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con<lerilen 14 _ Eylu - P A Z A R 

3 evrak ceri m..-·1 · 1360 - - Saban 22 

' 
verilmez. Ruo;l 1357 - :EYLÜL 1 

Son Telgraf Matbaa11nda Baa1hr· 
1 

Kuruttur 
1 ..J 

Tasarruf bono ar1 
tamamen sat1ld1 

, 
Yunanista
na yard1m 

Alman tebligi 1 

Harekât plân 
mucibince 

devam ediyor 

Maliye V ekilimizin beyanati 50 bin ton er
zak gidiyor 

Odesa ve Leningrad 
,e hi rie ri bombaland1 

"""' ............ . • • 

Sovyet}P,r B i r 1 i
ginin Bulgarista· 
na verdigi nota 

Molotol yoldQf, Karade
ni:uleki Bulgar limanlari. 
mn Almon 11e ltalyan 
harp gemileri tarafmdan 
bir üs olarak kullamlma· 
.. m prote.ta etmekle Bal. 
gariatana bir ihtarda ba
lunmak Î•lemi1tir; bu ih
tar, ltalyan harp gemileri 
bir muva.zaa ..,retile Bul
gar bayragr çektikleri tak· 
dirde, bunlarrn Karadeni
ze gelmelerini onlemek i
çin, Sovyetlerin Bulgaris
tana harp ilân edecegini 
ihaaa etmektedir. 

Y a.zan: Abidin DA V ER 

~ on giinlerin mühim si. 
ii;2} ) asî bâdbelerinden biri 

de., So,·yetlcr Birligi ta .. 
rafmdan Bulgaristana verilen no. 
tadu. Sovyetler Birligi Harici)e 
Komiseri l\folotof Yo1da§ tarafm· 
dan, l\lo,kovadaki Bulgar Elçisine 
verilmi~ olan bu notada, Bulgar 
h~kûmetinin bitarafhii"tn1 ihlâl et. 
tigi ileri >ürülmekte ve bu iddia. 
•rna dt•lil olarak da yedi madde 
zi k redil me k tedir. 

Bu yedi maddeden üçü, 3 üncü, 
4 Ün(Ü ,.e 5 inci maddelert Kara. 
denize aittir. Molotof Yolda~, Bul· 
caristani ~iiyle itham ediyor: 

•Bulganstanm Varna ve Burgaz 
limanlar1, Alman ve îtalyan de. 
ni1alt1lar:m ve harp gemilerini ba
r1nd1racak §ekilde tad'l edilmi§tir. 

•Halen Vamada. Burgazda, Rus. 
çukla ve Tuna üzerinde Al!nan ,.e 
1taJyan denizalt.lan ve harp ge
m!leri ile bu iki mem\ekete ait de. 
niz birlikleri ta~it edilmi~t.ir. 

, Amiral Reader ile diger aske. 
ri Alman ümerasmm Bulgarisla

Sat1~Jar1n y ü zd e 
f azlas1 senelik 

doksan1ndan 
bonolardan KIZILAY 

Ankara 13 (A. A.) - Mabye 
Veki!i Fuat Agrah tasarruf bono
lari hakkmda Anadolu aja.nonn.a 
~u beyanatta bulunmU$lur: 
•- Hasdah Milli Müdafaa iht!

yaçlarma kar~1h1< tutuhnak ü:zere 
4058 numara.h kanunun vel'dij!! n 
lâhiyete istinaocren tasamJ! bonola. 
nmn &atv;a çt.kanidi,g1 malûmu. 
nuzdu .. 

Mezkûr kanun b<mun âzami haà 
dini 21 rnilyon lira olarak tesbit 
ctmi~r. tki aydan dalul Jasa bir 
zaman içindc bu mù:dann tama 
men sati~ oldujiunu lftiharl• 
sôyleyebilirim. B•naer.al:eyh bono 
sa'~ lkap~ bulunmaktad!r. 
Vata~larm bu husu~ta gôster

dikleri emsal&si2 ragbet ve alâka
y1 ~kranD.a kay<l~tmek i5lernn .. 

Sah(lm yüzde doksanmdan fa:?. 

las1 biT sene vadelilenlen olm~ 
tur. Dünya buhranmm dogurdugu 

mali ve iktisadî ~artlar kar~1smda 
halkmuzm üç e allJ ay vadeli bo-

Amerikan harpl 
gemileri 

f aaliyete geçti 
Mihvertayyare ve 
geniileri ara n1 y or 

Amerika - Japonya 
----<>-

Anla~ma haberi hayal 
ma hs u 1 ü addediliyor 

Londra, 13 (A.A.) - Ruzveltin ver-
1w~ olduiu emir üezr1ne Amerikan 
harp 1emlleri mihv<.-r e:emilerin1, tay
yarelerinl, ararruya ba$~ard1r. A-
merikan ticaret e:emilerïni hi.maye et
mek için f.iloya emlr verilm~tir. Ame6 

· i:.an harp iemilerf ihtar etmeden di1$-
(.1Hvanu 4 uneü ayfada) 

Maliye Vek:ili Fnat AÇah 

nolardam mev<:ut buhm.dugu ha!.. 
de en uirun vadelilere ragbet gôs

termesi Cümhuriyet malliyesine o-
(Devam1 4 üncü s&yfada) 

.., 
NUTKUNSON 

AKiSLERi 
• 

Mihver matbuat1 
diyor ki: 

"Ruzvelt vak1alan 
tahrif suretile hal .. 
k1 tahrik ediyor,, 

" Greer muhribi 
tehlikeli m1nta-

Aynca hediye ola
rak 25 ton g1da 
maddesi yolluyor 

Almanya ve 
ltalya ile 

l 

k a l a ra kasden ... ;_;.. ... ,.,,,, ... 
gonderilmi,,, 1 _..:..:, .. ~~- , 

Be n_ 13 (A.A.) - ~utsche. Dip-1 ~imdiye kadar t~hiz edilmi§ 18 
lo1Tat,ch _ Polltiscke Kocrespondenz dü§man gemisi batird1g. için taltif 
~Ruzveh.'in nutku haikkinda flltllar1 ya- edilen Alman denizalt1 kuman. 

Almanlar1n Çernikof'dan yapbklan taarruz 
Mare§al Budienni ordusu için te hl i k el id i r 

Yazan: Emekli Kurmay Subay 1. B. 

A Iman - Sovy~l cephesin.deki j •se aksine olarak Ruslar müdalaa. 
harekâta ku(;bak1§1 bakarsak 1 da Almanliar taarruz hal!nde. Rus 

gërecegimiz umumi manzara §U. Jar, r,1erkezde Al:nan ordwnmu 
dur: Merkeme füislar taarruz ve 1 Moskorn istikame~nl<l'en u-zakla~ 
Alrn;mlar müda!a«da, cenahlarda (l>evanu 4 üncù •:rfM&l 

ÎRANDA 

Bir günde 2850 
esir allnd1 

Kit'alanm1z, Moskova 
Kief tren yoluna vard1 

BiRRUMEN 
KIT' AS! 

Yugoslav hudu
dunu geçti 

Londra, 13 (A.A.) - B~kre~te 
resmen bildirildigine gore, b1r Ru
men k1t'as1 Yugoslav hududunu 
geçrni§ Ye Tunadalti seyrise!ain1 
teminat altma almak üzere Tunok 
mevzilermi i§gal etmi§tir. 

BÜKR.E$ TEYiT EDÎYOR 
Bükr!'§, 13 (A.A.) - Ofi; Timok 

bôlgesinde vaziyel vahimdi1. Zira, 
bu bôlgede cereyan eden hâdiseler 
hakk1nda az malûmat meve:uttur. 
Bununla beraber Romanyanm, bu 

A 1 man l ar tes 1 im ar4ziyi Rumenlerin ek>eriyeti Le~ 
ktl etmesine ragmen, ilhak niyc. 

. edilmege ba,1and1 tirde olrr:ad1g1 soylenmekled1r. 
'"''"' 

na geli§leri, herhalde &)\')·etler 
Birligine kar~1 bundan sonra yap1-
lacak harekât için, Karadenizde • 
ba· filo te~kili ile alâkadard1r.• ltalyaya gore 

,._ z1Jor: danlar1ndan Hessler 
•Sayet Rui.velt jimùi mUletinin 0-

Sovyet tebligi 

T-rubçevsk' de 
ALMANLAR 
ric'at ediyorlar 

Tahran 13 (A. A.) _ Reuter a- Hududu geçen Rumen askerlcrL 

h.aradenizdeki Rllmen n Bul. 

rar Iimanlarmda Alman bücum M 1 f t 
bonan ile denizalti gemïlerï bu- 0 OtO Un OO OSI 
lundugu bak!unda aylardanberi 
birtalwn rivayetler dola§maktadir. 
Bun!ann Tuna yolile ietiri!diklHi 
•e parça par~a naLJedilerek Ru
men ve Bulgar Jimanlarmda ku· 
rulduklan sii~·leniyordtL §imdi 
Sovyetler Birligi, italyan denizal. 
tùar1 ve harp iemilerinin de Bul. 
car limaolarma geldiklerini iddia 
ediyor. Bu iddia dogro mu, degil 
lrti_ bilmiyoruz; Iakat bizim §U id. 
diammn. yüzde yüz dogru oldu
iunu biliyoruz: halyan denizalh
lan ve harp gl'mileri, Bulgaristana 
Bogazlardan gcçerek gelmemi§ler. 

Bulgaristan1n dahilî 
i~lerine müdahaledir 
Roma 13 (A. A) - Romamn si

yasî mahfillerinde, Molotorun 
Bulgar hükûmeotinc Yerdig: proteo;. 
to notas1 Bulgartslanm dahilî i!f" 
lerine müdahale suretmde te!âkki 
editme4atedir. 

1940 da Bulgaristaooa Rusyamn 
serbest blllal<1lma!1m istiyen Mo.. 

(Dennu t - -1ad&) 

nünùe yalan beyanatta bulunarak mu~ ATL ANTI• K TE 
hik gôstermei;e ça11$Ui:l ate0 açma emrl ' • ' 
i:e dünyaya yeni bir ~ey ô~rettlgini 
:z.annediyon.a bu da bir hâtadir. Zira d 
hakikat balde haflal•rdan beri Ame- Alman enizalblar1 bir 
rika donanmas1 bu hususta emirler h 

'iddetli çerp1f
malardan sonra 

jans1 bildiriyar: nin rniktari izam edildigi anla§J!.-

Tahrandaki Alman elçiliginin, IYCJr. Resrr.î maMiller, go.zc_ü_Iük ter. 
i 90n dakikada ih<'a· .,3 çah§hgi tJbah almak uzere, b1r ?.').ade ta. 

rnii§kHâta ragmt:n, SD k~ilik ilk burunun . Tunay1 geçt1g1m kabul 
(Denmi t ùn<il sa:rfad&) etmektedirler. 

olimo bulunuyordu_ Fakat bunun ,..,._ kafileye ü c u m etti 

:::~~:~:i:ll::::mh:~t V:::~ 134 bin tonluk 22 ç e r n i k 0 I u H_ a ya ta ............... " .. 
·, br.flere istinad ederek bütün deniz- gemi" B&tlrlldl h 

1
• k . / ~ 

'ercn hâklmiyctinl kendis1ne basretme. I t f t • T ~~~~=--- ) 
~z~:r::;::.!:~::::g~er :::~ ~: lû~~;g:r:~y~:~n d::ri~~~~l ~:: Lo~ra. 13 1/!.d= sa~h 8,~5 de) ! a pl y 0 Tu m . 
iebb\J,ünde bulunuyordu. Bunu Ame- m!Jeri Atlantikte sefer edcn 4-0 ge- Dün goce yan.1 nerredilen ~I Sov- l cSünaüler Parladt» ve cKaranhklartn Adami» adh eaer-
rikan1n1 muharip blr devlet1nt rahat- bliji • 
m edilmeden harp malzemesi ronde- miden mürekkep bir ing;Jiz tica.ret ye~~ bût~ aün kuvv<!Uerimlz bütün l lerile okuyucular1m1z8: kendindi tamtm11 ve aevdirmit olan 
rebllmesi i~in istiyor Ve buna .denlz- gemisi k~filesine hücum etrni~ler 'œpbe boyunca dl\imanla fiddetli çar- trüz1de arka AflIDIZ 

lerln serbe~•:::...:.d~ ~i~;r.!~~il ve 134 bm tonluk 22 ticaret gemi. p1$malarda bulunmuolar, ç~U_n muha.. f R f AN D QG A N'1n haz1rlad1g~ J 
(Devam.l 4 üncü sayfada) ttbelerden sonra Kiyer ~hrunn 130 kt 6 l 

,.-------..;·;.... __ , lometre 1îmal1 prktslnde ,.e Gonalin • 1 • 
~ 112 krlom•tr• œncbu ,a11.is1nd• kiin Büyük Bir Afk ve ht1ras Romani 

~ir. italya ile Bulgaristan arasm- r 
ola, ba~ka bir deniz, battâ nehir s b "h 
Yolu olmad1gma gore, bu italyan Q l Q 
l!:tmilerinin de parça balinde Bul· 
garistana sevkcdilip orada kurul. 
lliu\ olduklann1 kabul etmek icap , 

Gokçenle bir UÇUI l A m i f 8 1 ~~:\r~ernikor "'hrinl t.abliye .,.1.m1•- •••=-·s .. ______ ,. ______ '1!!2 Pek Yak1nda 
(~aml 4 üncû sayfada) ( 

.ed:yor. 
Son tamanlarda bazt Ameribn <:' 

lle~ir kaynaklan , italyan donan- "' 
ll1as1ndan bir k1s1m gemilerin Bul. 
!:•ris ta na sahlacagm1 ve bunlarm ( 

1 llo&azlardan geçirilerek Karadeni· 
te &iitürüleceklerini, orada Alman. 
ltalyan mürettebatile donablarak 
l{aradenizdeki KIZii filoya kar§t 
k111lamlacaklann1 bildirmi§lerdi. 
llu Amerikan knnaklan, mutat. 
lan oldugu üiere: Montro muahe. 
desi ahkâmtm ya bilmiyor, yabut 
da bihni~ or gOriinü~·orlard1. l 

'ontrti muahedesiae gOre. 'harp 
1•ni n1nda, Türki~ e bibraf iken 
llo~a.Iardan, yalmz. bitaraf dev· 1 
letlerin harp gl'111ileri, sulh uma. 

{Pevaml t ùn.cii saytadal 

• 

Arkada~1m1z inoaü Kampmda Sabiha Gokçenle beraber 
(Yaz1s1 ü~üncü sa)lada) 

Sterling 
DenizGenel Kur
may Ba§kanhg1 

yapmam1§ 

===:==11 G ÜN ÜN TENKÎTLERi iE====:::= 
•• 

Süleyman Nesip müstear ad1. Q •• d J af:hyorum ben; 
,., kullanan 1airin bir iki man. llUll C ZC ze- Kaç, kaç rr:elegim, kaç bu 
zumesi gêinül çag1mdaki izllrap. k d yerin handelerinden! 
Jarinun en güze! tesellisi idi. leler Jar aSJD a Zamanla duygulnr degi~i)or, 
Kalbimden vurulup da yarama dün güzcl buldugunu insan ya. 
deva bulamadig1m zaman onun- zelzeleler rin çirkin bnluyor. Süleyman 
la berabe:r: ••• Nesibe, daba dogrusu onun kara 

Amerika bÜyÜk B" k dü~üncelnine luzm1)a ba~la-1r §ev i semavi gibi y A z A If 
1 

mesruru ~babet d1m: 
e 1 Ç i Sin Ï n izah1 s ... tut IZZET SEDES Mazi, ebedî sahnei pürllunu 

Geçtin ... Gülüyordun bütün &:.Ll'UY• mezalim; 
Ankara, 13 (A.A.) - Amerika e§yaya, bahara; 

1 }1" • d k' mad1g1m için yine onunla bera. Hal. i~'e biraz süslü fakat 3iiyük E ç.i gi ~agi a 1 yazmm Geçtin, ve senin §Cvk1 tipki 0 rntne, 
· · An d 1 A " nd · ·· l tabiat ber bedbinlife kap1hr devam ne§rim a o u ians1 lln i"lca sururun a Ati·, bile!im ki 0 da r-azi 
· t" Id edcrdim: etm•§ 1r: Garko u mesara . g:bi muzli'll, 

A d 1 A. 2 E J" Id Bo · · J • t k onun ... "'imdi hayalimle bu §iirm • na ou )ans1 y u e - D1ye s<iy en1r ve 1P 1 .., (Dc,;.mJ 4 Uncü aylarl•) 
io 1 lara dair mesleler hakkmda A. 1 ;;~g~i~b~i ~o~a~n~d;a~g~ü~ln~1~e~kt~e~n~z~e~,-~k~a~l~a-;.;;;;;;;Ah~~en;;g~in;;;e~pe;;;y;;r;;ev;;;;;o;;la;;r;;a;;k;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

(De\·amt 4 üncü oayfada) •; 
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iSLÂM ORDULARININ MUHAREBELERÏ 

( Yazan : Z Î Y A ~ A K i R :J 
Resufü Ekrem Efendimizm bu kuüreti kar§Ismda Yahudiler §3§Ir. 

soderini mütcakip, (Hazreti Ali) d1lar. Arhk dayanarmyacaklanm 
ç1hgeldi. anlad1lar. 

Ordu, Hayber üzerinc yürüdiigi.i - Hûcumu durdurun. Teshm o. 
zan.a1 ~Hazreti Ali) §iddetli b:r goz lacag1z. 
agrmndan muztaripti. iki act1m êi. Diye, bagirnuya ba§lad.Ilar. 
ni;nü bile gêirecek halde dègildi. Hazreti Ali, derhal tevakkuf etti. 
.Bi.m.i bmaen, Resulü Ekrem Efen. Askerlere de, durmalan için emir 
d:n.izin emrile Medinede kalm1§t1. verdi. Herr.en orada, düsman reis. 
Frkat birkaç gün geçer g~çmez, leri;e m~_zakereye gir~tÎ. 
(:1i1) nin kalbinde, hasrct iite§leri . ~isa suren bu müzakere neti<:e
y~ .m1ya ba~laÎm~ .. lLsa bir müd. 1 s~ae, Yahudiler, silâhlarmi ve bü. 
dct zarfmda bile, Resulü Fk.rem tun luymetli C§yalanni b~rakarak 
Eferidimizden ayn y3§am1ya da- kaleyi terkedeceklerdi. Buna mu. 
ya11amami§lI. Buna binaen derhal kabil isiâmlar da, onlann hayaL 
b1r de\ ey e binmi.§, kendisinc bir la rma illcmiyeceklerdi. 
yardunc1 alarak, Haybere gelmi!?ti. Biiylece, iki tarai arasmda der-

Resulü Ekrem Efendimiz de pek hai bir mütareke b~lad1. Hemen 
zi} âdc êizlemi§ olduklan içtn, (A. orr.da, dü§man silâhlar1 topland.I. 
li)yi gôrünce pek sevindi. Oaun. Bu mütarekenin ahkâmi, d[ger ka. 
la armmane miiiafaha edip yani. lelere de §amil olacakt1. 
na olurltuktan sonra, harb"n g€- (Hazreti Ali) vaziyeh bildirmek 
çil ~igi safahat ile l:alih;;nrdaki için. (Rcsulü Ekrem) Efendimizin 
vaz,yet hakkmda kendisine malû. nezdmc avdet eth. 
mat \·erdi. 

(Ali), bunlan sükûnctle dmle. Hesulûllah Efendimiz, ikamet 
dikteu sonra, erlesi gün kcndisi. buyurduklan çadirda (Ali)nin gel 
nin kaJeye hücum etmcsine mü- digini giirünce ayaga kalkt1. Alla
sa;;de, istedi. Resuiü Ekrerr Efen. hm Arslanm1 çadmn kap:sÎnda 
dumz, sevgili yegeninin. iinünü 1 k~r~ilad1. Büyük bir sevinçle sev. 
gûremiyecek derecedc gozleri odcn 1 tii:: yegenini kucakhyarak gêigsü. 
raLats1z olmasma ragmen, derhal ·ne basti. Bir müddet éiylece tuttuk. 
e!h·rini semaya kaldirarak: tan sonra, 

- Yâ Rab! .. Sen, mm·affak1yct - Yâ Ali!.. Senin, ?Ükran ile 
ih~i.n etmek istersen, kimse mâni kaqilanacak olan gayretini.. ve 

~~o:;maz. Sen muvaffak1yetffvel rmlek 1 yapt gm i~leri haber aldun. 
1s.emezsen, km:se muva a t o a. D d. V ·· 1 · d ·· e i. e aynca, goz crin en op-
maz. k il . 

D•yerek, ertesi günü yapilacak m~- su~:t e ~e t~ltif ~th. 
hücumun kumandanhgrm, (Haz. iç §Uphesiz ki (Ah)• bu taltif 
reti Ali)ye verdi. ve takdiri haketrni~ti. Çünkü onun 

Ertesi sabah, ordu hücuma kalk. 
tr. Asker saflarmm en onünde bu
lunan Hazreti Ali, llk hamlede ka. 
le kapisma dayand1. Kale bedenle. 
:::inàen yagd.nlan oklara, la~lara, 

kaynatilmt§ yaglara ragmen, kap1 
parçaland1. Ve içeriye, il.k evvel 
(hazretf Ali) dald.I. 

Hc:yber kalesinde gêisterdigi em. 
salsiz §ecaat ve kuvvet; yalmz is. 
lâm tarihinin degi.l, bütün :iünya 
rm:harebe tarihlerînin bile en yük. 
se\ kahramanhk sayfasma kayde-

di;ecek kadar: mühimdi. 

* Hayber kalesinin büylcce zapte. 
dilmesi, islâm ordusuna yalmz ye. 
ni ve büyük bir zafer kazandir. 
makla kalmatl!. Îslâm hükûmet:_ 

Kaleyi §iddetle müdafaaya ka. 
rar veren Yahudiler, hücum eden 
is!f.mlan lahçlar ve IIUzraklarla 
ka~rald1lar. Bogaz bogaza çarp1§-
m:ya ba~lad11ar. Yahudilerin ku. nin maddî ve manevî nüfuzu da 
mandas1m, (Merhab) isminde bir birdenbire birkaç mis1i daha artti. 
pchlivan deruhte etmi§ti. Bu a. Ayni zamanda, bütün mücahit
dam, Hayberin en §eci bahadir. leri sevindirecek derecede gani. 
larmdan olup fevkalâde kuvvete met e~yas1 ele geçirildi. Altm, gü. 
rrwlikti. mü§ \'e luymetli ta§lardan rr.ürek. 

Merhab, Hazreti Ali'nin üzerine .. . 
atildi. Fakat ondan daha çevik 1 kep olmak uzere elde edllen muh-
da,·ranan (Ali) r\in cesurane bir teli1 hazinelerin rniktan, üç de\·e 
hamlesile yere yu varland1. Zülfi- yükünü mütecavizdi. B:.i tüyük 
karm kahir bir darbesi, bu Hayb1!r servetten ba§ka; 
k<1hramammn kafasmdaki migferi 100 takun zirh 
pi;rçaladiktan sonra, çenesinin al. 400 kihç 
tu~a kadar suratm1 ikiye ay1rm1§h. 10-00 ok 

Bu sirada, yine Yahudi kahra. 500 oküz 
m:mlanndan birkaç1, Alinin üzeri. 

300 ne ahldilar. Hep birden hücuma deve yükü miktan erzak 
baslad:lar. Bu sirada, (Ali)nin kal- ve zahire ile binlerce deve, at. 
kani nas1lsa elinden firladi. Onu mFrkpe, koyUL vesaire igtinarr. 
mildafaadan mahrum b1rakmak ediim~ti ki; bilhassa bunlar, ordu. 
için Yahudilerden biri, bu k lkani nun harp levaz1mm1 zenginl~L 
ahp kaçh. (Ali), cidden mü§kül recegi_ iç_i~ gerek Re~~ü Ek~em 
ve korkunç bir vaziyette kalm.i§h. E~:nd_imizi ve gerek but_un _m~ca-

t~te 0 zaman, dünya harp tari. hil1en son derecede se~:mdrrdt. 
h;nde misli gôrülmemi§ olan bir 1 * 
vak'a oldu. Ve bunu gêirenler, hay. 
retlerinden dondu ... Kalkans1z ka. 
lat! (lAi), kalenin demir kap1sma 
sauld1. Onu bir hamlede çekip ko
plil'di. Onu bir kalkan gibi kulla. 
narak, ileri atild.1. Kap1mn dar 
dehlizi içinde, dü§manlanm lrova. 
lanuya b3§lad1. Kend.isini takip e.. 
den askerlere yol açt1. 

(Hazreti Ali)nin, insan kuvve
tincien üstün olan bu harikulâd~ 

Hayber zaferinden sonra, Hicre. 
tir, 8 inci senesi ba§ma kadar, s1. 
rasile ~u gazve ve seriyyeler vu. 
kua geldi: 

Vâdiyül-Kurâ gazve:;i 
Ebû Bekir seriyyesi 
Be§er bin Sâd seriyyes: 
Galip bin Abdullah Lîsî ser1yyesi 

ibni Ebilucâ seriyyesi. 
{Devann \'U) 

Casca vlak gezenin 
hali budur ! 

Bazi kadm \'e k1zlar gibi çtplak 
bacakla gezmenin pek zaran yok 
amma, bazi erkekler gibi ç1plak 
ba~la gezmenin, bazan hayli za.. 
rari oluyor. Hele o ç•plak ba.§ yal. 
ruz §apkadan degll, bizim bw-wi
suz Tevfik gibi, saçtan da mah. 
rum ve cascavlak olursa! .. Bütün 
bahan, yaz1 ~apkas1z ve saçsiz, cas. 
ca\-lak ba§la geçiren biri, dün bak. 
tim ba§inda koyuca bir §apka ile 
kar§1ma ç1kt1. Dikkat ettim, §ap
karun bir kenanndan beyaz bir 
bez de gêirünüyor. Biraz daha dik.. 
kat ettim, bu beyaz bezin gazh ya. 
ra bezi oldugunu anladim ve sor. 
dum: 

- Hayrola, gcçm~ oisun! 
- Eyvallah, te~ek.kür eder"rr. ~e. 

di, uiak bir kaza gcçirdik! 
- Kavga, diivü§ filân rra? 
- Yok camm, ka\"ga, dêivü§ kim, 

t K DAM 

Gaz tevziatr için yeni 
bir usul konclu 

fhtiyaci olanlar gazi 
cegi karnelerle 

karakollann vere
alabilecekler 

Viliyet adma 150 bin kil<> gazya tevziat1 ~ile me~s"Ul olacaklar, 
gi verilmi§tir. V"lâyelte Vali Mu. baklkallaTa vereceklerdir. 
avini Ahmet Km1k'm reisliginde 
bir komi.syon dün toplanarak bu. Ha1k da polis merkezlerinden 
nun kazalara tev:di i§ini gêi~ alacag1 karnelerle bakkallardan 1 
m~ûr. bol bol ihtiyac1m lemin edecek • 

Kazalarda kaymaKamhklar gaz tir __ , ___ _ 
El tezgâh1 il~ 
kuma~ imali 

Sab 
lik 

ncular bir
kuracak 

r-------". 
FÎAT 

LÏSTELERÎ 
T evzia ta yin 18inde 

14-EYLÜL-1941 
~--

Muhasara 
alt1nda 

Y azan: Prof· ~ükrü Bab an 

IC5.) u harbin, sel g1bî aka• 
tamamlanacak lg) vakayii arasmda, het 

Hallun havayici zaruriye türlü siyasi dü§üncele-
fiatlarm1 kolayca êigrenerek rin fe,•kinde muhte§em mukave. 
aldanmamalan için Fiat Mu. met tablolar1 var ki §Üphesiz n~ 
rakabe te§kilât1 tarafmdan sillere intikal edecektir. 
hazrrlanan fiat listelerinin Ruslarm §ark cephesi boyunc• 
tevzii bu aym 18 inci günûne gosterdikleri azim ve karar hus1D1• 
kadar devam edecektir. Her larmtn bile takdirini kazanm1stir. 
esnaf bu listeleri ya mensup Bir Berlin sozcüsü aç1kça ~o; [ii. 
oldugu ccmiyettc.n \'eyahut yordu ki Rus km•vetlcri muhasa-
da Murakabe Bürosu veyahut ra altma almiyor, arbk kurtulu~ 
Ticaret Odasmdan alacakhr ihtimali kahruyor, buna ragmen 
Bu listclcr istasyon, yapur teslim olmaktan ise teker tckn \"t" 
iskeleleri vesair umumî ma. ya kütle halinde olümü tercih edi-
hallere asilacakhr. ror. Arhk bu alnl \'e muhakem<'• 

\ nin hâkim oldugu bir vücut degil, 
Çok muvaffak neti- Sabun fiatlann1n dü- yekpare bis ve kindîr. Tanklara 

ben kim? 
- Yoksa mahalle çocuklan 

tik okla ta§ rn1 att.lar! 

celer ahn1yor w. l B1·r u··c • kar!!J SÜ\'ari Kazaklum hiicunlll §ecegt umu uyor z ac1ye da boyle bir manzara !!ostcrivor· 
lâs. <> • 

Son zamanlarda ~ehdrnizde ku- i:;lehrim:zdeki sabun müt-ehasSIS· tro·· stu·· mu .. ?. Fak.at ben daha ziyade mah.;M 

- 0 da degil! 
ma~ imal eden ;nii~eaddit el tez- lar1 aralannda topl:rnarak bir bir. memleket ve kalelerin muka\cme• 
gâhlan kur....:lmu~tur Son harpten lik kurmaga karar venni~lerdir. -<J'--- tini hahrlatmak istiyorum. 
sonra PolQnyadan memleket:mize Sabuncular bu hab içirnte bir top.. J Murakal:;e ko • Y Yava~ yav3§ umumî efkârm u· 

- Estâne, mestâne, kuru kuzu gelen baZl müte'nss1slarm is.ira. lanti yaparak b1r!igin esas nizam. .l • - IDlS ODU• nultugu bu durnmdaki mevkilcriJJ 
k:e:.tane! . . . kile çah§makta nl,rn bu tezgithlar namesini kararl3'.}hracaklar ve Ti- na bazJ 1hbar)ar yap1Jd1 h:t~inda Fransu. Semalisi zikrolu· 

- Ne ya? 

- A birade.r, k1m de~ sana en iyi cinsten kuma~ i.mal etmek.. caret Vekâletine müracaat ede _ nabilir. Bu memleket ber taraftall 
o kadar m 0 stane olasm dive? j ~ehrimizde zücc<tciye i~mi elle- B k • " . . ., • · . , tedir. ~ehrim!tin lanmmi~ bazi eeklerdir. Sabuncular Îstanbulun iiyii Britanya kuvvetleri tara• 

- Ne _mestanesi camm. S_em_~ müessesele1·i de bu tezgâhlardan rinde bulunduran lm kaç büyük fmdan ihata edilmi~ bir haldedir. 
1 - b k t ti t ve Anadolunun ibti,·acm1 nazan firma I d b. 1 k b" " an iyacagm a~a es ane U§ u, genis mikvasta is•ifade e:mek i:çin ' mn ara arm 3. ir e:ïere · ir Anavatanla hemen hir mu\'asalasJ 

k t ' · · itibara alarak imalàh ona gore t ·· t h t· d 1 t kl b ,. 
E!' ane. . yeni tezgâhlar kiirmak t~ebbüsü. ros .a m e çai!$ 1 an ve u kalmamr§hr; galiba a:io·larca bir 
.- _Kes:;ne m1, kebap m1, suda ne geçmis.J.erdir. Eu tezgâhlarda tan~i~ ede.cekle:d:r. suretle memlekette bh darhk Fransiz tayyaresînin bile ufukla· 

p1sm1s mi. 5-6 l"rav k d 
1 

edil . . Btrhgtn teseklmhle sabun ve sa- husuJe getirmege c;all.;ttiklan gibi rmda uçtu<ni yoktur. Hab:rlardadtr 
:_ Yok fmn' firm' . i _,a a ar Tfla en en tyt b luk. ,: - .. tl d .. .,. '· · · cms kurn3§lar sat1ll yerlerinde on ' tm rey.m ya~i lla arm a go. flatlari da yüksel:t1kleri hak.km- ki geçen l\faytsta 0 zamanki Misit 
- Bira~ ~akay1 c:mm da, ne oL on bir !iraya ka<hr satilmaktadlr. l rü1en yüksekligtn normal nz.i.. da murakabe te~~{ilâtma bir kaç ordulari kumandani General wa· 

du kafacigrna onu soyle? r yete d~ecegi tanrnin edilmekte- ihbar yap11m1§hr. vell. Somali valisine bir mektu~ 
- Beyazitta, Sahaflar taraf1n- p rt' · b l lar 1 dir Bu firmalar Avrc1padan e\·velce yolhyarak General Do Gol'e ve 

d k. k t lt k h · · b·i· a 1n1n a o 1 . a 1 es ane a t a ves1ru 1 IT- C h . ithal ettiklen malhn aepolanndan Îngilil kuvvetlerine iltihak ettne-
. h · E-· r B Ô · t tt um un ·et Halk Par~isi Büyük 1 ~tr.,k ~m grn 1 ay menn u U- ada §Ubesi tarafm.i.ln dün gece Hukuk Fakültesinin kurolut çikarmamakta, kun"etli serma:vele sini istemi§ ve aksi takdirde SJ.10 

gu_ ~~~~~ olnr muynm? Yat klübünde muhte~em bir halo tarihi r: sayesinde Pa~abùçe [abrika. bir abluk~:ra tâbi tutnlacagtm bil· 
verilmi§tir. 

1
·
1
- .. ! . . d smdan ald1klan mdrian da piya- dinui~ti. Jngiliz Generaliuin bU 

_ î~te evvelki gLin, yeœekten 1m muessese enm1z arasm a t "k . . b Id • b S · Parti Eminiinü nahiyesi tara.. .· . . . .. saya vermiyerek .; ok yapmakta. azy1 tçm u ugu se ep , unye 
soi.ra, orada oturmu~ kahve içer. f kurulan, tanhi Jt1bar•1e en ya~hs1 1 . tayyare mevdanlarmm Almanla• 
k k d 

, t• d" t md;m da yine dün gece Eeibek • .. · d1r ar. Bilhassa A nadoluva mal 1 · 
en. yu ar1 an a~ag1, pa . tye e. oldugu halcie bug•me kadar kuru- se keè 1 e .1 .. , d T. . k" rm i§galine geçtigi giirüldügündell 

peme bir §ey dü~mesin mi? bahçesinde büyük tir gece eglen. . . , . • 
1 

\' 1 m a g,n =n a;;raaa 1 . • . . 
cesi tertip olunm:.qtur. lu~ tar;h; kali §eküde malum olmt- züccaicive fiatlan ·ükseldi i d"h aym âk1betm Somalide de tckcr: 

- Aman! -o yan sehrimiz Hukuk Fakülu· esi t .. t . ·t.f d d k) dg n c · I rüründen korkulmas11hr. Halbukl 
_ Amant sen o dakikada ben- · · · • ros is 1 a e e erc A.na oludaki r ik b ,. 1 

fll§a edilecek yeni yollar nin ilk kurulu§ tanhini tesbit eL . . . . .. . A r anm ta u uzak ucuna r> • 
den duymahydm! Sandtm ki bey. k .. H k 1 F k··u . d tac1rlere isted1klen f1atlar uzenn 1 man uçaklarmm gidebilmesi mu• 
mme agu.')ir çivi sapland1. Bir de Eminiinü Beled.ye hudutlan da me uzere .. u ~·{ a u es_i . e- den mal satmakl.'.1·.i1rlar. Muraka. tasavver degildi. Hakikî sebep Ci• 

· b f d hilindùi Genç Tüu, harikzede- kam profesor Ah Fuat B<>"ktlm te- .. , . . . . ehmi tepeme atinca u se er e bb ... 
1 

f .. ..,.. 
1
.-;; .,.,. d" , be te§k1la.i bu hususta geni~ tah. buh hmanma el koymak ve Ad1s· 

· · . "kl akla Ier, Yel;iltulumba sckaklannm "n "e usr e pro esor •ou uia l\'lar 1-s:ps,vn i ~ey parm rima sap. - .,,.,... " .u kikata ba~la~ bulunmaktadir. ababa c:imcndifer hattmdan istifa• 
se, âdi kaltllnm \"e beton olarak · · t· -'- t kkül" d k ., lanmasm m1? mn nyase mm: e~e e en o. ·---<>---- de cderek Habe§islaiubki ingilii 

- Allah Allah, ne in~ bu? ~a olunmalan 'tararl~tml~ misyon tarihi ara~·irmalarma de- Sebze bali onündeki saba orôusunu kolayhkla ia§e edebil• 
- Ne <>lacak ba~1mm "'U sag· ta- tir. vam etmektedir .. I::omisyonun o. B 1 mektir. ' .., B · 15 b" J • f 1 k. e ecl.lye Reisligi selne \'C meyva 

raf1Pda koskoca bir at kestanesi.. u ~ m ira sar 0 unaca nfunüzdeki hafta ii:inde kati ne-
t T · t 22 l' Id hâli iinündeki sahanm parkev-e 

mübarek ne de saplan1§ saplan- rr. amira a ey u en sonra ticeye varacag1 tahmin edümekte- J 

ba~lanacakhr _ çevri.lmesim kar;ma~trrrm.~'llr. 

Somali Franstz nlisi bu tazyikS 
ho) un egmek istcmcdi ve mukavc
met karar1 verdi. Bütiin bu havali 
hallantn mecmu miktan elli bit1Î 
tct"avüz etmez. Asker de iki bill 
Frans1zd1r. ia§e çok müijküJdüt· 
Çiinkü top:rak nankordür. Senede 
bt>~ bin Türk liras1 degerinde deri, 
tu:i:, kalwe ihrac eder. Ahali bel' 
Cibuti limanma • gelen gemileri11 
getirdigi erzak ile beslenir. Yaf111'.t 
§imcndiferi ingilizlere teûim et· 
mek ve kadm ve çocuklan tahli'. 
yeye müsaade istemek yolunda1'1 

tal(~plerine ingiliz makamlari be• 
nüz cevap vermemi§lerdir. Bu bit 
avuc adam hic ümit olmadrg1 çe 
be.lkl de muk~vemette hattâ fa)'' 
da bulunmad1g1 halde dayanmii1': 
tad1rlar. Hab~istanda da hâl' 
Gonda1·'da muka\·emet eden oil: 
on be§ bin kiijilik ufak bir asker• 
grup vard1r. Bunlarm ba~mcb Ge• 
oeral Nasi isminde bir Irnmaudll11 

bulunmaktad1r. Bu zat altm1§ y:J' 
§Inl mütecaviz. imi§. Bulunduit11 

ormanhk ve sa:rp araz.i ber tarlJ{' 
tan Büyiik Britanya kuvvetleri tlJ' 
rafndan muhasara edihni§tir. \"C• 
rm çok ânzah ol~u ingilizleri1~ 
ilerlemesine müsait degildir. Falc8 

m1!i! Ne ise ay, 
.cmu sapland1g1 
ve hemen ... 

aman, filân d.iye dir. Tarih tsbit e:U1diktcn sonra, 
yerden çrkardim iltk yildêinümü tes'.t edilecektir . 

Ve bu ber yù hpta oldugu gibi, 

Bu i§e 14 bin Era ~aYfolunacak
tir. 

- Eczaneye degil m:? 
- Tabiî, tabiî' Eczaneye ko§-

Orta mektep ve Liselerde 
tedrùat Hukukçular bayrarru olarak kutla Askerlik i~•. eri 

nacal.ctir. 'T_ 
tum, tentürdiyodctu, oksijeni fi
lâr., bizirr. kazazede kelleyi bir 
hayli anattird1m, §imdi de iki 
gündür biiyle sarg1h ve §apkalt 
ge7iyorum. 

Giirdünüz mü cascadak kafa ile 
;;;apkas1z gezmenin zararm1? 

Osman Cemal KAYGILI 

Bir kad1n tren 
alt1nda oldü 

Dilo sabah saat 8,40 da Yenika
p1 istasyonunda rc.::i bir tren ka. 
as1 olmu§lur. 
Yeni.kapida cturan Zehra ismin 

d-e 55 ya§larmda bir kadm Devlet 
Demiryollannda çal1~an oglu elek 
trikçi Kad.riyi g~r:nek üzere ista$. 
yona gelmi§tir. K:dm hattan kar. 
1~ya geçmek isterken gelmekte o
' an treni gërmemij, YC§ilkêiyden 
1elen banliyo ka arnun altma yu. 
;·arlanarak parça lanmak suretüe 

Orla mektep ve lisel-e-rde aym 
25 inde yeni yil tednsatma ba~la
mlac~1r. 

Borek ve simit f1rmlar1 da 
zam istiyor ilk okullar da aym 29 uncu gü. 

nü acilaca1..-1:ir. Bu münasebeHe ye 1 Bôrek \.-e simit fu-m an 
ni m~allim ve mürUr kadrolarm1n diin belediyeye mi.iracaat -ederek 
bu hafta içinde mektepl~re tev-zi fiatlara zam talebindc bulunmu~ 
olunmast heklenilmek.tadir. lard.1.r. Bu talep ~etkik olunrnakta-

__ _........... dtr. • 

llkmektep talebesine elbi1e 
v rilecek 

;>ehrimiz ve kazalanndaki ilk 
okullarda okuvan talebelere Cum
huriyet bayre~mrla tevzi edilmek 
üzere 1stanbul ilk okullannda o. 
kuyar; yoksul çocnklara Yard1m 
Cemiyeti tarafmda11 yüzlerce kat 
elbisè hazi.rlanmisbr. 

Bunlar bayramdan bir gün ev. 
vel tesbit edilen talebelere dag1ti. 
lacaktll'. Diger tara1tan Çocuk E
sirgeme Kurumu §u.beloeri de bu 
'i.usu.sta haztrhk yapmak.tad1r. 

"ecî bi.r §ekilde olm~tür. Hâdise 
.!lrafmda tahkik:ata ba.§lanm~b.r. 

Keçi k1hndan çtn·allar \"e 
torbalar ra,.gbette 

Ïhracat mvsrminin yak.akta 
olmas1 sebebile ç1n-al ihtiyact his.. 
sedilm'~ obulunmaktadir. Bazt mah 
sullerimizin kil torbalar içinde 
ihraci etrafrnda yap1lan tetkikler 

iy inetieeler verm1~ oldugundan 
keçi lallarma talipler artm~ ve 
fiatlar da yüksel:ni§tir. Son gün
lerde yaprlan mua..'D.eleler 60 - 70 
kuru.? Üzerinden C.!reyan etmi§tir. 
Kçi kilindan imal edilecek çuval 
ve torbalar gayet dayarukh ve kul 
laruq.h olmak.tadir. 

Nihayet, bir .iJti sokaga daha J dm, gozleriru ktrp~tmp, yan of
saphlar ve kulübemsi bir evin ka- keli cevap verdi: 

Taksim askerlik ~u
besi i~e ba~lad1 

Birinci Tüm Askerlik Dairesi 
Ba~kanligmdan: 

1 - $i§li, Taksim. Haskêiy nahL 
yeleri hududu dahilindeki bütün 
esnan erbabma (Yedek subaylar 
hariç) mütcallik askerlik muame. 
làt; yenlden te~kil edilen \'e 15 
Eylûl 941 tarihinden itibaren faa
!ip:te geçecek olan Sipahi Ocagi 
b:.r.as1 dahilindeki Taksim $ube. 
since gorülecektir. 

2 - Birinci maddede adl geçen 
bu üç nahiyede ikamet edip de biç 
bir §Ubede kay1tli •olmiyan yedek 
subay ve erler yeni kayülanru 
Taksim $ubesine yaptiracaklarx 
gibi, T~ra §Ubelerinden bu üç na
hiyeye yer degi~tiren yedek subay. 
lar dahi kay1tlanm Taksim $ube
sinde yaptiracaklard1r. 

Keyfiyet ehemrniyetle ilân olu. 
nur. 

. k l . . k "' ltalyan uvvet ermm açu1a 
kurtulmasma da imkin yoktt1t• 
Hlll'içten bir muavenet ise kat'i "' 
larak. muhaldir. Buna ragmen Gt' 

kayboluyor ~adi b.:y. Fakat henüz neral luhcmi teslim etmek iste•11e; 
Nec.mi denil-en adl.lm gelmedi. mektedir. Muhasua belki de d11b

11 -
Yazan: IRFAN DOGAN. 

1 
men tahayyül edem;yor. Sanki, bu 
uyuynn §Bhir, hep oôyle kalacak-

l 
rru~ gibi, büyük bfr kasvet ta~1yor. 

Fakat, istanbu! ne kadar uyusa, 
zaman zaman uykusundan uayan. 
dmlmaga mahkùrr.dur. 

_J Bu koca §ehrin btr anda susma
sma imkân yok. Bir sernt sussa, 

p1s1 ÔJ]Ünde durdular. Polis derhal - 0 buradan gi:deli bfr ay ol-
yere atladt ve el11~deki elektrik du. 
fenerini bu kulübenin kapisma - Nereey gitti c:abuk sôyleyin. 
dogru uzatara.k nJmarayi kcmtrol - A ayol haberiniz y-ok mu, as 
etti. lœre aldilar onu ... 

Digt.!ri cevap verciL: a;rlarca devam edecektir. Es11se
11 

- Gece vakti onu bulmak ne ol- Habe§istanda Dük (D'Aust> 1
\ 

sa güç bir i~i. Merkeze siz mi te- teslimi keyfiyeti de boyle parl:i-
1-efon etmi§tiniz? 0 mu§ttt. Ayhuc:a mukavemel 

11
, 

- Evet efendim. Hem çok acele ti.kten ve art1k cephane ve er:tll ri 

~-------- Edebî Roman 66 
Artik bugünden 1libaren Suadi- gôkteki y1ld1zla:-a bakarak 

yedeki hayatma wda -ederek, tek. yor. 
uyu. 

rar maçkaya dêirimesi icap < diyor. Cibali ile Fat1h arasmdaki dar 
du. Üç sahifelik }rr mek'up onu sokaklarda birer i.'lû gêizü gibi kir. 
zehirlemi~ti. Bura larda nef. · bul- pi~an elektrik lâmbalan bu serin 
masma, arkada!?la ·mm k;i.iJ,~aha· rüzgâr tcsirile salland1kça, etraf
larma i§tirak.inoe imkân yok~u. taki v1k1k duvarldra gar~p §ekilli 

a a~am halasma bu fikrini aç- golgel-er çiziyorbr. 
t1 ve ihtiyar kad1r,rn yalvar1.ia!an. Kenardaki evleràe bir tek ~ik 
an ragmen, -ertes: gün Suadiyede. yok. Çünkü, vakit gece yans1m 
ki kli5kü tcrketti. çoktan geçmi§. 

Üçüncü 

1 

Ara s1ra bir kedi miyavlarnas1. 
b;r zamansiz horoz êitü~ü ve bun
lara ilâveten, hangi evden geldigi 

. belli olm1yan çocuk aglamalan i.. 
lki sene sonra b1r bahar gecesi .. 1 ~itiliyor. 
Yazrn buna1L1c1 si.caklarmda · â-1 insan bu S€$izli~1 giirdükçe, er. 

detà sm·ho1 olan istanbul, ~imdi tesi günü ba~hyacak olan §ehir 
.>Îllesini S'(:rin bir rüzgâra ai;m14, ~ü.ni.ilüsünü, a.1~1k olmasma r-2. 

- Buras1 m1 Ramazan aga? Polisle bekçi birb1rlerinin yüzü. 
diger semttc bil' faaliyc olur; bir - Evet begim. 1 ne bakhlar ve :15yle konll.§tular: 
mahalle uyusa, 1-ia?Ka btr mahalloe - Çal oyeyse kap11S1. - Naftle ugra§'lll§iz Ramazan a. 
uyamk kalmaga mahkûmdur. , i Ramazan agamn u:i yumruklan ga. 

Îl'{e, ~irrndi de i:-u Fatihle Cibali ! yarlSl ten~k_e kaplama ~zerine bir - Oyle begim. Benim hiç hab·e-
arasmdaki se~izfü:, b:rdenbrc gü- ! kaç defa mmc;. bu fakir mahalle rim yoktu dogrusu. Daha dün onru. 
··it ··i b • Id , , -.l ld... uykusundan btr dda daha uyan- giirmü§tüm gibi geliyot' bana? ... 

ru u ere ogu u .... ,ert-uen ge 1g1 d 
ve nereye gideee~t moeçhul bir oto i.. • Tekrar kapida.n uzakla~tilar ve 
mobil iss1z sokaklarda homurtular Içeriden, yatagmi zorla terket. kenarda bekliyen otomobile bine

mi~ bir kadmm esnerne ile kan~rk 1 rek, gecenin karamkarma dadl • 
yara•arak; çarp1k kaldmmlarda 
bir sarho.~ gibi yalpa vura vura 
dQla~maga ba~lad1. 

Îçrisinde üç kis, var. Bir ~fêir, 
bir polis bir de r11ahallenin bekçi. 
si. 

$ofür, uyku sers~mligi il-e bozuk 

kaldinmlarda arat-asmi z1platttlc. 

ça, anla~j!lmaz küfürler savuruyor 
bekçi de polise az yollan kaldtgl.J. 
ru anlatmaga çah ·.yor. 

se si ge Id i. lar. 
- Ktm o?!. 
·_Polis! 
Yine içeri<lc, anla§ilmaz 

k1m homurtular 01du ve 
sesli kap1 alç1ld1. 

- Kimi hitiyorsunuz? 
- Burasi Necminin evi 

m? 

• •• 
bir ta. Ayni saatte $i§l1 Etfal hastaha.. 
çatlak nesindie bir agir yai"ah hastamn 

1 

karyolas1 etraimda toplanan üç 
doktor ~ iki kadu1 sab1rsizhlcla 

degil birbirlerinin yüzüne bakiyorlardJ.. 

Uykusunun en tath saatlerind1! 
yatagindan kald.Irtian ihtiyar ka. 

Bir arahk ~oyle bn ko.nu~ma ol
du: 

- Seromun tesïr: yav~ yavllj 

etmelerini siiylem1~tim. Halbuki s1z kald1ktan sonra teslim k::itlJ Il' 
k1rk dakik.a oldu, hâlâ yoklar. verince ingili"z kwnandanmtn ~ .. i 

["fJy 
Bu strada beya.zlar giymi§ bir y1tsrz ve §artsiz teslim te~ 1 te' 

he-~ire i-çeri gir!p, hastamn ba§ reddeden Dük mezbuhane bit ri 
ucunda aglayan genç bir kiza yak. §ebbüse teve~ül ehnek emal"eJe,i 
l 

. . . B .. . as1'e 3§h: gostermu1ti. unun uzerme i.. 
- Fatihten t-elefon ettiler Ve.. ~relie ve silàhlar1n1 muhafa:i9 c1., 

dia hamm. Babamzw isedigï 
dam istarilbulda degilm~ 

DoJdorlardan birisi acele 
sordu: 

a. mek kaydile teslim _olm.asmii Jl~tY 
va!akat edilmilj ve lngiliz wa~lt~ 

ile ah Dük'ün c:esaretini. çok nie 
sena etmi§lerdi. , 

- Nerede im~? 
- Askere çagrrrni'§1ar, nerede 

oldugu da belli degil. 
Odada biran ierin bir sessizlik 

oldu. Tavandan sar.1ean solgun e
lektrik §Ualari kar~tsm.da, bir kaç 

giilge, beyaz duvar.Larda garip re· 
killere gird.i, 

(Devanu var) 

Rus cephes.inde Odesa hayI_i ;11, 

mandJr • Somali ve Habe!i1s t<'' 
kadar degil _ mahsurdur. fll e• 

. ··~ter 
Rumen ve Italyanlann mu l•f-
ilerlemelerinin ber admn paJin ~· 
malettirilm.ektedir, Kurtulu~ ·(111-
micli ve mubasaray1 yarmak 

1 

mail ise çok me§kûktur. "'" 
Bizim taribimiz bu gibi §eb:,1 

'Oe\ralm i iiJl,cii. ,.,,,, 

l 
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lKDAM -
Ze!zele felâketi f i N ô N ü K A M p I WN D A -""' 

f isin tif tik ali§inda 
yolsuzluk yok 
~~~~~~~~ ... ~~~~~~~-

Budupe~leye go.e D . y a r ha-
e r e te 1 kir halk 
atliâ IKazazedelere 

Kon1ünist çeteleri ta- lbin lira gonderdi 
raf1ndan erhek kad1n 1 Anka. .... 13 <A.A.i Kaita, um,m11 

4co k• • "'Id- -Id'" m<"1'ez• d:r ~~t.r: 1 
z..~n~•n. 13 ( \. \. 1 - Ticarel Vekâ· retti,:i h~dise i'!:lnbul'da cercyan etti- llil 0 Ul U U l - E:ci;i c~ da ,.,;;. ' n ,el-
-.,,,...,, tehl~ ~ ~ ha!de, habe<ln An ra irn:;ha!:Jiri t.a-' ( \ f\ •emze ze!e !el tze.h!erlne lcal"ll D<J'arbaklr 

Tic are t V ekâleti tahkikat yaparak keyfi
) eti tavz han aleniyete vaz'a lüzum gordü 

l J 

Sabiha GOkçen bir "Ma
yonez,, ziyaf eti verdi! 

Ôyle bir ziyafet ki, deniz tutuyorsa vay halinize ! 

I~tc111iJut"'d;J &llt1$nr eden eTasviri El- ratlndn gaze estne An -aradan bU.chril-' . Bu . ..iapq~ 13 · · .. . } - .. .. ) 
<at> gazct<'Situn 1 Ey!Cil 1941 tarfuli nesi ve Ticaret \"ekilcllnce bu hus...s- tz Uisag gazetes1 het'St'kte Tabaz h. lk: 2ÜZ Y:1$rltn b:r ba!.!aOJ~t g 1 V t T H k 1 • • 
n h0>1. m Llrinci. a f ... nde .Tïcan;t ta tabk ta ,.~ 1g1n<ien bah:icd::-1 nahl~<lSlllde 400 pr,ek •. kadin ."e ~"= \' rr r K!~y er'<ozi n- Aiana acan ur genc rg\J l sema 
L U um Müduru llakitlnda tahki- m""' Me.zuun T•c:>tct Vek~letinden og. çocugl!n t.e1lui ·1 kc»1u1u.st çetet'f· .,. ~ ara!armda bln ~ ·

1 l<»-1 -
- 401lch_. ba;.Jti. allmda b.r çerçe\'C renilmi~ olmasiyle .zah ed.kbilin.e de, 1 rt tar f~dan dt.i•jltiü~t.inü bil- laya.-,,k telg•1 navale · gondern~.- ' ' 

-Odl! Ank:Lra hususi muhabirinin te- Vek.tUet b·2'YI~ b11: had·~cye, gazetertin d" k d lerd11. ! l h .A k • l k • d d • 
"lon1a qarma alien bU: habor <;lkmJ.>- bu hnbcri ne~• ed p etzremes1 llususund.i trm" te :r. . . 2 - Düü Ere 'e ~no ça•ltr se\ et'" J a ra a lm 0 m a a z ml n e l r 
1 r ei.1 bDbci.:dC", istan:..uld.an tclefo ~ \:akl 1sl.1rr:zac1 e.,~ l Ban a.leier !am m1.le katledil- clan KLZlJ.ay U1n uni rnerkczt bugun de 

l - T et OflSinin, ik tâ.c~cn pl. '!Ztnda m tb.h o u,s \"e meri mev1u· l ~, butûn evlere ~t~ veriln1i;;. 600 kat .,o.ina lr, 300 tak1m clbi.-,e ve cK k . ~-· fiat a.1 yuzde s 1 J yüzde 10 nt ve la .nat dahi...nde ne~ri.r•l yap- B ,. san • lù•!use •imcndifer 300 ayo 1b< gonder~t..r. ! .. or ma sonmez bu ~afa!darda Yazan dûndLi. Pikeye geçli. Bir u~i..c .LO 
'""" ml - • yuzen al sancak. r l ~· 300.llOO Lu:aùk 111 salm a!- <:a serb<st oldc,:u ce, umd. n bai;l:a hattmd .. n,'\.L akalit durmc~ur. 1 yapabilecegi bütün harekct!cr. ya.. 
·Ill: ;azet••ye tahlt.l<at t.a~• hein•ni:' . 

1 1 
• . • • D.ye u' 1 \e da~lar: sar~an. gtir. Saim Sangollü J p1yordu. 

2 OC=. bu l!'ubay:1a için diger bu: m umat \erilrr.em» H ydu. r Be ~.ad tle &ibat.s lsviçre lngilte ' jbc.. yan.:-. :,~zlu Turk Çocuklari- GO 
t.\cirlerl h:lberdar etmedi!i. 2 - l'i~yalln V ku ndan sonra T•- aras1ri:.a ·~· ') 'n \'~purlarla get1- rey1 n.r. si)yle<ükleri isti~ mar~ ffiJ, .• \. .. zler ha\·ada hayret ve takdir-
. a - Ofis mubayaaUni 6ç hrte tlz•- c=t Ofüi nadkde cra ki:1n.n tct,,;c- r~:• 01 n e zal« .mha et.mi~ler- 1 b bu ,afaklara alti "UZ ;•med 1 l le dolu nazarlarla scyrediyoi;du. 

t

'lllden olctak uzerc zsa , .• 260 ,. 270 k t .,, Oils n t! k .·'1racat~1 birh;i dir. proteste edece'" ' rt:<de be~ tayyare dola§!)'Ofdu. Îndi Bu sefer beraberce hava.. uru l " '"Ù: ver~n. darr.arlara ale\· kat'! ~'lcto"r ses'erz· durd• Goz-1er u J d·'- <>- d b 
•an. yapmtJ <>ldutu halde ayni =arri kâ .. pl•gi e t ftJ.lt fial lan, el- Te•.h~ller ~a~g mu,·affak " - , · .' ~ . · a.~ ""· oen e 3§hk \'ardi. Motôr 

"1 llari Manbul'cD 8 - 10 kuru1 nok- dckl stokar "" alltelor hakkmda lie- 1 • a 's.l bay.alt. y~v~ ya\11§ 1 tirnm d1 •.3 .. ,,;Jarda id1. Beklcdlg1m1z para. 'zlandi. Pervanenin husula ga 
ta . o mu~ aratr. 

1

. t r,. 1• k Id 1 ! ~ ~ 
I nt"& ver g, haztr b•r çok tadr bu- mast.an sonra yapttg. mtibayaan;c ,;;aa 1 • 1 • ta a ele C: ne }'U ''C' • ,ut,e at 3\l~ ba~b)OTdU. tird;gi rÜzgân kaoatJann Ve UÇa.. 
""<luJe hatt;i olis mùbayaatmt dog- olunan 11yai '1odler 1e h•çb· mun..,.ebelil !' Q 1 ~ z 'J f • :\ Atatürk kzz1 S b1'-a G6kçen Nihayet ' bzrb:n a:d:ndan h:1 g10 

giivdesinin altllldan geriye 
"'""" doiJ'tJJ'a m&talallden yapm•• lm dm' \'C hattoi 11'0 !ahsHden mti- Ru s k a la y r• lsv~çre ara z 1s1 tan. bu Slrada tan arcsEc al~nt uçaktan b:rer para~utçu bo ·lug& veriyordu. 

e ,,,, narù netlceden ihtiyar olunacak •mm- u""zeri"nde UÇm «'ar >t 
3 

'ar. aniye ~arln ~ile olm<>- Küçük bir sekmeden sonra yük-~ ... ydi, k 1ocb 
70 

.. 
80 

kuru.j kazanabi- hayaa nk Jr:: .l11 da.hi ofW~:e derpr.s olu- 1 U1dl.. • l d l S • l•thala>.fl artfl U". Ka~p K?,muta. n1 Savni progra. da. n uçmamn tehhkesm1 s:f1ra m- sclc!ik. Ho•uma aittz.· Üzer1·nde yu." 
4 _ U:i.u olan biJ \'aziyet kar:jlStn- zain te~k1ljt ve l$].eme masraflar1 dola- t l b • ... Ja Tlca•c Vek let nce Ofis Umum Mù. ybiyle venlen !iatlann daha besaplI 1 Bern. 13 (A.A.) - Royter bJdiriyor: !l".a gore go> en ere a~Ianacag J1rcn hava cankurtaranlan aç!ldt. rüci.ügüm biraz evvelki meydaru 

du lugunclen malumal istendigi ve mu- bulund su le.b.t olunmu,tur. Ca"!amba gecesi isv1çre arazisl ùze- için bizi uçak meydanina d .. ,c: \ e onlar bu havaya dayanan. ~z.-r.di yukardan gêirmiye ba~hyor. 
"1aileyh hakklnsla tahk<kata tevessül 3 - s;alü muclbince hükûmetten Malezyadan 1,000,000 rinde uçtuklar1 •oylencn ingiliz bom- ett1. h&\ a salmcaklar10da sallana, sa!. dum. Yükseliyordu. Alarun üstün. 
>lunct . . 1 ald1g1 oabh1yeUe.- dJh1hnde yap•lan bu 1 • •• b b.ardnnan tayyarel.•r.in;.n <isviçre. ara- . ilk defa. plimërle na; il çali~1la. !ana yere indilcr. de Virage s;~c"'"'- ~-nen t..J.. 

ll 
.. ugu b dmlmekted.r. . muamcle Tlcarel O!<s•nin harekct tarLI l1raya yak 1 n mu ·- Z.I.> taa •t k. 'dd ., ' l ~ '"'""'" ue CA 
• 

1 

k 

1 

k ·m~ i-rw• I! 1 .cri_ 1 iasi,e à.:>v ç- rak uçm;ya namzet bir hale gel1n- ~imdi 8 sani'--eli atlay1•1 go·re k t .. t" d' 
1 n rr:r uzennc e:r ~el vc a- kabul ve yennde bolunmu<lur. re hl.ikûmel! Büyt'k Bntanya nezdinde . .. . . • .. • . . , • - ·ar.a us une ènmelere bailadz. 
nel.ç· tetklk ulunm1..• ve a:;ag1da yaztlJ Keyf;yetin bu yolda teniban aleoi- y a ad a bu lu n u 1 du ~ebbüslerde bu.unacakhr. ld.Lg.i gostenlecekt1. B,< ogret.memn celrhk. Tayyarenin içinde bagh '.llarak 
tUcrye varm1:; . ycte vaz"ma Tfcam Vekâlctmce lüzum i..vü;re hliltûmeti bu glbi b.idc>elerm bu} rugundan 5()1>ra plânor onün· I_::san .z:kâs1 her ~ .. hâk1m Dl- ott.Uuldugundan dü~mek tehlikesl 
1 - Tasvin Efklir eazete..iru.. ne•- gorülm~. Londra 13 (A. .\.) - Bundan tl'lterrür et.memesi lem slk1 emlrler ,·e- de plânër ekipi.. bir hizada, ba~lan lugu gib1 havada da anu ettigi yak.tu. 

---------• btr kaç hafta evvclir.e ge!inceye 1iL1,,.ini isteyecekt;r. b!.Ze diinmn• e:;as vaziyetinde du- sa~tte cankurtaranzru em.fllyetr. z ~; de ak t .b. .. -

P k
·"'·- t E. J ·k A -. . . · e=n m e g1 i gorunen w 

an
.ste vaz1·zet Amerikadan .,.._, mun azam~n rr ~1- me- ruyor1arw. ist.rra1 ede~ekti. k kl d k .... k b bekl . k 

rikaya g.den kaladan. ~imd, Rus- 1• .•. d h J B t- · d 
50 

a arm a uçu e el"ln °" ngI IZ • "" Komntan Savni ilk plânor se><- .. :;_ma or ~-e;.n en _sonra para- ~~tugu tnonü këyünü ço!t iyi gô. 

f en a la 
c:: i y or Rus gag a b i·r ya fazla m,ktard.i tatm a1makta.. a i i e m- melerini gëreceksiniz ded.kten ,,,. ogre men! ust .. mm atlay1~m, rüyordum. 
"!: dir ve bu mûbayaat uzun zaman • t b sonra ëgretmene diindü. bekled1k. Tarr alan,n ortas:run ùs. Uçmadar, evvel u .. 1 k 

devam ed~ktir. n1ye naz1r1 e- - Ôgretmen k.zs.a ve uzuu s1çra.. tür.de atladI. anetrruyecegini t.<;:;l~nm.:~;~i. 
d Kzz z /haç he g. Bu h11St1Sta. ~ nckta kayde de- malar1 yap\m.n decli. Ve cmir ver. 1:a,·ayi yararak iruyordu. Sukut l'tunden cesaret alan Gokçen" ~m. 

8fSÏly8 &ki ger lu Malezyamn \Lmmuz 1statis- yanatta bulundu di. 5ar.tyede 25 metreyi geçerek ve fdi daha çok tepelere yaklaiarak 

1 
f • • J • tiklerine nazaran, senelerdnberi Tunç bir heykel gibi duran mütemadiyen artarak 13 saniyeye i kbye ismini veren büyük magara-

lalyan mÜta reke ko• f!! l g l l g 0 T Malezyadan kalav it!:lal etnuven --o geuçelr derhal ycrlerini aldilar. !rndar denm eth. Ondan sonra 1 lar n âdeta içine girecekmi~iz gi. 
tn" v· "d h" 1 Va~ington 1 3(A. A.) - Bir kaç Rusya bu memlek~tin·en i)'I m* "Bu Io§ Britanyaya Plânëre havada bütün hareket. paraiUtiinü aç1nca sür'atle dü§me. bi geliyor ve birden süzülerek yük. 

tsyonu 1§1 en 1ma- güne kadar Allen Wudeweu·
10 

ri- terileri arasmda uçüncü dereceyi §Ïddetli bava taarruz !en yapt.iran levyenin alt.ndakc si àurdu. B~lukta salland1. sel:y rduk. 
te talebt" nde bulunmuc yasetir,de Rusyav

1 
bir Kmlhaç almt.< ,.e belli ba.di olarak kauçuk I h . baglt lâstik halat alti genç tara- Sallana. sallana indi. Ba~1m1 çevirip yaphi?J hareket. 

Y h 1· i.d kt , .. • l art 1 hmaJi ku VVCtli lil'!dan muayyen bir mesaf,•,·e ka. Ba,pmSTnz basit gijrdügünden lere de\·am1ni istirham edi\'Ordum 
eye 1 g ece 1r. ve ka!a~1an I >n1lyon liTa 1ga ya,. - · · T '-'on 

13 

(A. •) _ Paris· •-n ' dar çekilerek gerüdi. Bir buy. ga~·et sakin yere dogru ilcrliyor. Yelken uçn•Jarmlll yapzld ~, te. ~ ,__ ""' Iun:aileyh !917 senesinde de bir km mubaya"cLt b•ilünmu~:ur, Londra 13 (A. A.) Dahili Emniyet d y '"" i; 
)'•!ù gclen Jtlmsrler, orada vaziye- Kizùhaç heyetinin ba~mda Rus.. Nazin '.\Iorril;on A'.?\' muharooes-i rukla plànër kuyruk taraf1nda u.d an.n!lla gelince hislerini penin üstünde onlan yakllldan gèi. 

tin su"ratle ~--•a-.. -'-•• oldug·unu ya''4 gitmi•ti. . "' . '-· , da B. ük . yere raptedilm~ bagdan kurtuldu. sor um: recek vaziyette uçtuk. Onlara 
reDilJ ,-:wu... J • B1·r Amer1·kan mn al.OCl ... ~l zar.m üy. Brt ç· enl . .. t" d k. t kt - Serin bir rüzgàr, ve hmlttdan mendil salladzm. 

So 1 He)·et Rusyan10 Milstacel iht~ _ lm enn us un e o u an ..,.. 

L 

Y üyorlar. i;ïurap ouraya yerle.- tany.i.y1 korumak :izere aiman gc. ba
0
ka hususi bir haz var dedi. Alt da t 1 J .. J 

tilen mitral ·ôz!"r buna a!âmet. yaçlarmm neden · Jaret ol-àugunu v.e bir metre yükseldikten son- ; 1mu epe er. O\'a ar gme 
l.t, Bu mitralyëzlec, bau FraDSlZ- tel.Ir.[< ed<'Cektir. V a pu ru daha n~ i>\.;üde yertl tedbirleri bugun ra siçray1p yere indi, knfjtu ve ~te as.zrlardlr yurdunu k::iruyan bit tablo gibi ve harekets:z duru. 
l Rusyaya gonder'.J.ect>k. 

1
;:.i;lar ha bildtrmio;t:r. durdu. Plânore, ayni haZl!hkla babalarunmn, dedelerimizin da- yorlar. 

ar1n idam edild;~ rù bildiren ve B tedb. l ·b m· r•---.._k. kan b da •- d Be r zirla1,maktad1r b t J d u ir "" muc1 irn:e, mille. bzr uzun s1çrama daha yaptmldz. " uo.n.nua 
1 

u maruor a 1 n etra undan geçen §iddetli 
ac, b:r kin uvandtran haberler kar a l r 1 l \ln, yangma kB.l>• tertibat servis- Bëylece uçuculugun ilk ad1mm1 &yni kud~e:tie._ vuruyo.rd°: rüzgâr:n verdi~i izal-1 gJç bi: h<rs-
~~•nda yapiimas• !'l u.htemel teza- Mu ha sa ra lerinin hepsi yen'.den tanzun edil. gormÜ§ olduk. Gôrdütümüz bu - }>e~la ogretrr.en Rustem, yapa her yeri ~5rmek \'C uç·ugt•m 
hllrata. aym zam"-""lda. mukabelei ürettebat tama- rr:ektedir. siçramalan plânëre yaptiranlara pora§utun aç:hnazsa ne ,yapar-1 iç'n yerdekilerden tarkl, bulurdu. 
bllrn1sl olarak Allran askerlerini J d Morrison, §Îdd~fll ha,·a hücurn- A brevesi veriliyordu. sm? dedun. gumu daha kuvvetle hissetmek 

0
ld,lrmek üzere vu:;:m mu.htemel a tJD a men k U f t 8 r l f d 1 lari ,.ukuu ihtima'.inden tngiltz Szçramayz tak.i.p ett.igimiz plâ- Nasil olur? 0 bemm el.mde istivordum. 

taarl'tlzlara karp lroymak için yer (B-. larafi i 
11

.,; _.,rad) V•imgt.on, ll (.~.A.) - Amedkall milletiru habcrdar -ederek demis- nèrler " •lerine gctirilirken b:Z !stecligim zaman açanm. P
3

ra1lÜ- r;>imdi de kuyruk \'e pen·ancn:O 
~t<rilmi§tir. )~~in ve kahra'."~nl1klann "".ML ~hastn mul1 olan Pm•ma ban?ll'1ili, tir ki· · de B brëve hazzrhklarlIUll yapiL lün irndemize tâbi .~l~u·u bu sa.. rr.erkez:nden geçe:r> l)<r n'1h,·rr u. 
~tndi ortalik karardrktan son- 1 ~ uk numunclen ile bezenm.

0
tir. Montana ,apurunun ' eri.kad.>n Izlan. Eger Ruslar Almanlara muka•-e dl€,1 yere ilerledik. m;·eh aWylljla da goruldu. zcrinde uçak 45 d<>rece' k b1, 10. 

. Pil . . 0 P _, daya 1 ,.,.....,n yolda torp.Uenerel< bat- Bu rr.erhalede siçratùan pla'no"r, . tr.ogram mucib:nce gi>steriler \'i.·e ile saaa sala '·atmiya ba,lai:.1. 
t~ pek k i. - kmakta evne Dtn man ·~ tar1Um- ug, HOlnc1ye. Nezarot1 t:irafmdan b!l- met veya onlan mag'ùp edeblir- ,_ l d ~ ' · az >mse S'>!:aga ç1 , • "d f bü.t.. d" L b. d k k h-" ""' nmr u E,· .. ahlar olsun ..;md hao1 ,u• 
ti . aan mu a • s1 un un) a as .. e. rLri~"'""c .r Vapur-~n y;rrr.J alti lci;i- !erse ne alà. Faka: ~~vet Abarlar .r szçrama an ·an§• uçu~ ...,._ 1 : .. -·~ . . - ~" i'• • . v 

.n•m&ya \'e t.lyatr~ya da az kimse ri larihine en parlak bir sa.Yfa ola. den m!irekkop tayfasi :amall'\en kur'll- ne .. eç;,_·ordu. Arka arka~·a dizilen Pla.nor .. ogre. tm.em lm.:n hayret tuk. diyec-egim geldi amma kaba. 
l!lt b:;; nie,·sJminde s1gmabùirlerse, b l 1 d Id k mektedir. rak ircçmi~tir. Biitiin Rus erdulari. ~!m 1- 1'ly!a 1 n b.:çb:ri Ameri!<all •otormorl<•lann kurnandas:ru ele veric: gos en erme a ' · da~-tlzk darr.arlarim kabardt. Yi.. 

M ldte'in her :araflnda tev. nm çcmbcri. açhk. sefalct bu kah· 'd.gilcl';.. Büyük B ·tanya;a hücum >ç•n, alan genç uçucu!ann uçnak içm, Bir .pikeyi. l>tlirio yük~liyor. ne gülerek ba~1m: geri çe irdim. 
fat d L Har1c1y" :Sezarctl, :viontana·111n evvel- ~rk rephesinclen oelki kü!lôvetli Dcrba zkinet p1keye b hyor Ill B d · ova~ etml'k!~ .se de bu tedbir raman .. umandan1 te:.lim olmna >abzrlari tükenmi~e benziyordu. .' · - una rr.av.or.ez uçu emvt>1mu~. 
!,, • d • ce Paula l:nmil l,;r Danin.arka ge.nisi mJktarda tayyar<! gctirebt:c'Cekler §ITtl zle ba• mzzdan sapkalar·mm 1 t . . b ol ù k. B 
·r, fabrika}arda •rc t"Zciimle Cler. 1tbar e em~mï,,ti. ~ihavd be.vaz Bir motos:kletli og·relmen, ha· •'. . . • · § e mmiye a,...a ' ir ovun-

.:>ldugur:.u \Cd l.., komi.~or.unca rr.Usa... a· Aile va\'Tular1n.1n al l; k b t k lliont Ferrand ve S..int _ Etienne- ba) rag1 ~cktigi vakit maglûp bir Jere ed•ldlg:ni soylemekt .. i.r. ir. ' ve Ç i~a \'~lanrrayz plàn5rl~re tcmin eden a ··ca ·m1~ gi 
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yor ve t rar cak ev gërünen kan·p binalar
1 

bü-
d~ v k 

1 

li . h k tl ~d degil, muzaffcr bir ""rdar mu. Mun.tan&, izland> hi\kumetmc ait ke- yerlerinin siyane'i Hitlere kar~ mëkineye bagh ,.e bir ucu plànor. bir~en yii~liyordu. _ yürr.iye ba~ladùar ~Il ,u ua ge> en sa ~laJ are e e. amelesini h11S1mla.r1 kendisine yap. rhte yük.le, 19 A:ru>tv>ta wilmlngton $erefü bir meydan okuma hareke- lere baglanacak tt>li getirdi. Karada dunyaya h.?rP. bocal:gi B:z binalar10 solundan meyda a 
l))~ «arga§aliklara ;nani olamiyor- nu~lardi. - North _ Carolir. ,'dan izlandaya hare. ti o;duf;'UnU mill. tin "1;s,,tmesin: ilk plânore takzldl. I yoprr.1~. d""11zlere . hlikum.r~n ol.. o kadar kolay ve rabat ind k ki J' . , . .., Ko~ede bucakta unululan kimbi.. ket """·~t; Makineden ve plânërlerin bu. I mu§ dedelerim1< ~ibi §imd:k, nes. I bi;r.dan eV\'el bana babam dahi 
1. arsi!~adia 1ta.)an mu,areke lir nice biiyle kabramanhklar vu- --· islerim. lundug·u .'·erden ,·apilan müteka.. lin h.a_va.la_ra .. d.a. hakim olrriya az. sa~lese zor inamrdnn . 
~Oznum • v· . ka B" ti" t t . Morri.SOn, yang1r1iarla mücadele " tt l K k t

1 

-, onu azasmm, 1~ ma ma 1 dir. Bunlar askeri ve . iyasi hâd.L lr care a yyaresl bil i~aretlerden sonra çekilen tel- Il:" 1
?

10
.i n~nu.. amplllm apam§ Türk kzz ve çocuklan. Türk Ha. 

lia o · tl; L. t J b. d milli sen•isinm 250 b:n ~-;d t~Tlllld gord k. · h •iu.racaa "· ..,maye a e ;n • selerin. akis tarzin1 degi~tirmek d •• •• 1 d ~""' er. le cotormork. maviliklere dogru ~~ e " ,.a Kuru'tlunun açt·gi kampfor s:z1 
ulunduklart si>yl~nmelrledir. u~sa ve kudretia.e malik dej;iller. U§Up par ça a 0 1 mürekkep \"e yang:nlarla müeade. yükseldi. .. Ha~a Kurumu yurduna en bü- beklivor. Sizin c'!e ha,·alara k rai 
l!u arada. son 1amanlarda bir dir. Fakat milletlerin azimlerini Lima 13 {A A.) ~iltagooan Li.. le içi.'1 yer yüzün~ me.·cut en bü- tsten!len irtifaa çJcldlktan son.. yuk_ iidevi bu yuvayz kurmak ve I ge1 menizl. magrur ba:;,nm gokle.. 

~k S!\·'l Almanm gewi>gi Marsi!ya çelikl~tirettk ornelderdi:r ki ne. maya hareke' e·t.ken sonrn kay- ;:,;k t~ekkül old'.lo~a ilâve et- -a ëgretœ.enin ~areti ile plânfu gcru~letœekle yapmi§hr. Her sene re ya.ldaitlrmani21 istzyoruz. 
Ustcsna, Fransatla Almanlarm silden nesile destan gibi nakledi- bolan ticaret tay·;aresi, San ta mi~tir •eh brrakarak yerle olan alàkasmz binlerce ger.ç yurdun ve ordunan. l-çak durdu. :::~si ?rtip elcsilme~t<.r. i;ïark 1 ~r .. B'.r millet t.ir par~a da h?~le Clara civannda M•ranon nehri lu 'amamile !testi. Avni ..ekilde bù- bütün ihtiyaçlarma kâ!i gelecek KJ~p gelenler arasmda biraz 

·'vnes1ne giden .•.lrran kitalan.na unulsiz durumlardaln mefahmlr ytlannda bu:unm1"itur. <;alanm~ olarak yu-de yattz~m' ün plânër kadros'u bi~biri arka.. mil.tarda Y"~irilm~t:.r. ev,·el açan. Naciye Tekeyel, S.·ba. 
llitiltahü, F,..,_ Mkabathaneleri- ha)at haklun1 dünyaya ccbren ka- Onu arama~a çc:<an diger bir •ërmu~tür. Enkazm etrafmda hi< ·mdan havalancùlar. Yemege gittik. ha~ Y1tmaztürk ve Edibe Suba~1 ve n~ Yarahlar ge!mel::edi:r. but ettirir. • tayyare, ttcaret 13:-yaresinin par- bir hayat eseri yoktur. • Bu i~er devam ederken üstü- Türk Hava Kurumn Nei;riyat Komutan Savni de vard. _ 11.füdürü !:?akir llizim: l Ben inmi~ oldugumdan u ~'110 

de canim1z ç1kl)")r ... Evde de ra- - Bunu sorm:i!c nereden akh. 
hat cdom€zsek art 1<1 .. niza geldi? 

Hiddeti 11enüz Vitl4mam~itz. Ne - Çoktanb~ri cnunla beraber 
deniz maceras1 romani: 14J ve 

fesi içki kokurorciu. •efere çikiyordumtz dc•i! mi? 
- Bunlann hcrn;1n, sanki bir _ B~ senedenreri. 

fabrik.aya :smar~'T~lar... Hep&! _ Gemide yemekler:nizi ben. SEFER 
"'\~===:11~I dl' ki.;kanç ve ~a,li.biz ... Bunlar 1 ber mi yerdilliz 
J cannedly rlar kt ·:W:nlann ~ n.. c· d. k d · l · _ - .,.1m 1ye a ar oy e fdi Fakat 

de dola~maktan \-:; ka hi '>ir z~- · 
• t ?'a[z bal>çeli l<üçûk bir evl -. içen buyurun? miz yok' ... Dinl~,.n Allahaskma! buksefezed· ~amaBra'i~da yalmz ye-~ost ..... • . - me. i.s. L . u "epaze seferden 

... üler Y~l bôyali kaptya B:r çocuk aghyordu. Babas1 onu .:nlrlerin val1~t1•mak !çin ~im.di- b 1..--• .. YaltJ t • b - ar,,..,.m<>S1m bile camm islemi • 
Ier .~rk n • fogre bir takim ses- hoyrat b_ir .. hareket:e. ya agm . i: de ~ocugu d(),·üy-r. 
k '§ltt,_ Bir kadmla bir erkegin k1sn11 gciruncn bit·~k odaya 1tti. Çaouk ha'l<ikat~n bilL:ttk odada 1 yor. 
;iy,.a di Son k d · d" ""·""- b' k 1 · .k 1. - Cinavet i~lendigi zaman ne-

"''-" e ·yorlard
1 

Fakat ne sëyle. ra ansma on u: .,...,".yor ve <r ~ m ses yu se'· .. : , 
'-"l\i.er· • , , rd rade ird.1nLZ. 
"u 1 anlai!!lm1yordu. Kapiya - Biz1 yalmz btra.it. yo u , _ Kah,'ede, ark;;da;;la.rla bera. 

4 

.!'du. Birdenbi scsler Iœslidi. Kadrnm gôzler' k!zarmt~L Kav - Susacak ml3:n ha .... Susacak . . . .. 
·""' la h Id fr· da b 1amrt

1 
mJSm?... ber ... Size her ha.ue bunu soyle.. 

Ut lDl r yakla:jti Ka.pL açiirnca ga her a e so .. . ~ ~ · l Bu kelimelule bcraber ber ha!- rn~lerdi'l' ... 
Ya~n boylu, zay1f, hldde!li, miite- Çünku tabaklarda henuz yemek er de :ukat'.ar ve yt .. 1ruklar iniyor- _ Te!.si1Jc1nin ltaptana taarruz 

kiz bir adam ooründU.· duruy-0rdu. ç k.. k ~ kt etm~- 1 1'çin bilr sebep var mi.vd1? ., du. un u çocu. ;1 .. ~i avazi ç1 z.. -" 
- N~ 

15
- tz , - ""-'renmek isedig' iniz nedir? d ._, b k d I yorsunuz. ~6 !i• kadar ba cv1vor u. Makinist b.u-uen .re 1z i: 

b ~~ride ev l<ty-.!etil!e gorunen - Siz ne zamand..lnb<>ri Fekan'a _ Soranm si:lll?, tiayat m1 bu? - Bu smlleri...'1.ule ne demek is-
1; kad1n alelàcel'! saçlanni düzeI.. gitrniy0<5Unuz? 1 _ Kaptan Fall!J ~ze hiç bir ke- t.yorsumo? Size bEn ne ëgret~i-
o~ - Bu sabah orada idim. Biai\c.. derinden bahsetm'~ydi? lirim? Gemidt> vaztfem inzibab. te-

~e- B ~ adli ubna komï>;eriyim Letle gittim ... Çün'.<ü bu kadmin }JakmJ.>t Iegre:"(! yan yan bak. min etroek degild1, anlryor musu. 
•ize "'Ill. e>azi ")·ler sonnak is\iya.. akµIT'a kadar durmayan çenesitr ti. Btr ~emlenin yerini d~- nuz? B1khm usand1m artzk. gem'. 

tla.n hi.k:tu:a. A.vlllr"a dpni'Z ii~tün. 4.a.. den de, bu hikâyc~erden de! ... E-

Çeviren: M. F eridun 

!imden gelse •bir da.ha denize 
mtyaca~. 

- Gôgsümüzü iftiharu doldura..1 kim oldu~u bilmiyertk Nacive 
ç1\c.. ~ak size bir netice ,-ereyim dedi 1 Telte;-el sordu: · 

Her sene binlerœ Turk çocugu 1 - Hocam maycnez ziyafe'ini 

- Son çtkt!jtn!Z ner halde 
parlak olmadi! 

pek yell§tirii;oruz. Asil h'.'pimiti mem. k.ime çektiniz? 
nun eden r.okta. btwn kamp~ • Gôkçen tlrafma baktz. Ber, gO. 

Malrinist Megre!·e teluar 
detle bakh: 

hid.. m:zdaki muvaffaklyet nlsbet:nm Î rü11ce: 
Anupa karr.plannda alinan o;, 53 - Safrn beve itlna ile hazirl va. 
den tam 30 adet fazla olu~u ve rak ikram ettim. dedi. Gëlü fük. - Ne demek istiyorsunuz? 

- En seferde b1r ugursuzluk 
\'3rd! d~mek istiyorum! l\!Iço ol -
di.t! Bir çok kazalar ofdu! çolt ba
hk tuttùamadz ,.e Morinalar Fe • 
kana geldi~i zaman bozuk Çlkh. 

- Kabahat bende ml? 
- Bô:i l'f bir •e-y siiylemedim. 

Ben yalnrz ~hid< 1)]duguouz \'aka 
larm arasmda k~ptan10 ëlümünü 
izah edecek bir n0tt..a olup olmad1 
• nz soruyorum •.. Sakin, hayatm1 
intizama sokm14 b'- adamd1 ... 

Makintst güldü !akat bir ~y 

sëylemedi 
- Kaptanm ba~mdan bir mace

ra rm geçti ac ab a? 
- Size b'r ~y bè'myorum. bu 

masallardan brk:zm dyorum. anla
m1yor musnnuz~ Beni çi!dirtmak 
mi istiyorsunuz? . 'i me ne var? 

(Devamt VU) 

yüzële 83 e çikmas1dir. 
Dünya ve tarîh bu rekarun kl

rÙl§llll yine anca · bu yurtta gO.. 
recek. 

• • • 
Îstirahatten oonra, be!jli filonun 

yaptzgz akrobatik uçu§lan seyret. 
Uk. 

Sabiba Gôkçenle konu,uvordu.k: 

Memleketim;zin ziraî 
vaziye~ini tetkik için 

Bir top/ a nti 
gapilrgor 

Birlikte uçmamm tcklif ettim. 
ilk suali ~u oldu; Ankara 13 { 1kd1m "'u".ar'•· n. 

- Sizi d-.niz tutar m1? des )- Yarm Zirnl Yeki' ~ r re-
Hav:r dedim. Hnttâ akrobasi nu. :5lig1nde toplanaca!< 'e bir ka run 

m~raÏarzm biraz sonra yaphg:ruz der.am edecek olan iC'timaa i!<t rak 
zaman bu f1rsah \·erirseniz daha 'tmek i'çin Vilâ t Z1raat l"Udür. 
çok ho~u!l'.la gider Kabul etti. leri ~ehrim:ze gelni<.5tir. 

Yelken uç~u için gazeteci ar- Bll t,nJant<da .... .,mlelœt' '• n 
kada~lar ve da\'et'.iler tepeye yoL 1 z'.rai , azlye-ti tetk:k edilcctk ve 
lar.d:klan zaman Sabiha da gëk.. ~a:i En.•titü.sünck senelNce de. 
lere yükseldi. vam den letkiklo?ric la'lb'kali var 

'Iers ~· Qlr u~ iiari.. aJaca) tir. 
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Vaz lyet 1 Sovyetler Birligi ! Ca l}) h e 1 e r d e 

nin Bulgaristana H k ~ t b• h ft d 
verdigi nota are a ID Ir a a a 

IKDAM 

Günün tenkitleri 
( Ba4la.raf1 1 incl saJfada) 

Âti, b1lf'hm ki o da mazi 
gibi !;.ohnc. 

(Ba~makaleden de\am) 
ntndaki artlar dairesindc ge!>mck 

~ . 
hakkm1 baizdirler. Bulgan. tan 

gOsterdig· inki§ flar 
DiJ<'Cek kadar geçmi!?e kiis. 

kiin, geleccge inans1z bir §aîrlc 
beraber olmak imkâns1zd1r 
Boyle bir inans1zhï;a dü~en in. 
samn hayatla rab1tas1 olamaz. 
bunun için de sozlcrine Jmlak 
as1lmaz. bitara1 n11d1r? Bulgar hükùmcti , (~tarar1 1 lnci aayfada.) arruzlarla Smolensk Vitebs.. 

Alman • Sov ·et harbine i tirak et. tJI'maga ve cenahlarda Leningrad1 Gomel hathm eld'C E:derlerse bü. 
m:yerek , elçi ini )loskovada b1rak. ve Kivefi elde tutn.a~a çah§1yor. yük bir muvaffakiyet kazanml§ o 
m1~tir. Sovyetlcr hükfüneti ile, son Jar. AÏmanlar ise, mcrkczdek1 kuv· lurlar. Z1ra bu ayni zamanda §-i· 
notas1 ile Bulgaristanm bitarafh. \'etlerin bir k1smrn' §imale ve ce· maldeki ve cenuptaki Alman or
g1ru kabul etmi§tir. Fakat, Yunan nuba kayd1rmak suretile Vor<>§Ï- dularmm harekâtma da tes1r e<ler. 
hükûmeti, Yunanistan1 \'e Giridi lof ve Budyeni ordulanm maglûp ikinc1 ~art bu har~J.:elte çok sürat 
terkettikten sonra, Bulgaristana 1 etmege, Leningrad ve Kiyefi biran lâz)mdu. Almanlat n zamam az
resmen harp ilân etmi oldugun. · evvel i§gal etnnege gayret ediyor- d1r. Bunu Ruslar n~ kadar azalhr. 
dan, Bulgaristan da muharip mem. lar. Bu, i§in esas1d1r. Muhtelif rarsa o kadar iyi i~ gêirmüii olur. 
leketler arasmda bulunmal!.tadir. cephe kl.s1mlarmdaki vazi>yetler Iar. bte Almanlar bu n0.-~ay1 tak· 
Bu itibarla, bizim ~ahsi kanaatï- de §Oyle hülâsa "d:lebilir. dir eÙikleri için l)ilhassa Leningra 
mizce, Bulgaristamn ~ir muuzaa 1 - Ladoga golü ~arkmda l'Ck- da fazla yüklenmi!?lerdir. 
suretile satm alacag1 ltalyao harp rar tsarruza geçen Flnler Mur- 5 - Almanlar G,>melden cenubu 
gemileri de Bogazlardan reîemez. mansk demiryolunu kestiler ve §arkîyie dogru yapmak istedikleri 
Ier. Bununla beraber, eier bu va. cenuba dogru sarkarak Svir nehri büyük taarruzdan i-lâlâ vazgeçme. 
ziyet, Bulgaristamn muharip bir boyuna kadar vard:lar. Bu istika. mi§lerdir. Maksatlan, Ruslarm 
de,·let addedilmesine kâli degilse, met VorD§ilof ordusunun yamna merkez ve cenup ordularm1 ay1r
italya, Bulgiaristana harp gemisi ve gerisine uzanmJktadir. Bu iti. mak ve Dinyeper b0yunda muka. 
HttJg1 takdirde, Sovyetler Birligi barla Ruslar Svlr nehri cenup vemct eden Budven1 ordu.sunu ~i
Bulgaristana harp ilân etmek i;u. sahilini ber ne bahasma olursa ol- malden kavnyar~k rr.aglûp etmek
retile bu gemilerin Bogazlardan sun e1de bulundurmaga çali§acak. tir. Siyasî hedef te ~üphesiz ~arkî 
ceçmesine hukukan meydan \;U· larcùr. Ukraynanm istilâs1d1r. Almanlar 
miyebilir. 2 - Kareli berzahmda Fin - Al. bu hafta Gomeld<>n Kiyef ~imali. 

Fikrimizce, son Sovyetler Bi~ man kltalan e!lki Fm hududu ce. ne dogru, yan! a~agi Desna nchri
lii:1 notas1, Bulgaristana, daha z1. nubuna geç~erdir. Len:ngradm 1 ne dogru sarkm1~l:ir ve Çernigof 
yade, bu rnaksatla bir ihtar olarak muhasarasma §tira< için taarruza ~ehrim i gal etmis; rdir. Dlger ta. 
verilmi§tir. Eger, Amerikan kay. geçmeleri çok muhlemeJd;r. 1 arruza devam ed~b 1lirlerse ~u hal. 
nnklannm verdigi haber, teeyyüt, 3 - Lenmgrad el•afmda Alman de Kiyefi ~arkt•an tecride ve Bud
eder ve Bulgaristan bir mu"azaa ordusti, cenup htikamet1erinde ycni crdusunu ~malden takibe im 
neticesinde italyan harp gemile- müstahkem mevkie 30-40 kilomet.. kân t:ulacaktir. B•J \'nziyet Ruslar 
rini Bulgar bayrag1 alhnda Kara. rc yan~§'hr. :;>midi müstahkem için tehlikdidiT 
dcnize sokmak isterse, Sov~ctler mevziler êinünde mayn tarlalanm Cenupta Budyen! ordusu iyi da. 
Biliginin, bunu onlemek için, Bul7 geçmc:ge ve Sovyct müdafa hatla. yanmaktad1r. Alrnanlann Kiyeie 
garistana harp ilân etmek i temesi nnd:A bir gedik açmaga çah 1yor. yaptiklan t~arruzl.:.r muvaffaki
muhtemeldir. Bunu, imdiden Bul. $1ùsselburg'm Almanlar taraim- yetle püskürtülmü~tür. Hattâ 
garistana ihsas etmek için Bul. dan i~gal edildigi vc ebrin §arktan Ruslar a~ag1 Dinyepcri dort nok. 
gar Jimanalnn1n Alman - italyan da muhasaraya almd1g1 henüz te. tadan garbe çekm·~1erdir. Fakat 
denizalhlar1 ile harp gemileri ta. eyyüt etmemi~tir. Boyle bir vaziyet a51I tehlike Bu.dyeni ~imal cena. 
rafmdan üs olarak kullamlrnasma hii.s1l cŒa da, Vor~Hof seyyar kuv hmda yani Kiycl ve Kursk istika
miisaade edilmi~ olmasm1, Bulgar vetleri mukabil 'Li1arruzlarla bu metlerin<iedir. Bu istikametlerden 
hükûmeti nezclinde prote to etmi~.- vaziyetin giiderilme~i temin edebi. gelecek Alman taarruzlan kml. 
tir. Bu ihtar, muvazaah bir a~1~ lir. ~ehrin Alman taaruzuna ne ka mazsa, Ruslann D:nyeper garp 
veri~i onliyemezse,. Sovyetler B~r- dar dayanacagmi kimse bilemez. 1 sahiline geçmeleri, Av torbasmm 
ligi ve belki de Îng1ltere, Bulgaris. Odessa müdafaasmda bütün dün.. içine kend1 istegil<? d~mek olur. 
tana, ke.nd~sile harp h~linde oJduk. ya aldanllll~hr. Rnsiarm Lening· !~te vaziyetin tefcrruah budur. 
lannt blld1~ek su~ehl.e bu mem- grad'da olesiye ve kiyasiya müdia- Bir §ey daha ilâve Edelim de man
leketi mt~har1p vaz1? ~tme sokmak dafaa yapacaklan ta.mamile anla. zara tamam olsun. Ahnanlar res. 
i. temelen be~l<'neb1hr .. 0 zaman, §tlmJ§hr. mî tebliglerindc (hava ~artlarma 
B~lg~r bay_ragm1 çekmi. h~rp ge. I 4 _ Merlœzde T!rnoçenko or • ve arazi mü~küfà:ma ragmen) 
m1lcn Bogazlard~n geçem13 ecek. du.su rnukabil taarruza devam et. tabirini kullanmaga b~lad11ar. 
le~: t~~ltere de, Ital~·~n harp ge. rnektcdir. Taarruz cephesi 320 ki- Demek biz1m rnemlcketteki kl.§1 
m1ler1.mn A~a.lar dem~1~den . geç- lome1re kadar geni§lemi§tir. Hiz1 and1ran Rusya sonbahan harekâta 
m_el~ri~e ~am .oJ~ak iç1n, ::\11hve.r sürekli olursa meritezdeki Alman tesir etmege b~lam1!?trr. Bu, mü
h:.k1m1yetme g1rm1, olan bu tehh. ordusumm daha garbe çekilmesi dafaada kald1ki;a Ru<;Jann lch .ne-
keli denize donanmasmt sokmak ht ld' E" R 1 b ta dir 
mecburiyetinden kurtulacakhr. mu eme ir. ger us ar u ··---· -----------

Bizim kanaatimizce Moloto( YoL 
da~m Bulgar Elçisine vcrdigi nota. 

> • 
nm takip ettigi as1l JDakl'at, prn-
diden zemin hazirlamakt1r. 

Abidin DAVER 

Amerika harp 
gemileri 
(Bafl&ral1 1 lncJ ayfada) 

ltalyaya gore Mo
lotofun notas1 

Nutkun son 
akisleri 

mana illt darbeyi lndinnlye hazlr bu- lotof Bulgaristanm Ote tarafta yer 
lunmaklad1rlar. . , · . i ahm~ olmas1m bfr türlü hazrnede. Iz.landan1n 11arlu bundan bOy .e log .• 
Uzler, 1arbi ise Amerikahlar tara!m- miyor. Maa:maf;h Bulgâristan Mos 
dan rn~ataa edilecektlr. Bu suretle 

(8-f tar3f1 1 klei nyfa.da) bülùn Allânlik Alm:mlar için tehllkeli 
halkln ia~esmi temin edecek eri..ak sev- mintaka olm~tur. 

kovanm ajans1 obn grneral Smo

viiç'e ka~1 Alman ve halyan ordu-

k1ya1J ise Ruzvelt'e gore, bütün dULy~- AMERiRAN _ JAPON ANLASMASI larmm yamnda k1ta1ar1m yûrüt-
ya alt bir hâk degildir. Ve bu sevk1- va~ington, 13 (A.A.) _ japonya ile tüi:,rü zaman karar vermi~tir. 
kat Jçin denlzlerin serbesttisi de mev-

8
. 

1 
11c· Am ik b' 

1 
ya 1r e:; er anm 1r an asma 

i.uubah olamaz. . vannak üzere olduklan haklundaki h.a-
Ruz.velt, hiidiseler yaratmak istiyor. I berler va~lnglonda hayal mahsulü te

Dunlarla ve vak1alan tahrif ekiret ru- lâkkl edilmektedir. Bu haberlerin ek-
1 etile Amerika halkm1 tahrike m~vaf- ;er:.Sl, ~anghaydan veya Tokyodan gel
fall: o!ma~ ve ll:endi m?cerasina rorük- snektedir. Bèiyle bir anlasmarun halen 
lernek isllyor. Bunu kunseden g!zlJye- \·ukuu beklendlgine dair burada hiç bir 
mez.> cmare yoktur. Va~nglonun iyi haber 

iTALYAN MATBUATI NE DlYOR? alan JT,ahfiline gôre, Birlesik Amerika. 
nm vauyeti deg~eml~tlr. Ciddi müRoma, 13 (A.A.) - Messagere aeze. 

~i Ruz.\·elt'in nutku hakklllda f(iyle zakerelere ba~lamadan evvel, japonya
nln hissiyatindaki samimiyeti gostcren. d:yor: 
her hangi blr ni~aneye ihtiyaç vard1r. 

cRuzvelt nUJiver devlet!erlnin Bir- Bu n4ane, japonyanm mihverden 
leslk Amerikay1 tehdlt ettigini siiylü- tamrunile çekilmesi olabllir. Hattà, ja
yor. Bu taskm bir haya}jn mahsülüdilr. ponya, Çini l{!rketmek suretile e!kiira 
Ruzvelt'1n one sürdügü denWer hürri. sükûnet vennedlgi müddetçe, bëyle bir 
yeti i.5e bir manâsizhkl!r, Çünkü bir harcketin, sadece, ilk aduru ~kil etm~ 
devlet barbi ve denizler sab.a.smda mu- olacag1 zannedilmektedir. 
hariplerin barp tedbirlerini lt1bare al- RUSYAYA GiDECEK HEY'ET 
madan lteytinin i.sledi&i glb1 kendi- VaPilgton, 13 (A.A.\ _ Ruzvelt, 

ne emnlyet mmtakalan ti2.erse deni2.- Rur;yaya i;:idecek bey'et reis! Harriman 
~er.n hürriyetind.en bahsedilcn:ez. Re- la gôrü~tüken sonra, Sovye elçisi U· 
• cümhur, Amerikanm harbe. g1r~es1- manskl, Amerikan istlhsalàti haklun
ne mu~ olan e~âr1 . ur;num1yeyi ka- da rapor vermek üzere yaklnda Mos
zarunak içm emn vâkllerden ba$ka kovaya gidecekllr. 

lranda 
(Ba4ian/1 1 inci aJ'fada) 

Alman kaiilesi, Bu l'abah §imendi-
ferle, Tahrandan hareket etmi~tir. 
72 Alman ingfüzlere. 80 Al'rnan da 

Ruslara tesllllll edilmip. 

Londra 13 (A. A.) - tngiliz ve 
Sovyet hükûmetler:., 1ran hükû

metin.ial mürakabe ettigi bir gaze. 

te olan 1ttilâat gazetesiOOe inti~r 
eden bir malka.ledtn doiayi hükû

metiten i:z.ahat istemi§lerdir. Bu 

makalede, mütte!iklerin 1randa.ki 

hareketine hücum edilmekte ve 

mfuvei memleketl~ile ruan siya.. 

si müzakerielerin. miltterud.eT gel

meden evvelki gibi kalmalan ü· 
midi lzhar olunmaidad1r. ~are bulao:adl. _Greer bâd.5es1 b~ hu-, Ru. syaya gidecek Amerikan hey'eti on 

11usta hiçbir 11u.ph.e b":aitn:ama.kta~ir. sekiz Azâdan rnüt~ekJdl olup bunlarm 
Bu hâdise de musebblbm k1m oldugu. on liçu teknisyen olacakt.ir Tasarruf bonalar1 
nubir àn bile .IOrmak a11edilmez buda- _ ' 
jal1k olur.> 

Papolo do Roma'da §Oyle y112.1yor: 
•Geer destroyer, tipk1 S~al Se !crar 

vapuru glbi barp ka1deleri muciblnce 
tehlikell llân edilen mmtakalai a kas. 
den gonderilmi~tir. Ruzvelt'1n bitaraf. 
olup bltenlerden ne de olacaklardan 
klmse bayret etmesin. Arneri.ka mille
tini cesaretle kendmi mudafa•ya haZJr 
bulunmata davet etmesi uzun zaman
dan beri oynanan tehhkell kornedyada 
b()§ sozlerden ba$ka bir ~ detildir.> 

JAPON GAZETELERÏNE GORE . 

Tok:J"o, 13 (A.A.\ - Ruzvet'in radyo 
ile ne~ed!len nukunda, denizlerln 6er
be.stisi hakkmdaki Amerlkan i!yasell. 
ne datr ol n sôz.leri, cuma günü mtlll8r 
eden Tokyo gazeteleri tarafmdan umu. 
01.yetle tenkid edilm.§tir. 
Japon~e Times And Advertir.er ca

telesi: dlân edllen doktorin l.bluk.a 
haklum llga etmelidir> diyor. 

Bu gazete, Birlesik Amerlkanln soz
de • m~u ticareti> müdaf;:a et.mes!, 
tan~amen ek tarafü blr te k olduju. 
,u Jlàve etmektedir, 

Yunanistana 
yard1m 
(Baf tan.fi 1 ind DJfMI&) 

50 biu ton kadard1r. Bu enzak !n· 
giletere ticaret korporasyonu tara. 
fmdan ve aralarmda Yooanisiana 
yan:bm cemiyeti vc bix de Avus. 
tralya komit:esi l:ulunan muhtelif 
ingili2 komitelerinin verdikleri 
paraJtarla Türkiyeden satm abn
~ Türk mahsulûdür. Bu Türk 
mahsullerinin Yunanistana sevki 
Ki:Zllay Cerniyeti tarafmdan kira. 
lana.n Adana va.puru ile yap1lacak 
tir. Sevkân §artlanna ait müzikere
ler bir taraftan Türk hükûmeti va 
sitasile diger taraft.m dia Ce-nevre 
beynelmilel Kiz1lhaç Cemiyeti va. 
s1tasile .A!hnan ve ;talyan hüikû· 
me1lerile yapùmaktadU'. Büyük 
Br.i.tanya hükûme1i rouva:fakat et. 

(Bq tan.11 1 lnd m.7facla) 

Jan emniyet ve itimad1run yeni 

bir tezahürüdür. Elde edilen bu 
netice bir taraitau !asarruf fikri. 
nin mamlekette esash bir surette 

yede~kte dldu~:.inu gOstermek
le beraber diger taraftan vatan. 

~larm Mi:lli Müdafaa mevzuun· 

daki alâka ve hassasiyetleri.ne kuv 

veUi bir del.il tC§kil etanesi itiba.. 
rile de talroire ~ay:indir. 

m~ hül'l.llnuyor. Beynehnilel Ki.
znlha.ç cemiyeti 1~gal kuvvetieri!e 
ve Yunan Kiz1lhaç1 ile birUkte ier 
zalon harp kl.ll'banlaruia tevztine 
ait teknik hususat!:t me§gul ola. 
oakhr. Drger taraf;an Tür.k Km
lay cemiyeti hediy-? olarak billhas. 
sa çocuk'lar için Yunan k1zühaç1-
na 25 ton iida maddeled iondere. 
cektir. 

Dün ga7cteleri okurkcn Buz 
denizlerinden k1zgm Afrika çol. 
]crinc, !\fan§ sahillerinden i
ran yaylâlarma, Çin Hindista. 
nmdan Karadcnizin ~imal mm. 
fakalarma, Avrupadan Asyayn. 
Japonyadan Amcrikaya seyal1at 
ettim. Bu muhan·c] yolculuk 
akhma Siileyman Nesibi getirdi. 

Ba$, di$, nezle, grip, romatizma 
N c v ra 1 j i, K 1r1 k h k vc B ü t ü n Agrdar1n1z1 Der ha 1 Keser 

icabmda günde 3 ka§e ahnabilir. TAKLÎTLERÎNDEN SAKININIZ. Ber yerde Pullu Kutular1 
Jsrarla isteyiniz. 

. ' . : ' c 1 • • f ..... ' ' .... 

Artik veti§ ey desti kerem, 
desti rehaver, 

Anlat bize ey nuru hakikat, 
bizi kanchr 

Anlat ki, yalan, hepsi yalan 
hepsi yaland1r. 

Anlat ki, adalet, medeniyet 
gibi sbzler, 

Derken yine kan, kan, yine 
hak namma kuvvet ... 

Artik yeter, insanlara insan. 
hg1 êigret! .. 

Diyen bedbin §air nas1] da 
hakh imi§ ... Fakat çaresiz. Ça. 
resiz?ik kar§~I nda da bedbin
lige, insanhk, in<;aniyet, mede. 
nivet namma bedbinlige kapil. 
m~mak Jâz1m. Süleyman Nesi. 
be hak veriyorum, fakat yine 
onunla beraber olam1yorum. 
Fikrctle beraberim ben: 

IInyah divi hakikatlc çarp1~an 
kazanrr. 

Zafer biraz da hasar ister; 
Ko~an cihad1 maalîye §anh 

• lâkin agir 
Mahuf adunlar atar: 
ônünde zelzeleler, arkasmda 

zelzeleler. 

Sovyet tebligi 
(~ tarait 1 u1cl sayfada) 

Çar$arnba günU 32 tayyare kaybe~ 
memize mukabil 53 dü~man tayyares1-
tii tahrip ettik. 

Moskova 13 (A.A.) - Bugün ogle 
vakti n~r~ilen Sovyet tebligi: 

Sovyet klt'alar1 dün gecc bütün cep
he imtidadmca muharebelere devam 
etrnlslerdir. 

ALMANLAR RÎC'AT EDÎYOR 
Moskova, 13 (A.A.) - izvestia ga. 

zetesi muhabirinln blld1rd1ginc gore, 
Briob'un 100 k1lometre cenubi garbî
sinde kâin Trubçevsk eehri onünde id
detli mubarebelcr cereyan etmektedir. 

AJmanlar üç gün mütemad;-en ~ehre 
girmek içln büyük gayrctler sarfetm~
ler ise de ~iddetll bir mukavemet ve 
arkasmdan da mukabil taarruzlarln 
kar:;ùa~lardir. 

Dôndüncü gün ke§ll kollan, Sovyel 
kitalarm1n tazyiki kars1smda Alrna~
(ann ric'at ettiklerini ve kasabalarl b1-
rer birer tahliye ettik.lerini bUdinnij
lerdr. 

Bütün bu mmtakada këyler ve ka
.sabalar yanmaktadlr. 

LOZOVSK.ÏNiN TEFSÎRATI 
Londra 13 (A.A.) - Leningradm, 

tnemlekti~ diger aksamile irlibatm1 
kestiklerlne dair Alrnanlarm ilerl sür
dükleri iddialar1 Lozovski, tafsilâta gi. 
~memekle beraber, reddetmistlr. 

Lozovski tbunda çok rnübalâga van 
lâb!rini kull~ ve ~u wzleri ilâvc 
etmistir: 

Almanlar, §ehrin çok yaklnmda ol
duklarm1 iddia ediyorlarsa da Lenln
itrad1 tayyarelerle bombalamaga mu. 
vaf!ak olamam1slardlr. Leningrad iyi 
müdafaa tertlbat.na sahipdir ve Bel. 
grada benzemez.> 

Almanlann ~agi Dinyeperi geçmege 
muva!ak olup olmad1ldan sualine, Rus 
sozcüsü, rnuharebe gece gündüz de
vam ettiki lçin tam tafsilât alrnad1gi, 
takat Almanlann nehri geçmek te~eb
büsleri Ruslar taraf!Ddan kmlmakta 
oldugu yolunda cevap vermi:;tir. 

Atlantikte 
(Bafl.anf1 1 lnci saJfada) 

sini bat1rm1§lard1r. Bilâpare bu 
gemilerden ikisi;nin paha batmt§ 
olougu ve kafileye yap1lan taarru. 
zun devam ettigi ilâve olunmakta. 
du. (Ankara Radyo Gazetesi) 

Berlin, 13 (A.A.) - Alman or
dulan Ba§kumandanhgmm tebli. 
gi: 

Dünkü tebligde zikredilen dü§
man gemi kafilcsine yap1lan yeni 
hücumlar neticesinde Alman de. 
nizaltilar1 cem'an 10 bin tonluk 
ticaret gemisi ve kafileyi himayc 
eden deniz birliklerinden üçünü 
bahrm~lardir. Bu suretle bu kafi
lecien cem'an 164.000 tonilâtoluk 
ticaret gemisi tahrip edilmi~tir. 

Amiral Sterling 
(Ba~ ta.raft 1 tJJe.I sayfada) 

m1ral C . .St rl.ng'in Ünayted Pres 
Ajnn ma serdettigi bryan o}unaL 
müteaddit mütalealarm bir hulâsa. 
Sllll ne~etti. Türk matbuati Ami
ralin cski deniz Genelk rmay Ba§
kam oldugunu ileri sürerek bu rnü.. 
talealara ba~makalelerinde hususi 
b1,· mâna atfetmi§tir. 1936 da teka. 
üt edilen Amiralin hiçbir devirde 
Arr,erika Deniz Genelkurmay Ba~ 
kanhg1 vazüesini gêirmemi~ oldu
gu kaydcdilirse bu mütale:il.an~ 
münhas1ran §ahsî olan mah1yeh 
daha iyi anla~1hr.• 

Alman tebligi 
(Ba,ftara!1 1 ind sayfada) 

lerdir. Havanln !enallgma ragmen Al
rr.an muharebe tayyareleri Sovyel blok 
havuzlarm1, topçu mevzllerini ve batar 
yalanm tahrip etrni~lerdir. 

Berlin, 13 (A.A.\ - 11 Eylûlde Ode
sa liman tesisall Alman sava~ tayya. 
releri tarafmdan bombalanm1~ll'. Al
man bombalar1 hcdeflerine isabet et
tirilm~tir. Alman pllotlar1 hedefler. 

dan aynhrken bir çok yangmm çlkU... 
gm1 &onn~lerdir. 

Berlin, 13 (A.A.) - Alman res.. 
mi tebligi hakkmda D.N.B. ye bu. 
gün §U malûmat verilrnektedir; 
Diny~per gerek cenuptan, gerek 

§imalden a§Ùffil§tl.r. 

Berlin, 13 (A.A.) - Rus cephe
sinde Alman k1t'alan 12 Eylûlde 
Bol§eviklerin §iddetli mukaveme

tine kar§1 yaphklan muharebeler. 
de birçok toprak kazanm1§lard1r. 
Bol§evikler kanh zayiata ugraml§
lardir. Almanlar 2850 esir alm1~
lard1r. 

DEVREDÏLECEK imi:RA BEllATJ 

cMadenl cubuldari islâh.a mahsus u
sul ve clhaz> bakkmdaki ihtira için Îk. 
ltSat Vekaletinden ahnrn~ olan 13 Ey
lûl 1939 tarih ve 2855 No. h ihtira be
rallnm ihliva ettigï hukuk bu kerre 
baskasma devir ve yahut icad1 Türkiye 
dahllinde mcvkii tiile koymak için sa
lâhiyet dah.1 verilebilecegi teklif edil
mekte olm;.kla bu hususa fazla malû
mat edirunek lsteyenlerin Galatada, 
Arslan Han 5 lnci kat 1 - 3 No. lara 
müracaat eylemelerl ilân olunur. 

ls~~obul Ziraat Mektcbi Müdürlügünden: 
Cinsi Temtnati 

Lira Kr, 
----..---~~~~~---
Mazot 
Moblleol B. B. 
Mobileol Z. 
Gres yaiJ 
BenziJl 
Gaz yat1 

157 50 
90 
18 
18 
12 
1 88 

Muhmmen Bedeli M.iktan Kilo 

2100 H.000 
1200 1600 
240 100 
HO 400 
lCSO 400 
25 100 

Yukanda c:lns • . 7az1h mevadd1 mü:;taile açtk eksiltmeye kon-
mustur. Muhammen bcdeli hizalarmda· gësteri1m4t1r. ihalesi 30/9/941 sali gü
nü saat 14 te Halkhda Mektepteki komisyonda yapùacakt.ir. Sart:iamesl Î.slan
bul Vilàyeli Ziraat Müdürlügünde ve Mektep mubaslplltinde gërülebilir, is-
teklûerin belli günde yüzde yedi buçuk: temlnat paralari_rle blrlilcte mektep
teki komi•vona milracaatlar1. 

Istanbul Deniz Komutanhgindan 
Denlz liset;i müt;abaka imtihanina ciren okurla$ bbul .istel.eri pl

m~tir. Alâk&lJ okurlarlh acele istanbul deniz komutanhbna müracatlan. 
.(1171 \ 

Istanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
110 No. }u !lin• 

Ellerinde yüz ltilodan tazla bulda:y, Arpa. çavdar, Yulat, m1S1r ve 
bunlarln unlarllll bulunduran bakild ve hükmJ her ,ahls mevcutlarlllln nevi, 
cinsl, mense mlklar ve hartai sene mahsulil olduiunu ve malm klme ait bulun. 
dugunun ilan tarihinden itibaren 22/9/941 pazartesi akpmma 11.adar bir be
yll.Ilnalne !le istanbul belediye hU<lutlan dahllinde Vllâyet ia,e müdürlügüne 
kazalarda mahalll en büyük mülkiye Amirine bildinneleri ve bu müddetln 
1onuna kadar mevcutlarm1 bafkalanna satmamalan hususu ebemml1etle ilAn 
olunur. {8150J 

Istanbul Deniz Komutanhg1ndan: 
Deniz cedikli orta okulu birlnci müsabaka imtihanma giren okurU 

llabul listeleri gelmijlir. Alâkah okurlarin hemen istanbul Denfz Komut1>111 
tma rnüracaaUan. (8023) 

7. nci T ertip 2. nci Çekili~ Plân'~ 

Îkramiye Ïlrramiye Îkramlye 
Adedi Miktan Tu tari 

Lira Lira --- ----
1 25.000 25.000 
3 10.000 30.000 
5 li 000 25 000 

40 2 000 80.000 
80 l .. 000 80000 

120 5CO 60 000 
800 100 80.000 

1.200 50 cso.090 
4.000 JO 40.000 

80.00C' 3 240,000 

-86.249 Yekûn 220.000 

Tarn bilet S yanm bilet 1,5 lirad1r. l 

Hasùàtln 'JI, 60,; i.kramiyedir. Çek!ll& bu detaya mahsus 0111-.ak .ere 1~'Eylûl/941 de izmir Entemasyonal fuannda yap1lacaktu. Biletinizi 10 f.Y 
'kadar de~tlriniz .. 

Yeni Kolej LeyU Neharl 

Erkek 

ilk - Orla _ Lise Taksimde Straserviler 86 
Müdür • Sab1k Sisll Terakki DirekUirü M. Ali Ha~rnet Kirca 

Hususiyetleri: Yabanc1 Dillere ehemmiyet vennek, Talebe5lnin s!hhat ve 
1nz1batile yakmdan alàkadar olrnaktir. Tel: 41159 

Eski1ehir Tayyare F abrihas1 Genel 
Direktorlügünden 

il 
Fabrika içln birlnci ve tkinci 1mlftornac1, Elektrikçi, TesvJyecl ve ~~JI' 

ustas1 ile. Makin~. ressam1 almca.kt1r. Verilecek yevrn1ye ~tihanda go,P; 
cek ltabi.lcyete gore 500 kurusa kadardir. Bu uslalarm imllhanda muv ~ 
olmalar1 ve hariçten gelecek olanlarm bütün yo~ masraflar1 ile diger J:9 ,,r 
masrflarmm kendilerine ait bulunmalar1 1artile ve asag?da yazih vesalk!,p 
hayet 30/9/941 tarihine kadar bir dilekçe ile tabrika genel dlrektOr!U 
müracaatlar1. 

- Nüfus Hüviyet Cüzdaru 'lie askerlik vesikas1. 
- Emniyet Müdürlügünden musaddak büsnilhâl kâi:idt. } 
- Bonservis ve van;a mektep 1aha:ietnamesi. (~ 

~------~~--------------------~~----~---

Devlet Meteoroloji l,Ieri Umum 
Müdürlügünden ,~ 
Münbâl bulunan muamelâ.t ve muhaberat $Ubesi 30 lira asll rn<li".Sh e~,r 

muhaberat ve dosy& mernurluïuna yüksek tœ1lli bulurunak ve in,iJ.iiceYe 
lof ~lmak sartile rnüsabaka ile bir rnemur al1nacaktir. rrl 

. ls~klilerin memurln ~ununun 4 üncü rna~~e.~inde yazih cvnik1 (idV'" 
bitelerile birlikle dilekçelermm en gec 20/9/941 gunune kadar umum III 4 ~1 lüie gonderilmesi lllzurnu llâJl OlUDllT. ( 6259) 17B 

ISTANBUL liELEDIY ~SI 
ort~ 

Kabatq pisvarmln nonan 1ca1an 11:1.mnnm j)lfilat1 aç111:. ek!llt.meye ~<il' 
mui;tur. Kesil bedeli 577 lira 49 kur111 ve illt temillti 43 lira 31 ku~; ell1Jlf 
Keoif ve prtname Zab1t ve Muamellt Müdürlüf:ü kalemind. gôrL'\,ie'' 
Îhak 29/9/941 Pa:i:artesi saat H de Da:rr.t Enc!imende yap11caktir. Tall 13ell' 
illl: temlnat rnakbuz veya mektuplari, ihale tarhinden sekiz gün evve\

1 
fi' 

diJ'e Fen Îf!eri Müdürlüiüne müracaatla alacaklan tennJ ebllyet ve 9 i)Jl"j# 
na ait Ticaret odas1 Yesikalarile ihale günü muayyen aaatte Daircl :i;:nc ./ 
de bulunmalan. (8168) ,.....,....., 

Ünivcrsite Rektorlü,2ünden 
JI ., 

1840 • 41 y1h askerlik dersinden ikmale kalan normal ve anomi:il ~I 
lebenm l.km&l lmtibnlan 15 Eylûlden 15 birincit~rine kadar yap1JacatJSfl' 
alâkadarlano bu müddet içinde talim taburu komutanl1i?;1na muraca~ 

(8089\ _..,./ 

., 
iahibi: &. 1 Z Z E T, Ne1riyat Daektorü: Cevdet KarabiJIJ 

Ba&alcbi• yu: ..&a Telgra1• Matbaau 


