı
karıldığı zaman ona hangi zen
gin, istediği parayı verebile
cek? 

Korsan dUşünüyor; bu pa -
l'ayı olsa olsa Cezayir ha.kimi 
"Dnyı Ahmet., verebilir. Aimee, 
diğer esirlerden aynlar k dayı 
konağına götürUlüyo.t. 
Dayı A'luned, genç kızı yuka

rıdan arsaf;'lya sUzü.yor, korsa
nın istediği parayı derhal peş -
tahtaya sayıyor. 

Aimec koca rı.klı, tepeden 
brn:ı a kııdar müsellih, bu 

Erhelı. nıeslek öğretı1ıen okulu 
nıüdürliiğünde11: 

, 
Bölg sanat okull rından 1936 - 1937 <drihib ders yılından sonre m~ 

zuu olcınlar ı.mrnı.nda, yapılocak bir milsabakı:ı iıntlh nı neticesinde oku
ıumuz:uıı ·iyecllik, clektrikcllik, clcktrikçilil:: ve marangozluk şubelerioe 
parasız y tüı ve nehari tnlebc alınacaktır. irotihnnlara gireceklerin as
kerlikle a13l~ruu bulunmaması ~rttır. 

t klı ı in 20 Eylıll 194 ı CUmartesl gününe kadıır okul idarl!6!tıe 

müracaatları. (7774) 

5. 00 > 
5 000 > 
5.000 > 
5 000 > 
5.000 > 

Birer kiloluk torba veya kutularda olmak üzere yuka
nda miktan ya?.ılı pirinç ve sebze wıu satın alın.acnktır. 

Teslim yeri lstanbulda depolaruxm:dadır. 1'alip erin teslim 
tarihlerile en son fiyatlarını birer paket nümune ile birlıkte 
8 Eylfıl tarihine kadar Ankamda Yenişehirde Kızılay umu-

Jslanbul Defterdarlığından mi merkwne gönd rmeteri. 
1 NOT: (1) Miktarın beşt biri nisbetindc \'e her cinsten 

tst.an.bul Defterdarlık bımısında yapılacak. (28341.12) lira kcşlfii tami- ayrı ayrı olmak üzere teklifi 1• kabul edilir. 
rat. ve t;ıdılAt i$lcr1 luıpalı :ı:art usulfüı eksiltme,-e konulmuştur. Eksiltme C2) Telgnıila teklif kabul edilir. 
17/9/1941 Çarşamba gunil $<\Dt 15 de İstanbul Milli Eınlfık Müdurlüğündc ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
toplıınaeıık olan kom.' sy:ooda yııpılacaktır. Muvnkktıt teıxılnnt (2126) :; 

liradır. • 
1 

Mult:ıvelo, eksiltme, Bayındırlık işleri umum, hususi ve fenni şnrt - 1 tanbul Denı· z Ku·· çu·· k Na k . 
n:ımelcri, proje, keşi { hüH\«a~ne buıuı mütefcrri diğer evrak 142 kuruş s ' j ye 
mttknbilindc btanbul Milli Emlak idaresinden alınnblllr. E f c • • d 

tsteklilerin; teklif me!rluplnrını ve en az bir tnnhhilttc (20000) lıralık sna ı emıyetın en : 
bu · benzer il yaptığına dair idarelerinden alınış olduğu vcsikalnrn lsU
nad İstanbul vilAyeUne mUracaaUa eltslltme t:ırıhlndel -tatil gıınlcri ı 
harlı;- S gün evvel alınmış ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret Od:ısı ,. lka
sını muvakkat t.cminnt makbuzunu 2490 numarnlı kanunun Uuifııtı d:ı
iresin hazı.rburnış kapalı zarf dcrunundıı ihale günü saat H de 'kadar 
komisyon makbuz mukabilinde tevdi etmeleri luumd:ır. 

(7315) 

Ticaret Vek&let.l Celilesınden \erilen emir üz rin ccmıy t .ız idor<.' 
heyetinın umumi için yapılacak seçlmiu 18/9/941 P~bc g-Jn.ü s t 
ıo dan 16 ya kadar cemiyetin Galatada Yaı:kaparu Pcrşcmbcpazan cad
desindeki mcı:kez.lnd icrası kararla tı.rılınış olduğundan reylcrin.i kullan
mak üzeı:c mezkı'.ir gQn YC ş:ınt.tc ccıniy<>t karşı tınhhtidunil 1tn eden bO
tün esna!unızın ehliyet ctızdanlarını hıi len gelmeleri r1 a olunur. 

ll .. DVNCÜ ıu 1 1 n~'eli bir amuır. 
Alman tcşl·bbüsunu.'l 

Rauf b.:") 'c 'i ıın" ~er ( •) tinden başlıca mes' 
Bu ganp tarih saıl o.;ı etı u - d ha'd"' 'atan an h - lu 

f111da Almaıılara knrşı şarklı om.tan dcrın biı fıaı m etlt- halı
muhtelli ~lletler arasl.'ldn muh sederler. Hiiı.i. P.1:1. f D ) , 
telif hissiyabn hüküm slir<lüfrü fıkirlcrle u est. fak e b ı t 
görülmüştür. Türkler, / .. lnuı.n - J r.ın ıçindeıı çıkamayan Jo 
ların şarka doğru iledc l~1eri Uiirk rtisi erltfı.ıu ıd·• rJ •·. r .. :ı. 
hususunda tng·uzıer gi i e~i- uf Bey Bağdndda N :d rmay ı l 
şey düşmeye bn.slamı.ı lardı ve d di ki: · 
onları Ruslar kadar tehlik li - Türk baş kum:ı.nda 
göı üyorlardı. Kerber ve Necef sizin Efganistana sefer ctm 
halkı -ki daha zi) < İranlı zc muhaliftir \e Alman h ., tı-
hissiyatı taşır- Almanlara hos nin, İran körfezinde lngili ·, 
gözle bak.ıyorl .. rdı. Aln "· rm karsı harekat krn ed n SiJlev -
kendilerini kurtnracaklarım ü- man Ask ri Beyin kumand:. ı 
nııt ediyorlardı !!., k t Alman - nltma geçmesini t lif edi)"or. 
hır i<;in asıl m İranlılar nn- Rauf Bey, Alman h yetfat> 
zannda İngiliz! rin itibarını ka- bütün clerindeki \•asıtaları?• d ... r 
zamııo.ktı ve onlarm Y ri e g - hal Süleyman Ask ı i B~v cmrı-
mekti . n vı.: rihnesini de tav si. ~ l'derck 

Hakikatte Almanların İmn i.i- kendisinin İran içi rin ·ıretwt 
zerind hiç bir ihtirasları yok - edı cğiai gizlemedi. 
t:u. Iranda yalrız gelip ~e<:ici l (Al"I- s1 vu) 
bazı emeller tasıyorlardı. Bizim 
Bcl~iknya kaM?J hissi.• tımız ne 
ise Almanların da lrnnd n bek
ledikleri 'f'tllmz ba !arııul Iranın 
mubnbbetini ve emniye ini te
min etmel.,.rme meydan vere . 
cekti. Bir kere Almanlar t'1l.na 
girmeli, orada $il§.hsız hare'·l t 
etmeli, lranlılann itimac!ını ka
uınmalı idiler. Sonra Ttirkler 
gırebilirlerdi. Fakat T ki r 



HERGELECi İBRAHiM ı 
___ ml!!!ag~ 1 Yazan: M. Sami Karayel 

ken Ezineli ile Hergeleci için 
şunları söylemişti : 

~-O-
l,~~ 

L E~ 
Yazan ULUNAY fi ~~~!~k!~~ Razgrad güreşinde ismini zik

rettiğim Deli Murad da bulun: 
muştu. Bu, giireşi Pomak Delı 
Muradın ağzından yazıyorum. 
Bu. notlarım Allah rahmet ey
Jesın, Deli Murada aittir. 

Hergelccı ile ustası, Razgra-1 
da anc k güreş günü öğleye doğ 1 
ru gelebilmişlerdi. Sebebi de 
y( lda arabalarırun tekerleği 
kırılmıştı. 

- Ey ahali, bunn.. E1erçeli 
tbra.m derler.. Ba.']altlnın en 
iyi pehlivamdır. Küntesı, çap
razı biamandır. Kendi kiıçük 
ajı yamandır 

Dedikten sonra Ezineliye hi
taben: 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 

- Bıına böyle söyleyeceğine 
"Nazmi, ben bu işi yapamam!,, 
<lemiş olsaydın, daha kestirme 
bir yol tutmuş olurdun.. Bunu 
dememek için bin dereden su 
gctirmeğe ne hakkın var? .. Yok 
anıma .. sana bu hakkı veren ne
dir? Şu ısmarladığın bir şişe 
rakı mı? Yavnrm, ben hayatım 
da böyle ne dilşkünlere yardım 
etmişimdir. Fakat bak söylü
yor muyum?.. Sizin nazarınız
da bir insan mevkiini kaybetti 
mi? yaşamak hakkma bile ma
lik değildir.. Anlarım. Şu de
mindenbcri" seni zart, zurt etti
ren para alnının teriyle kazan
dığın bir para olsa ne ise .. Fa
kat karının parası.. İşte ben 
yok mu ben! .. Buna tenezzül 

beyefenı:li? Sarhoşu meyhaneci· 
den sormalı .. Sen, gene o mugq 
zam serveti sana verdiği hakl~ 
bana sarhoş dedin.. Sarhoş ha." 
Ben sarhoş .. 

Fazıl, zavallı alkolik arka.da• 
şını nasıl teskin edeceğini bile • 
mi yordu. 

Güreş başla~tı. Deste, kü
çuk orta güreşleri olmuştu. 
Cazgır büyük ortayı meydana 
çağınyordu. 1 

Io"ilibeli, Ezineli, Tosun ve sair 
başaltı pehlivanları Hergeleci-! 
nin gelmediğini görünce sevin
mi lerdi. Basaltına iyi hediye 
v ı. O yıı l;ır manda koy-
11 f l rdı. f' yııund iı ... bec:ibır 
ye de al un vardı. Ee,ynuzlarma 
s .. nlmış bir kat elbi:>e'ık vardı. 

Filıb,·li. başaltını kurtara.ca
ğ•. cmmdi. 

Bu sebeple başlatı ödülünü 
abC', ktı. 

F', kıt Cazgır. büyük orta gü
re 1 •r ini ilan ettiği sırada u-
7.aktan bir arabanın acele acele 
gc-ldiği görüldü. Çılm, cıka or
taya Hergeleci ile ustası çıktı .. 
Seyirciler ve düğün sahipleri 
sevinmişlerdi. Çünkü bu iki 
pehlh·anın gelişi güreşlere baş
ka bir heyecan verecekti. 

F'Libeli. Hergelecinin geldiği
ni aörünce sarardı. Vücudu tit
redi. Jt"evkalade ccsllr ve cür'et
kur olan Filibcli, gayri ihtiyari 
olarak titremişti. 

Anlaşılıyordu ki, Hergeleci, 
J'llibelinin üzerinde dehşetli te

&ir bırakmıştı. Tosun Ezineli de 
şaşımııştı. Baş:ıltından arUk 
hayır kalmamıştı. 

Jilakat seyirciler sevinmişler
di. Hergelecinin gelmesi güre~e 
, ümlbiıs verecektı. Her halde 

başaltın~ iyi bir güreş olacaktı. 
Hergeleci, ustasıyle yerini 

buldu. Etı·afa göz gczdiriyorlar
clı. J<"Hibcliyi, Ezineliyi, Tosunu 
gormüşlerdi. Deli Hafız, çıra&'1-
na söyleniyordu: 

lbr:un, az kalsın güreşe 

yetişemiyecektik. 
- Ya, baksana Cazgır, bü

yük ortayı çağınyor .. 
Demek biraz daha gecık -

miş olsaydık yetişemiyecekfik. 
- Filı'-0li alırdı manda)', 
- Manda da ne manda be!. 

Hiç bu. Fılıbeliye verilir mi? 
- Usta manda çift olmuş 

olsaydı vallah köye götürür
düm. 

- Ulan deli misin ne yaoa
cağIB mandayı?. 

- Doğru ya, mandalnnmız 

var. 
- Daha galip gelmeden, 

mandaya sahip oldun he-
men. 

- Asıl mandanın kuyruğu 
Ezmeli ile kopacak usta! 

- Öyle.. Muhakkak cazgır, 
eeııi Ezineliye eş verecektir. 

- Muhakkak •.. 
Dedi. 
Doğru konuşuyorlardı. Çün

kü Hergeleci, Tosunu da, Fili
beliyi de yenmişti. Binaenaleyh 
Cazgır muhakkak Hergeleciye 
I~neliyı dayayacaktı.. Bunlar 
ha.ş.ı.ltında daha güreşlerini a
:yırt etmemiş pehlivanlardı. 

1 Iergelcci, Razgrad güreşin
de yetmiş dört okka gelmişti. 
Eskj güreşlere nazaran duru -
mu daha iyi idi. Büsbütün peh
lıvan olmuştu. Vücudu daha 
ziy :ı.cle gelişmiş ve çelikleşmiş 
idı .. :b"ılibeli ile Ezineli ve Tosun 
1ızakta.n Hergeleciyi kontrol 
roiyorlardı. Onu çok iyi gör -
mü.~lerdi. l{ava.la güreşinden 
sonra bi.iSbütün üste koymuş 
gördüler .. 

Heı geleci, neş'eli idi. Hele, 
Ezın linin Razgrad güreşine 
ve ayağına kadar gelmiş olma
sına sevinmişti. 

l 'u herifle kozunu paylaşa -
caktı. .. 

r 'ihayet büyük orta güreşleri 
bittı. Cazgır, basaltıru çaj;rın -
yC'rdu: 

B:ışalbna güreşecekler 
meydana!. 

Başaltı pehlivanları soyun
muş, kispet ayaklarında bekli
yorlardı. İlk evvel kazan dibi
ne gelen Hergeleci oldu. Her
geleciyi soygun ~örenler hayret 
lere düşmUşlerdi. Hakikaten 
üste koymuştu.. Gelişmiş ve 
daha ziyade adaleleşmişti. 

Hergeleci, kazan dibine gelir 
gelm~ yağlanınağa. başladı. 
Diğer hasımları da birer birer 
kazan dibine gelmişlerdi. Fa
kat Filibeli ile Ezineli düşünce
de idiler. Hergclecinin üste koy 
ma.c;ı, onları şaşırtmıştJ. Tosun, 
oralarda değildi. 

- I·::zine!i, okkı.na güvenme •. 
Hasmını ki!çük görme.. Sık 
kendini, tut hasmını .. Açmaz -
san gÔZünU açar gözilnü ha, ha, 
ha! .. 

Diye °bab~. İbrama. da şu 
nasihatı verdi: 

- İbram Ezineli deyip geçme. 
Kendine güvenme.. Sakla ken
dini boyundurı.ıklannd:ın, tır
panlarından... . 

Ezineli, kırıcı bir gürcşçı idi. 
Filibeliden daha azılı ve gad
dardı. Fakat, Fılibcli kadar ma
hir bir pehlivan değildı. Zaten 
onun ıçın daha ziyade kırıcı 
idı. 

Hergeleci. Ez.inelinin güreşi
ni sc:yretmışti. Onun nasıl gü
reştıginı biliyordu. Ezineli de 
Filibeli gibi yalnız sağdan gü
reşçi idi. 

Gt ... '"WŞ b~ladı. Davul zurna
lar acı acı sesleniyordu. Pehli
vanlar, pe.;jre\' yapıyor, sağa so
la diz vererek temennalar edi -
yordu. 

Hergeleci, çok keyifli idi. Gii
zel çırpınıyordu. Ayak ba.'.? par
maklan üzerine dikilmiş, gök -
yüzüne uzanıyor gibi havala -
nı vor ve dikıliyor, öyie çırpıru
vordu. Hiç bel vermiyordu. 

HeHlllaıımalar bitti. Taraflar 
kapıştı. Ezjneli, daha ilk anda 
hamlelerine başlamııltı. Herge
leci, ilk güreştiği bir hasını ol
duğu için yoklamalarına devam 
edivordu. Bir pehlivanı u1..aık
tan seyretmek başka bir de biz
zat yoklamak başka idi. 

Hergeleci, Ezineliyi daha ilk 
elde a.'llaroıştı. F'ilibeliden • bir 
gömlek aşağı bir pehlivandı. 

Ezineli, gürc,-ıe çıkmadan ev
vel arkadaşlarına şöyle söyle
mişb: 

- Sıkı bir güreş yapa('ağun 
İbrama! .. 

ı .... d •. Hergelecinin daha ne 
oldugunu bilmıyordu. Uzaktan 
da\'Ulun sesi iyi geliyordu. 

Fakat dinamit gibi olan Her
geleci, bir kere tutuşmadıkça 
öylo kolay kolay anlaşılamaz -
dı. Hatta, Hergeleci, ilk ellerde 
anlaşılamazdı. Onun sert ve Mlc 
katı, acı kuvveti öyle uzaı, 
söylendi. 

Hergeleciye hakiki bir pehli
van göziıyle bakılırsa o vakit, 
onun ne mal olduğu görülebilir
di. Amma., pehlivan gözü olmak 
gerekti. 

Hergelecinin kalçaları bir ö
kiiz kalçası gibi aynk ve mü
şekkeldi. Öyle dar değildi. 

Mesela, Adalı Halil, çok irr 
govdeli olduğu halde kalçaları 
dardı. Kalça, bir pehlivanda en 
kavi yerdir. Yukansı ne kadar 
müşekkel olursa olsun bir pdh
Jivanın aşağıları olmadıkça dai
ma zayıf d~mektir. 

I!:zineli de iri gövdeli bir a
dam olmakla beraber kalçala
rı dardı. Aşağıları yok gibi gö
rünüyordu. 

Kurnaz Hergeleci, hasmının 
her tarafını yoklamıştı. Ezine
Jinin aşağılarının yok olduğunu 
görmüştü. 

Fakat birde güreşte el ile yok 
layarak hasının gradosunu tart
mak la?.ımdı. 

Hergeleci, hasmını alttan boz 
mak için karar vermişti. Hafif I 
altlı hasmına ahtan girmek 
istiyordu. 

Ezineli, dalın g~ başlar 
bafjlamaz Hergeleciye dolu diz
gin girmişti. I<"ırtlnalı bir giriş- ' 
ti .. 

Hergeleci. her hasmına yap
tığı gi'.!li E:zineliye de hamlesiz 
kalmıştı. İlk tutuştuğu ha
sımlarına hep böyle hareket e
den Hergeleci, Ezincliye <le 
bövlc yapmıştı. 

Hergeleci, ilk güreşti~ri ha
sımlarının ·bütün hamlelerini, 
oyun ve tutuş tarzlannı, kuv
' et ve ka:'biliyet df'recelerini 
ölçerdL Yalnız bununla kalmaz
dı. Hasmının bütün oyunlarını 
kırar, hannlelerini yok eder ve 
inkisarı hayale uğratırdı. 
Hasmını inkisan hayale uğ

rattıktan ve sinirlcndirdiktcn 
sonra mukabil taarruza geçer
di. 

Hergeleci, hasmının karşısın
da ense bağlamış, kol sallıyor, 
yüzünü de terse çe\'İrmiş bak-
mıyordu. (Arkası vcırJ 
rvv~'VVVV>. 

Zayi 
Cazgır, pehlivanlara eş tuttu. Kastamonu viıtlye1i Nufus Mudıır-

Ezincliyi Hergeleciye verdi. lugunden almış olduğum nlıfus tez
Tosunu da Filibeliye eş tuttu.. keremle Kastamonu Askerlik Şube
Başaltına dört çift güreş kurul- sinden aldığım nskerlık vcslkıısını 
muştu. .Asıl güre.'.i Ezineli ile kaybet Um. Y C'Jlisınl çıknrnc::ığımdan 
Hergelecide ve Tosunla Filibeli- eskisinin hükmfı yoktur. 
de :idi. Ötekiler sayılı pehlivan- Knstnmonulu Mehmet - iıı oglu 
Iardan değildi. 1 326 dogumlu Ismalı Hakkı 

H"rt!P1""İ. mf'mnundu .. İlk o- =====-==:.. 
Iarak Ezineli ilo gUreeecekti. Snhibi: A. Camııleddln Saraçoğlu 
l!;zınl'linın oJ.ha ilk elde eli a- Neşriyat Müdürü: Maclt Çetin 1 
y~'l kesilmişti. ' Basıldığı yer: (H. Bekir Güraoylar ve 

Cazgır men'klbelerini okur-} A. Cımaledd;n 8arııço61u matbaaaı) 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı derhal keser 
icabında günde 3 kaşe alınabilir, TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ, 

Her yerde puflu, kutuiarı ısrarla isteyiniz, 

- Vallahi yanlış düşihıüyor
sun, dedi .. Na.zmiciğiın.. Bi~"' 
sin ben seni severim .. Sen ~ 
ta uf aktan arkadnşım değil JJll 

At yarışlar nın 
dokuzuncu haftası 

• 
Pazar günü yapılacak yarışların programı 

At yar~lannın dokuzuncu 
haftası koşulan önümüzdeki 
pazar günü Veliefendideki yarış 
mahallinde yapılacaktır. Tahsi
satı vilayet ta.rafından verilen 
programı da gene vilayet tara -
fından yapılan bu yarışların 
tam bir intizamla. bll§aM.lacağı 
muhakkaktır. 

Yart{frann progranıı: 
Üç yaşındaki yerli yanın kan 

İngiliz erkek ve dişi taylara 
mahsus, mesafesi, 1400 metre. 

l - Heves (Suad Kara Os -
man) siklet 58 

2 - Delikanlı (Tevfik Ali) 
siklet 55 

1 kinci koşu: 

3 - Yavuz (K. Yıkılmaz) sik 
Jet 56 

4 - Pardon (Fahri Etli) sik
let 52.0 

Dörd.ii:ncii. ~': 
Dört vo daha yukarı y~ta 

yerli yarım kan at ve kısraklara 
mahsus, mesafesi 2200 metre 

1 - Poyraz (P. Haliın) sik -
let 68 

2 - Cesur (Talat Atacan) 
siklet 55 

3 - Olga (M. Çelebi) siklet 
53 

Beşinci koşu (Centilmen) 
Üç ve daha yukarı yaşta yer

li saf kan İngiliz at ve kısrak -
lara mahsus. mesafesi 1800 met 
re. 

Tıarihten bir 
yaprak 

( Baı tarafı 3 Uncu sayfadz) 

Sultan Mahmut, annesine çok etmiş değilim .. Anladın mı? A
hürınet ederdi. Nakş - ı - dil Va- çım, çıplağım, sefilim amma bu-
lide sultan yaşadığı müddetçe na tenezzül etmem.. Anladın ı 
sarayda, eski valide sultanlar mı? Kan parasiyle çalım et
zamanmdan kalan ve ismine mem ... 
"kiyaset,, denilen kanlı entri- Fazıl, ne diyeceğini şaşırmış-
kalara müsaade etmemiştir. tı. Sarhoşa uysal görünmek 

'l'arihin bu meraklı ve heye- için: 
canlı sayfasını birçok müver-ı - Hakkın var Na:ı:mıriğim, 
rihler bir "efsane,, olarak kayd- dedi. Bilmedim, öyle ağ';:ı;ımdan 
ederler. Buna rağmen A\·rupa çıktı. Kusura bakma .. 
da bulunduğum sırada bazı bü- Bu söz Nazmiyi daha ziyade 
yük müelliflerin bu mevzuu ele ateşlendirdi: 
alarak Sultan Mecid :zamanın- - Alay ediyorsun değil mi? 
da ,Türkiye ile Fransanın bir- dedi.. Öyle ya beni sarhoş z:ın
birlerine yaklaşmasını bu kara- nediyorsun, çirkefi üstüme sıç
bete istinat ettiren bazı konfe-ı ratmayayım diyorsun.. Ben 
ranslarını dinledim. fıçıyla içsem gene böyleyim, 
Nakş - ı - pil Valide Sultanın anladın mı? 1nanmıvor mu-

ölümü şu dramatik şekilde tas- sun? .. Dur, sana isbat edeyim. 
vir veyahut tasavvur ediliyor: Garson! .. Gel ulan buraya... ı 

Eski sarayda büyük bir sa-
1 

Bu sert çagı~ nlışla hizmette 
londa mükellef bir yatakta yaş- kusur ettiğini zanneden Rum 
lı bir kadın ihtizar halindedir. gar~on koşarak sordu: 1 
Salonun pencere::;ırun önlinde 1 
ve siyah sakallı, uzun boylu bir - ..Ne istiyor Bcyimu ?. 
adam hastayı muayene eden - Bir şey istemiyorum .. Sa-
hekimbasının fikrini anlamak na birşey soracağım. 

sin? ; 
Bu "sevmek,, kelimesi Na.2J111 

de birdenbire bir aksülamel yn.P" 
tı: 

- Yahı.n! dedi.. Bı=.-· kim ~ 
sevmez.. Zenginler fnldrkf1 

sevmezler .. Bizi kimse. nir, kira· 
se sevnı..!z, anladın mı? .. Kimse, 
kimse sevmez .... 

Bunu ~·ıylcrkcı mnsaııın Us· 
tunr. koydu~u eline baıjını daya· 
yarak hüıı~rur hiingür ağlıyor· 
dn .. 

li'azı\ 1.nr'lan.~n ( ı\lkol) i.in a· 
yclğının altır.tı :·ldıih bi<,:areye 
b<ıkarak c1w~un.ıyıırdu: 

- . [ i .. ır-iş ! Z·l\ ,: Ilı bir paçav· 
ıay:ı ciı'1n.iı ... 

·Nazmi başını Jraldırdı. Şirn: 
di simasına bır cocuk saffctJ 
gelmiııti. !"ani, bu' teslimiyetten 
isitfade etmek ıstcdi: 

- H· }di m·tık gidelim! de· 
di .. 

Nnzmi, hh; birşey göylcmeden 
kuzu gibi onu takip etti; bira
haneden çıktılar .. 

Fazıl ayrılırken arkadaşına 
paraca yardım etmek istiyor, 
fakat sarhoşu tekrar sinirlen
dirmekten çekiniyordu. Arn· 
balarm durduğu yer~ doğru 
yaklaştılar .. 

- Seni evine kadar götiire· 
yim .. Ben orndan giderim1 de· 
di.. üç yaşındaki saf kan Arap 

erkek taylara mahsus, mcsa.f esi 
1200 metre. 

1 - Özdemir (A. Ataman) 
siklet 68 binicisi Özdemir. 

için sabırsızlanıyor; hekim bu - Buvurunuz1 j 
• adama doğru geliyor. Onu yere - Şu. efendiyi. öriiyor mu-
ıkapanırcasına selamlıyor: sun? Bana sarhoş dedi.. Anla-

Nazmiye bıı iki ufak buhran· 
dan ı:ıonra o kadar sükunet gel· 
mişti ki Jukırdı bile etmiyordu. 

1 - Kuruş (Şevket Kırgün) 
siklet 53 

2 - Suleyk (Börkcem1 sik -
Jet 03 

3 - Melike (Prens Halim) 
siklet 51.5 

· Vçüncü koşu: (Satış koşusu) 
İki yaşındaki saf kan İngili?. 

erkek ve dişi taylara mahsus, 
mesafesi 1200 metre. 

1 - Cengiz <Asım Çırpan) 
sikleti 58 

2 - Bomba (Suat Kara Os -
man) siklet 56 

2 - Roi (S. Kara Osman) 
siklet 62 binicisi Dr. Scfrof 

3 - Mimo7.a {H. Eray) sik -
Jeti 60.5 binicisi Sedat Evrenos 

4 - Yetiş (A. Aynag,öz) sik
leti 60.5 binicisi Sa.it Akson. 

Bu haftaki müşterek bahisler 
!?U şekilde tertip edilmiştir: 

İkili bahis. Üçüncü ve beşinci 
koşularda. 

Çifte bahislerde: İki Uç, dört 
ve beşinci koşulnr üzerindedir. 

Üçlü bahiste üç, dört, beşinci 
koşudadır. 

Yüksek ziraat enstitüsü veteriner 
fakültesi askeri kısmının kayıt 

ve kabul şartları 
ı - Ank.-ıra Yüksek Ziraat enstitUsu Vetcnncr lnkültesi askerı kısının bu 

yıl sivıl tam devreli liselerde iyi ve pek iyi derecede mezun olnn ve olgun
luk imlih:mlannı vermiş olmak şa,rtilCı talebe knbul edilecektir. lsteklilerin 
aşağıdaki şaı1ları haiz olması lAzımdır, 

A - Turklye Cumhuriyeti tebaasından bulunmak, 
B - Yaşı 18 - 22 olmak (22 dahil) dlr. 
C - Beden teşekkülleri ve sıhhati orduda ve her iklimde faal hizmete 

mıısait olmnk edil rekllketi, olanlar nlınmaz.> 
D - Tavır ve hareketi, ahlfıkı kusursuz ve seciyesi ır.ığlam olmak, 
E - Ailesinin hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak cbunun için de za-

bıta vesikası ibraz etmek> 
2 - 1steklllerin müracaat lııUdalarma şu vesikaları bağlamaları lfıı.mıdır. 
A - Nufus ciızdanı veya musaddak sureti, 
B - Sıhhati hakkında tam teşekküllü askeri hastahane raporu ve n~ı 1 

kl'ığıdı, 

C - Lıse mezunıyet ve olgunluk şehadetnamesi veyn ta~dikll sureti. 
D - Okula nlındığı takdirde nskcri knnun\ nizam ve talimaUarı k-nbul 

ettığı hakkında vcllsının ve kcndısinin noterlikten tasdikli taahhilt senedi. 
Talebe okuldnn istifa etmek isterse okulca tannkkuk ettirılccek masrafları 

birden verır ve bundn tnnhhut senedine kaydedilir. 
E - Sarnlı, uyurken ge7.en, sidikli, bayılma ve çırpııunaya müptcl~ 

olmadıljı hakkımın vclılcrinin noterlikten Uısdikli tanhhüdonmesi. cBu gibi 
hastalıklardan bırile okula gırmczden evvel malül oldukları sonradan anla
~ılanlnr okuldan çıkarılır ve okul masrafları vclilcııne odetilir. 

3 - Jstek1ıler bulundukları mahallerdeki nskerlik ~ubelerine istida ile 
muracnat edecekler ve şubelerınce 2 inci maddede bildirilen evrakı ikmal 
ett ktcn sonra Anknrnda Yuksck Ziraat enstitıisu veteriner :fakültesi askeri 1 
tnlcbe fıı111rlıgıne gönderılccektir. Mürncaat muddcti eylülün 25 ine kndardır. 
Bu tnrıhten sonra murncant knbul edilmez. 

4 - Okula kayıt ve kabul şehadetname derecelerine ve müracaat sıra
sına goredır. lsteklı adedi tnmam olunca kayıt işleri kapanır ve kabul edilen 
lere mürncnat ettiklcrı askerlik şubcleriİe tebligat yapılır. (6933) 

1 İstanbul Belediyesi İla~ 
Beykoz Ağaçlama fidanlıgındaki su tesısatı ıçin yaptırılan çimento 

boruların Cerşı ışı açık eksıltmcyc konulmuştur. Kcşıf bedeli 1271 lira 46 l 
k\JfUş ve ılk temıruıtı 95 lıra 58 kuruştur. Keşıf ve ş:ıı1name Zabıt ve l\fu-

1 
ıımel!it Mudiırluğu kı:ılemindc gorulcbılir. thalc 11/9/1941 Perşembe gü
nu saut l4 de Daımi Encumende yapılacnkur. Talıplerin ilk tcıninnt mnk-ı 
bu7 veya mektupları ıhnlc Uırihınden !'ekiz gun evvel Bcledıye Fen İşleri 
Mudiırluğune munıcaatla alacnkları fenni c.hlıyct ve 941 yılınn ait Tıcaret 
Odası vcsık~ılıırlle ihale gunü muayyen santte Daimi Enc\imendc bulun- ı 
mııları. (7569) ,. . • 

3685 kamyonetin sııhıbi Ali ihsan ve Sıdd1kın \'csaiti nakliye rcsınin-ı 
der olan bor<unu ödemc.-dıginden dolayı Tııhsılı emval knnutıu hukum
lerıne gore Daım1 Encumcnın 5/6/ı 940 Uırth ve 5054/6288 sayılı kararı 

icopından olmasına ve borcunun uıhsi lı temin i~in Bt~ıktnşta trnmv;ıy ı?:ıd
dcsinde 5/10 No lt' Barlırun garajında Doç markalı motör ve krıloseridcn 
iboreı 3685 plfilcn sayılı hurdo kamyonet haciz aluna alınmıştır. l 

8/9/lll41 pnzarteııı gunu s:uıt l4 ele mahalli ıneı.kürda nçıh. arttırma 

suretıle satı.ş ynpılacagı ilAn olunur. (7835) 

- Efendimiz sizi istiyorlar . dın mı? 
Siyah harmanili, ağır ağır 1 Fazıl dayanamadı: 

yatağa doğru ilerliyor: · - Canım Na~mi, dedi. Sana 
- Bir şey mi arzu ediyorsu- ı ne vakit sarhoş dedim? 

nuz ? O, inatla tekrar ediyordu: 
Hasta etrafında pervane gi- - Dur, şimdi inkar etme .. 

bi hizmet edenlere •lışan çık - Demin söyledin.. Hem ele daha 1 
malarıru eliyle işaret ediyor. unutacak kadar olmadı. Gar
Tamameıı yalnız kaldığı za- son! Sana bacına. putuna yemin 
man; üzerine doğru hürmet ve veriyorum doğrusunu söyle .'. 
şefkatle eğilen adama. gözlerini Ben sarhoş muyum? 
Jstirhamla cliket-.:k: 
- Eyel Yapılması belki sence Garson nabzına göre şerbet 

İ>ck muhal olan 'Jir§ey istiyo-, vermek için yüziinde ufak bir 
tebessüm dolaştırdı: rom. , 

- Söyleyiniz. Bütiin istediği- - Yok vire pasamu ! dedi... 
nizi yapacağım.. • Sizi. ben eski tanıyor ... Siz ma-

- Ben babalnnmın dininde tizmonos olur? 
ölmek isterim. Nazmi: 

Siyah harmanili adamın kaş- - I<::fkaristo yavrum! Haydi 
ları çatılıyor. Hiçbir şey sHyle- §imdi efiyc ... Anladın mı Fazıl 

Beraber otomobile bindiler. 
Nazminin mahallesine yakJaŞ· 
tıklan zaman Fazıl evvelden 
hazırladığı on liralık kağıdı 
uzatarak: 

- Sana ufak bir borç vere
ceğim, dedi. İleride paran ol· 
duğu zaman bana iade edersin. 
Zannedersem arnmızdaki clost
ltık bana bu rniisaadı-vi verir. 

Nazmi bir şey söylemeden pn
rayı aldı. J<~vinin bulunrluğu so· 
kağının başında arabayı dur
durdu. 

- Allah ısmarladık Fn1Jl, 
dedi. 

Ve yrunn yurnru kaldırımın · 
nn üstiinden ilerlcy"rek kaı an
lığın içinde kayboldu. 

(Ar:knsı v:1r) 
mcden oradan uzaklaşıyor. Ay
n bir dairede kendisini iki bük
lüm dinleyen birine kısa emirler 

~ .......... mEF~~~~t»:ııt'!l*~ıı:e.::::.-'.l'lt:!'O.ll!:!.:i~Z!'R:ls:ı!::3a~ı ... t221'.l!Clllm:l .. IBm&AIB• 

YATJLI- YATISIZ-1(/Z- ERK'EJ( 1 
veriyor .. . 

- .... bu dcdrklerimi kimse 
bilmiyecek .. F;ğcr bu sırrın faş 
olduğunu öğrenirsem boynunu 
vururum. 

Biraz sonra rüzgarın kopar -
dığı çığlıkların arasında atlara 
binmiş, iki yeniçeri yedeklerin
de boş biı" hayvan götürerek 
kaldınmların taşlarını sökerce
sine bir sür'atle koşuyorlar ve 

Şişli Terakki Lises~ 
ANA - İLK - ORTA ve LİSE 1 

Nipntıııı: ÇINAR SOKACI 

~le-be knydı için ner gün muracaat edilır. Telefon: 80547 • 

Saraylıurnu Atış yerini11 Valtı-ap 
ve hedef ç11k11riarı inşası açılı 

eksiltme ilanı 

Beden Terbiyesi İstanbul böl
gesi başkanlığından 

şehrin sakit bir mahaJl~inde u
fak bir (ı."ransisken) kilisesinin 
önünde duruyorlar, kapıyı he
lecanla açan rahibe bir kaç söz 
söylüyorlar ve onun tcrcddii-I 
düne, kabulüne ehemmiyet ver
mcrlen yakalayıp gözlerini bağ
ladıktan sonra yedekte getir -
dikleri atın üzerine bindiriyor- 1 - Beden Terbiyesi istanbul bolgcsı tnrnfındnn yaptırılac:ık olan 
lar. valtrnp ve hedef çukurları ınşnsı işi ııçık eksıltmcye konmuştur. 

Ve «ala kamçı oradan uzakla- 2 - tş vahidi fiyat esası uzerinden olup ilk keşif tuttırı 2172 l.ra :ı7 

şıyorlar.. kuruştur. 
Biraz sonra siyah hnrmıınili, a - thıılc 6 "Eylul 1941 tarihine musndif Cumıırt.esi güou snat 10 da 

huzuruna getiren adama soru- Taksimde Sırrıscrviler caddesinde k5 n 57 numaralı Beden Terbıycsı t -
yor: tanbul bolgcsi bınasmda yapılacııktır. 

_ Geldi mi? 4 - Eksıltmcye iştirak etmek ıstlyeıılerin ihale tarıhinden en aL ıkl 

- Evet efendimiz. S!lat evvel bi.ılgeye müracaat ctm .. lıd rlcr. 
_ O zaman tekrar hastanın • 5 - Eksiltmeye gireceklerin yukarıda yazılı ihale tnrıhinde ve yazılı 

dairesine gidiyor. Yatağa yak- saatten en geç bir ımat evvel ilk temlnnt bedeli olnn 162 lira 93 kuruşu 
}aşarak: bölge muhaseb<'Sinc yııtırmaları H'ızımdır. 

- Valide! diyor. istediğiniz Bu işi'.' aıt proje, keşif ve fenni şaı1name vcsair evrak yukıırıdn :ıd· 
adam geldi. Sizi onunla yalnız rcsı yazılı ist,ınbul bölgesinden alınacaktır. «7741> 

bırakıyoııım !. l 1 1 
so!:h!rya~a~~:~~ilib~~~~1~-~~ Devle! D em_iry~lları .. İ=i~"--~-r · 
disine bir torba al tun uzatıyor - = ~ -~ _ ~ -=·-="' -
ve: Bir sene iı;inde lzmit deposuna gelecek tnhmlncn 5000 ton madt'n kö-

- Bu sır sende kalacaktır .. miininden 3700 tonunun tzmitte ve 1300 tonunun da Adnpauınnda va on
Eğer kimseye söylersen boyırn- lordan yere indirilmc..<;i ve nyni miktar kömuriln yine ayni mahallerde 
nu vururum!. yerden makine ve icabında vngonlııra yuklctılnıesi işi a~ık eksiltmeye kon-

M be . • t k . . ı muştur. 
. 3 yı.~cı o~u e rar y~nıçe: Eksiltme 17.9 941 tarihine müsadi f çarşamba günü snnt ıı de Haydıır-

rılere teslım edıyor ve gcldıklerı · 
gibi gecenin siyahlığında sır o- pnşadn birınci ışlctıne koınisyoııunda yapılacnktır. 

Muvakkat teminat 122 lirndır. ts tcklilerln muayyen gün ve saatte kolup gidiyorlar. 
rnısyonda bulunmaları ]{ızımdır. 

* Fa~.ıa izrıhat ve şnrtnaıne almak ıstcyenler işletmeye milracat etmelidir. 
"7700" 

Tarihin meraklı vak'alariyle =====================================..:... ===== 
meşgul olan ı.l-ansız m iiellifleri 
bu efsaneyi Silvestr adındaki 
bu rahibin hatıratına ibtina et
tirmişler. Hatta rahip vak'ayı 
bütün tafsiliitiyle yazdıktan 
sonra şöyle bitirmiş: 

Orman Koruma Genel K. Satınal
ma komisyonundan 

ı - 3000 tnkım kışlık er clbıseslnln kapalı znrf usulile eksiltmesi 
11 Eylul 1941 Perşembe günü saat 15 te Anknra - Ycnlşehirde Orman 

lstanbul deniz komutanlığından 
Deniz gedikli orta okulu müsabaka imtihanı "Ben (Aımee de Riveray) a 
ı - Dt'.'nıı: gcdıkh orta okulunun 18/8/1941 de ynpılan müsabaka imtl- istiğfar ~ ı . zünub ettirirken 

hanına yeüşcmlycnlcrin 10/9/1941 günü saat 9 da yapılacak imtihana gi- 1 .salonun bir köşesinde uzun boy
ı·ebılmeleri lçııı ~lmd1den knyıU::ınnın yaptınlması. j lu, siyah sakallı bir adam da 

2 - Okurların ayni glin ve s:ıatte Deniz Gedıkli okulu binasında bulun- seçcadenin üzerinde namaz kılı
maları ve yanlarında cmurckkepli ve kurşun kalemı ve lAsUk> bulundur-! yor ve Kur'an okuyordu!,, 

Koruma Genel K. binasında y pılacaktır. 
2 - Beher takımının muhammen bedeli 14 lı.ra GO ~ olup mu

vakkat teminatı 3262 lira 50 kuruştur. 
3 - Şnrtnamcsi ve nümunesi her gün Komisyonda görilleblllr. 
:tstcklilerin kanuni vesiknlıırile b('fabcr teklif mcktuplnrmı ihale sa

ntlnden bir saat evveline kadar komisyona vermiş olmaları illin oluııur 
mcılan. (7524) ~ ~) !'ıi7•> 


