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Tahrandaki Alman'rM"i"LifŞEF' 
Sefiri dün Geldi 

Almanyanm Tahran biiyiik elçisi ile lrandnki Alman kolonisinden 

1 
İstanbul 28 (A.A.) - İrandan dön 

I• •ıt y mekte olan Almanyanın Tahran 
ftCJI ere e büyük elçisi Ettel ile Alman ko· 

lonisinden 474 kişiden mürrkkep 
Amerika Sovyet kaf~ıe bu sabah ~aa.t 8,ao da. hu· 

. susı trenle şehrımıze gelmışler 

R Y d ve Haydarpaşada Alman baş kon usyaya ar im ~olosu ile Alman kolonisi tara· 

E • • I • ? fından karşılanmışlardır. 
debıhr er mi • Bununla beraber Bulgaristanın 

Tahran maslahatgüzarı Dimitri 

Sovyet Rusya daha uzun müddet 
kendi istihsalatiyle geçinmeye mec
burdur İngiliz ve Amerikan yar
dımın~ Sovyet Rusya ancak ilk 
baharda istifade edilebilecektir. Bu 
&ün için 1ngiltere ve Amerikanın 
Sovyetlere :vapabilccekleri yardun 
fazla mikdarda tayyare göndermek
tir. Sov7et Rasyanın önümüzdeki 
Jet içinde hava üstilnlüftliıli :ır.y
bctmcmesi, bugünkü vaziyeti mu
bafua edebilmesi kafidir. 

M. Zekeriya SERTEL 

Dofinof da şehrimize gelmi~Ur. 
ltalyarı sefiri de geliyor 
Ankara 28 (A.A.) - İtalyanın 

Tahran büyük elçisi elçilik crka
niyle İrandaki İtalyan tebaasın
ctın 470 kişilik bir kafile bugün 
14,50 treniyle Erzurumdan bu -

Almanların Kief zaferinden 
sonra Sovyet Rusyaya 

,-ardım meselesi tekrar günün • 
!n mühim mevzularından biri 
olmuştur. 

Almanlar Kiefte Sovyetlerden 
iekiz yüzden fazla tank aldıkla
rını iddia ediyorlar. 

Romadaki l 

Sefirimiz 
Ankarada 

Berlin Büyük Elçisi de 
Mezunen Geliyor 

Sovyetlerin Londra sefiri Mn
lsky "tank, daha çok tank, 
jaizna tank,, diye bağırıyor ve 
tıah ediyor: 

bir gnıp Haydarpaşa garıııda 

raya gelmiş ve bir saatlik bir 
tevakkuftan sonra 1stanbula gjt
miştir. 

Kafile Ankara garında İtalyan 
büyük elçiliği ve Ankaradaki I
talyan kolonisi tarafından karşı
lanmış ve izaz edilmiştir. 
Yu11a11istam11 JJf oskoııa orta 
elçisi Moskor:aya gidiyor 
Ankara 28 (A.A.) - Yun.mis

tarun Moskova orta elçiliğine ta
yın edilen Pipinelis ile orta elçi
lik memurlan bugün snat 15,30 
treniyle Erzuruma gitmişlerdir 
Yunan elçilik erkanı Erzuru~ -
dan otomobillerle Sarıkamı~ , o
radan da trenle Rusyaya geçecek
lerdir. 

' 'Amerika 
da Harbe 
Girecek,, -

G. Smuths' a Göre 
Bu Pek Yakındır 

Johannesburg, 28 (A.A.) -
Cenubi Afrika Başvekili Ge
neral Smuths, bir nutuk irat e
derek demiştir ki: 

Dün At Yarışlarım 

Şereflendirdi 
Ankara, 28 (TAN Mııhahi

rindcn - Milli Şefimiz İsmet 
İnönii, bugiin Hipodromda 
bnşlıyan sonbahar at yarışlnrı
nı şcrcflcndirınişlerdir. Cii111-
hur Reisimiz, gelişlerinde ol
duğu gibi Hipodromdan ay
rılışlarında da halk tarafın
dan coskıın tezahiir.•tla ve 
şiddetle· alkışlanmışlardır. i ............................... ·-··············· 

Çekya·'da 
Fevkalade 
Tedbirler 
Örfi idare nan 
Olundu, Umumi 
Vali Değiıtirildi 

Başvekil Mevkuf 

Bohemya ve M .. "'::Vya umnmt 
valisi V. Ncurath 

Berlin 27 (A.A.) - Alman res
mi ajansı, Bohemya ve Moravya 
umumi valisi Baron Neurath'ın 
kendi talebi üzerine vazifesinden 
affedildiğini ve Alman S. S. kı
taları lideri Heydrich'in vekale
ten bu vazifeye tayin edilmiş ol
duğunu bildirmektedir. 

Fevkalade tedbirler 
Berlin 28 (A.A.) - Prag'dan, 

Alman resmi ajansına bildirildi
ğine göre, bugünkü pazar günü 
Bohemya ve Moravya himaye ida 
resinin altı mıntakasında istisnai 
ahval ilim edilmiştir. 

Başvekil mevkuf 

Leningrat itr.crindcki lın \'n .mııhnrchclcrindc dii§iiriilcn 

ALMAN TEBLiGi 

Moskovayc;m 
Şiddetli 

Hava Akını 
Kronşlal'la Rus 

Gemilerine 
Hücum Edildi 

-
da Tam 

Kaydedildi 
Fi.ihrcrin umumi karargahı 28 

(A.A.) - Alman orduları baş!m· 
nıandanlığının tebliği: Leningra
dı ihnta eden ceph_ede ordunun 
ağır bataryaları Kronştadt onün 
de ve bu şehrin sahilinde bulu· 
nan Sovyet harp gemilerine mu
vaffakıyetle ateş açmışlardır. 

26 eylUlde bir ;kruvazörde 
yangın çıkarılmıştır. Harkof ve 
Moskova mmtakalan ile Vilna
nın menbalarında tayyareleri -
miz nakliye gemilerini ve demir 
~ ollarını bombardıman etnnş1er
dir. 

"Rusyaya 
Bol Tank 

Verilmeli .. --
Londradaki Sovyet 

Sefiri Diyor ki : 

"Kayıplarımızı 

Rus imalatı 
Yalnız 

İle 
Dolduramayız11 

Moskova 28 (A.A. - "Reuter,, 
Beaverbrook ve Harriman'la 

İngiliz ve Amerika heyetlerine 
mensup diğer aza, bugünkü pa
zar günü akşamı Moskovaya va
sıl olmuşlardır. 

JJ!aiski'nin nutku 
Londra 28 (A.A. - "B.B.C.,, 

Sovyetıcrin Londra sefiri Ma
isky, Rusyaya tank göndermek 
için sarfedilen gayretten dolayı 
radyoda Britanya halkına bir te
şekkür mesajı okumuştur. Bun
da deniliyor ki: 

lıir Alınan tnn·nrcsi 

'!•l'ij j 1 i ~ ;] te» 
Yelina'da 
10 Kasaba 
Geri Alındı 

-o-

Almanlara Çok 
Ağır Zayiat 
Verdirilivoı 

Leningrat'a Mukabif 
Hücumlar Yapıldı 

Moskova 28 (A.A. - Sovyet 
istihbarat bürosunun dün akşam 
ki tebliği: 27 eylUl günü kıtala
rımız düşmana karşı bütün cep
hede harp etmişlerdir. 25 eyl\ıl
de 44 Alman tayyaresi düşürül
müştür. Bizim kavıbımız 14 tay
yaredir. 

.,... 

''Sovyet Rusya kendi ihtiyaç
!arını şimdiye kadar münhasıran 
tendi fabrikalarından temin et
Dliştir. Hala da tank fabrikala
rımız azami faaliyet halindedir, 
~akat unutmamalıdır ki harpte 
:ıer gün kaybedilen tankların aç
tığı boşluğu doldurmak mecbu
riyetindeyiz. Halbuki harpte 
~üşmana hiç bir şey terkctme
ıniş olmak için, çekildiğimiz yer
lerdeki fabrikalarımızı kendi e
liınizle berhava ediyoruz. İstima
Ünden mahrum kaldığımız fab
rikalann yerini müttefiklerimi -
tin doldurmasını istiyoruz. Onun 
ıçin bize tank veriniz, çok tank 
reriniz, dalına daha çok ... ,, 

Ankara, 28 (TAN Muhabirin -
den) - Roma büyük elçimiz Hü
seyin Ragıp bir kaç gündenbcri 
mezuıien Ankarada bulunmakta· 
dır. Hükumetle temaslarını ik
mal ettikten sonra tekrar vazi
fesi başına dönecektir. 

"Amerikanın bu harpte yanı -
mızda yer alaca·ğı saat pek ya -
kındır.,, 

Berlln, 28 (A.A.) - D. N. B. a- rsonu: sa: 2: SD: 6) 
jansmın bildirdiğine göre, Moravya =-============ 
ve Bohemya Başvekili l\1ösyö Eli1s r····••••••••••••••••••••••••••••..,. •••••••-...... 

"Britanyada geçen hafta yapı
lan tanklar bir hafta evvelki re
koru yüzde on geçmiştir. Bu tank 
ları kullanacağız. Almanların 
tank kayıplan büyüktür. Rus ka
yıbı daha az olmakla beraber dd
didir. Rusyada tank imal edilen 

Moskova, 28 (A.t\) - Öğle Ü· 
zeri neşredilmiş ol.Nı tebhğin ı
lavesidır: Son yMi gün zarfın· 
da kızılordunun cüzütamları 
garp mmtakasında düşmanla 
harp etmişler ve ona ağır zayi· 
at verdirerek müstahkem mev
zilerinden çıkarmışlardtr. Düş -
manın 18 bölüğü imha edilmiş 

İngiliz fabrikaları geçen hafta 
bir Sovyet haftası yaptılar ve bu 
ti.afta zarfında rekor addedilecek 
)İr rakkama vardılar. İngiltere 
re Amerikada derhal Sovyet 
ltusyaya sevkedilebilecek :niihim 
llliktarda tank ve diğer malzeme 
ie bulunduğunu kendileri söylü
rorlar. Fakat mesele yalnız istih
ıalJe bitmiyor, bir de bunların 
laklini temın etmek lazım geli
for. 

Diğer taraftan Bcrlin büyük 
elçimiz Hüsrev Gerede de mezu
nen şehrimize gelmektedir. Bü
yük elçimiz bugün "dün,, Ber -
linden hareket etmiştir. 

General, Hitlcrin Rusyaya ta
arruz etmekle muazzam ve pek 
büyük bir mesuliyet altına gir
diğini söylemiştir. Mütterikler 
belki daha bir çok çetin muhare
belere gireceklerdir, fakat tehli
kelerin en büyükleri atlatılmış
tır . ., 

(Sonu: Sa: 2: SU: 6) ' 

Suriyenin istiklali 
ilan Edildi 

Şam, 28 (A.A. - Orta Şark 
hür Fransız kuvvetleri başku -
mandam General Cartoux, sırf 
harp vaziyetinden mütevellit ba 
zı takyidat ile Suriyenin istikla
lini ilim etmiştir. 

General Smuths, şunları ilfıve 
etmiştir: 

"Hitler bir çok düşman kazan
dı. Bütün Avrupa kendisine ve 
vücude getirdiği eserlere karşı a
yaklandı. Hürriyet davası, ne
ticede bizzarure kazanılacaktır.,, 

Ren itli 
Harita 

Şark cephesi ile Yakın Şarkı 
gösterir renkli bir haritayı bu
gün dördüncü sayfamızda bu-

lacaksınız. 

Dünkü Spor Hareketleri 

... 

(Sonu; Sa: !; SD: 6) (Sonu: Sa: 2: SD: 4) Avrupada i 
isyanlar 1 ~~I 
Cıka~acak l 11Basit" i "MuQlak" Yapmıyabm 

B Maksatla G . 1 Yazan: REFiK HALiD 
i u enış i D ört tan.ıdık i_dik; b~rbirimize Eminönü meydanında ras· 
ı H 1 k y ld "' 1 geldık. Elınde "Sıgnal,, mecmuasını tutan bir tanesı 1 azır 1 apı 191 : tramvayları işaret ederek dedi ki: - Teşkilat, nizam, otorite is· 
· H b y "I kt d" : ter. Her arabada tam salahiyeti haiz ünüormalı bir memur bu i a er erı me e ıri lunmalı, verdiği emirler kat'i olmalı; mesela bana "sen bekle!" 

Londra, 28 (A.A.) _ Avrupa- ötekine "şöyle otur!'', bir başkasına "kalk, ayakta dur!" demelı 
da baş göstermekte olan huzur- bu suretle de hem izdihamı önlemeli, hem de yaşlılara, hasta 
suzluktan bahseden Observer lara, sakatlara yer vermeli. O zaman seyredin siz intizamı ... N( 
gazetesi diyor ki: itişme, ne kakışı:na, rahat rahat gider, geliriz! 

"Dört gün evvel yapılmış 0 • Cebinden "lmages,, taşan diğer biri cevap verdi: - Ben 
lan plfına göre seri ve pratik bir makine haline getirilmiş ve bir kişinin hükmü altına sokulmm 
harekete geçilmesi beklenil _ mtizama şu kargaşalığı tercih ederim. lşte, iyi kötü, sıkışa ezile 
mektedir. fakat keyfimizce binip iniyor, yine yerlerimize varıyoruz. Her 

Şimdi Avrupanın her ta- meselede otoritenin sert yardımına maruz kalmak hoş bir şey de· 
rafına gönderilecek olan mu _ ğil... İnsan biraz da kendi havasına uymalı, başı boş bırakılma· 
rnhhaslann Avrupanın bir ucun nın zevkini duymalıdır! 
dan öbür ucuna kadar Alman Koltuğunun altında "L'lllustre,, gazetesi göze çarpan öteki 
işgaline karşı görülmeğe baş- söze karıştı: - Hayır, ikiniz de yanlış söylüyorsunuz; fikrimce 
lamış olan isyanları ida:-P. et- halkı pedagojik usullerle tedricen intizama. teşkilata alıştırmak. 
mek için komiteler teşkil t'tme- dürüst hareketi, kontrole lüzum hissettirmeyen bir adet haline 
leri imkanları düşünülmektedir. getirmek lazımdır! 
Zannolunduğuna göre .Maisky Üçü de yüzüme baktılnr ve sordular: - Sen ne düşünüyor-

nin Almanların muharebe mey sun? 
danlarında kat'i hezimete uğra- Dedim ki: - Asıl çare şudur: Yarın sulh olunca tramva~ 
malarının geçen çarşamba gü- arabalarını ihtiyaç nisbetinde çoğaltmak! O zaman ne birinızın 
nü müzakere edilmiş olan bü- istediği otoriteye, ne ötekinizin hoş görmeğe çalıştığı anarşiye 
tün projelerin muvaffakıyetine ne de diğerinin lüzumlu addettiği uzun boylu bir terbiye siste 
bağlı olduğu suretindeki ihtarı mine mahal kalır. Zira idarelerin mükemmeli, insana liizumlu 
nazarı itibara alınmıştır. olanı, insanlık haysiyetine dokunmadan ve ·zahmete sokmadcır 
Şimdi mütesavver olan projelerin kolayca temin edenidir. lstanbulda cihan sulh içinde iken bıle 

icrası mevzuu bahistir, Rusların kun- bir tramvay mes<.>lesi mevcut olması taşıyacakları yolcu adedine' 
dakçılık sanatinde üstat olduklıın nazaran tramvay arabalarının azlığından, yani sadece eski şir· 
kabul edilmektedir, Avrupa isyanına ketten miras, kar hırsına müstenit bir hesap bozukluğundan ilH 
yapacakları ve yapmakta oldukları geliyor. "Karacümlc,, ile halledilecek davalara bir "cebir,, mua· 

Bu itibarla Amerika Cümhur 
'eisi Roosevelt'in evvelki gün 
lürriyet haftası münasebetiyle 
Seni'Llerin hürriyetini temin ıçın 
~eıni inşaatına ehemmiyet vcril
'llesini ve her gun bır geminin de 
:ıizc ındırilmesı liızumunu ilerı 
ıurcn nutku fevkalade mühım -
lir. Amer ka· gemi inşaatını art
.ırınıştJ.r. 1943 senesı sonunda 
-<ıınam olmak üzere 1800 geminin 
.nşasını istıhdaf eden yeni bir 
)rogramın tatbikine başlanmış -
·ır. Bu programın hedefi her 
~ün denıze bir gemi indirmektir, 
.akat bugünkü halde gerek Ame
"ikanın ve gerek İngilterenin 
lakliye vasıtası bakımından müş 
~ti.lat içinde olduklar.mı şüphe 
ioktur. Nitekim . ~i?rikıbr Iı· ı 
lıanlarında yığılmış e.vlf..Aüır'\· Lig maçlarına dün de Fenerbnhçe ve Şeref statlarında devam edilmiştir. 

(so1*' J:'-.G" · diğer spor hareketlerine ait tafsilutı üçün~u yyfamızda ' .. . -
Bu mfisabakalara ve 
bulacaksınız 

yardımın çok mühim olduğu teslim "k ı · olunuyor. delesi mahiyeti vermiyelim; "basit,, i "ml!.ğla :• yapmıya ım; goz· 
(Sonu; &a: 2; su: 7) le görünen habbeyi mikroskopta kubbe cwıaesme sokmıyahm! 

. . · ~ .• "-1 - ~ - -----· . . ' ~ · . 
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TAN 

·~ ~l\'llf 'Dahiliye Vekili 
1 Dün Sabah 

Tcfıika No. 73 
H6diseleri Hiçbir Zaman Bu apoleon, 

Kadar Soğuk Kanhhkla Hesaplamamıştı 
Bir muddet sonra, Viyana kongr~si. J "- Şyet kongre azalarının. bütün 

1 ııaratoru ataletten ayırıyor. işte iını:aları teati edıp dağılacakları za
do t monarşı ki, ancak on yıllık bir mıına kadar beklenecek olursa, kuv
g yretten sonra yendikleri bir cüm- vetlerı fevkalade çogalmış bir suru 
hur·yete karşı b!rlık olmuş. Beş hü- kıalcıyla karşı karşıya kalınır. Halbu-

mdar bır araya gclmışler, Avrupa- k. ş mdi, o suru. henuz. sarsıntı ıçın
a yeni bir te kilit y pacaklc.r. Fa- dedır. Ot:ıu yıkmak içın, usta bır elin 

k t • rtık ortada kendilerim tehdıt e- d.ırbesi kafi gelır. Fransa, Buıbon
d bır duşman kalmadığı içın. kıs- lara sövüp saymaktadır. Parls onlar-
ançıık onları bırbirine duşuriı}·or. la alay etmektedir Ordu hala impa-

Ç r, Polonyayı almak, Prusyada Sak ratoruna taraftardır Bır hareket baş-
o yayı zaptetmek ıstiyor. Fakat Ga- farsa, Burbonlar, zel'l adamlardır. 

L y.ı ne olacak? Ya şu, Burbonlar!n derhal kaçarlar. Ben ise, hukiimet 
ıı: abası Saksonya Krahçesi ne ola- mevkiını yeniden ele gcç:rirsem, oğ
k? Yenı sene de, kongre açıldıktan !umu da gcrıye gctirtırım!., 

u ay 60nra Koıılisyon dagılıyor Mu- Napolcon, hıç bır zaman, hadisatı, 
z.ıtfcnyetlerıni bir surü şenliklerle bu scferkı kadar soğuk kanlılıkla he
kutbyan hiıkümdarlarla nazırlar, az saplamış değildir. O: 

onra, birbirlerine hiyanet etmıye baş "- Fraıısaııın felaketlerine sebep 
ltyorlar; Habsbuı glar İngiltere ve olan benim. Onları taınır etmek de 
J. rans:ı ile bırlik olup, daha dün yan bit na diışer!,, diyor. 
yana harp etmiş oldukları Rusya ile Şubatın sonunda, haznedarııu yanı-
p usyaya karşı ittıfak ediyorlar. na çağırtarak soruyor: 

Von Stayn d yor ki: "- Çok paranız var mı? Bir milyon-
"- Bu kararlar üzerinde, her şey luk altın, kaç okka çeker? 100,000 

d n ziyade, Metern.ihin hafıfmeşrepli- frank, kaç okka gelir? Lıra dolu bir 
gı, tecessusluğti, oğunlenliği mü- sandığın ağırJığı ne kadardır?., 
c sır oldu Hukumdarlar adeta kendi- Haznedar bu suallere cevap verin-

İstanbula Geldi 
-o-

Nahiye Teşkilatının 

Genişletilmesine Dair 
Bir Layiha Hazırlandı . 
Dahiliye Vekili Faik Öztrnk dün 

~abahki Ankara ekspresiyle şehrimize 
ııelmbtir. Vekil, enrda Vali ve Bele
diye Reisi Lıitii Kırdar, Vi15vet. Par
t! ve 8Plediye erkanı tarafından kar
~ılanmı:ıttr. 

Vekil ıwzelN:ilcre şu beyanatla bu
lunmuştur: 

"- Nahiye trşkllatının genişlc1il

mcsine ait kanun projesi hazırlan
mıştır. Projenin tam metninin yakın
da matbuata verileceğini zannediyo
rum. Bu projenin baslıca istinat et
tiği nokta, mıhiye salflhiyetlerinin bi
raz daha gcnişlelilmesl ve nahiye mik 
tarlarının arttırılmasıdır, 

Üsküdar - Kadıköy tramvaylarınm 
satın alınm:ısına dair olan kanun çık
mıştır. Şimdi Belediye_ ile Evkaf bir
likte hareket ederek kanunu tatbik 
edeceklerdir.,, 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak Haydarpaşa garından çıkar~cn 

Zirai isi hsal 
Arıt r1laca1<· 

Vekalet, Devlet Elile Geniş Ölçüde Ziraat 
Yapılması İçin Hazırlıklara Başladı 

•• A 
Oğrendığimize göre Ziraat Veka-

leti, devlet eliyle genış ölçüde ziraat 

le nı onun eline bıraktılar. Böyle ce, imparator oturup bir takım hesap-
olması da tabii idi, Çiınkil Prusya lar yapıyor, sonra karşısında beklı- POLİSTE : 
Kralı ofkenin Kralı öfkenin ve ki.ıs- yen ha:ı:nedarına şu emri verıyor. ı 
kunlı.gun timsalidır. Danimarka Kralı "- Şimdi, derhal butlin altınları 1 

yapılması için hazırlıklara başlamı-;;

tır. Bu ciımlcden olarak bm;ok nıııı

t.:kalarda simdiden fanliyete gt>i;ilmış 

bulunmaktadır. Merkeı. mıntakasma 

bağlı bir çiftlik ekibi kurulnıııştur. 
Bundan başka Niğdenin Aksaray t;:ı-

ya~ta faaliyete geçmek için şıındidım 
tedbirler almrya başlamıştır. Umumi
yetle toprak mahsullerinin aı-ttırıl
ma~ı için de birçok tedbirler alı:ı
maktadır Bu meyanda köyHiler. !o;
tihsnlin kıymeti hakkında tenvir ~dl-
1<.'ı.:cktir Bu husust;ı pek yakında mi
tiın \'İl~yetlere icap ectc:ı _direktifler 
'crılel·ektir 

zık, hatırııinas, ve bazan da makül- sandıklara doldurun, sonra gidip kü-
1 dur. Bavyera Kralı, b.ir yuk arabacısı tüphane memurum Maraşan'ı görun. 

k dar kabadır. Bad Grandükü, sükuti, Onun size vereceği kitapları, o altın
kafasızdır, Vaymar Dükü ise, sefih !arın üzerine doldurur ve sandıkları Tonkapı tramvay durağı knrşısm
bır hayata kapılmıştır. Meternih .ise, j kapatırsınız. Bundan başka, ne kadar da 42 numar-ıh Akııül sinPnı;ısıncla 
hukiımdarların en ufak zaaflarından, ı adamımız varsa. hepsini savın. Bu evvelki f!ece ınakinr <lairesinde 'Jir 
az.arn~ mıkyasta rnüstef~t olmasını çok soyl~diklenm.i, ~[mseye if!~ .etmeden vane-ın cıkrnışhr Yıınr.ına m:ıkinh::tin 
ıyı bılen kurnaz bir dıplomattır!., tatbık etmeııız lazım geldıgını de bil-

Beri tarafta ıse işittiği bı.itiin bu dirmeme lüzum yoktur, sanırrm ı,, di1':k;ıt"i7li~i sebehivet \'errni~tlr, <\-

Bir Sinemada 
Yangın Çıktı 

rnflarında nıilli eml!'ıke ait boş ara
zinin de işlenmesine başlanmıştır. P"İ< 
yakmda şark vilfıyetlel"iııde de rua
liyete geÇilecektir. 

Vekalet, önümüzdeki llkbahnrda 

Zirnat V~kalcti. ~.ıraat ve zirai te
~ckkilller müdürlerini yrıkmda Ank.ı
r;•dn yııprhıcak bir toplantıya dııvct 
etmi~tir, Katı tıırihi henüz belli rıl
mıyan bu toplantı için çahşımılara 
simdiden başlanmıştır. 

vukuat, Napoleona yen.iden tatlı ümit- Saşırıp kalan haznedar, derhal. Ge- tes etrafa sirayet etmemi~. :ınc:ık 
ler aşılamaktadll'. Marenin sadakati neral Düro'ya koşuyor. Vaziyet! an- 3000 liraya sigorlnlr olun Cilmlerle 

muhtelif bölgelerde daha geniş rnik-

MAARİFTE: 

-Mevcudü 
Mektep 

BELEDİYEDE ayesinde, İmparator, Viyanada ne !atıyor. O zaman ikisi de bi rmüdcet 500 liraya siı?ortalı bulunan makine 
olup biterse, hepsini gizlıden g;zJiye gözgöze susuyorlar. Sonra, birbir le- ı yanmıştır. Snema ~ah;!)fnin miiraca
haber alıyor. Bu arada, Taleyranda, rine hiç bir şey söylemeden ayrılıyor- atı üzerine tahkikr.tıı basl:ınmıstrr. 
buyuk bir dikkatle Napoleonun hare- lar. Ertesi sabah, verilen yeni bir e-
k tır\1 gözetlemektedir mir üzerine limandaki bütün gem:Ier .?TdOMOBİL 

7
KAZAdSI D- 'rtArap;~-

Kalmıyan 

Kitapları 

Bir Haftada Ceza 
Gören Esnaf Napoleo d T l • h k-t alıkonuyor mıın e oturan vaşın a emı as :ılı!'l n a, aeyramn are aı- . k kt k r .. Ar· ·d 

na karşı bigane degıldir Bu suretle O gece, Napoleon, aııasma: sott·~· · 
3
a

52
o
9
vnar en. 1şo ~~k . ·~ın 1 are 

lci eski rakip, dağlnr, denizler, ve ''- Haberin.iz olsun ki, diyor, bcrı 1 e ~1 .' numara 1 wı sının çar~-
Mekteplerde tedrisat başladığı hal

de, talebeler bir k~ım kitaplarını t<>
darik edememişlerdir. Kitap c:at rn 
müesseseler, ellerindeki me,·<'udu pek 
kısa bir zamanda talebelere verdik
leri için ellerin<le kitap ka.lmamışt!l._ 

Belediye zabrtı:ıst snıı bır harta zar
fında 102 >?Oförü ce1.alanciınnış, t:ırlı
c:ı noksan 507 ekmek miısadere et
miş. 305 muhtelif esnaf hr.kkında z,ı

bıt tııtınuş, 77 ki:;;iyl tramvaydan ; t
ladııtı için birPr lira par;ı ceznsiyle 
tePzive etmiştir. 

d plomatlnr aşırı yerden, birb'.rlerini Panse gidıyorum Fakat sizden bunu ması tlP b;ıliıııdan ağırcu yıır;ılanmış
boyle tarassut ve tecesslis ediyorlar. hıç kimseye bildırmemeııizi .stıyo- lır. 

1 
Yar~lı1 lıast;ıneye kaldırılmış, 

Butun öteki adamlar guya bu iki rum!., (Arkası var) suçu ya a anmıştır. 
oyuncunun oynadığı partiyı canlandır- PARMAKT.ARI KOPTU _ Azap-
maya mahsus kalabalıktan başka bir ı~· ı kapıda oturan 13 yasındıı Ni~an. c·u-
ey değil. ,: . ..• Y_.'W .~:f. - martesi günü calı~tıj?ı Tahtakal"' 7.'1-
Acnba ışimdi, ikisinin de hatırın,-, _ • !,-;~ ~ .. !;; :!!!! fer deft<>r fabrikaı:mda elini makinç-

Maarif Vek!ıleti, mektep kitnnlarr
nın vaktinde b::ıstrrılma.;ı kin lüzum
lu tedbirleri vaktinde aldığı için, ,11cv 
cudu k::ılmıyan kitaplar yakında k.i
lapçılarıı tevzi olunabilecektir. 

Ayrıca geçen hafta 221 köpek ve 
!J!) kl'di öldürülrnliştür. 

geliyor mu ki, 18 Brümerden biraz ye kaptırmıştır. P;ırmakları kopan 
evvel, öyle bir an olmu;ıtu ki, pençe- BUGONKU PROGRAM çocuk hastaneye kııldırılmıştıı·. o---
relerinin altında atların nal seslerini 7.30 Prozram ıs so Fasıl saır 
duyunca, ikisl de yakalanmaktan kor- 7.33 ~üzik (Pl.) ı9.3o ll•!>e~ıer 
k rak sapsarı kesilmi.,ler, yııni, bir 7•45 Haberler- 19.45 Serbc~t 

" 8.00 MCizık (l'l ) 19.55 Muuk (Pl ) 
hayat korkusunu muı;tereken duymuş- 8.30 Evın saatı 20 15 Rad}"';) ııazeıesi 
la dı? . ız.30 Saa~ •Yan 20.45 Halk lllrkihiı 

Muhakkak ofon hır şey varsa o da, l:!.3l Saz eserlc•i zı,oo Ziraat takvimi 
21.1 O Kırı~ıl< prkıl ır 

butün kongre mıiddetince Taleyranın 12•45 Hoberlcr 21 •o T• n 1 
o anca asıret ve kıyasetını muhafa- 13.30 .Mfizik tPl.) 21,45 Orke.t:a 1 b 

. . . . 

1

13 OD Fa ıl ı.ır rl;ırı ,.. ~ 

za etmesidir. o 22.ao Hab.:=l·r 
O d · rt ·· l d .. .. 18.00 Sut ayarı 22.40 Dans milziği 

sıra a ımpa or, şoy e uşunuyor; • 18.03 Dans rr.Uzıltl 23 oo Kapanıı 

GECE GELEtfHIBE.RLER ... , : . , ~ . . .. , 

Finlandiya'ya 
Verilen Nota 

lngiltere Sovyetlere 
Karşı Harbe Nihayet 

Vermesini istiyor 
l.or:ıdrn, 28 (A.A.) - İngiltere ta

r ınd n Finlandaya gönderilen n::ı
d d n!l yor kJ: 

Rus Petrolleri 
Ne Olacak? 

--o--

Bunların 

Tahribi 
Bomba İle 

Bir Afet 
Husule Getirebilirmiş! 

Lyon, 28 (A.A.) - Ofı : Paris - Soir 
gazetesinde, Henri D;ınfori, Alman 
ordusunun. Kafkas petrol kuyularına 
artık 300 kilometre yaklaşmı!ij bulun
duklarını kaydederek bu kuyuların işe 

"Finlandn hiıklınıeti Büyük Bı-itan
y nın müttefikine karşı ve bu müt
t !ik n n topraklarında tecrıvliz har-
b ne devam etUği miiddetçe ingilt~- yaramaz hale getirilmesi ihtimalini 

.1ı.üklımt>tl Finlandayı mİh\ erin bır derpiş celi yor ve: "Sovyetler, jeolojik 
1 nü olarak telllkki etmiye mec - bir afet husule getirmeye teşebbüs e-

dur. rlecekler mi? .. sualini soruyor. 
F nl rda hükumeti Rus olan top- Rusların, bu petrol kuyularını tah-

1 rın t ı· ında ısr r ettiği tak_ ribe çalışacakları muhtemel gôrulmek
de, Büyuk Britanya yalnız harp tedir. Halbuki bu işi yapmak iı;ın ates 

\ am ett ği mi.ıddctce değil, sulh aK- kafi değildir, Çıinku yangın, havanın 
ted d gl zaman da Finlandayı düş- tt"masiyle, ancak satıhta sirayet ı-der 

n telfıkki edecektir. rı giliz hükü- ve petrol kuyuları yangınlarmı !;On
t • 'ki memleket arasında siy si dürme usulleri de çoktan beri maliim
n ebetl rln yeniden tesisini iyi dur 

ıl mıya haz.ırdır. Bunun ilk şartı · - d b 
F , nd nın Rusya ıle yaptıgı harbe .~uyu1nun i\g~ııı ~~ et~~t~kı.tm.~~ da 

Y<'t VC'rm si 'iC 193!) hudutlnnnın 1 kafı ge mcz, zıra, e on .u en.ın ev-
dı ında l!i"al ett , bııtun toprak! 11 var menk.ıp .. denılen burgularla açıl
t: h ve C'tmC' dir... ması pnimkündür. Bu burgular 4 ayda 
l sveç'in raziyeti11e gelince ı 4?00 metre derinliğe kndar gitmekte-

. dır. 
Stokbolm, 2!\ (A,A.) - Jsveç Ma-

Nazırı R gge söylediği bir nu
t ı deır. tır ki: 

"İ eç 'y clınln esa ı, büy{ik de•r
le l r arasındaki harbC' memleketin 

uklenm ne mllni olmakhr. Xı
rzın y nı nizamm:ı karşı kayıtsız 

v dr k iz de ılız, D. ha iyi bir .. a
z Y<' n kurulm ına butiln kuvvet!

zl<' yardım etmiye hazırız. Fak:ıt 
uhı anızla olnn mUnasebetlerimlz 

1 bizi u veya bu tarafın yanında 
rbc- uriıklememcsi 15.zıındır .. 

---o-
o·ı Kurumu Teşekkür 

Ediyor 
A ara, 28 (A.A.) Ti.ırk Dil Ku-

u u Genci Sekretcrlıgınden bildırıl-

Nihayet asıl petrol tabakasının bom 
ha vasıtasiyle tahribi de duşiıniılebilir 
Bombanın infilakı, petrole su karış
masını intaç edecektir ki, iki rnayiin, 
bu suretle karışması, h:ıkiki bir jeo-

lojik felaket olacaktır. Su ile karışan 
petrol mayi mahruk olarak kullanılmaz 
bir hale gelir, Fakat, bu hususta hiç 
tecrube yapılmamıştır. Ve petrolün in-
filakten sonra hır daha kat'ıyyen i
şe yaramaz hale gelıp gelmediği va
hut, sıkleti izafiyelerınin ayrı ayrı o-

tuşu dolayısiyle, su ile petrolün son
radan birbirinden ayrılıp aynlmadığı 
malüm değildir. 

---o---
ltalyada Adam 
Başına 200 Gram 
Ekmek Verilecek 

Roma, 28 (A,A.) - Naz.ırlar mec
Jısinin ekmeğın vesika le dağıtılması 
ic;in verdigı karar iı:ı:erine adam başı
na verilecek ekmek mıkdarınm 200 

MAHKUM OLDU Be~iktaşta 
Sair Nedinı cadde"inde l·H> sayılı ev
de oturan TPvrik diiıı çalışmak üzere 

---o----
Kanatlı Karınca Yağdı 

gittiği Sııphinin Nişantaşındaki evin- İzmit, (TAN) - Evvelki gUn şeh-
den 86 liralık eşya çalmıştır. rimize h:ıvad:ın kanatlı knrını .ı vaı{-

Yakalanan suçlu, e!irmiıme:;;lıut mış ve şehrimizin muhtelif kı~ınıl.:ı-
mhakemesindc 1 ay 15 gi.ın hapse rını istila etmiştir. Biraz sonra es<m 
mahkünı edilmiş ve tevkit olunmuş- ! bir rüzıtar bu hayvanları siirııklcyip 
tur. götürmüştür. 

Sovyet Tebliği 
ı B;ıı-ıı ı lncıde• 

İkinci Kağıt Fabrikası 
İnşaatı 

İzmıt, (T.\N) - İk.m·ı k.ıgıt ve 
~ellüloz fabr•kaları içın S;ıpanc·n gtı

lıiııden hmlc edilecPk su tesis<'ltınıo 
in"a faaliyeti siıratle devam etnıck

tecı:r. Su bortı.larmın dö:ienme işi şen 
rin ıc;ıne kadar ilerlemı<:tir. Klor !ao 
rikıısınm inşaatı da ilC'rlemektedir. 

Alman Tebliği 
( 8Jtşı ı incide J 

İngiltere ve Amerika 
Sovyet Rusyaya Yar· 
dım Edebilirler mi? 

VP. bunlar, muharebe meydanın- . 
dn 2300 maktul, 18 tank, mü- Kronştadt lım~nı~da. oombnr-

h . t d ı 41 k b k dıman tayyarelerımız bır Sovv~t 
ımma o u amyon ıra - hl · b t k d t · · ! d D.. lO · e r zır tsma tam ısa e ay ro mıs· 

<B.111 ı lncldeı ~ış ar t ~ş~an~~ tahı ispp er lerdir Alman tayyarelerinın ge-
bir halde külliyetli mik~arda d~\'ant· opu a .ary ' 1 

-, ce taarruzlarnn hedefi Moskov:ı.-
harp malzemesi beklemektçdir. :.mış ır. k · · t ·ct· 

Bundan maada Sovyctlerc yar- Bir cok Almıı.n askerı ·sır e- 11111 as erı tesısa 1 ı ı. 
dımı güçleştiren meselelerden cfilmışÜr. Alınan ganaim ıncya- 8 Nakliye gemisi balınldı 
biri de mesafenin uzaklı 1'tıdı.r. nmoa sağlam olarak 48 sahr-:ı to- • 

n Berlin, 28 (A.A.) - D.N.B. ııjan-
Dün Londra radyosu spike::-i Sov pu 19 siper havan topu, 46 mit· sının aldığı bir habere görC', Ösel a-
yetlere süratle yardım gönderi- r~lyöz, i~! radyo mürsıl~si Ye dası açıklarında Alman tayyareleri 
lernemiş olmasmın sebebini izah bır çok tufek vardır. ke·ıdi sih'ıhları ile sed bir So\·yct b )
ederken şu malumatı vermiştir: Cephenin şimali garbisindcki 

1 
tunu tahrip etmışler VE' bir ihraç te-

·'Sovyet Rusyaya ancak ıiç bir mıntakada 580 Alman zabit şcbbiısi.ı esna~mdn Sovyetlerin içleri 
noktadan yardım yapılabi!ır: Şı- ve neferi itlaf edilmiş, 6 L~nk asker dolu ~t>kiz nakliye gcmı-lni \,cı-

1 mal denizinde Murmansk lim:;ı - kullanılmıyacak bir hale getiril- tırmışlnrdır 
wndan, cenupta Basra limanm - mi~. 3 sahra topu ile 20 mitı·al- JJtoskovaya akmlm 
dan, Uzak Şarkta Vladivostok yöz ve 600 tüfek zapt vey;ı t~h-
limanından .. Şimdi önünüze bu-1 Tlp olunmuştur. Beri in, 28 ( A.A.) - A iman ~avaş 

Yük bir harita açınız ve Londra 1 Bombardıman tayyarelerimizden t;ıyyareleri dün f?eC'e yeniden Mo~ko-
u \•nya taarru;-: ederr:?k askeri eheıı'm i

lle Nevyorktan bu limanlar:ı olan mürekkep bir hava rilosu. Y zbrışı yetlf'ki hedeflerde müteaddıt vnn~ın-
mesafeyi tetkik ediniz. Bu Ji- ~ietlyakir'in kumandası aıtı:ıda fna- 1-ır cıkarmışlardır. 

1 1 M 
Jıyete geçerek, cenubu garbı mınt:ı- • 

ınan a~dan en yakını 0 ao ur: kalarından birinde aı;ker yüklü 30 Moskovaya yapılan ~on hwa akı 1-
mansk ın Londraya mesafe:ı kamyonu ve ertcsl giln bir tayyarP l:ırmda hasara uğrıyan nskcri veya 
2500, Nevyorka olan uzaklıgı meydanındaki 20 Alman tayyaresini aı;ke1·i ehemmiyetteki hC'defleı· arasın-
5,000 mildir. Londradan Basr:ı tahrip etmiştir. da Bolşaya Dorogomilovskya iizerin -
kôrfezine 5,000, Nevyorktan ay- Çete muharebelerinde, "K,, yolcl~- de Kief garı dıı vardır ki. bu gara 
ni limana olan mesafe 10,00(J mı) şın kumandasındaki müfreze. bır mtiterıddit bombalar isabet etmiştir, 
di:-. Nevyorktan Vladivostok'a tr~n~ taarru.: . etmiş, ç?k ;nik~ardc>kn Kief .ııarı, Mo•kovadan Briııınsk yo-
15, Kaliforniyadan Vliıdivo-;tok'a muhımmat ığtınam. e~ı~ \ e ~ırç lu ile Kief'e giden ve cenupta başlı-
12 b' ·ı f d kıımyonlar ele gecırmıştır. Lokon10- <'a miinakale hatlarından biri olan 

" ın mı mesa e var ır. . tif. çılgın bir süratlc yrıkındaki is- dete şiınenclifer voluııun başladığı is-
Normal zam:ınlarda Lon~ıa· tasyona doğru ntılrnış \"e hurada bu- tasyondur. 

dan kalkan gemıler Kap yolıyle lunıın ve Alınan ııskerleri ile yükllı 'l'iverskoya geçidiyle Kremlin teııi-
Basraya ancak bir ayda varırlar- olan bir trene çarpmıştır. Bu müsn- satı da ciddi hasara uğramışlrr. 
dr. Ayni mesafeyi Nevyorktan demede en az 1!10 :r.abit ve n~l;f'r tc- !Vlosko\'a istasyoıılurın;ı ,.e clcnıir-
kalkan gemiler 45 - 50 glinde ya. lef olınu-tur yollarına yapılan ıııuvaffcıkıyctli l;ı-
pıyorlardı. Şimdi harp içiııdeyiz. y elina mıntakasuıda :ırruzlıır nakliyııtfa pt"'k bliyi.ık 7.0r -
Vc.purlar kafile halinde sevreder- L d ? 8 (AA) SovyE'l kıtn- 1 luklar ı:ıkarnıakta Vf' i;ışeye mtıni ol-
1 1 d -11 on ra, ~ . · - · ı k 
e~ ve ara ~rın a en az yo u ge- ları Yelina mınt..-ıkn~md:ı t:ıhaşşiit et- nıa ·tadır. 

m:ye uymaga mecbur olurlar. Bı- tikten ve Almanların mevzilerini 7.a- ================ 
naenaleyh vasatı seyri saatte 1 O - ala düşürdükten sonra, 10 kaı:abayı !ardan hasıl olan yangınlar görulmek-
15 mil olarak kabul edı::biliriz. istirdat etmişlerdir. Mareşal Timo- tedir, 
Bu rakkamı limanlar arasındaki çenkonun kumandıısınrlaki kuvvetırr 
mesafe üzerine hesap ediniz. yal- Almanların sahilin gerisinde vücude 
r.ız bu limanlara kadar scvkiyat getirdikleri üç müdafaa hııttını zap- Mosk°':a, 28 (A.A.) Lozovskl. 
yapmanın ne kadar zaman ala- tPtmişlerdir. gazetecilere beyanatta "bulunarak Le-
cacrını tahmin edebilırsiniı. F~z- Sovyetı:rin sağ cenahı tanklnrd~n ningrat ile kara ıniin:ıkaHltınm kesil-

1 
"' l k b" d b 1. l ..l yardnn germeden harekete J?eı:mış, memiş olduğunu söylemistir, Lenin-

a o ara ır e U ıman ar .... ~ fakat topçu kuvvetlerinden mükem- gratta vesika u~ulü ihdas edilmiş ise 
I\Ioskovaya kadar olan mesafeyı mel surette istifade etmiştir. Sağ ee- de hiçbir gıda maddesi ekslk değil -
ve nakil imkanlarını göz önünde nah kuvvetleri Desna'yı geçmek ıs- dir Lozovski Almanlarm Ösel ada-
bulundurmak lazımdır.,, tiyen motörlil 'Alınan alaylarının bu sın; zaptelmedik1erini teyit etmiştir. 

Görülüyor ki, Sovyet Rusya teşebbüslerini akamete uğratmışlar- İngüiz tayyarelerinin 
daha uzun müddet kendi istih - drr. Bu muharebe esnMınd11 birçok 
saliıtiyle geçinmcğe mecburdur. Al~~n ta~kl?rı. ve ım-hlı otomobill .. ri faaliyeti 
İngHiz ve Amerikan yardımından tnhı .p . edılmış!ır. Londra. 28 (A.A.) - Hava Nezıı-
Sovyet Rusya ancak ilkbaharda Lenıngrat ta sıkıntı artıyor reti, İngiliz tayyarelerinin Rus - Al
istifade edebilecektir. Bugün l- Cenevre, 28 (A.A.) - Times ga- man cephe!'<inde günden glıne daha ge 
çin Jngilterc ve Amerikanın Sov- zttesinin bildirdiğine göre, Leninı;ır;ıt niş nisbette harekata l:itirak etmekte 
yetlere yapabilecekleri yarcilm halkı yalnız topçu ve hava bombar- olduklarmı bildirmektedir. Hava Ne
f::ız1a miktarda tayyare gönder- drmanlarmdan de~ll. ayni zanı<ıncla 7.areti, bilhassa taarruz harE'ketlerin-

cu,.uzlu!d:m \"e elektı_.k~i;-:liktcn de tı- de İngili~ avcı tayyjlrelerinin Sm·yet 
ınrl:tır SO\')"Ct Rusyanm oııü- kıntı çekmektedir. Fin topraklrırnclan bombardrınan tayyare>lerine refaırnt 
nıı.ızc.!eki kış içinde ha't·a üstiinlu- Lenin.ı:rada doğru baKıldı:>\ı zaman, etmekte nldukhırını haber verınekte
gt:nu kaybetmemesi, bugıinkii bilhas!'<a gece korkunç bir manzara cllr. Diin İngiliz a\'cı tayynn•lerl. M~s
vaziyetini muhafaza edebı!mcsi karşısında k;ılııımaktadır. Çünkii o scrclun Lo; tipinde iki tay~ ııı·e düşur-
kiıfıdir zaman birbirini takip eden inCıl.ik- ı ınüşlerdir 

Necip Ali 
Küçüka Dün 
Vefat Etti 

---- _.,.... 

4\ fi 

• Mizaha ve 

-- ---~ 

1 1 

Dostluaa Dair. 
Yazan: Naci Sadullah 

Bilmem, koca kafalı Hasan bey.
gazete sayfalarında hortlat· 

maya çalışan küçük başlı genci tanıı 

mısınız? 

1 Adma "Orhan Ural.. denilen bu ço. 
l :l!ğu "Son Posta" da tanımıştım: O 

! 
,un heniız pek acemi olan kaleminder 
fırl~yaıı "Pazar ola Hasan bey'' !er 
tıpkı istımi arbdan gelen mahut va-
puru hatırlatırdı: Çünkü evvelA biça
re Hasan beyin karikaturlcri çizilir 
ııiıkteleri ise sonradan bulunurdu 
Orhan, bazan altından pek mlişkulat· 
l:ı rlogrulab:ırlııh. ve ekseriya altındaı 
hlç k;ılkam;ıdtiiı bu ikinci ve ağır İşi 
yani o karikatürlere bireı nükte kat· 

1

1 
mak vazifesini. bir çok günler bu sa· 
tıdarın naciz muharririne vüklemh 

1 

ve bu yüıden. hu angaryayı fisebilil· 
!ah yerine ~etiren dostuna bir hayı, 
teşekkür borçlanmıştı. 

Dün "Şaka,. mecmuasının son nÜs· 
1 hasını ıtözden geçirirken anladım k. 

Denizli mebusu mcrhnın 
Necip Ali Küçüka 

Teessürle öğrendiğimize göre, De
nizli Mebusu Necip Ali Küı;üka ev
velki gece Büyükadada vefat etmiş

tir. Ölümü, memleket için büyük blr 
kayıp olan Necip Ali Kuçüka, 18U2 
de Deni:r.lide doğmuştur. Muhitinde 
iyi tıınınmı'i oları bu ateşli ve inkı -
hipçı ~ene;, hukuk tahsilini bitirdik
ten ı:;onra Eşme kazası mtiddelumu-
ınlsi ol;,ırak devlet memuriyetine in
tisap etmis ve bu esnada düşmanhırın 
İzmir ve havalisini işg:ıliyle başhyan 

milli harekata iştirak ederek Aydın 
\·e Denizli <'ephesinde bilfiil düşmcı:ı
la çarpışmış ve rnuntazam kuvvetle-
rin te~ekki.ilü üzerine çalışmakta 111-
dum.ı Kııvayi Milliye çeteleri arasın
rlan Büyiik Millet Meclisine meous 
s~ilmiştir. 

Evli ve iki çocuk bab:ısı olan Necip 
Ali Kiiçiıka Büyük Millet Mf'Cfüinin 
bırinci devresinden itibaren dahilt si-
yasetimizde daima mümh1z bir çehre 
olarnk göri.ilmüş ve <'lteşin ruhiyle 
inkılap düşmanlaı·mrı karşı muhteiif 
~azetelerdc ve İstiklal Tll<ıhkemesinrte 
çetin bir mücadele hayıı~ı geçirmiştir, 

Bu acı kayıptan dolayı, merhumun 
kederli ailesine derin t;:.ziyetlerim izi 
:-:unarız. 

TAKVİM RAMAZAN .. 
• 

PAZARTESi 
ım.Jık O ile lkındl ıftar '"t•ı 
s. o. s. o. S. D. s. o. S. D. 

4.16 12.5 15.25 17.58 19.2S 

Orhaıı, bütün eski borçlarını ödeme~ 
istemiş ve bu maksatla karaladığı ka
rikatürlerle -anlaşılan eski patront 
olduğu için- Halil Lfıtfiyi "Eskici,, ye 
anlaşılan eski hamisi olduğu iç:n, Ni
zamettin Nazifi "Tuzsuz Bekir'' e, vt 
anlaşılan eski rehberi olduium için 
beni de ... ''Bekri Mustafa,, ya benzet
miş ... 

Fakat, sahibine kalemim:Zle hlznıet· 
ten başka hiç bir kusurda bulunma
dıiımız dost bir mecmuada yer bu
lan bu teşbihler beni, çok daha §İd
detli düşman tarizleri gibi güldureme• 
di. 

Şı.iphe yok ki, bizler gibi senelere• 
münekkit mevkiinde yer alan, ve btı 
mevkide cesaretle, samimiyetle yapıl· 
ması farzolan mesuliyetli ve çetin va• 
.,_ifeyi, düşman kazanmak, veya şerre 
uiramak gibi mini m:ni korkulara as• 
la feda etmiyen vatandaşlar, sağa, so• 
la vurdukları darbelerin çeşitli akı;ü. 
lfmellerine sabırla kat1anmıya mec• 
burdurlar, Bunun içindir ki, seneleri~ 
tecrübeleriyle bizler -ekseriya sinsice 
yapıldığı ve asla yüzümüze karı::ı 6ÖY
lenmediği için- cevabını bile vereme
diğimiz nice düşman iftiralarına, nİ· 
ce dıişman tarizlerine istihfafla gii. 
lümsemesini Öğrenmişizdir. 

Buna rağmen o teşbihe şahseı 
gülemeyişimin sebebi, bir dost eliııdı 
bulunduğunu bildiğim bir yaydan fır· 
laması ve şükran beklediğim bir mem· 
hadan küfran getirmesidır. Fakat bcı 
bu vil.kıayı, hem mizah mecmualarımı· 
zı dolduran nüktelerin cibiliyeti, hen 
ele insanlar arasmda maalesef gittikç• 
iptizale uğrayan dostluk telikkisir.it 
acıklı mahiyeti hakkında bir ömel 
v~rmek için yazdım: Eğer bu örr.eğ 
vermek arzusunu yenebilseydim, bt 
bahsi mevzu edinmeye bile lüzum ı;ör 
mezdim: Ciinkü Bay 'Orhan Ural" I; 

1 

mezdım: Çünkü Bay "Orhan Ural" l; 
ral .. arasındaki mesafeden bile uzun· ._ ____________ _.dur! 

Çek ya' da Fevkalade 
1 

'vrupada isyanlar 
Tedbirler Çıkartllacal 

( 8.i'I 1 incide) ( B;ııtı 1 incide) 
hiyaneti vataniye cürmiyle Alnım Bir müddettenberi Danimarka mü 
ınal<amları tarafından tevkif edilmiıi- tesna olmak üzere Alman işgali altın 
lir. da bulunan on Avrupa memleketıııdı 
Değiliikliğin sebebi ııedir? ht'!p birden isyan çıkarmtya matuf O• 

L d a 28 (A A ) _ "B B C ·lan projelerin hazır olduğu mallıın· 
on r . . · · ~ .• , du 

Bohemya ve Moravyada ôrfi ida- ~nnimarka müttefikler armn kon· 
re ilan edilmiştir. Umumi v.1linin feransma mflmessll göndermemiştir 
değişmesine sebep Çek işçilerinin Diger dokuz me.ınlekctin yani Nor. 
yavaş çalışmaları ve sabotajları- \'eç, Holanda. Belçika, Lüksemburg 
dır. Temmuzda imalat yüzde 30, Yugoslavya, Yunanistan. Fran!;a, Ce· 
ağustosta yüzde 40 düşmüştiir. koslovakya Ye Polonyanın Londradıı 

murahhasları vardır. Ve memleket
lerindeki isyan hareketleri ile şu ve

Bol Tank ya bu tarzda temas halinde bulun· 
maktadırlar ... 

"Rusyaya 
Verilmeli .. 

<Başı 1 incide) 

fabrikalardan büyük bir kısmı 
düşman tarafından kullanılma -
ması için tahrip edilmiştir. Bu 
sebeple Rus imalatiyle kayıbın 
doldurulması imkansızdır. Rus
ya, Britanya ve Amerikanın yrır
dımma güveniyor.,. 

Bir filo daha gönderildi 
Londra, 28 (A.A. Londra 

şehrinin av tayyarelerinden mü
rekkep bir filosu bugünkü pazar 
günü Moskovada yap.ılacak olan 
gençlik toplantısına Ingiliz hava 
kuvvetleri ile Sovyet hava kuv -
vetleri arasındaki bağr tehın·iiz 
ettiren bir mesaj götürmü!jtiir. 

iran'daki hazırlıklar 
Londra, 28 (A.A.) - Tahraııduki 

Rus ve İngiliz eksperleı·! Rusyaya a
zami ınikdarda malzeme gönderilme6i
ni temin için şimendifer, kamyon ve 
deniz nakliyatını ıslaha çalışmaktadır
lar. 

Teknik teferrüat Rus askeri h'!ye
tince tetkik edilmektedir. Ruı:: asker
lerine İngiliz hücum tanklarının sevk 
ve idaresi öğretilmektedir. Bu maksat
la talim mektepleri açılmıştır. 

Bir Amerikan gazeteşinde 
Nevyork, 28 (A.A.) - "D,N.B.": 

Hearst'in muhabirlerinden Kar Von 
Wiegand şöyle yazmaktadır: 

"Sovyetlerin askeri mukadderatı ta
ayyün etmi~tir. Stalin'ln orduhrmı 
ancak bir mucize kurtarabilir ve ln
ıiltere ile Amer!klnm bu mucir.eyi 
yaratmalarına imkan yoktur. Evvela, 
bu iki memleketin,· Almanlar tarafın
dan tahrip edilen Sovyet endül!ltrileri
nin % ellisini yerine koymaları, son
ra da Sovyetler Birlii'ine vaadett:k
leri yardımı pek kısa bir zamanda, bir 
kaç hafta içinde veya hiç olmazsa bir 
kaç ;ııy içinde yapmaları lazımdır. Cun 
kü bu mıiddet ıı:ec;tikten sonra bu iki 
memlcket:n Sovyetler Birlığine ancak 
sembolik bir yardımda bulunabilirler. 
Her iki memleketin mümessilleri şım-

Mnknle muharriri, Londrıı hep bir
den yapılacak olan galeyan hareketi
nin işaretini henüz vermiş değildir 

demekte ve Almanların ellerinde bu
lunan rehineleri imhada tereddüt et· 
nıiyeceklerini ilave eylemektedir, 
Şimdi tetkik edilmekte olan mese

le, Avrupada bir isyan çıkarmak vı; 

f;ıknt matlüp gayeyi elden kaçrmu -
yıırak muvaffak olmaktır. 

Frarısada 20 komüniRt 
kurşuna dizildi 

Paris, 28 (A.A.) - Ofi: Paris mat,. 
buatı, 22-23 Eylül gecesi, bir mühim· 
mat deposundan külliyetli mikdarda 
infilak maddesinin komünist olduğu 
muhakkak müsellah haydutlar tarafın 
dan çalındığını yazmaktadır Bu sir
katten sonra ve bu hırsızlığın yapıldt· 
ılı mahalle yakın bir mevkide 24 • 25 
Eylil 1 gecesi ve '25 EylOI günü askerı 

nakl:ye trenlerine ve Fransız trenle 
rine kar!)ı mevadı infilakiye kullanı· 
!arak suikastler yapılmıştır, Hassater 
faal 20 komünist işgal makamatı ta· 
rafından, mukabelei bilmisil olmak Ü· 
zere kurşuna dizilmiştir 

Eski İran Şahı Dün 
Hinclistana Hareket Etti 

Tahran, 28 (A. A.) - Eski İran 
Şahı Bandera vapuriyle Bender Ab
bastan Rindlstana hareket etmiştir 
Aralarında Veliaht da dahil olduğı· 

halde dört oğlu ile iki kızı ve damat
larından biri kendisine refakat et
mektedir. 

Üçlü Paktın Yıldönümü 
Bcrlin 28 (A.A.) - UçlU paktın ille vıl 

donumü munasehetiyle Alman Hariciye Na 
zırı :M. Von Ribbentrop dun •kpm Adloı 
otelinde bir kabul ruıni yapmr~tır. Bu kabu 
rosmindo tlçlU pakta dahil bulunan memle 
ketlerin ıiyad mümessillik erklru hazır bu 
lunmutıur. 

Alman ~"lJ'İCİl"e Narın. n\!ltteflk devle 
milmessılletini ulirnlarnrş ve Uçl!I palıtın h• 
ılk yıl donilmlln!in m1nası Orrr!ne d•kkıt 
çekmiıtlr. 

di ölmek ıiz:ere bulunan bir hast, nn 
ba!lt ucundaki hekimler gıbi Moskova· 
aa bulunmaktadrrlar,,, 
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"dreotı "'"stfnTıPlr 2!\ tturu~n.ır 

"- Sen 11imdi mi girdin'? Yok a 
burada idin de blzı mi dinliyordun? 

Ben ancak sizin kavganızın .o
nuna yetiştim. Anl:ıdığımn göre, h!l
lfı ıslahı nefis ettığin yok Barney, 

Barney yüzüne derin bir istihfaf 
işmlzazı verdi. "Eğ<'r lursız değil en 
bıle seni hırsız sanırlar,, dedi ve de
vam etti, 
"Şu acemi kız meselft; hayat nedir 

ne bllır? Sen Petcr'i daha görmedin 
değil mi? Evde• Gidip şimdi ona ha
ber vernyinı. Hiç deflşmedi, yine es
ki bildiğin Peter K ane. Dnha haliı 
kızı için nyılıp bayılıyor, nerede ısc 
kızın ayak b:ıstığı yerleri eğilip eğl
lıp öpecek, Cocuklnrmı bu kadar sev 
mek, onların bu kadnr düşkilnil ol
mak, hiç de tabı! değildır ... 

İhtiyar sözüniln bur smda başın ı 
nııııtsız b r edn ıle sallndı: "Şimdı f\
ptl5ler koku lor, çoı<: sopn ise y:ı ak. 

Hiç böyle tahsıl, lerbıyc mi olur? 
Sop yı çocuı:unun kıçından esirge
din miydi, bil ki, çoc•ık şımarmış, 

bozulmuştur,, dedi, 
Arkadan gelen b·rı ınln nynk ses

lerini duyunca, Johy birden döndü. 
P('ter idi. :ıltmL~ yaşına \ c kar gibi 
bC'yaz !;açlaı ına r.ığnıen bayrak dire-
ği gibi dımdıkti. Sırtında bır kurşu
ni Cnketalay vardı. Yele •i ba ka bir 
kumaıştandı. Bir saniye şa aladı. Kaş
ları çutılayım elerken, yuzu bır te
bessümle apaydın oldu, sonra hızlı 
hız.it ilerledi, ıkı clinı uzatıyordu. 
"- 1''ena gilnlcr geçırdin Johnny,. 

dedi. Sesi tıpkı eskısı gıbl mağrur 
olmakla beraber muhabbetkftrdı. 
"- Evet iyi giınler değildi ammıı , 

bana şimdi soracak olursan n art
moor'daki haplsh11neyi Pankhurst'a 
tercih ederim. Orada d:ıha az budala 
var., dedi , 

Petcr onu koca bir Japon şemsi
yesinin gölgesine dizılmiş sandalye
lerin blrınc oturttu, Pet.cr'dc biraz u
t ngaçhk, biraz d::ı sıkılganlık ':ırdı. 
John'a: 

Hapi~h:ıncde be m tonıdıkla
rımd ın kimseye rast s ldln mi?,. di
ye ~ordu , 

John h iç istifin i boı.mıynrnk 

Fikret, Mehmet, C"ezmt, Fethi, D nı , 
Abdu , İbrahim, Reft't. 

İSTANBULSPOR - HEYK07. 

Lig Maçları 
Son olarak fst:ınbulspor ıle Bev

koz şu kadrolarla kar ılrşm~lardır
fstanbul por Fıkret, Sabri, Faru'c, 

Emer, Rüştü, Cellıl, Kadir, Tarik, 
Mükerrem, Sc>yfJ, Yavuı 

Fener, 
Ve 

Galatasaray, 
lstanbulspor 

ıcırıka No. ~ 

Lcggc',, yi gordüm!,, 
Diye cc\ap \erdi. 
" lştı• bı"'n Cl<' tam o Jel• mı duşa-ı 

nüyordum. Keyfi nasıl?,, 

Petcr ıçın ıçın merakla yanıp du
rurken, bu suaiı ll'ıf arasında orul .. n' 
baştan sn\'ma bir sual glbı sonnu t:.ı. 

John "O çıkalı altı ny oldu. Bılı-

.>'Orsun de il ıni? 
Öteklnın yüzu bulutlandı: 
" Altı ay mı? Emin ın· n? 
John bnşmı salladı: .. 
" - lliç haberim yoktu y hu! 
"- Ben herhalde duyduğuntı sanı

yordum. Her ne ise! Herif sana her 
haldi.' ll~ık değil. 

Peter'ın tebessümu yayıla yayıla. 

az kalsın bir güluş olacaktı. "Beni hiç 
sevmediğini biliyorum. Frrsııt bulup 
da onunla hiç göruşmedin mı?,, 
"- Onunla konuşmak !çın bir fır

ut aranııya !Uzum yoktu. Çünkü o 
çamaşırhanedeydl. Hep birkaç gardi
yana rilşvct vere vere herifleri yola 
koymuştu. Onun için hapl"hancdc dl
ledl~inl yapabiliyordu desem yalan 
Bylemem olurum. Sana kar ı din

ml'z, ya\:ı lamnz. ISlmez bir kini 'liar, 
Cnun hnp ı:haneyc tıkılma ın;;ı enın 

se-ben oldu2unu aıövlllyordu. 

·Arkası va r ) 

Beşiktaş, Altuntuğ 

Galip Geldiler 

Beykoz: B hndır. K :miran, Sadet
tin, Cahıt, Kemal, Mc>'hmct, Kftzım, 

Aytekin, Ş:ıhap, Rcbıl, Salfıhatt n. 
Beykoz, birinci devrcdC' fstanoul

sporun düzgUn oyununa enerjik bir 
şekilde mukabele C'ttl ve büUln gay
retlere ra ınen haftaym golsüz ola· 
rak bitli. İk ncl dC'\ renin yC'r'lıncl d-ı
kik:ı<:l!ıda Tarık kafa le tı kımını ııa
lıp vaziyetC' oktuktan sonra, K. 1ır 
40 ıncı dakı d ıkınc' YJYJ yaptı 
'C' İstanbulııpor 2 - O galip va:dyt'te 
geçtikten onra, B yk'lz son dakik -
da bir penaltı k z ndı. F.ık t ist fa
de ed('medı H ::em Ahmet Adem bi
raz rr utcredd.tti. 

Yeni Bir Kurs 
Futbol AJ nlı •ı, t ıın aptanlı nı 

y paeakhir ı ın b.r kur.: :ıçm,.ıya k. -
rar vcrmı tir, Bu kuı ta. Galatasa -
ray ve Fencrbahçe antrenö ;.ı !le Ke
mal Hnlim ders \ creccklerdır. 

Tenis maçlar 
Sonhahar tcnıı1 müsabak larınm dô-

mi final maçları dun Moda n.,.ı .. 
kliıbü kortlarında yapılmı§tır, 

TEK ERKEKLER: 
Hasan - Rcggis 6 - 3, 6 - O, 6 - O 

Hasan galip, 
Muhittin - Melih 6 - O. 2 - 6, 9 - 7 

Muhittin g:ılip, 

ÇİFT E RKEKLER: 
Holmcs - Mac Rey, Alaaddin Semih 

6 - 4, 6 - 3 &alıp. Muhittin, Bcy'amcnc, 
Zeki Rıza, Hasana hiıkmcn galıp, 

YENi ACILACAK 
<\iNEMA ---

Bu Mevsimin En Yeni 
Ve En Güzel Filsr 
lerini Getirmiştir 

-- <> 

Senenin En Heyecanlı, Muazzam ve İlk Fransız Filmi. 

BAŞ ROLLERDE: 

ROGER DUCHENE ERICH 
STROHEiN CLAUDE DAUPHIN 
Çarşamba Akşamı MELEK 'te 

'----------------------~·ı Ankara M. M. V. Satın Alma 

Komisyonundan~ 
A n •ıda muhtas:ır vacıfları yazılı elektrojen grubu sntm nlınacnktrr. 

ou hu u ta g5r0mıek \'e fenni şartnamesi bilahare lckcmmfü ettirılmek 
llzere al·ık d r firmaların 10 Birlneltf'şrln 941 gunünC' kadar Ankarada 
M M V Harbiye DairC'Sl riyas tine mtlracaatlan. 

A - Tnnı"lmış bir fabriknnın mamüHltı olm ı ve yeni bulunması, 
B - DBrt tckerl<'kll. yaylı ,.e s:ıntte 45 Km suratle yür.ıyüşc mu it 
C - Bir adet 65 volt 60 anıp"r ve 3.9 kılovat tokotli ve diğer dort 

•rledl 120 volt 150 ampf'r ve l R kllovnt takatli din:ımolu ve tcvzı tablolu. 
D - 4 - 6 sllındirli 4 zamanlı benzin veya Db:el motörlü gn.ıp alı-

' (.' ktır. 
E - Grubun üzeri ve yanları saç evli ve yanları çalışırken yukarı 

ıldırılnblllr \e mail çatı halinde şekilde kap11lı olacaktır. 
F - Her grubun bir komple yedek tekerleği. 4 tonluk kTlk~ı. dl

rıamo ve motör için yedekleri ve lüzumlu avadanlık ve t h.m1ları ola
·aktrr. 

G - Grup hfıkl renkte bir kat astar ve iki kat yağlı boya ile boyalı 
ılacaktır. 

H - Takımlar ve yedekler münasip bir ııandı~ıı ycrfoştlrilml~ ola
caktır. (8548 ) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
y bancı diller okulu lkmAI imtlhanlan 2.10.941 pcr,embe ıtınil sııu 

9 da bnşlayıp 7.10.Dtl ulı ıünfi btteccktlr . %mtiha.n ıünü ve verlnı e-
renmek üzere ilgili talebenin mOraca.Uan (8534) 




