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Her yerde 5 Kuruş 

r Ta r i h i 'r i 6 Agv ustos 
takvim 

Oahid Y AUJIN -
lgraflar İngiliz 

saati 
" Ağustos 1903 

Malıf'donl ada Türk ha
kimiyetine nilın' et \'t>nnek 
ıçin İhtilal t~.rtip Cden w kat,.. 
Hamlar yaııa.rol.: Avrupanın 
mfülahalesbıi temine <:.ah';'~m 
Bul~ar eşkıya6ı l\liğl-ı dağın-
da 1500 kişilik bir kmY<'t 
foJ)WmajiJa muvaffak olmu5-
la.rdı. Bunların uzerine 1 lirk 
ktıvvetwri sevkcdilcrl'k lmn- , 

tir. l 

ürkün kara bahhn• yenip kar 
günleri ak günlere çıkardığı saba 

· in İran top
"rdiklerini ve 

· n de şimalden 
ıklarım ha-

ıliz ve Sovyet 
hiikfımeti 
tleri yü
r ihtilafı 

h bir ~pışma vukua Aclmi~- ı 1 

~!!!~~ 12!~·etler ıl 
\ 'C is)-anlar tertip ederek 1 
Tiirk hiilrilınetini Makedony~ 
<lan ~ıka.rmak isteyen Bulgar ' 
eşkıya.sının mesaisi 1..elıirli 
uetfoelerini venneğe haşlaııuş 
ve Rusya. ile Avusturya hii
kfımetl~ri Ma.ke<lonyıUla ~·~ 
pılmasım Psfodikleri ıslahat 
hn.kkınd.-U.i kar:ırL'lnm Bahı
fıliye bildirıni~ierdir. 

ltı~vcut .(>f d ~ al ar teati 
~iğini - Fakat 

naı.:&.ça: t:~· te olan 
~n İt~ \Jjb osı mem-
te ke.u~ ~ıllSı da bir anlaşma 
bi Vlid .ttmesi ümidini beslerken 
\ı rdenbire meselenin bfiyle bir 
b~~et kesbetti~ni g~~ck 
lZi cıduen müteessır etmıştır. 

İran suba.y \'e erleri alay sancağı önünde 

~·...., lngiliz ve 
ı lran'ın Sovyetler 

22 Ağu;tos 1903 

26 Ağust-Os 1338 l ı 922) tarihi
ni ikim unutabilir~ Bu tarihi tt)S'it 
t'<~ ola.n )ıa!."lı:ı: biz ,ıeğiliz. ım

fün miista.k~J Ti.irk n.r-silleri hu mutlu ı..rii· 

nii taıiz e<k>ceklerdir. 
Uunda.n humım IH~ ıl M vel buı.;ün Afyon 

Karahisann Jal~ın kayulıklan ~ı.rasıoda.n kurtulu~ giineşi 
doğmu~f.tı. (Sonu sayfa 2 sutun 4 de) 

------------------.i(oınşu lran hükumeti ile 
llıilnaaebetıeıimiz alelade kom
:u~. ve doı;tluk rabıtal~ıını.n 
~ UStUne çıkan samımı bır 
bi l'deşlik se\iyesine vaımıştır. 
~ ğer taraftan lngilız mılletiyle 
l.... __ rnUtteijk bulunuyoruz. Ve 
~ebnilel münasebetlerde 
~ 'Ve adalet prensiplennin te
ki ~.ettiğini görmek yolunda
~ rnucadelelerde ideal arkadaş
~ . ~iyoruz. Binaenaleyh biz hu ıçın bu iki dost ve müttefik 
lr·k~~tlerin aradaki suitcfeh
" UJnu bu kadar had bir şekle 
dıartiı~aları ancak esef uyan
~hilir. Mamaafih ha1a dos
ia<} e ve normal münasebetlerin 
~ ~il~bilcccgi h~kkın~n. ü

ırana veri· 
len müşte
rek nota 

.lranın istiklal ve 
tamamiyetine 

dohıınulmayacak 

J askeri irana girdiler 

ld ~~~~~ 

U r U m U • - k(iylerini yakarak ve silahsız 

-0

- Yürüyüş üç istika- hulduklan Türkleri öldüre-
rek Ohri şehri civanna kadar 

ıra.n'ın halen metten devam ~'3.kla~ışlnrdır. ]i"aJmt bunv 

J 1 ALM~N_- !t US 
HARBi 

jP> LMAN -RUS 1 
HARBi 

n·ethnızi kaybetmış değilız. 
~r aralık Ankara hükume -
lund ~ir tavassut tcklifındt; bu: 
ta Ugu, fakat lran kabınesı 
~ l'afından bu teşebbüsün iyi 
ç ~ılanmadığı şayiası ortaya. 
d~ış. ve arkasından tekzıp e
ı .. Inişti_. Muhtelif nokta\ nazar
~ telıfte ve Meta neticesi 

1 lunmaz gibi görünen ıhtılaf
~tı ~zel bir tarzda hallctmek
c· Şohret kazanmış olan Hari-
~'Ye Vekilimizin kabihyetinı bu 
b CSelecle göstermeğe imkan 
"°~arnamış olmasına cidden tc
-.:ıUf edilir. 
d F'ilhakika İngiltere tnr~fu;ı
d~n lra.n milletine karşı • hıçbır 
~anı~ ~ bcslenmcdiğine 
-·unız ~ 'f~~ 

Molotof'urı..,verdiği nota
ya göre R-us kıt'alarının 
lrana girmeleri 1921 iti
lafınm altmcı fıkrasma 

istinat etmektedir 

TehHks oecince Rus· . ' 
kıtaatı 1 randan 

cekilecek 
' 

d • d!l eşJ.ayadaıı bazıları vuku-
200 ,000 ki•iyi si- e ıyor 1 bulan rnu~ınede maktul 

~ -o-- ıliıı:oiinoo fı.-dJer perişan bir 
lah altında tuttu- Cenuptaki Britanya kuv- halde lk:l!:tılar. 
ğ u t a h m i n vetlerine General Vavel, _, ________ • 

ediliyor Basra.daki lngiliz kuvvet- S 
. Bugü~üi ·~:ı.n .ordusu 17 ı lerınede Arbu~hnot o n 

pıya.tle tumenı. b•r Z1rhlı tu- kumanda edıyor D lk a lk 
,ğa,)'1, ıo jan<lanna alayı ve O ~ O ~ 
btr ~ lnttistıaki\ hudut bir- s t k ti • d \9& ~ 
~~~=nlerim~~~di~~ ovye uvve e

1 
n e 1 R A N 

san ha.kınımdan son zama:n- Kafkas yadan ran larda ;yerıi silahlarla tak-

) ~~:ı:~ın::~::~~~·~;oo2 ~·~ topraklanna girdiler mukavemet 
J ptyade ala~'J Ye lıir foJ>\'11 d • 

tıabunmtlaıı mUteşekkildir. e J Y 0 r 
İramn halen 200 bin kiı,i~i 
silah altında tuttuğu tah
min edlhnekted.ir. 

1.ran hava ku\'\'etlerine 
gelinoo bunJann 800 - 850 
tayyaredt•n :rnUteı;ckkil ol
duğu 7.annolunmakt.adrr. 

Bunlann y'.lU'JSı t;On sis
tenulir. lramn deniz kuvveti 
;yok gibidir. Son za.ınruı1arda. 
lra.n ordusunun en mühim 

1 
kısunlan ;Irak ve Sovyet 
huduUan clvannda toplan
ını~ bulunuyordu. 

(Ankara radyo gazetesi) 
aııııı--.--.---.. .... -.......-..~ 

ln.gilizler lran 
şehirleı·ini bom· 
bardıman ettiler 

Londra, 25 (a.a. )- Londra
nın .salahiyetli mahfillerinde 
burun öğle üzeri lrana dair 
mevcut m.Lhimata göre, lrana 
giren Britanya birlikleri bazı 
mukavemetlerle karşılaşmış • 

tı SovYetıetiBlrliğinin de lrn
g a karşı ı~ fikriyle harekete 
lt~'lnediği aşikardır. Bu iki hü-
fı ırıetin ·~n hükumeti tara- -:l ~~ 
nd~;.}?i_r tehdide manız kal- ı d ~ 

:acı.ıı_rtfl!:da muhakkaktır. Bi- Kafkasya a , . ~ 

]ardır. Fakat ne bunların vu
kubulduğu yer ve ne de bu mu
kavemetlerin derecesi henüz 
bilinmemektedir. Basra körfe
zinde Bender Şapura İngiliz 
kuvvetleri çıkarılmıştır. Bu kuv 
velert de ba?.ı mukavemet gör
müşlerdir. Fakat bu henüz kat'i t

~e.~· böyle zorla İran hu- lraan t · · 
• ~~a~~eçmek gıbi bir hare- İran hiikünwtine bir not.'\ tevdi 1"ıren ngıliz kuvvetleri 

d h. eden MOW1'0F Mu·· şterek bı·r kmnandanı WA V•~ı. 
• 01,:~ mazur göstermezse c ıç 
~a izah cdebile('ek hiçbir Moskova, 25 (a.a.) _ Sovyet h k l Londra, 25 (a ~ı l - Reuter: 

1hp tasavvur edemiyoruz. başvekili ve hariciye komiseri cep e uru uyor İrandaki harekat planı hak-
• ~ thafın tarnilan memnun Molotof bu sabah Moskovadaki kında hiç bir tafsilat verilme • 

(Sonu sayfa a •ütun 6 da) 

Churchill'in nutkunun 
akisleri 

JJloskova bildiriııor 

Bir şehri 
geri aldık 

Berlin bidiriyor 

Düşmanın 
Kaybı ağır 

Giisterdiği nuı11af- Yeniden çok nıü
f ahiyetlerden do- hiın Sovget teşeh
layı Mareşal Timo- külleri imlıa edildi, 
çenho Kızıl ordu- lıaı eJ,atıınız devam 

yu tebrik efti l ediyor 
Moskova, 25 (a.a.) - Sovyet Berlin, 25 (a.a.) - D.N.11.: 

orduları umumi karargahının Alman hava kuvvetlcrıuden 
25 Ağustos sabah tebliğı: muhim bir teşekkül 24 A~ıs-

24 - 25 ~stos gecesi Sov- tos, Gomel ile Kiyef arasın in, 
yet kıtaatı ınxh{jlm, No\•ogrod, bırçok dü§man kıtaat tecemıJtıi
Dniepcr - Dubrovisk mıntakala- lt1riııc ve şoselere hücum ı v 
rında şiddetli muharebeler yap- rek kara ordu.sunun harek.ı Lı
mışlardır. , na büvük bir muvaffakıvetle 

Harp gemilerimiz Baltık de- yardım etmiştir. ~ 
ııizin<le harp malzemesi naklet- Düşmanın iaşesinde büvük 
mrkte olan dört <liişman gemı- bir rol oynavan ve çok eheuıı ,,_ 
siyle bunlara refakat etmekte ,.elli bir şose ve dcıniryolu :rıi
bulunan iki sahil muhafızı ge- 1 bat mahalli ol::.n bir mahalle or
miyi dağıtml§lar ve tahrip et • ta ve ağır çapta bombalarla ı"ı
mişlerdir. r1f bir hlicurn yapılnuştır. Taar 
Soy~·ctlerin mukabil hücumu 

Moskova, 25 (a.a.)- Dün ak
şam cepheden gelen bir tel
grafa göre Sovyet süvarisi 
cüretkar bir taarruz esnasında 
cephenin cenubu şarki ,mın -

( Sonu sayfa 3 sütun 4 de) 

Fransız Dahiliye Nazırı
nın beyanatı 

ı·uz, Sovyet ordusunun biriknıış 
kollanna ve düşmanın nakil va
sıtası tecemmülerine karşı ) a
pılmıştır. Ateş müthiş olmus -
tur. Yürü.yüş halinde ehemmı -
yetli teşekküllerin dağıtı lı:hh"l 

(Sonu sayfa 3 sütun 6 d:ı) 

1 EYLÜL tı.ı ecek ve izzeti nefislerini ko- Son 1 s.:ıyfıı J Gutun 3 de)) Yazısı 3 CÜ sahifede (Sonu sııyftı 3 siltun 4 de) 
ğ·~~~~re~h~~i~&-----~-----~--------------------------

:~:i;~~t~;::: ::~:'. [}t AR p VAZi y ET i ~ Japonya Amerikanın lngili~-matbuatı ... "Fransa da komü-1 
~~~a ~~~~~~:hn:ı~~ı ':ıtı!: M k L . d Sovyetlere yardımına n;n hararetli nist partisi 

Pazartesiden itil:ren 1 
Karilerimize sıra.sile fcvkalfı.-
:le meraklı, mühim ve sürül,- ~ 
leyici üç yeni tefrika takdim 

a Ve ya turıst şeklinde pek a 
~0~1 Alınan~_n mevcudiyeti~den OS OV a - enıngr S ı· m d 1· 1 ·1 k Q o·· z neşrı·yatı 1 a b~ ranı muttefıklcr aleyhıntle O a m Z,, 
ltır Propaganda merkezi olarak 9 k uuandıklaı1 Jcanaatinden ileri I yUffi8C8 Londra, 25 ca.a.) - lngiliz Vichy, 25 <a.a.) - Gazcte-
f~li:vdrdu. Bu .13ır fi'li vfı.kıa idi Rus tabiyesinin güttüğü gaye hasmı gazeteletinin B. Churçhill'in cilcri kabul eden dahiliye nnzın 
h·~, ~oğruiuğu veya isabetsizliği' yıpratmak ve muvaff akıyetİ nutku hakkındaki miitalcalan -ı Pucheu, demiştir ki : 1 
b~kında tarafları tatmin ede- Tokya halkı şehre pek nın başlıca. mevzuu Husyaya en Bazı ecnebi radyoları birkaç 
~Iecek bir müşahedeye varıl - pahalıya ödetmektir. yakında bir hava taarru- mükemmel ~ekilde yardım et - gündenb('ri Fransaıun karışık-
U llnıası hayretle karşılanabi - mek için iki garp demokrasi8i - !ık ve kargaşalıklara sahne 

~J>~Ü.'jan'eae ettiğimiz vakıaya Tokyo, 25 (a.a.) _ Zanne _ mek zaruretinden bahsolan kı- linde tevkifatın takip ettiğini 

edeceğiz. 

ı - İtham ediyorrım 
Fransa.ya ihanet; 00t"IU 

ada.mlar 
Çeviren: 

!Hüseyin Cahid Yalçınl - -
Siyasi ve fevJ·alade mühim 

ifşaat 
r. YAZAN : 1 zundan korkuyor nin garantisini harekete getir- olduğunu ve bunları kütle ha-

f:~ıce1 bir prensip adamı sı- Emekli General Kemal Koçe_r dildiğine göre japonya, vıacti- sımlardır. bildirmektedır!er. 
' 

1 
a"tiyle bunu tecviz etmemize vostoka g-önderilmek üzere A- Daily 1.'elegraf diyor ki: Bu şayiaları Fransız gazete- 2 G" Tk k I' · ~kan yoktur. lngiltere şimdiye merikan harp malzemesinin ve Amerika ile İngiltere fabri- cilerine tekzip etmeğe hacet - UZ8 1 ra IÇ8SI 
tiıJar bütün bitaraf memleket- Ruslar, ileri vııntakalarda da ken, Ruslar, kısmi bir seferber- petrolünün japon kontrolü al- kalarının Rusva harbine mü- yoktur. Fransanın şehirlerinde Hakiki bir hadisenin romanı wm topraklarına ve haklarına muharebeler vermek prensibini lik yapmışlardı. Buna rağmen, tında bulunan denizlerden ge-ı zaheret etmeleri her zamandan olduğu gibi kövlerinde de karı- j Ynzan: 
.. a~et etti. Hatta harpten ev- takip ettiler, hatta ağır zayiat büyük kuvvetlerini ileri sür- çirilmesine karşı muvakkaten ziyade bu gün lfı .. undır. B. şıklık ve kargaşalık yoktur. 
•el ~ - ti B" 1" w • ·ı · ·· aldılar mckten ve muharebeleri kabul-

1 

Ch h"ll t 'lt '"' f · Ak G" d ı ~ oovye er ır ıgı ı e cere- vermeyı goze · müsamaha gösterecek, fakat urc ı , ngı ereye .-:ıovyet Her tara ta nızam ve asnvif} a -un üz 
tt an eden müzakerelerde Bal- Alman ordusu, insitayifi elde den çekinmemişlerdir. yakın bir istikbalde bu siyase- mukavemetinin kışın devam e- hüküm sürmektedir. ----------
dk devletlerinin hürriyetini fe-ı bulwıdurabilmek için, müret- Bunun mahzuru, üstün kuv- te ancak bu uzlaştırıcı tarzı deceğine ait tam bir kannatle Bununla beraber efkarı u- Me.;simin en güzel ve çok 
Sc~ etmektense müzakereleri a- tep kuvvetlerini cepheye yığar- (Sonu sayfa 2 ııUtun 2 de) 

1 

harekete mukabil Vaşinf>'ton _ avdet etmiştir. mumiyenin mcn.ı::elcrWn birbir hazin aşjt r·onıaoı 
tı~ bırakmak §tklonı tercih et-1 dan bazı tavizler temin ettigvi Daily Meyi, miihimmat mese- lcriylc hiç münasebeti 0

1.rm.yan • ----
'"'f>l görüldü. mından icap eden tedbirleri alır- ı tiler? ve Moskovadan bazı teminat al- lesinin en evvel derpiş edilmesi ehemmiyetli \'Cya cbemmiy .. siz 3 - iyi S1atte olsunlar 
l' li'in muharebesi esnasında' ken bitaraf memleketleri işgal ~ İşin iç yüzünden haberimiz dığı takdirde devam edecek _ lüzumundan bahsederek diyor bazı hadiselerden müteessir oı- 1 tnat'dun kuvvetleri göndermek etmekten hiç çekinmedi. Sonra r olmadığı i~in bu babda birşcy tir. ki: duğunu bilivoruM 

Meşhur bir 1'üyücünün 
meraklı hatıraları 

"~uu bahlssolduğu zaman Nor Alınan diplomasisi bu hareket- söyleyemeyiz. Yalnız şahidi İyi haber alan mahfillerde Rnsyanın mühimmata fev-ı Nazır bundan sonra komü • 
~ . n ve veçten murur hak- leri muhik gösterecek delilleri olduğumuz manzara bize keder beyan edildiğine g<Sre janonya kalfl.de ihtiyacı vardır. Ve ica- nist paritsinin veni faaliyetin • Anlatan: 
~ ı.~tendi ve onların muvafa- keşif ve ilin etti. vermiştir. Dostlanmızın çabuk Vliidivostok "i)lu ile Sovyetler hında bizim zaranmıza da ol- den bahsederı-k şunlaıı söyle • jz k · H b h 1 ı· t ~b:nem.eleri neticesinde Fin- 1n b · 11 ri h k d l t " te · tnı ki Birlignnc silah gönderilmesine 

1

1 sa bu mühimmatı elde etmeli - rniştir: eyre lı un na ocal 
~~diyaya yardımcı bir sefer gilizlcr acaba u mısa c n a ve a a e J m.ın e e. e k "ttih ttiğ" 1 d' 
'\UlnVVeti ihracından vazgeçildi. ameli faydalan karşısında mes- l bera~r lranın ve. Jngil~enin' arşı ı az e ı uz aştıncı ır. Hadiselerin ehemmivetini lst nbuld,ı so yıl ouyü ve i.ıftir .ı• 
b" giltercnin beynelmilel taah- leklerinde tadilat icra etmek ve 1 hayati m~aa.tlerını. tcmın cy- I tar.zı hareketi Sovyetler Birli- Fazl11 nikfıir. olmamalı izam etmek iftemiyorum. Fa- ilemındc kumr. n olan hl.dd ın :i 
~~~;c ve usullere riayette gös Almanlar Kafkasyaya yerlcş- ı leyece~. ~~r bal ~ar~ı bulmala : ği VaşinPi:on ve ı~ondranın ja- Deyl F;kspres, Churchill'in kat bu hadiselerin inkişaf ettik-il · ıbi mC' ı.ur z )•"E ,u ııu:ı !.ı 1 
~di . b . k b' Al meden evvel Ruslarla teması nnı. bütun kalbimizle temennı ponyaya karşı tatbik ettikleri tam bir itimat beslemekte ol- lerl takdird" nrzedecekleıi teh- nocanın bizznt ag md ... n d.<r -
tn gı u itinaya mu a ıl ·ı ederız .u:......ıMrleme siyasetine iltihak dugu-mı göstermekle beraber Ukenin vnhrnıetini de inka~r et- lll!' ib c \C i c ıe,~,· u 
lt ~- erkfmıharbiyesi daha ame- temin edip müdafaa t.edbirleri 1 · j ""'""'".""'" "4\'randı ve askerlik bakı- ı almak mecburiyetini mi hisse~ Bli8eyiıı Oahid l'ALÇIN (Scmu Sa. S 8-ti. i de) Sotıu aayfa 3 alltun 3 de)) J (Sonu ~. 3 .sf. 7 de) meraklı h< .ırala--ı 



' 

E(er lm3nlar tekrar garp cephesine dönerfersB karşııannda 
ıgiltereyi geçen senelerdeiı daha kuvvetli olarak bulacaklardır 

Yazan: Emekli Hava Bn. İ. Bedri Celôsitı 

R:ı·~cılıl hakkında şimdiye re arasında kara hududu yok
İmdaı bir çok şeyler söylenmiş tur, mademki Almanların !n
ve ya. .lmı olmakla beraber giltereye denizden taarruz ede
bw.:iruı senelerce evvel (Du- oek vasıtaları kafi değildir. 
he) .ılİn ortaya attığı fikir ve Giride yapbldan gibi İngiliz 
ıı:ız.:: 'ye kıymet ve kuvvetini adalraını da havadan istilfıya 
mu;. .. etmekte devam cdi-J teşebbüs ederler mi? Böyle bir 
lor. !stikbcl harplen havada harekete teşebbüs edilir ve mu
h'.ışla· ·p havada. bitecektir) vaffakıyet basıl olursa yalnız 
gi'-ı LJSa. bir ·mıe ile ifade e- Avrupa harbi biter, fakat harp 
dı •n bu naz nye umumiyet bitmez. Şayet muvaffak olmaz
ve hl ;.?Si} ette b n nakıs gi- larsa Almanlar o zaman harbi 
bi gö •• :.m.ir 'e bazan vfi.kıruara kaybettik derler mi? 
uyarak tam b·r kaide olur. Biz \ak' al ar İS(> şoyle olclu: Ge
de bı. utunlm da bu fikre te- çen Ağustosta!d gündiız hava 
ma edeı ek harplerin havada taarruzları fazla zayiata malol
ba la.yacagına \'e hava kuvvet-

1 
du. Bunun yerine gece taarruz

lermin muz.aheretiyle !:azanı- lan başladı 'e devam etti. Bun 
lacağına isaret etmıştik. dan netıce beklendi ve beklene-

Gerç ha', cıhk ikı senedir cek ise Duhenin dediği gibi bu 
clevam cdt:n Avrupa harbinin harbin havada biteceği doğru 
a~11r ., k nni ta ıma.kta de- olur. 
vam eclı) or ve bu uğurda fe- Denizıltı harbine ne diyece
d kfırlıklarda bulunuyor, zayiat ğiz: Bu halde hava taarruzları 
da veri) r. Bö} le ohnakla be- esas denizaltı harbi ele onun 1 
rabcr yukaı ı ki nazariyenin yardımcısı olursa dahi zaman 
tamamiyle d "'ru olduğunu ka- zaman ö&'l'encbildiğimiz gemi 
bul ettiğımiz takdirde ordu ve zayiatı bazan bir günde bat.'ln 
donanma için kadirşinaslık et- ;ıµalzeme eşya ''e erzakın de
miş olmayız. Çünkü onlar da ğeri bir gece bombardımanında 
bütün kudret ve kabiliyetleriyle ika edilen maddi hasar ve zi
bu yükü taşımakatdırlar. yandan daha az ise bunu böyle 

Türk Hava Kurumu sayin kabul ederiz. 
başkanı da matbuata verdiği Almanlar şimdi 5nrk cephe -
beyanatta h vacılığın herşey sinde meşguldür. İngilizler bwı
olduğunu söyleyerek havacıh - dan istifade ediyor. Ayni za- 1 ğın harp Ye medeniyet içın kıy- manda havada kuvvetleniyor
metini ıfade buyuı mu~lardır. lar. Son günlerde garbi Alman-

Biz şimdi Duhe'nin nazariye- yada sanayi mıntakasına, e
si şöyle veya böyle olmalı idi lektrik santrallerine güpegün
demekten ziyade bu harbi mi- düz taarruz ediyorlar. 
aal alarak onun vak'alara uyan Eğer Almanlar Rushrı harp 
cıhetlerıni münaka~a edeceğiz. j harici bırakarak tekrar ve bü-
939 Avrupa harbinin havada tiin kuvvrtleriyle garbe dön
ba.5ladığı kabul edilebilir. Esa- mek fmsatını bulurlarsa o va
sen taarruza karar veren ta- kit karnılarında İngiltereyi ge
raf düşman ha\'a faaliyetini çen senelerden her halde çok 
menetmek, ayni zamanda onun kuvvetli bulacaklardır. Şu hal
can clamarlanna taarruz erlerek de harbi kazanmnk için hava
mlida.faa ve mukabil hareket larda kııt'i netıre almak ister
faaliyetini felce uğratmak ve lcrse o vakit bu harp Duhenin 
bu kargaııahktan istifade ede- nazari~esinc: uyacaktır. 
rE:'k kara ordusunu yürütmek Çünkü mü !lrünileyh de bu 
istiyecektir. Serbcstii hareketi harbi ve bu hııFpte ergeç ta -
bu suretle ele alan mütearnz hakkuk edecek sivasi ve askeri 
ille muvaffakıyetle.rden emin o- kombinezonları telmih ederek 
labileceği gıbı hazan bu muvaf- bu sözleri söylemiş ve yazmış 
fakiyetler butun bır harbin de- olduğuna inanırız. 

• 

-Cezala 
suçlu f 

tes i 

Kı u 60 ve kuzu etinin 
uruşa sah acaktır. İ 

Amerika, yıllarla içki · 
cadele etti. Bu mcnınuiY 
bir işe yaramru:lıktan . 
bilfıkis ortaya memleke 
bati ve ahlakı ile alfıkadıı 
çok mahzurlar çıkardı. 1 
sağı tatbik edildikten 
gümrük ve z:;:.Offiı. memur 
kaçakçılar arasında müd 
mücadele başladı. Her ı 
raf da tam yeni dünyaya 
şacak teşkilatlar vücude 
reı ek bırbirlerini atla 
çalıştılar. Amerikada 
içkiler kaçakçılarına ' 
ger., derler. Bun•ar dil 
le 'İne içkı yeli;; tim.ek ıc ı 
la 'elmez kurnazlıklar dt 
:'i urbı uı. Kaçtlçıların f 
tıııe mani olmak için de 
met gözü pek memurl 
murelrkcp bu· sahıl mu 
al yı \ ucnde getır-mi ti. 

u 
19 Mayıs stadında yapılan 

Beşi1.1:nşla Gcnçlerbirliği ara -
sındaki Türkiye futbol şampl -
yanası maçında çıkan müessif 
hadisenin müsebbibleri Ankara 
ceza heyeti tarafından cezalan -
dırılmıştır. Bu Cıe7.alar umum 
müdürün mezun olması dolayı
sile henüz tasdik edilememış -
tir. 

Mevsuk bir yerden duyduğu
muza göre verilen cezalar şun
lardır: 

Beşiktaşlı Halil miiebbeden 
Gençlerbirliğinden, Mustafa Be 

Fiyat Müraka.be komisyonu, 
dün mutad toplanblanndan bi
rini daha. yapmıştır. 

Komisyon, dünkü toplanbda 
etlerin perakende satış fiyatları 
ile nohut fiyatlarını tesbit et
miştir. Şimdiye kadar narh ko
nulmasına lüzum görülmeyen 
kuzu ve kıvırcık etlerine de 
dünkü celsede azami s..ı.tış fiya
tı konmuştur. Buna nazaran pe-
rakende kıvrrcık etinin kilosu 

26 Ağıı:s os 
şiktaşdan, Hüsnü, Hakkı, Şük- ( Ba9 tarını Birinci sayfada) 
rü, Rifat altışar ay Beşiktaş - 19 sene evvel bu sal:tılı, şa-
dan, Hüseyin üç ny Gençlerbir- fak sökerken Anadohıyu düş
liğinden, Ahmed Beşiktasdan nıaID istllfısından kurtaro.n, ls
Şakir ikişer ay Şeref de Ôyun tnnbulu ikinci defa lfeth 
esnasında ha.kemin knrailarına 1 Türkiın. 1'~T,, de \-erilen i 
durmadan itiraz etmesi yüzün- 'kanınnı tatb' memur mil
den bir ay ceza verilmiştir. Yük 1 sellah l..'U\'\efleri 15 giin içiıı
sek hakem komitesince de ha- de :.-ok eden Ci'ürk savlet V6 

"60, kuzu etinin 65 kuruş olacak
tır. 

Bu narh kararlan, gazeteler-
le ilan edilecektir. 

Komisyon, bundan başka Ti
~ret V~filetinm tayinelliği 
toptan nohut fiyatlarını esas 
olarak alınış ve perakende fiyat 
lannı tesbit ebniştir. 

Buna göre temiz natürel no
hutlar çuvalsız dökme ol&rak 
toptan 15 perakende 17.5 kuru
şa satılacaktır. 

Görü memiş 
bir hay tl 

Bir adamın a 
sını almak için ho

ğazını gı ıla~ 
kem hakkında da tahkikat ya - taarruzu l~laruışh. Hüseyin, Dursun ve Mehmet 
pılmaktadır. 26 jı\.ğl~t.os 1388 (1922) de adında üç kişi evvelki gece ya-
~ Afyon daglarını yıldırunlal'dan rısı Beylerbeyinde bahçıvanlık, 

da.h::ı. rniidhiş bir ateşle kavuran . yapan Jozef adında Arnavut 
~it ~'ih'k topçulan.. düşman tebaası birisinin sebze bahçesi
sıperl1"nne mer~ hır vlet~ ne girmiş]er ve Jozefi yakalı -
sal~ bal Yli:rtt • piyademız yarak bogazını sıkmak suretıle 
\'e duşman lkaJUelenne arslan - kulübesindeki 1500 lirası ile 
lar gibi sal<"Ju ruk onlan al1a.k 1000 liralık hesabı cari 'defte -
h':!ll~. eden rey~d süvarileri - rini almışlar ve kaçmışlaı dır. 
nuz ıl<ı hafta ıçınde b:ış:ınlılda- Soyguncular kısa bir :r.aman
n o mııa2'.7Zln zaferler bütün da yakalanmı~larsa da .çald1k
dib-1yayı 1 yretter i9fnde bımk- ları paralar bti°Iunamamış, tnh-

M • ura onıı§-

yol'!lu tarafın a 
il An olunacak mı lradır. kikata başlanmıştır. 

19 sene ewelki Ağustosun ~.,.---

Fiyat Mürakabe Komisyonu, 26 ıcı hı '!'ürkün kara Evinde ölü bulunan 
dünkü toplantısında sebze sa- günden ak güne ~-tığı sabah-
tışları için mühim bir karar tır. adam 

, vermiştir. Şehrin muhtelü semt Her yıldönümii gcldlkçe m- Tarlabaşında, Recep sokağın
da oturan ve şoförlük yapan 30 
yaş.larında Reşid adında birisi. 
dün evinın merdiven altında 
ölii olarak bulunmuştur. 

Cesedi muayene eden Adliye 
doktoru Enver Karan defnine 
ruhbat vermiş, tahkikata başlan 

lerinde sebze satışlarının hfıl fi- ferin millıdii Ebedi f Amtür-, 
yatlarına nazaran çok yüksek kö bu §anlı &ı.b:ılıta. büyük kor
oldu~u görülmüş ve sehirdeki t;uluş için tatlı c:ınla.rtİu ~·unla 
nerakende fiyatların ilanına ka- armağan ede:ı nıülJarek :~hit-1 
rar verilmiştir. Bu karara göre lerimizi huşu ve raJnnetlc yoo
Mürakabe Komisyonu, haftada etme~i bir vazife bilirken Türk 
iki defa olmak üzere şehrin her ordus~mın bu nihai dart>e)i in
semti için perakende sebze fi- direbllrnesi scbeplP.rini hazır -
yatlarını gazct.elerle ilim edecek h~'Bn ve orduyu l\Just:ıfa Ke- 1 
ve halk da miibayaatını bu fi- mal gibi bir başknmandruun o- Bir kadın dOşt- -ıd .. 

mıştır. 

yatlara göre yapacaktır. ' miri rinl tnthik bilecek Çal~ u ve o u l 
ldye karnsw.nuuş olan büyük Galatada, Yazıcı sokağında 

• • 1 hafif 
ar 

Dün limanımızd1 iki ınotörün 
kamilen, bır vagonun kısmım 
yanması ve bir motôrC'ünün de 
ölürni)1c ne cclenen bir kaza 
olmustur . .ı'nhkikntıı:ruza göre 
hadise g.öyle ccrey n etmi91.ir: 

Fah~i J.1rkoglu namına gelen 
iki rngoa lıcilzir yı. bu za' ta
rafın n Ha. da~ rıL m ın
da tes lliim cer· . tir. &ıı ın
lerin yUk :ıdi~ı mutor rıhtın -
dan hareket eder" 1 birdenbıre 
makine daiı'efiln:lel::i bir kusur 
neti...esi iştial olumş ,motor yan 
ma ~a baş!amıstır. 
İtfaiye derhal vak'a yerine 

gelmiş ve yardımcı va"ılalat-ın 
dıı gayı etile atcs pek fazıa bü
yümeden söndurftlmü.;ıtür. Aıı -
cak bu mowrle rıhtımda buna 
yakın duran diğer bir motör 
ki'ımilen, ücüııcü vagon da kıs· 
men yanmıştır. Bunların yakı - 1 

nınd ki iki vagoıı kı en hasa
ra ugramışhr. B kaca zat ar 
yoktur. Fakat h ~ısc esnasında 
bir motörcü olmüş, ikı agır ve 
bir hafif :var 'ı da <l rhal has -

tahaneye · nakledilmişlerdir. --------
Gaz ihti!<arı 

İç d yasağı dolayısiyle 
kuvvetın mucadel"Sı An1 
d.ı. şe1ıil' haydutluğunu fe 
ı t.:~~ teku.mul ettırmi tır. 
itib:ırta oradaki gangster 
len güruh, Fransanın :ın 
Apa~ ı:;mnı fersah fersah 
da bıraknııstı. Bu mit 
ayrıca zabıta romanlarına. 
yet meraklı mevzular b 
dıgı pbı, diınyanın her 
na yayılan Amerika fı 
de bu m deni eşkıy .ılığın 
likI rini herkese öğ1·etıy 
dı. 

Ben ilk defa olarak :ın 
Klaı k Gabl'i böyle bir b 
şekl.nde tanıdım. J?ilmde 
bir gazeteciye att>ğı tokat 
zım eski kabadayılara 
rin ! ,, dedirtecek kadar fi 
lı idi. 

Daha evvelleri bir Jorj 
rof adında bir san'atkiır 
ki yalnız başına bankayı 
duğu zaman seyirciler bu 
kaışımnda hayran kalıyo 
dl. 

ırnçükpazarda bakkallık ya· 
pan Abdürrezzak, diıkkanında 
mevcut bulunan bir miktar g;v.ı Şimdi de Edvar Rob 
kilosunu 30 _ 50 kuruş arasında gibi arti:sr. r hakiki hayaU 
satmağa başlamış, bu haber alı· ııemayn nakil hususunda 
narak cürmü meshud halinde yult hüner gösterınişlcrdil"· 
yakalanmıştır. · 1 Hemen hemen bü~?n Am 

Bal.kal dün asliye ikinci ceza zabıta fılmlerınde böy~e ha 
mahkemesi tarafından sorgusu- laıa, kaçal~çıl~r~ t~sadW: ol o 
ııu müteakip tevkif olunmuş _ İçkı y~agı, ıçk1 ~ıy~tlaı ını 
tur. dnl' yu~eltmıştı ki, kaça 

B':Lt;;OİVt:.=DE vamına ~ir edecek mahiyette Netice: 
olabilir. I - Avrupa harbi istikbal M AAR/ FT!E 

~le Polonyada böyle oldu, harplerinin havada ba~layıp ha-
kurnandan l\filli Şef fsnwt fn- Viktorya isimli 50 daireli apart 
öniine 'de minnet \'e ı;ükranla- manın sahibi madam Stella Bo· 
~ırnr~ı anctıney:i bir borç sa.ya.- ton e\'\'clki gece oturdu<>-u dai-

Gelediye memurlarının 
kontrolü 

ı·ın mı:'Sleklerindc muvaffak 
mak için cane.n. bedenen, 
fedaJrnruk etmekte hakla.ı ı 
dı. 

Bundan baska, b:r de al 
yüksek fıyH.lla salıl.m 
ıçkiJer vardı JrJ zehırdcn ı 

garp cephesınde uzun zaman vada bitecek nazariyesini isbat M ·t· V k·ı· · t tk'kl · 
süren karşılıklı intızar devre - edeceğe benziyor. 1 aarı e 1 ının e 1 erı 
sinden sonra ileri yürüyUş böy· II - Ordu ve donanma har- Şelırimizde bulunan Maarif' 
le oldu. Almnn - Rus harbi bın başına ve seyıine tesir et- Vekili Hasan Ali Yücel dün 
de böyle başladı. rniş ve en nihayet hareket sa- Devlet matbaasına giderek tet-

Geı'Ci kara ordusu da ayni za- hası kalmadığından harbi biti- kiklerde bulunmuşiar ve bazı 
manda v<' helkı dalıa evvel ha- reınemiş olacaktır. Belki gemi-ı işler hakkında aüi.kadar ma -_ ı 
rekcte baslamışLır ve belki o,. ler karada, ordular d nizde yü- kamln.ra direktiflerde bulun 
esnada tayyareler henüz he - riir. Bunu zaman gösterecektir. m~lardJr. 
defleruıe vanna.nu"lordır. Jı.,a- ==-==~=-====::=::;;.=::::'..:==================== 
kat haı cket sahasıwn genişliği 
ve harekatın sür'ati dohy1sile 1 
tefavvuk havaya aittir ve harp 
havad bt>şlamı tır, diyebiliriz. 

Duhe na..za.rıye;inin harbin so
nuna ait kısnu biraz n:ıkıi gibi 
p U . Çünku garp c phesinde 
biı seneden fazla devam eden 
hava haı ekat ve muharebeleri, 
hava taarnızbm harbi bitire
memıştir. l~ğer buna mukabil 
Ji'r n ada olduğu gibi İngilte
renin de AlmanJarla kara hu
duttan bulun.savdı kara ordu -
laruıın çarpışmru;ı neticesinde 
galıp mağlüp &imdiye kadar 
çoktan belli ulurdu. Yalnız bu 
lıalde İngılızle.rin de donanma 
yenne Almanlar gibi kuvvet
Jı ornuları bulun:ı.<"nk ve kuv -
veUi ınfü,tahkenı me\•kileri o
lacak ve bunlara dayanarak ye
ııilmem~c ı; lışacakl:ırdı. De
rnek ki 1ı rp lıavada bitmedi ve 
bitmiyor. Bu halde de uazarı iti
bara alınmafı:ı. değer bır cihet 
ve hususiyet vardır ki o dahi; 
mademki Alm:ınya ile lngilte-

SENELiK 
6 AYLIK 
8 AYLIK 
1 AYLIK 

TOrklye Ecnebi 

1400 Krf. 27CO Krı. 
750 • 1450 • 

400 • aoo • 
150 • soo • 

TAKVİM 

(Bnı tarafı 1 inci sahifede) ı 

vetıer karşısında ağır zayiata 
ugramaktır. İnsan ve malzeme 
men baları zengin olanlar için, ı 
vakit kazanmak ve lüzumsuzca 1 

arazi elden çıkarmamak kay-: 
dile, bu fedakitrhğn katlanmak 
faideli olabilir. 

Ordunun büyi.ik kısmını kap
tırmamak derdile, uzun merha
lelerde çekilmek kaidesi, mille
tin katil bir lıızbını teşkil ~en 
ordular istihdam edildiği devir
lerde ha.kimdi. Rusya dahi. ar
tık "topyekun harp,, yapmak ü
zere, son erini silah allına ca- 1 ğırmayı planının başına geçiren 
bir memlekettir. 

Bir çok münekkidlerin hatalı 
bulduğu bu tertip, yer yer 7.a
ı·arlar doğurmakla beraber, Sov 
yet ordusunca mukavemet kud
retini kıran ve iki yıldanberi 
şahidi olduğumuz g'ibi, felaket.. 
lere sürükleyen biı· tesir gös
termedi. 

Rus ordusunun mukaveme
tinde amıl olan faktörler muh -
telütir: 

A) Artık bırakılması icap 
eden arazi, zengince meskun
dur. San'at merkezlerini ihtiva 
eder, 

1 
lerinin intizamını temin etmek, l 
paniğin önünü almak, bu insan 
ve hayvan kütlelerini mürettep 
mahallerine ulaştırmak ve ikdar 
etmek büyük külfottir, 

E) Hava kuvvetlermin hare
kata iştiraki, hususile vakın 
yoldan hasım memleketine 
kadar uzanması, hazarda hazır
lanan üslerin elden çıkmaması
na vabestedir. Yeni meydanlar 
tesisi ise, zaman talep eder. 

F) Leningrad bölgesi, donan
manın hayatile de ilgilidir. Di
ğer taraftan, Rus ordusu sağl 
yanının tehdidi, cenup mıntaka- 1 
sının aldığı vaziyet dikkat gö-1 
zünde bulundurulunca, devlet 
merke,zinı tchlik Y" düsürebi -1 
lir. O sebeple, Voroşilofun bu 
eski payitahtını, Kıon tad de
niz üssilc birlikte kaybetmemek 
için, son mukavemetini göster
diği anlaşılmaktadır. Bu ordu
lar gıımunwı taze kuvvetlerle 
beslendi !".i görülmektedh·. Son 
gelen haberler, merkez grupu
nun taarruza giriştiğini b'ldir
mekte ise de, bunun mikyasını 
tahmin etmek imkansızdır. Ti
muçenko grupunun bu hayati -
yeti, yalnız Moskovayı örtmeye 
değil, komşu gruplara da dola
yısile yardım maksadını istih
daf edebilir. 

rız. renin penceresinden merdiven ı 
26 Ağl•st.os 1SS8 de başlayan aralığına düşerek beyni paUa -

zaferi r sil · ·nin ha!diô ubi- mak suretile derhal ölmü .. tiir. 
desi Ebedi Şefle Milli Şefimizin Vak'anın tahkikauna miid -
dehaları ve isimsiz ~hidlerin 

1 
deiumuınilik el koymuş, kadının 

mtibarnk makhereleri ir. cesedini muayene eden adlıye 
O biiyüJ' ~I itlerin mübarek doktoru defnine ruhsat venniş· 

kanlandır ki, TürkiyeJ i ebedi- ==ti=r=. =================--...::..:: 
l~nniştir. Bfal r de onlann 
nıhlannı '\indinnel< için c 
hüyiik \'azİfemiz nurlu kahir - , 
leriui hakkın ve faziletin bü
tiin Ş3.5lJ.'asiyJe hüL.-Umran ol- ~....,.........,,..,,,,,.,.,...,,., 

duJhı m eni, mamur ve müt&- *Tramvaydan dUftil - Utn da 
rnkhi Tİİli{ \'Utanındn ebediyen oturan Cemile adında bir kadın dun 
muhafaz3 etmek, onlann ktid -
si hatıraJanm daima ve dn..iına. 
minnette, ilin-anla anmaJ' ve 
anmaktır. -·-Satie davası 

Birinci ağır ceza mahkeme -
sinde nakzan gönilınekte olan 
eski Denizbank er • nının Satic 

Bcyozıtta bır tramvaydan hareket 
halindeyken otlamış, dÜşcrcı~ ba ııı-

1
1 

dan a!;'lr surette yaralanmıştır. Yara
lı kndın tedavı altına almmı tır. * Enstltuyc giden polisler - An
kara polis en Uhlsimc iştırak edecek ı 
zabıta memurlarından 79 ki ilik ilk 
kafile dün nk§al nki trenle Aııkaı aya j 
gitmıştir. 

yolsuzluğu muhak ınesine dün =============:=:::::: 

Belediye reis mu:ı vini Lf.ıtfi 
Aksoy dün sabah saat 9 dn be
lediye dairelerini teftiş etmiş
tir. Bıı tef~lerdc mcmurlaı ın 
vazifeye de\•am vaziyetleri g~ız 
den geçirilmiştir. Vazife saat
leri esnasında iş başında bulun
ınıyan üç memur cezalandırıl • 
ml§lard.ır. 

/f.{TIS T 

ihtikar ihbarları 
Halk tarafından fiyat müm

kabe komisyonuna ihtikar ih
barları devam etmektedir. Bu 
arada Beyoğlund'lki Lion ına -
ğ •ı.asının fahiş fiyatla kumaş 
sattığı hakli:ındn bir ihbar vaki 
olmuştur. Tahkikata devam o
lunmaktadır. 

Dün yapılan ihbarların yekfı
nu 9 dur. 

de devam olunmus ur. Mahke
menin 1ktısad Vekaletinden is- r 
tediği izahat henüz gelmedi - 1 
ğinden muhakeme talik olun-
muştur. 1! ' l\1ahkemede, ancalar 

Baker davası 
Ayakkabı ihtikfınndan asliye amaz, e cJiisin • Eiı asanın al na ata• 

ikinci cezada muhakeme olunan . rak i e eğe r~a adı!!ını s. y edi 
Baker mağazası müdürü Sam~ -

Mayısın birinci gl nu gece ya· 
rıBı, Beyo~lundakl aGardcnbar» 
isimli dana salonunda bir cinayet 
lılenmlş, Bahriyeli Salım namlle 

kesmiş: 

- Kim dıprı çıkarsa öldUrü
ri.iml diyerek, klm&"yi ne ıçerl, ne 
de dıtıırı bırakn.amı;tı. 

Her ikisi de tcvkıf edılerek a· 

ll. 

"lnsa.1lar. mcıll'dıldtklı!fl 
ye karşı nans oluı hu·,, ııc.ı 
Amcıık<ıd.ı içki ) • .sak c.' 
zaman biıtun üryaolıgıyle 
rtiz ctnu~ı.H'. 

Bu h ılelı içkileri. müptdi 
laıılıır, zchu· olduklarını 
bile inle içiyorlal'dı. 

Şımdi anlaşılyor ki Aın 
da ı<"kmın serbest suret• 
tılmasındarı lıo~nut olnn} 
g~ne me,.~utmuş. ı.; '" t 
dediklenne göre bu ) ol<!a 
pn.gan<l.tya verilen hız un 
haya gırmı§. 

Aleyhtarlar istatis · 
söyletıyorlar: "Bin iki yüı 
merika şehrinde sa:::-hosh 
mütevellit vukuat doh y 
49.200 kışi tevkif cdılmiş. 
mobil kazalannın fazl la~ 
sının sebebi de içkıd.n ılct'i 
yonnuş.,, 

Nevyorkta on beş hin ac1 

vak'asının yüzde kırkı icki 
zündenmiş!. 

Ben şahsım itibari} le icki 
susunda çok perhizkar old 
halde bu iddiaları birax 
1€ıgalı buluyorum. D 
vak'alaı1nı içkiden zi:>ade 
ğı yukarı bütün diiny. yı 
ran bir salgın hasWıga , tf 
yorum. 

!eki ale.} :ıtarlannın fa:.ıl 
lerinden bir semere hasıl o 

el Serera He ayakkabı dairesi 
şefi Dinıitrinin muhakemelerine 
dün de de,·am oltmmuş, müd -
deiumumi mütaleasını söyliye -
rek maznunların tecziyesini is
temistir. 

maruf bir sabıkalı dört seneden 
fazladır metl'es yaşadığı ve kendi· 
sinden Mela hat adında bir de kız Muhakeme müdafaa ve karar 

için başka bir güne bırakılmış_ ı;ocugu kazandığı Mükerrem Se· 
tır. vinç adındaki dostunu tab .. -a ile 

gır ceza mahkemesine verilen suç
luların muhakemesine devam ol un 
mu§ ve hlidise sırasında barda bu· 
lunan Haydar adında zenci bir ıa
hlt dlnlenilmlştlr. Haydar demiştir 
ki: 

1 
ğıııı hiç zannetmiyorum. 
riyet içe gclmi-:, içe ;-;idcr. 

Amerikalılar böyle bir ..JI 
nun koymakla ick·:- i meIIP':M 
mezler. Bu yasak evvr!den * Sebebaiz kavga - Beşikt.aşta, 

Hasanpaşa deresinde bir ınşaatta ça
lışan amele Yaşaı· ıle Huscyin, bir 
iı; Y\.IZÜnden kıı\gaya tutu muşlar-, 
dır. K~nga sonunda Huscyın, eline 
geçirdiğ kum dolu bır teneke ile 
Yaşarın kafa ımı vurmu , kendisini 
ağır surette yaralamıştır. 

altı yerinden vurarak öldOrmuıtü. 

Vak'anın aeb,.bl kuıkançlıktı. 

Bundan bapca, Salim, MUkerre
mln yanında bulunan kUçiık kızı· 
nı da doıtunun danı salonlarına 

taıımasına kızmış ve hlidiae akp· 
mı kavgaları sırasında Mükerrem 
kendisine: 

- Birdenbire slllih sesler! işit· , 

tim. Korkudan hemen kendim( ma 
sanın altına att ım. 

Bu yilzden ne sllAhı çekeni, ne 
de vurulanı aördUm. Yalnız bar· 
daki kızların: 

best içenleri şimdi gi7.li içlJı 
mecbur etmekten ba~lra bit 
ye yaramaz. 

---------- ---
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B) Moskova ve Lcningrad, si· 
yasi, askeri ve iktı.sadi ehemmi
yeti haizdir. Bu mıntakaları el
de bulundurmak isin, mühim 
müdafaa tesisleri vilcucle geti
rilmiş ve devamlı bir muhare -
beyi beslemek üzere de esaslı 
hazırlıklar yapılmıştır, 

G) Defi ve tardın gayesi, has ~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~ - Çocuğu danı salonuna her za· 
man getlrec~ım. Sana boynuz 
taktırıp pezevenklik yaptıraca-

- Vurdu, vuruyor! diye baöır· 
dıkhırını l§ittim. 

BeyoğJunun imarı 

Şehircilik müteba~tSı 

. 

1360 

Şaban 

3 

Günıı 

10.28 
5.21 
Akıam 

12.00 
18.52 

Salı 
ööl• ikindi 

5.23 9.08 Ez:anr 
12.16 16.00 Vuatt 
Yıtsı lm12k 

1.38 8.39 Ezanf 
20.31 3.32 v tf 
~ 

C) Ric'at, efkarı umumiyede 
muzır tesirler ic.ra eder. Ve has
mın maneviyatını yükseltir. 
Ruslar, harici politikayı da göz
de bulundurmak mecburiyetin -
deöirler, 

D) Terkedılen arazi, yakıl -
makta 'e yıkılmaktadır. Bu \ra
ziy tte barınamayan halk, geri 
ç ktirilmektedir. Ric'at kafile-

mı yormak, yıpratmak ve niha
yet mukabil taarruzlarla e1.mek 
olmalıdır. Rus ordusu için 7.a
man, imkfınlar verebilir. Her iki 
orduyu da kara bir kiş karşıla
maktadır. Beşer, taibatın yenil
mez güçlüklerinlıı zebunudur. 
Kışın harekat. mahdut hedefli
dir. Gerçi, asri orduların kızgın 
çöllere, amansız kar fırt.ınalan
na ela alıştuılması uğurunda 
büyük himmetler ib?.al edilmiş
tir. Fakat, milyonların her en
geli kırabilecek bir kabiliyete 
getirilmesi kolay savılmayan 

.!'. --w~-.. _, 

bir iştir. 
Kuvvetinden emin olan bir 

ordu, tevcih edilen hamleleri 
kabul etmek azmine de sahip -
tir. Ancak, arazi bırakmamak 
kaygusile, büyük zayiatı hiçe 
saymak da, elemli neticeler ve
rebilir. Rus sevk ve idaresinin 
bu mühimmeyi daima ve her -
kesten fyi derpiş ettiğinde te
reddüd edilemez. Mukavemetin 
devamı, ordımun kudretine gü -
venildiğine işarettir: Yakın ha
diseler, vaziyeti aydınlatabile
cektir. 

ğım!» gibi sözler de sarfedlnce, 
kendisini kaybetmiş ve tabanca· 
sını çekmişti. Ancak S•llm vurma· 

mış, bunu gören arkadaıı Ahmet 
Besim: 

- Sen kalleı bir adammıpın. 
Va vur ıu kadını, yahud bırak 

ben vurayım! diye bağırınca tek· 

el ku"'un sıkarak kadını cansız 

bir halde yere sermlıU. Bu •ırada 
Ahmet Besim salonun kapımnı 

Nihayet aeıler keıildl ve ben 
evveli yavaçça batımı çıkıırdım, 

bllAhare de masanın attından çıka· 
rak dıtarı kaçtım. 

Mükerrem yerde kanlar içınde 

yatıyor, yanında bir kaç tane 

kurtun kovanı bulunuyordu.» 
Mahkeme, evvelce dinlenen ta· 

hltlerle, Haydarın ifadeleri ara· 

sında mübayenet g5rdiığilnden p· 
hltlerln müvacehesine karar ver· 
mi§ ve duru§JT'.layı ba§ka bir gOno 
bırakmıftır. 

' Beyoğlu mıniakasmın imar 
larını hazırlamaktadır . 
pliml:ı.ra nıızaı an !atiklftl 
desi bugünkü vaziyel.tc J•~ıı
caktır. Burın mukahil BeY 
lu mıntakasmdıı geniş ?lir 
yadükli\ yol şchı>.kesi 
de getirilecektir. 

Viyadiilclü yollar _ı\ r.:ıl> 
dan başlıyaca.k, h.n·ada..ıı T 
başı İngiliz sefareti tı.ui 
Taksim meydanına gi!Iece 
Ayrıca Kurtuluş da bir ' 
dükle Taksime ba.ğlan:ı.c 
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ı..~rüyorsun ye. bir pamr ka- ı 
~or ki o günde hem hamam 
hem de biz dinleniyoruz. Hacı 
dede killhancı, ben na.tır, Sami
ye usta Dühter bacı hamam a-
Daaı •.• 

Rergün bizim koridordan şa
kır akır su sesleri gelir. Düsü
~rum konturatları yeniledi -
gıJniz zaman hamamı ayrı kira 
h versek nasıl olur diyorum: 
Bakın annene söyleme vallahi 
derhal öyle yapar ve bize sahi
den hamam işlettirir. 
Eniştem sağına baktı: 
- Ben gidiyorum, dedi. Bu

srün r fıne geç kaldtm.. 
- Elll:;j ! ded m. d mek gene 

Yazıhaneye g"dıyorsun. 
- T b Nıçın g tmeyeyim? 

Saiın bey ı i bilmiyor kL.. Bin 
lir:ı mesel ı dordiunüzün ara
sında kayn dı gitti. 

A. et bey birdenbire bir 
tey hatırlanu gıbi: 

. - İyi ki aklıma getirdin, de
d Ben·nı o kumarda kaybetti
gun bin hra yok mu? 

-Evet .... 
..._ - Ah Faztlcığım.. Meğer 
~nı boğmamı lar mı? 

- Boğmamı lar mı ne de
l:Qek? 

- Canım kumarbaz tabirınce 
boğulmak demek, hile ile s·o
)'.up sogana çevrilmek demek-

1 
tir. 

- Nasıl öğrendin? 
Eni.41tem bir daha saatine 

baktı. 
- Şunu da anlatayım da öy

le gideyim! dedi. Vak'adan son
l'a bir gün dalgın dalgın köp
riden ~iyordum. Arkamdan 
biri: '"'Beyefendi! beyefendi?,, 
l!ealeniyor. Döndüm. Misak 
kuınciyan'la Nafiz"n bezik oy
ba kl~ı gün beni alıp Panani
llın kumarbuesine götüren 
lla.mdi ifQ?lindeki herif .. 
. - SiZll': gayet mühim bir şey 
-,ıeyeceğim, dedi. vaktiniz 
~ Kadıköy iskelesinde bir 

1 
kahve içelim .. 

Sert bir suratla: 
,_:- Vaktim yok a, dedim. Fa
-.: yeniden beni temizletmek 
İçin bir yere götüreceksen a vu
~ yala. 
~ ~ - Demek siz de meseleyi 
Oltendiniz? 

- Hangi meseleyi? 
'"- Panani'nin evinde parayı 
... l'bettiğiniz akşam ki boğun-
tu 1 •• 

nıese esını ... 
8ibaiyorum demek işime gel

llaedi.. 
- Evet, dedim, biliyorum. 

!!:en enayi miyim? Bilmez mi
Yiın 1ııiç ., 
Hamdınm yüzUnde mUstehzi 

bir tebessüm dolaştı: 
- Öyle ise, dedi. Yarım saa.t

Cık vaktiniz varsa kahveye gi
delim de size daha bilmedikleri
biai de anlatayım.. 

Beraber iskele kahvesine git
tik.. Hamdi: 

- Beyim, dedi. Sizi Panani
de adamakıllı boğdula't. Kur -
naz geçindiğiniz halde bal gibi 
Palaıtıutu yuttunuz.. 

Ahmet beyin sözünü kestim: 
- Enişte, dedim. Ben ıbu ta

birten anlamam ki .. Palamut da 
ile demek? 

Eniştem: 
- Yavrum! Muharrirlik tas

larauıız, daha memleketin lisa
lltnı bilmiyorsunuz.. Palamut, 
kene kumarbaz ısbJ•hmda ba.
~ destesinin üstüne kapatı
•"'1 düzill.m.ii.ıJ kiğıda derler .. 
~ ikide bir sözümü kesme: 
~ anlatayım, sonra tercü
llıe ederim .... Bu "erketeci,, he
l'if palamutu yuttwıus derde
llıez hakikaten k.oek()('& bir pala 
~Ut balığı gırtlağımı tıkamış 
tibi oldu. Hamdi: 

- Ya! beyim, dedi. "El elden 
~ündür arşe çıkınca,, derler. 
Sız (Kanunu eusi) de t:aşçı Mi
~la Kumkapıb Nifizın oyna
-gı bezik'e ortak gittiğiniz za
ltlan biz işi çakmırpık, pervane 
~bi etrafvuwla dolaşıyorduk . 

aha siz bezik oynarken Pa
llani'nin evinde oyunu kurdu
lar. 

- Biz oraya gİttiğiwniz za
lnan oyun yok mu idi! 
b. 8&.mdi, tekrar yüaiime bak-

- Beyim, dedi, -- kumazhk satmaym.. Silin ba yollama 
S»k acemisi o1duğunm belli. Or
tıada dönen pan Pamhıin pa
.._ı ıdi. Oyunm zanuttikleri
lli&in hepii eorin paruiyle oym
l'orlardL BmWnn bupriade 
lbeteUk ftl'dlr ki? O akpm 
lı:arhettiğiniil ,..ıanıt yüzde 
efllfsini ev aahilıi Ui. u.t tan.-

1 da talaıilll Gklu. 
Bunu öjreMiğim uman öy

~L._, pos ,apmışnn ki Alimal
""'° kahvede tam kaqıılldalri ay
~a. bile kendimi tanıyamadım. 
•1~~ kaybettiğime mi. yoksa 
--&&&&& vurulan (enay· ı dam-
laaıa& nu yanayım? 
ai....~. Pekili, dedim. ı:: ııa bunu, 
~ ne~Jatıyonun.? O za
'b.. aöy olmu mı idi? 
IQQy}e avuç dolusu lirayı kay • 

betmeme mini olsaydın, sana 
helalından iki yüz lira verir
dim. 

Hamdi: 
- Nasıl olur? dedi. Siz bana 

bir defa iki yüz lıra verirsiniz . 
Ben oldum olası avanta. ile ge
çinen bir adamım.. Sizden aldı
ğım .iki yüz lira benim bir ay
lık masrafıma yetişmez. Kumar 
dalgası benim her günkü işim
dir. 

- O halde bunu bana söyle
mekte maksadın ne? 

- Bana. kiil yutturdular. 
- Benim bin lira meselesin-

de mi? 
- Yok bey·m. Ondan sonra 

daha ıı enayıler bo,.,d ık. Son 
defa (Altın lmam) r..~~ biı ho
ca diı.-1tti .Herıf evveltı c<:pıcrin- • 
de dnı Yerdi. Ondan s nnı kol
tuk altlarındaki çıkınlan bo -
~alttı, en nihayet haşa huzu
runuzdan çakşırına el atb. ko
yun h yası gım bir kese çıkar
dı. Allah inandırsın sıvama 
ç"lçil lira dolu ?di. Çoktanberi 
kırmızı lıra gormediğimiz için 
çikolata olmasın dive adam a
kıllı didelemeden almadık. Bu 
''Voli,. den sonra bana uçlana 
uçlana on tane papel verdiler. 
Halbuki ımaını b~tan çıkarıp 
oraya ben düsürmüştüm. Pa
naniye: ''Bu ne?,, dedim. "O!'
taklar buradan aldıklannı har
bir oyunda kaybetmişler. Bu
nu da sana keseden veriyorum.,, 
dedi. Aynldık. Şimdi bana oy
nadıklan koloonun öcünü cıka
racağım. Hepsini "madara,, e
deceğim, dedi. 

Hamdinin bana soyulduğu -
mu haber \•ermesi tamamen lü
zumsuzdu. Bir şey yapamam ki .. 
Bu herifler kazara birbirlerine 
küfretseler cinayet çıkıyor .. 
Sonra alenen kumarda adam 
90yuyorlar; bunu namussuzluk 
saymıyorlar. "Oyun değil mi 
bu? Gözünü açsın da boğulma
sın ! ,, diyorlar. 

Hamdi: 
- Gördünüz ya beyim, dedi, 

ben helfil süt emmişim; size hepi 
isni olduğum gibi anlattım. Bir 
daha. onların semtine uğrama-

1 yın. Ben şimdi dingilci Süreyya 
ile beraberim. Topal Karakinin 
evini tultuk R•zlı oyun koyduk. 
Kılınç oyun.. harbi... şans işi ... 
İki gözüm önüme aksın, yalan 
söylüyorsam ! Geçen gün biri 
geldi. Enayimi? Enayi! Kara
.irin o kadar zorluyor, palamut 
değil ya orginoe e.zmapı koy
vak S.Vlll dalyanla berabe:- yu
tftcak ! N.amusuma dokundu; 
bırakm11dım. Herif iki saatin 
içinde bin lira aldı, gitti. Gider- 1 
ken bana bir ellilik tosladı. Al
lah bın bereket versin. Eğer is
terseniz beraber gidelim. Ufak 
oyun, temiz oyun ... familya oyu
nu!. 

I<ahve paralarını verdim : 
- Yavrum, ben o bin lirayı 

orada ezdikten sonra ağzımdan 
yemin çıktı: kumara tövbe et
tim; bP.n olmazsam başkası çı
kar. Allah ena}ilere zeval ver
mesin. 

Dedim, aynldım .. 
Eniştem tekrar saatine bak· 

tı: 
- Ben gidiyorum, dedi, ak -
~ kalırsan Hacı Dedenin 
tabiriyle "lokmayı beraber e
deriz.,, Dühter bacı kiracılar
dan bir puf böreği öğrenmiş, a
damın ağzında dağılıyor. 

Samiye merdivenJeri inen 
kocasının artasmdan baktı! 

- Cocuk ! dedi 
Eniştem lıakıkaten daima ço

cuk kalmağa mahkiımdu. Kar
deşime: 

- Sen ne ilemdesin? dedim. 
- Şimdiki halde preruıesin 

sayesinde geçiniyoruz. Fakat 
bu ne zaıruma kadar devam edeı. 
cek bilmiyorum.. Ahmedin baş
h başına bir iş yapmasına im
kin yok. Aldığı maaşı doğnı 
be.na getiriyor, kendisine ben 
gündelik velliyonmı, zira öyle 
acayip tabiatı var ki eline ne ka
dar para g~ o kadar Aff
ediyor . .Böyle olunca miktar me
sele&inin onca ehemmiyeti kal
mıyor. :bk pmanlan günde 
iki lira ftriyordum. Ak§aDJ& 
on pe.ruız dönüyordu. Şimdi 
bir lira veri,orıım; Pkiyet et
miyor.. Demin clİllledin ya! 
vak'ar:.;:;:brken kendisinin de 
bin · · lirasını çaldınmf 
bir adam hali var mı idi? O, işin 
alayında.... Çapkınların konuş -
malaruu taklit eder, onlarla eğ
lenir, böylıe gül gibi yaşıyor ..• 

- Hakkı var! dedim. 
Karc:letim: 
- Böyle söyleme ağabey! .• 

dedL tDsan biraz yarım rllilil
niir. Böyle (rizkun cedid, yev
mün cedid) geçinilir mi? 

,_ Niçin! İ.şte geçiniyor ya .. 
Bin lirayı kaybettiği aman 
bir tesadüf bu me!eleyi pek gü
zel halletti. 

- Evet, teeadiif pek giilıel 
halletti. Fa.kat neler çektik .• 

(Arkul \'W) 

8ABAB 

( __ T_E_L_G_A_A_F_V_E __ A_.J_A_N_S ___ H_A_B_E_A_L ___ E_A_I_. __ ) 
İngiliz matbuah- Moslıova bildiriyor Churchill'in 
nın hararetli Bir şehri geri nutku 

neşriyat· 
(~ı 1 inci sayfada) 

memlekete Ruslar tarafından 
nazilerin uğratılmış olduklan 
zayiat bahsinde fazla nikbinli
ğe kapılmamasını ,ihtar etmiş -
tir. Rusyaya yapılmış olan hü
cumu daima göz onünde tuta
rak her an bızi tehdit etmekte 
olan tehlikeyi dü~ünmeliyiz. 
Tahmin edivoruz ki Amerika
lılar da bize yapılmış hücumu 
görerek kendi arzula.rivle cök -
mel.te olan tehlikeyi hissediyor
lar. 

Amerilmn ga.zetderine göre 1 
Nevvork, 25 (a.a.) - Chur

chill'in nutku hakkında tefsir- / 

lerde bulunan Nevyork Taymis 
gazete i başmakalesinde şöyle 
yazmaktadır: 

Churchill, kehanetinin ta -
hakkuk ettiğini güren bir kahin 
gibi konuşmaktadır. Tecavüze 
nihayet vermek, dünya hürri
riyeti ve adaleti iade etmek için 
aç'ılan mücadelede İngiltere 
ile Amerikanın, kendi noktai na 
zarlanna l?(jre, kat'i surette 
ortak olduklarını açıkça gös -
termiştir. 

• 
l rana verilen 
müşterek 

nota 
(Baf taTG/11 inci aahi/eM) 

İran elçisine Sovyet bilkiımetini 
İran toprağına Sovyet kıtaatını 
geçirmeğe sevkeden eebabı izah 
ve teşrih eyleyen bir nota tevdi 
et.Jni§tir. 

Bu notaya göre Rus kıtaatı
nın lrane. girmeleri 1921 itila -
fının altıncı fıkrasına istinat et
mektedir. Bu fıkra mucibince 
Sovyet Rusya kendisine ka~ 
üçüncü bir devletin İran top -
raklannı kullanması halinde 
derhal müdahale etmek hakkını 
haiz bulunmaktadır. 

Notada bu tedbirlerin taar -
ruzi bir gayesi olmadığı ve 
Sovyet Rusyayı tehdit ebnekte 
olan tehlike bertaraf edilir edil
mez Rus kıtaatmın yeniden 1-
randan çekilecekleri ilave edil
mektedir. 

Molotof tarafından İran elç-i 
sine tevdi edilen notaya müşa
bih bir notanın Sovyet Rusya 
ile İngilterenin Tahrandaki el -
çileri tarafından İran hükume
tine verilmiş olduğu da notada 
zikredilmektedir. 

Jra,..,. bitıGN/kğtJNI ~t 
. ed&'l«:ek 

aldık 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

takasında "B,. rumzile anılna 
bir şehirden nazi kıtalarını tar
detmiş ve bir tümen kararga
hını zaptetm.iştir. Mıntaka tas
rih edilmemekle beraber rnııh
temel olarak Dnieper dirseğinin 
içindedir. 

Almanlar şiddetli taarruza 
mukavemet edemeyince garbe 
doğru çekilmişler ve şehir so
kaklarında. takriben 700 subay 
ve erin cesetlerini bırakmışlaı -
<lır. 

Sehirde 50 nıitralyöz, 40 kam 
yon, yüzlerce bisiklet igtinam 
c ılmişt:r. 1 

Kızılordu tebrik edildi 
:Moskova, 25 (a.a.) - Merke

zi Sovyet ord ı arı kumandanı 
mareşal Timoçenko hususi bir 
emri yevmi neşrederek, "düş -
manı büyük bir hezimete uğ -
rattıklanndan dolayı,, Kızılor
du cüzütamhnnı tebrik etmiş
tir. 

Zannolunduğuna göre bu emri 
yevmi general Koi.off'un mu
vaffakıyetle temevvüç eden 
mukabil taarruzu ile alikadar 
bulunmaktadır. 

lngiliz ve 
Sovgetler 

lrana girdiler 
(:&lf taraft 1 inci 3'1!1/ad&) 

mekle beraber Londra salilıi
yetli menba.lardan bildirildiğine 
gö~ Britanya kuvvetleri cenubi 
Irana ginniflerdir. Sovyetler ise 
Kafkasyadan girmifÜJ'. 

Irandaki Britanya kuvvetleri 
doğrudan doğruya Hindistan 
bqkumandanı general Wavelin 
emrindedir. 

Basra körfezindeki Britanya 
bahri kuvvetleri pı'kl Hindis -
tan sulan haf kumandanı Sir 
Geoffrey Arbuthontun kuman
dası albndadır. 
lwgiltz - 80111Jef Jwıreketinin 

gayesi 
Simla, 25 (a.a. - Reuter: 

Dünkü nüshamız
da tamaılıını koy
mak imkanını bu
lamadığımız bu 
nutkun metinini 
bu gün anadolu 
ajansının bildir· 
diği tekilde kari· 

lerimize veriyoruz 
Londrn, 24 (n.a.) - Reuter: 
1ngıltere B \ ekilı M. Churchıll 

lıu ak am radyoda aşa~ıdaki nutku 
soylemıştir: 

Buyuk dostumuza, Amerıka birle
şik de\leUeri reısine rnul ki olmak 
uzere Okyanusta yaptıgım seyahat 
hakkında bır şeyler soylersem mem 
nun olacagınw zannedı:rorum. Mil
lfikı oldugumuz nokta mahremdir. 
Fakat sıze AUantikte bir yerde bu
lu tuğumuzu söylersem ifşaatta bu
lunmuş olmam. Etrafı kara ile çev
rıl.nll$ bır koyda buluştuk. En son 
sistem İngiliz ve Kanada destroyer
lerinden mürekkep mutevazı bir hi
maye altında vardık. Ve orada uç 
gUn vaktimi M. Roosevdtin yanında 
ve bir arkadaşlık havası içinde ge
çirdim. öte tarafta tngıllz ve Ame
nkan genel kurmay relsleri, askeri 
\ e bahriye rüesası mütemadi içti
malarda bulunuyorlardı. 

M. Roosevelt dQnyanın en kuvvet
li devlet ve cemiyeti tarafından üç 
kere seçilen bir şeftir. 

İngiltere ile Amenkanın ayni li
sanı konuşması ve buyük bir nisbet
te ayni fikirlere sahip bulunması ve 
her halde brrbirme benzer bır çok 
kanaatleri olması beşerıyetin terak-

' kisi bakımından mes'ut hadbedir. 
Binaena}e:ırb müliikatımız remzi bir 
mahiyette olmuştur. Onun en mü
him vasfı da iste budur. Bu mul~ -
kat bütün dunyaya İngiliz dılini ko
nuwan milleüer arM111daki derin bir
liği dünyanın her tarafmda, bUtiln 
memleketlerde, herke.sin anl&ya
bileceği bir sekilde ifade eder. Bu
nun daha da mukaddes bir şey şim
di mUthiş vasillar buluaan ve elim 
tabakkürmi bütün Avrupayı ve As
yanın büyük bir kısmını saran fena
lık kuvvetlerine karşı dunyadaki 
iyilik kuvvetlerinin bir araya gelme
si demek olduıunu söylersem bil
mem bodpesenllik etmiş olur mu
yum. 

Bertin bildiriyor: 
Düşmanın ka

yıbı ağır 
(Baı tarafı 1 inci aahlfede) 

müşahede edilmiş ve birçok 
tayyare tahrip edilmiştir. 

Alman sav~ tayyareleri, 
Smolenskin §imalindeki mınta
kada da düşman hava defi mev
zilerine ve siperlerine yıldıncı 
bir tesir vapan taarruzlarda bu 
lumnuştur. 

24 Ağustosta yürüyüş ha
lhıde Sovyet teşekkülleri ve 
motörlü kollarına Alınan bom-ı 
balan isabet etmiştir. Çok mU
him düşman teşekkülleri imha 
edilmiştir. Savaş tayyareleri 
btitün bombalarını attıktan son 
ra düşman kollannı mitralyöz 
ateşine tutmuş ve yeniden ~r 
zaviat verdirmiştir. 

Son dakika 

Fransız dahiliye. 
nazırının 

beyanatı 
(Baı tarafı Birinci sayfadı) 

mek istemem. Sovyetlerc yar -+
dım etmek m.aksadiyle Komin.
tern ajanları işgal altında bu• 
lunan arazide vatanperverlili 
maksadi altmda sivil halk ile 
işgal makamları arasında hidi· 
seler ~ıkarmak istemi lerdir. 
Bun~ maksat iki taraf e..

rasında zaruri olarak tenkıle 
yol açacak bir g-erginlik husu .. 
le getirmektir. Bu takdi d hu
kfıınetin faaliyeti sekteye uğ -
rayacak ve Alman makamları 
ile münasebetlerinde g tükler 
zuhur edecekti. Bu projenın tat
bikine g~·lmiş ve şimendifer 
haUannda sabotaj hareketleri 
yapıldı!;11 O'Örülmüşttlr. 

Parisde ise bazı nümayişler 
vap1lmak istenmiştir. Bu hi. .. 

(Baş tarafı 1 inci 0"1tJfada) <liseler ecnebi radyolan tarafın-
şekilde teyid edilmemiştir. dan mübaliğah bir şekilde bil-

İrana giren Britanya kıta- dirilmiş olmakla beraber gene 
lan 1rutiliz ve Hindli askerleri teessüfe şayandır. 
ihtiva etmektedir. Zannedildi -
ğine göre bu kuvvetler arasın - .Japonya Amerikamn 
da hiçbir dominyon kıtası bu- yardımma göz yumac- k 
lunmamaktadır. fn "Uzler İraa hhlerini (B•i tarafı Birinci sayfada) 

~lıerdnma ~ etmedikçe değişmiyecektir. Bu-
nun ıçin de japonya Rus - Al

Londra, 26 (a.a.) - ~e~t~r: anan muharebesinde Sovyetler 
~·Talı~~ rady~un bildırdı : Birliğine zanin dokunmıyacağı-
gıne gore, lngiliz kuvvetlen d · · u·w· b"t af1ık ··te dd"t İ hlrl . . bo na aır ımza e ıgı ı ar 
mu a ı r~n ~ ermı m- paktına ,istinat edecek ve bin&--
bardıman etmiştir. egalevh vtadivoatok yolu ile 

Kafkasyacla müş
terek bir cephe 
Londra, 25 (a.a.) - Reuterin 

. askeri muharriri yazıvor: 
İııgilterenin İrandaki ileri ha

reketinin neticesi, coğrafya iti
barivle muhafazası güç olını -
yan bir harp cephesinde Sov -
yelter Birliği ile Bilvük Britan
,,a arasında sıkı bir iş 'birliği 
temini olacaktır: 

Filistin ve Suriye yolu ile Mı
sırdan şarka doğru lraka ka
dar uzanan İngiliz kontrolü 
sayesinde vakmda Iranda ve 
sonrada Kafkasyada Ruslarla 
birleşilerek yakında devamlı bir 
cephe teşkili mümkün olacak -
tır. Bu cephe Türkiyeyi Al
man tehditlerine ve nazi teca
vüzüne karşı takviye edecek -
tir. 

Bundan başka bu yeni cep -
henin arkasında emin iaşe vol
lan bulunacaktır. Bu yollar 
Kanlı denmien Suriyeye doğru 
Basra körfezinden Bağdat ve 
Musul ve keza Basra ve Ben
derbuzir volu ile Kafkasyaya 
kadar uzanacaktır. 

silih ve netrol gönderilmesine 
mümanaat etmiyecektir. 

Fakat Sovyetler Bırliği ta • 
lep edilen teminatı redettiği 
takdirde ve bilhassa Moskova
da vakında -akdedilecek olan 
İngiliz - Rus - Amerikan konle
ransında ja.oon aleybtan bir 
tarzı hareket ittihaz ettiği tak
dirde Tokyo hükiımeti paktı 
hükümsüz addedecek ve iaetdiği 
eibi hareket etmeğe serbest ka 
lacaktır. 

!l'okyo, 25 (a.a.) - Genel 
kurmay subavlanndan Albay 
Sato Sato Sunamba şehre kar
şı pek vakmda bir hava taarnı
zu vapılacağı korkusu ile yıye
cek &tokları biriktiren ve hizınıı 
suz &ıimaklar inşa eden Tok
vo halkınııı bir kısmını fU aOs
lef'le tenkit etmiştir: 

Harrı başlarsa, tayyare bom 
bardımanlanna uğnunağa ha
zır bulunmahvız. Fakat şaşır
mamız için hY;bir sebep Toktur 
Bu gibi bombardıman hücum
\ mna karşı en iyi müdafaa IU
dur: 

Herkeaı vazifesini ya~ 
van ınlU'1D önüne geçmeğe ve
''& y&n1!1Dlan söadiir.meğe ça
bşmabcbr. 

Londra, 25 (a.a.) - Reuter 
bildiriyor: 

Resmen bildirildiğine göre, 
Sovyet ve lngiıiz htikümetleri 
bugün handa müşterek bir as
keri hareketi tevesaill eyle~ 
lerdir. Bu hareketin gayesi, mih 
veri Sovyet Rusya, Ortaşark 
memleketleri ve Hindlstanın em 
niyetlerine karşı bir tehdit teş
kil edebilecek herhangi yeni bir 
fıraattan mahrum etmek ve pet 
rol ile 1rafıın diğer menbalan -
nın ııazilerin eilne geçmesine 
mi.ni olmaktır. İran bu gibi ih
ümallerin tahakkukuna mimi 
olmak kudretine haiz değildir. 

Bu millikat ı~ diliai konuşan 
milletlerin bütün bu tehlike bu gü
rültü bu kargaşalık içinde, bütun 
kıtalardaki çalışkan büyük kütlele
rm mukaddenıtuu ele alm:ık işine 

giri tikleri saati ebediyen tarihin 
sayfalarına geçirerek ve bu kütleleri 
içine düşürdükleri sefaletten kur
tarmak ve hilrrıyetin ve adaletin !!!!!111'1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111!11!!!!!!!!!!!! 

Büyük Britanya ve Sovyet 
hükümetleri tran hUkametine 
takip ettiği bitaraflık siyasetini 
kabul ve tasvib ettiklerini ve 
ıranın siyasi istikWine ve mül
ki tamamiyetine karşı hic; bir 
emel bea!emedillerini ve ıranı. 
dostluk ve iş birliği &iyaaetinin 
muhafazuını saınimiyede arzu 
ettiklerini bildinni,terdir. 
lran teklifi kısmen neddetmiş 

Londra, 25 <a.a. - Reuter: 

Bu hususta işaret edildiğine 
göre, lngilis - Sovyet hareketi 
sırf bir emniyet tedbiri mahi -
yetinde olup Iranın istikbalini 
ve arazi bütünlüğünü ihlll et
mek niyetini tazammun etmek
tedir. 

/,,.... !"',.-. •iirac.MtJar 
Londra, 25 (a.a.) - Reuter: 
Times gazetesinin diploma.tik 

muhabiri ~yor: 
Sovyet ve İngiliz hükUmetleri 

lranhlann kendiliklerinden bü
yük miktarda Alman ajanının 
memleketlerinden çıkarılmala -
nm talep eden notalarına lran 
hükfunetinin verdiği cevaa, bu 
hafta tatili esnasında tetkik ey
lemişlerdir. 

İngiliz kuvvetlerinin lrana 
girişleri hakkında Londrada 1 
bilhassa şu cihete işaret edil
mektedir ki, İran hiikfımeti 15 
Ağustos tarihli lngiliz - Sovyri 
mubtıraiarma l'erdiği cevap -
1arda notalarda tavsiye edilen 
hwn.wları tam bir tekilde tat-
min edemiyeceğini bildirmiştir. de telakki edilmektedir. 

Londra mahfillerinde ilive' J1anı1ı1ıt ..,._ .............. 
edildiğine göre timdi ayni meal ..,....... 
de verilen yeni notalann hiçbir Londra, 25 (a.a.) _ Reuter 
Şeye yaramıyacağı ~ikir Dulun ajansının diplomatik muhar -
makta ve İngiltere ile Sovyetler riri vazi-ti Büyük Britanya 
ı...:...ı: ~ • h:: 1·um· ""'"•lerı"nin esaslı .1""tr': 
UU"ugt ua -..- • . ba k hükümeti, anla girişilen ha-
menfaatleri korumak ıçın ş a reketi ve bu hareketin sebeb • 
tedbirlere müracaat etmesi la- lerini btı sabah tranda komşu _ 
zım geldiği ileri sürülmektedir. }arma ve diğer iki müslüman 
1ltJnWm Berlitt M81l kıtırştl.yor memlekete bildirmiştir. Alaka-

Berlin, 25 (a.a.) - Yan res- dar memleketler: TUrkiye, Mısn 
mi bir menbadan bildiriliyor: Irak, Ef ganistan Sudi - Arabi• 

lranı ele ~irmesini istihdaf tandır. 
eden İngiliz - Sovyet oyununua Bilhassa Türkiye hükfımetien 
inkişafı Berlin salibiyetti mah- ahval "Ve hidisat her ne oluna 
fillerinin hayretini mucip ol - olsun Türtiyenin menfaatlerine 
lllUftur. • dokunacak hiç bir şey yapma -

Burada i.,.ret edildiğine gö- mağt İngıliz hükibnetinin taah
re, bitaraflığı zerre kadar şftp- hüt etmekte olduğu temin olun
~ mahal verilmeyen !ıir mem muştur. 
lekete yapılan bu hulfil hareke- ~ hMkhtetfmb11 de 
ti, lranı ve dolayısile İrandaki bildirildi 
:lnc»iz - Sovyet menfaatlerinill hum siyasi istildili ft top
bu memlekette ikamet eden Al- rak bütünlüğü hususunda ve
mutlardan geleeek her tehdidin rilen teminatta 'nirlt Jıökfı -
korkusu albnda bulUDduğu bak meüae biklirilmiltir. İngilis 
kındaki yanlış iddialaruı her 1t.iikfuaeti lruun dahiU ikt> 
t ürlü ahlaki ı. ... "tlar .ı._.nda 

kalan b·ır neti-~~-. ....,. aadiyatma ve hayatına müm -
~· lıdla oJdai.a derecede az engel ol 
~ flÖ"'e mağı tasrillea taahhüt eylemi~ 

Roma, 25 (a.a.) - D. N. B. : tir. 
Salahiyetli ltaıyu mah.fil1e.. ~ A1Derib devletleri 

rinden, Smyet ve 1nplia kıta • hiilrimeti de lngüia ve Sovyet 
lannııı lran& giıifiDi lran daır· ~ giriftiği hare • 

. letiain bitaratlak, hilrilniJwt w Jaıttaı tamwlyle haberdar edil 1 
istiklalinin apaÇlk illJAM • etlıa millir'~ 

büyük yoluna tekrar 'SOkmak ~n 
hoclbinlik manalarından tamamile a
zade olarak sarfettikleri halisane 

gayreti hatırlatacaktır. Bu, insanlı
tm her hangi bir ırkına nasip olabf
lecek en buyi.ik wereftlr. Ve kazanı -
labılecek en yüksek de "an fırsatıdır. 
Bu ahenge enpnek için ne kadar 
fevkalade ve müthiş hAdiselerin bir 
ar~a toplanması Jazım ıelcüii mu
şahede edılecek olursa en timıtsiz 
ler bıle hepim.İ2İn yapacak bir va
zifemiz oldugunu ve neticesini hıçbir 
insanın bilmiye<..-eti b{ıy\üıc bir &aye 
uğrunda vazifemizi yapmak mecbu
riyetnnde olduiumuzu idrflk eder. 

Bugünlerde muUıiı; ve til7ler ur
pertiCi hadiseler olmakWiır. Nazile
rın makıneli silahları 'e barbar te
bevvurleri yuzWıden bütun Avrupa 
harap oktu, ezildi. Harp ilminin ya
ratabileceği en acın öldurucu vasıta
lar en Den.ye götürülen alçakh
ia. en bafi.n ve en ~ 
hareketlere in2llilam edince bir mu
adıli asla görüırnemış bir tecavüz 
makinesi hruııl oklu. Ve onünde eskı 
ve terefli bir çok devwtlerın, bı~ 
milleti rin hakları \ e an'aneleri yı
kılıp gitti. :Bütün bunlar timdi kOl'
kunç bir cana\ arın okçesi altında e
zilmiş bulunuyor. Avu turyalılnr, 
Çekler, Polonyalılar, Norveçliler, Da 
nimnrkablar, HolandaWar, Yunan
lılar, Hırvatlar, Sırplar ve biltı a 
biıyUk Fransız milleti yere çarpt)dı
lar ve baglandılar. ıtalya, Macaris
tan, Rumanya ve Buı,aristan kap -
lana çakallık etmek ıahasına yuz 
kızartıcı bir mühlet elde ettiler. Fa
kat vaziyetleri pek az farklıdır. 

Yakında diger kurbanlardan fark e
dılmıyecek bir hale geleftlttir. bveç, 
İspanya ve Turkiye ml?bhur bir hal
dedir. Ve kaplanın gelecek avı kinun 
olacatını kendi kendılerine soruyor
lar. 

Butün Avrupa devletlerinin ve en 
meşhur ırklarının düşürüldükleri ve 
yardımsız içinden çıkamıyacakları u
çurum işte budur. Fakat bunların hiç 
bi.ri Ado1f Hitleri ıabaia eVrıemelde
dir. Hi.Uer, bizut kendisı taarruza 
ha~ olwıcaya kadar karpaındakinin 
bir şey yapmayacaıından emin ol
ması için ~ Rm;ra ile -tıpkı 
'l'&ıkbe ile aktıettitl muabeıle elbi-
1ıir aclemi tecavüz maahedelıl ,.ap -
Mlftar. Ve 1ıu ametle balGn 1 hatta 

oluyor ki, biç bir tahrik eseri ol -
maksızm açıkça Bus)'llyı ortadıın 

kaldırmak \ e partalamak maksadı 

ile dostu olarak tesmiye ettiji kom
şusu üzerine bütün harp lletlerı ıle 
mUcehhez ınil7onlarca askeri saldır
m&Jtır. 

Bu menfur manzara şimdi her gtın 
gözlerimizin onünde cereyan etmek
tedır. İşte bir iblis iil>ı tek bir gu
rur buhranı esnasında ve tahakku-1 
me susuyarak 2 veya 3 milyon insa
nı belki de daha çok fazlasıl'U seri ve 
ııiddeUi bır blüme mahküm ed bıl -
mektedir. cRusya harıtadan sılin

sin Ausya harap olsun, ordular 
ilerlesin• işte HiUerin emirnameleri 
bunlardır. Bunun neticesi olarak 
da buz denizınden Karadenize kadar 
6 \"eya 7 milyon asker ole iye bir 
b rlerı ıle boguşmaktadır. 

Fakat iı; bu sefer o kadar kolay 
\:e üstünluk bir taraflı olmamıştır, 

R orduları ve bütün Rus c:umhu -
riyeUcn milletleri ocaklannı muda
faa etmek ıçin bırleşmlşlerdir. llk 
defa olarak da nazi kanı muthıt b r 
surette sel gıbı akmıftır. Muh klu k 
olarak 1,5 mılyon, be?kı de ikı mıl
yoa nazı kurbanhk koyun aıbı son
~ Rusya o\alurında yeıe serılmiıı
lerdir. 2.000 millik bir cepl e bo
:runca muharebe bulun ddetile 
dehşet taşımaktadır. Ru lar mukem
mel bir fedakirbkla döğuşuyorlar. 

Hepsi bu kadar degildır. Rus cephe
sınde hatları ziyaret eden general -
lerimiz askeri teşkilAtın muessırli;ni 
den 'e Sovyet techizatının mukem
mehyetinde-n hayranlıkla bahsedi -
yorl<ar. 

llerlediii yerlerde mıntakalar baş 
tan başa ımha edilmektedir. Doğduk 
lurı toprakları muda!aa eden Rus 
vatanperverleri Alman polis kıta -
lnn tarafından soiuk kanlılıkla 2Q 

eer bin ki$iilk kütleler halinde kur
şuna dizilmektedirlrr. JI mcı awda 
Molollar Avrupayı istıla ettikleri 
zamırndan beri bu kadar büyuk öl
çüde insafsızca ve metodik biT tarz
da kasaplık yapılmamıştır. Ve bu 
ancak b r başlaoıt(br. HiUer tank
larının kanlı ızini daha da açlık ve 
salgın h stalık takip edecektir. isim 

lendinlmez bir cinayetin ııahldi bu-ı 
lunu:yoruz. Fakat teravüz karpsmda 
ubrapla kıvranan ve harabqe da.
nen kıta ;pJım Awupa clelDdlr. Bet 

hAdisesı> i minı 'ermı leni r. Şım a 
de haris ellerıni cenubi Ç n denizte
rine uzatarak zn\ allı Vıchy Fran -
sızlarından Hmdtçinıyı ko nnakta 
ve bu hareltctlerı ıle Sıya 'ı tncıı -
twe ıle Avustraı;,a ar: d ki bit 
olau S nıapuru \e Amerık n him 

yes ode bulu n Fltipın adaları 

t hdit etmektedırler. Bu h ek t~ 
du a ı ıazı gelditi muh3 ktı 

Müslih ne bır hal sureti 
mek ıçın bııtiln gayretler sarfedıl 

cektır. Amerıka sonsuz bır sabırla 

dostane 'e iıdıline bır hal suı l 

bvlop pyret etmekte e Japon71ı1.) 
meşru menfaatlerı hakkın 

kun ol n her temınatı \ e ınektedı 
Bu m ı :akerelenn muvar ki7cU 
neUceıenmesu ı hararetle u t et 
mcı.eyız. Fakat şunu soylerım ki bı• 
umltler bo çı' rsa hiç bır tercd 
dut gostermeden Amerikanın yanu 
da y~ akajız. 

Şimdı tekrar Atlantikte b r yer
de, sakı.n koya donelim. Sisı ;J.IU'<ln 

&wlet Aı erıkanın bayr11&1 alu.üki 
buyUk gemileri parıldatıyor. tş1e bu 
yerde Rewcumhucla ben bulutlu -
ğumuz zaman şu fikre Yudı.11 k 
harp ve sulh hedefleriınizt ruhal ve 
kat'i elarak tesbi.te telebbus etme -

melde beraber bütün milletlere w 
bilhassa %aptdılen ve zulibn llr9l 
milletlere harp esnasında Büyük Bri 
tan7a ve Birletık Amerikan nullılt -
lerinın erişmek arzusunu bulun -
duldan ır.:.feflerine ana hatlanın 

izah eden basit bir dekllrasyon ,,..._ 
mek ve bu suretle diierlerınuı de 
her halde mepkkaüi v• belki de 
uzun olacak bir yolda bunları takip 
edebılmeleri ıçin zemin hazırıam.k 
Jtznndır, Maamafıh bu mu terek 
deJdar11SYon geçen harbin son m.
mmda muttefıklerce ittihaz olman 
hattı hareketten herkesin kaydetme
li icap eden iki noktada atütir Mr 

-- farkhdır> 
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HAZRETi YUSUF 
iLE GÜZELLER GÜZELi ZÜLEYHA 

"Bir gün gelecek başa güre- ı idi. Hergeleci de heyecanlanmış 
şecek .. Bu yarıcı gibi heriflerle tı. Hele, Yarıcının hücumları o
boğuşacak .. " Hergeleci, bir kaç nu büsbütün sabırsızlandırmış

Yazan Muharrem Zekl KORGUNAL 

sene sonra başa güreşeceğinf' e- ı tı. 
rnfadi. Onun en büyük emeli Ya Kendi kendine söyleniyordu: 
rıcı gibilerle karşılaşmaktı. - Yarım saat garantıyi ele 

Deli hafız, Yarıcı gür<:Hi altı aldı ya .. Şimdi hücum eder .. 
saati buldu. Akşam da olumştu. Ezerçeliler, Torlaklılar bağı-
Artık ortalık karanyordu. Ha- nyordu: , 
kemler ve cazgır berabere bıra- - Ha, Hafız! ı 
kılmasına karar verdiler. - Hayda usta!. 

Cazgır, meydana yürüdü. Pa-l İki pehlivan birbirlerini • yi-

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji. kınkllk ve bUtün aönlannızı derhal keser. 

Jcabında günde 3 kaşe ahnabilir, TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ._ vul zurnaları susturdu. Yarıcı Yordu. Fakat güreş son hızile 
ile Deli hafızın arasına girerek başladığı halde daha on beş -ot Her yerde pullu kutuiarı ısrarla isteyiniz, 
iki pehlivanı ayırdı ve: dakika içinde ikisinden birisi 

- Pehlivanlar, akşam oldu. alta düşmemişti. 
Güreşi berabere ayırıyoruz.. 1 Şimdi, ezici bir güreşten zi- ı Yeni neıriyat 

Dedi. yade yenici bir güreş oluyordu. &..•=------------.&ı 
Yancı beraber1ikten memnun Yancı da hasmını yenmeğe ça-

mı. Fakat deli h · ~ g ~ir~ ı bı- lışıyordu. Bu sebeple güreş 
rah . k r.,,tcrrıiye:.l ı. I lSll bıra- denkleşmiş oldu. 
kıı dı .. Ha7Jr lıasn.ını öldürmüş Bu, yarım saatlik güreş ka-1 
tiı. Dakikalar v saatleı c.-çtik- rarındn Hafız talihsizlığe uğra-
çe nıhayct onu benzetecckti. mıstı. Müdafaada olan hasmı 

liaf ız derhal ıtiı az et ı: şimdi hamleye gecmiş ''e daha 
- B~n. güreşı bırakmam!. ziyade tehlikeli olmuştu. 
Cazgır. mukabele etti: l Bu vaziyet karşısında Hafı -
- Usta. altı saat gfu c.. iyor- zın güreşi çıkarmasına imkan 

sunuz .. Ortada sizden ba.c;ıka yoktu. Hele, Yanrı gibi bir ada
pehlivnn kalmadı. Akşam da ma karşı bu şekilde güreşi çı -
oldu. Gece güreş tutacak değil- karmak mümkün değildi. 
siniz ya?. 1 Yarıcı, hasmına üst üste da-

- Biz, gecede tutanz .. Bıra- Iıyor, üst üste çapraza girmeğe 
kın bizi güreşi ayırt e<lelim.. hamle ediyordu. Bir aralık Ha-

- Hakem heyeti olmaz di -
1 

fı?Jn çift paça tehlıkeye düştü-
yor.. ğü görüldü. 

- Yahu, Yarıcı ile güreşimiz; Bereket versin pek mahir 
hep berabere mi kalacak böyle? olan Hafız, paçalarını hasmının 

- E, neyapalım yeni~ydi elinden kurtardı. Bu anda Her-

Aka Gündiiz'ün 
..- üRD KİTAPLAlU 

Birinci kitap 

Türk Duygusu 
Basılıyor, yakında çıkacak 

Arknda~ımız; (Akn Gündi.ız'un 

yur kıtapları) umumi adı altında 
bır kıtap serisi hazırlamıştır, Her 
aile yuvasında tercddudstiz okutu
labilecek olan bu kitaplar bUtuA · 
halk için hazırlanmıştır. Memleket
te okumak susuzlujiu çekenlere şim
diden mujdeleriz. Tevzi yerı: An
karada Akba kitap evidir. 

Zayi 
Balıkesir Lisesi Fen kolundan al-

dığım 30/9/939 tanhli ve 83 sayılı 
niz?. geleci ve köylüleri oidukça he-

Dedi ve yarıcıya dönerek: 

1 

yecan geçirdiler. 
füeyi bitirme diplomasını kaybet- ı 
tim. Yenisini alacagıından eşkisinin 

- Sen ne diyorsul! usta?. Hatta, bir aralık ağalardan 
Diye sorunca Yarıcı: biri: 
- Mademki güreş istiyor, - Aman oğlum, usta gidi -

hükmu yoktur. ı 
Macit Toroa 

bırakın güreşelim.. yor. . 
Dedi. 1 Diye bağırdı. Hergeleci, ce- DOKTOR 
Yarıcı, başka türlü kotıusa- vap vermişti: 

mazdı. Güreşi berabere ayırın - Acele etme ağam, usta öy- HAFIZ CEMAL 
diyebilir nıiydi? Korktuğu an- le kolay kolay. g~~ez .. 
laşılırdı. Münakaşa uzadı. Nıha Hakikaten Ha,;C~z paçalannı Lokman Hekim yet hakem heyeti yarım saat meharetle kurtarmıştı. Güreş 
gii!eşin devamına kal·ar verdi. ! . ~arım saati cloldurdu. İki pehli-

Eğer, yarım saat 7.arfıncfa ~·an ela hız ve asabiyet içinae Dahiliye Müteha88ısı 

ild pehlivan birbirlerini mağ- jdiJer. Divan yolu 
lfıp edemezlerse güreş berabere 
kalacaktı. Deli Hafız, naçar bu, 
karara tabi oldu ve güreş tek -
rar başladı. 

Yancı, işi garantiye Jroymuş- ' 
tu. Nasıl olsa yarım saat daha 
gUr~ekti. Hiç olmazsa bu 
yarım saati canlı gür~meğc 
karar verdi. 

Deli Hafız da, yarım saai için 
de hasmım yenmeğe ve meydan 
dan çıkannağa karar verdiğin
den güreş pek şiddetli oldu. 

iki pehlivan da birbirlerine 
g;rdiler .. Güneş grup halin-le 
ufuktan sıyrılıp giderke'l kı7.ıl 
ttngini her iki pehlivanın yor
l{UD ve yağlı vücutleri üzerine 
serpmişti. 

Yarıcı, müdafaa güreşini bı
raimııştı. Kemali şiddetle deli 
Hafıza hamle ediyordu. Deli Ha
fı?. da biıtüu şiddetile hamle ü
zerine hamle doğuruyordu. 

Meydanda iki pehlivan boğu
şuyordu. Diğer baş pehlivanlar 
ya mağlCıp olmuş, ya pes etmiş 
ortadan çekilmişlerdi. 

Bütün seyircilerin gözleri 
Deli Hafızla, Yarıcının üzerinde 

: 

(Arkası var) 

A 

İLAN 
SÜMER BANK 

Yerli mallar pazarları 
Müessesesi müdüriyetinden: 

Otomat k tezgf.hlarla çalışnn fabrıka ve müesseselerin her nevi pa
muklu ıstihsalfıtını imalat programlarına raptetmeye ve bunlardan 
1705 ve bun::ı ek 3018 sayılı kanunlara istinaden evsafı tesblt edilen k~
put bezlerile bunlar haricinde kalan ve fakat ambalaj malzemesi olarak 
kullanılabılecek olan her nevi pamuklu dokumalann 1ek elden mtibayaa 
ve tevziine 3480 numaralı Mıllı korunma kanununa müstenit 190 sayılı 
koordinasyon he~~~i kararile 25/Vlll/941 tarihinden itibaren lktısat 

VekAleti snlahlyettlır kılımruştır. Ayni karar mucibince bu tek elden 
mubayaa ve tevzi işile lktısat Vekfıleti namına Sumerbank ve dolayı
sıle müessesemiz tavzif edilmiştir. Blııaenaleyh yukarıda işaret edilen 
kaput bezlerıle ambalaj malzemesi olarak kullanılabilecek dokumaları 

imal eden f,ıbrıkalann 25/VIII/1941 tarihinden itibaren piyasa ve 

1 

iLAN 
SÜMER BANK 

Yerli mallar pazarlari 
Müessesesi müdüriyetinden: 

3780 numaralı Mılli Korunma kanununun verdiği salahiyete istina
den hususi fabrikalar da dahil olduğu halde otomatik tezgahlarla istıh
salde bulunan muesseseler tarafından imal edilecek her nevi kaput bez
lerıle ambalaj malzemesi olarak kullanılabilecek pamuklu dokumaları 
tek elden mübayaa ve tevzi 190 sayılı Koordinasyon heyeti kararile 
!kt.ısad Vektileti memur edilmiş \'e bu vazife mezkür Vekfilet namına 
Sumerbnnkn ve dolayısile müessesemize verilmiştir. 

Mevzuu bahs karar 25/8/1941 tarıhinden itibaren mer'iyete gir
miştir. Binaenaleyh bu tarihten itibaren kaput bezi ve pamuklu amba
laj malzemesi yapan fabrıka ve müesseselerin piyasa ve miişterilerile 
w maddelere ait her nevi alfıka ve irtibatı kesilmiş bulunmaktadır. 
Mevzuu bahs mamuller bu tarihten itibaren müessesemizce mübayna ve 
tevzi edilecektir. Bu mamullerden piyasaya aynlacak kaput bezleri 
Sümer Bank pamuklu :fabrikaları mamullerinin "iıalen müessesemiz ta
rafından yapılan tevzi esasatı dahilinde ve müessesemizden bu suretle 
şimdiye kadar kendilerine mal verilen tüccar ve esnaf vnsıtaslle 

tevzl olunac[\ktır. 

\İLE .. SABAH;·_ öGLE·". ·VE1 
f_ AKŞAMI 

• Ber JWJden IOllJ'8 sünde ~ Mfa mutaıamad; 
dislerinizi hreala)'llld.'i· 

Eritilmiş sade yağı alınacak 
Kastamonu Gölköy enstltilsil ve eğit

men kursu müdilrlüğilnden 
~ l - ~000 kilo Urla menşeli eritilmis sade yağı kapalı zarf usullle satın 
alınacaktır. 

2 - İhale 10/9/941 Çarşamba günü saat 15 de Kastamonu Maarif 
Müdürlilğu odrunnda toplanacak komisyon cinünde yapılacaktır. 

3 - Teklif mektupları 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesJne gclre 
tanzim edilerek ihale saatinden bir saat evvel komisyona verilmiş ola
caktır. 

4 - Şartnamesi her gün Kastamonu Maarif Müdürlüğünde ve Kasta
monu - Gölköy enstitüsü ve eğitmen kursu müdürlüğünde görülebilir. is
tekliler belli gün ve saatte komisyonda hazır bulunmalan ve 2490 sayılı 

kanunun 2 inci ve 3 üncü maddelerindeki e"Vsali haiz bulunmaları ılfın olu-
nur. (5921) (7483) 

tır. 

Maliye Vekaletinden 
ı - % 5 yedeklerile beraber 59325 adet tahvil pazarlıkla bastınlacak-

2 - Muhammen baskı ucretl ikibiıı liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 150 liradır. 

IRADYOI 

alelümum mustehlıklerle kendi namlarına aliıka ve irtibatları kesil
miş olup bu maddelere muteallik tevziatın tamamen müessesemiz teşki
latınca veya mi.ıessesemizin talimatı dahlllnde yapılaca~ını bildiririz. 
Bınaenaleyh lktısad Vekaletinden bu mevzua müteallik tebligat almış 
olan bilümum fabrıka ve müesseselerin derhal müessesemiz pamuklu ş 
ubesile temasa geçerek mutemmim talimat almaları lazımdır. He,. hangi 
bir sureUe henüz bu tebligi almamış olabilecek ve fakat kaput bezi veya 
pamuklu ambalfı} malzemcsı imal eden ve otomatik tezgiih çalıştıran 

dığer fabrika ve müesseselerin de ayni hükümlere tAbi olarak ayni 
suretle hareket etmeleri icap ettiğim illin ederiz. 

4 - Pazarlık 4 EylCıl 941 perşembe giinü saat 14 de Levazım Müdürlü
' ğünde müteşekkil eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 

1 26 Ağustos 1941 
7.30 Program 18.40 Muı.ık 

7 .. ~3 MUz.ik 19.00 Konuşma 

7.45 Haberler 19.15 Mu:zık 

8.00 Milzik 19.30 Haberler 
8.30 Evin ıaati 19.45 Mu:zık 

* 20.1~ Radyo 
12.30 Prognun gazetesJ 
12.33 MUzlk 20.45 Müzik 
l:?.45 Haberler 21.00 Zıraat 

13.00 pl#ıklar tak' ımi 
13.15 Mütlk 21.10 Mil~ık 

* 21.30 Konuşma 

J8.00 Progra.ın 22.30 Hab~rler 

18.03 Müzik 22.45 Muz1k 
ls.::ıo Serbest 2::.:15 Kapanış 

10 dakika 

İki amele merdivenden 
düştü 

............................................ , 
Na/ıa Vekaletinden ) 

10/9/941 çarşamba gunü saat 16 da Ankarada Nafia vekfıleti binası için
de Malzeme mudtirli.ığü odasında toplanan Malzeme Eksiltme komisyonunda 
ödenecek basım ücretı takrıbi 3000 lira bedel tahmin edilen vekAleün neşret- ı 
mekte oldugu idari mecmuanın bırinciteşrin 941 fevkalade nushasının kapalı 
zarf usulile vahidı fiyatları üzerinden eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme şart' 
namesi ve teferrüntı bedelsiz olarak malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 225 liradır. 

İsteklilerin teklif mektupfal'lm muvakkat teminat ve şartnamesinde ya
zılı vesaık ıle birlıkte ayni gun saat 15 e kadar mezkur komisyona makbuz· 
mukabilinde vermeleri lazımdır. «5896• •7482'> 

r~._ ........................ ~ 
TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
lturulut IPlbl: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk l1raa1. Şubeı ve 

Ajaıu adedi: 285 

Zirai ve Ticari her nevı banka muamelelerl. 
Para blrlktlrenlere 2880C llra ikramiye verlvor4 

5 - Şartnamesi Ankarada Maliye Veklıleti Leva7.ım MüdUrHığünde, İs
tanbul Dolmabahçede Maliye Vekaleti matbu evrak anbarında gciruleb!Hr. 

11 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 iıncü maddelerinde yazılı 
belgeler ve muvakkat teminat mnkbuz..ı veya banka kefalet mektubile bir
likte tayin olunan gün ve saatte komisyona müracaatları. (5785) (7355) 

1 Devlet Demiryolları ilanları 1 
Muhammen bedel, muvakkat teminat \'e miktarı- aşağıda yazılı iki liste 

muhteviyatı. Çam Tomruk 8/9/941 Pazartesi günii saat 15.30 dan itibaren 
sırasile ve kapalı zarf usuıu ile Ankarada tdare binasında satın alınacak

tır. 

Bu işe girmek istiyenlerin listesi hizasında yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliOerini ayni gün saat 14.30 a kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (100) kuruş mukabilinde idarenin Ankara, Eskişehir, Hay
darpaşa ve İzmir vezneleı inde satılmaktadır. 

Liste No. 
1 
2 

Miktarı lıml 
20()1) m3 Kerestelik çam tomru& 
5000 > Köprü ve tünel 

için çam tomruk 

• • • 

Muhammen Muvakkat 
bedeli teminatı 

80.000 lira 5250 lira 

200.000 lira 11250 > 
(7384) 

Hazreti Yusufun gözleri ya -
f}annıştı. İyi kalpli Yahuda, 
.Bünywni:.-.e leke sürülmesini is
temiyordu. Bu arada, öldü zan 
edilen kendisini de müdafa edi
yordu. Şeınunun çirkin iftira ve 
ithamını çürütıneğe çalışıyor -
du. 

Yahuda, yalvaran bir sesle 
devam etti: 

- Bize hiç ehemmiyet verme
yin, sadece Bünyamin.in dönme
sini bekleyen ihtiyw- babamıza 
acı, Onu, hayaıtnın son günle
rinde bir oğul acısı daha çek
meğe mahkum etme! 
Hazreti Yusuf, yaşaran gözle
rini silmcğe başlamıştı. lçı yn
na yana sordu: 

- Bünyaminin hırsız olma
dığını kabul edelim. ıı~akat maş 
rapayı onun çuvalına kim koy
du. 

- Birinci gelişimizde aldığı
mız zahirenın bedelini çuvalı -
mıza kim koydu ise Bünyamin
in çuvalına bu maşrapayı da 
o koymuştur. 

- Size bak veriyorum. La- ı 
kin ortada işlenıı1iş bir suç var I 
Suçu işleyen meydanda ... Aksi
ni isbat etmek de imkansız ... j 
Bu \"aziyet karşısında suçluyu 1 
cezalandırmağa mecburum BUn 
yamin, bu andan itibaren be - 1 

nim esirimdir ! 
- Onun yerine beni esir e

din ya melik! 
-Bu büvük bir haksızlık olur 

Adalet. yalnız suclunun ce? ... ı. · ı 
Jandınlmasını emreder. Ben ise 
adaletin emrinden dışarı çıka - ' 
mam. 

Yahuda'nın yalvarıp yakar -
maları boşa gitti. Yusuf. Bün
yamini bırakmadı. Roben, işi 
tehdide döktii. Sarayın her ta
rafında korkunç uğultular hasıl 
eden naralar attı. Bunun da 
bir faydası görülmedi. Nihayet 1 
on kardeş, kırgın ve kızgın biri 
halde sarayı terkettiler. O ge
ceyi geçirmek üzere bir hıına 
gittiler. Şimdi ne yapacaklar
dı? Babalarının yanına nasıl 
döneceklerdi? Hepsi bunu dü -
şünüyorlardı. Yahuda: 

- Sevgili kardeşlerim. dedi 1 
Ben, burada kalmağa karar ver 1 
dim. :a!inyamini yalnız bıraka- ı 
marn. Siz güle güle gidin. Ba - ı 
bamıza hakikati olduğu gibi an 
latın. Bir fırsat düsürüp Biin
yamini kaçırmağa çalışacağunı 
söyleyin. ; 

Dokuz kardeş, hiç istemiye -1 
rek buna razı oldular. Ertesi 
gün erkenden yola cıktılar. Ya- j 
huda da onları selanıetledik - · 
ten sonra saraya gitti. Hazreti 
Yusufa: 

- Ya melik! dedi. Kardeş -
lerim gittiler. Ben burada kal-

dım. Bünyamin köle olursa 
de köle olacağım; ölürse 
öleceğim. Ondan ayrılama.dl• 
nu gurbet elde yalnız bırall' 
marn. 

Hazreti Yusuf, vaktile k 
sinide himaye etmeğe 
fakat kardeşlerinden kork 
fazla ileri gidemiyen Yabudlo 
nın bu sadakatinden çok 
nun oldu. Heyecan ve ıstırl! 
tan titreyen bir sesle: 

- Pekala, dedi. Maa-·~
kardeşin Bünyamini bu d 
seviyorsun, bende ona esir 
melesi yapmıyacağım. İki 
deş, beni de kardef'I bilerek 
rayımda ve !'jehrin heı taı · 
da dilediğiniz gibi yaşanı 
hürsi.inüz. Yalnız Mu;ır 1 ııd 
!arından dışarı çıkamazsınız· 

* Dokuz kardeş. men leketl 
ne dönmüşler; develerin yiı 
rini indirir indirmez hemen 
balarının matemhanesine k 
muşlardı. Onları sabırsızl 
bekliyen Yakup, kollarını a 
ileri uzattı: 

- Gel benim seYg,ili Bün 
minim! 

Diye seslendi. Kolları ar 
gelen olmayınca, sesine de et 
vap veren bulunmayınca bel° 
seyi avladı ve ağlamağa 
dı: 

- Onada mı 16iydınız 
Icr? Yusufumuo. derdi kafi 

1 miyormuş ~bi beni Büny.~ 
nimdende mı ayırdınız? DuP 
da si?.den daha şerir insan 
mıdır? Sorarım size, varrrı! 
sizden daha ~erir insan? ... N~1 
susuvorsunuz? Cevap verseıı
zc ... ·Dilini?. mi tutuldu, ağ 
mı tıkandı? Beni düşünm 
nizmi, Allahtan korkma 
mı? 

Bu sefer kabahatleri o 
yan dokuz kardeş, babalar 
ağhyarak söylediği sözleri 
siz, sadasız dinliyorlar, ne 
vap vereceklerini bilemiyo 
dı. Yakup hakikate vakıf o 
dığı için kendilerini ithaıtı 
mekte haklı idi. Çünkü sab• 
ları vardı. Yusuf cinayeti, 
tulmamıştı. Unutulacağa da 
zeıniyoırlu. Fakat Yakuba h 
kati anlatmak lftzıındı. 
halde iki acıya birden tab 
nıiil «..'Clemiyerek feryad ede 
ölebilirdi. 

Dokuz kartles, ıu1tlannda 
fiskllS gef1tiler. Babalarına 
seleyi anlatması için Ro 
se~tiler. 

Roben. Yakuhnn kuru eli 
ne sarıldı Onları zorla du 
}arına götürüp öptii: ) 

(Arkası ,·ıtf 

lstanbul C. Müddei um11miliğinde11 
İstanbul adlıyc daire ve nıahk .. mc>leri için lıizu•nu olan !)0 ton ı::<iın 1 

He 125 ton marinlfı\I' maden kı.imiıni ayrı ayrı m:ık <eksiltnıf')C konul 
tur. Sömikokun muhammen bedeli 2434 liı·a 50 kuruş muv~ık'rnt teııı rı 
ise 182 lira 60 kuru;;;tur. Marlnlfıve ınaderı kôrnurtinün muhammen bt:' 
2281 lira 25 kuruş muvakkat teminatı ıcı lira 10 kuruştur. Somilrnlwrı 
s!ltmesi 5/9/941 cuma gürıli saat on bc;;;dc Marinlılve maden k<.irrııır·lİ' 
eksiltmesi ayni gun &aat on altıda Sirkecide Adliye LevQzını doi•"f'"ll 
yapılacaktır. Bunlara ait şartnan1t'lcr mesai saatleri dahilinde her 1:ün 111 

k(ır dairede gönllebilir. (7318) 

Silahdarağn. elektrik fabrika
sının tesisatına ilave edilen yeni 
binanın boya işinde çalUjan Fer 
had ve Ferid adında iki amele 
evvelki gün çalıştıkları yüksek 
duvardan ka?..ara düşmüslerdir. 

Sukutu sonunda kafası par
calanan Ferhad hemen ölmüş, 
Ferid de ka.ldınldığı hastahane 
de çok yaşamamıştır. 

Muhammen bedeli (9261) lira olan 1500 ndet ve cem'an 132,300 metre 
mıkfıbı muhtelif eb"ntta 3 kalem gilrgen dilme (3/9/1941) çarşamba gUnU 
saat (15.30) on be~ buç..ıkta Haydarp:ışadn Gar binası dahi1'ndeki komls-

1

1 

yon tarafından kop lı zar! usulile satın alınacaktır. 
Bu işe girmek Ltiyenlcrin (694) lirn (58) kuruşluk muvakkat teminat 

kanunun tayin ettigi vesikıılarla tekhllerini muhtevi za~flarını a:;nl giın 1 
saat (14,30) on dört buçu u kadar komisyon reislijline vermeleri lfı;:ımdır. 

!hı i5e ait ".ırtnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(7169) 

Kazanın sebebi tesbit edile -
menıisj, tahkikata başlanmıştır. ........................... -...... 

.. Yeni Sabahın,, 
ilan fiyatları 

KT. 
ı~ maktu elarak '7&0 
Birinci _,,..... lltUIUDıi 500 

DdDcl ,, " 350 
tJçüneö ,, ,, soo 
Dördüneö ,, ,, 100 
Beşinci ,, ,, '15 
Altuıca ,, 50 

Ziraat Baokuında kUmbarau ve ihbarsız uısarrur besablarmda en 
az 50 lirası bulu:tanlara senc<ie 4 defa çekllec.U kur'a ile &1&iıdaki 
plAna ıöre fkramlye d&ğıt. '11caktır 

4 aded 1.000 Llralık 4.000 Lira 11100 aded 
4 • 800 • 2.000 • 120 • 

4 • HO • 1.000 • il 1110 • 
40 • 100 • 4.000 • n 

&O Liralık 

40 -· 20 • 

11:000 Lira 
4.800 
1.200 

• 
• 

DiKKAT: Hesııplarındakl paralar bir sene içinde 50 liradan 8flllı 
dOşniyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 fazlaalyle verilecektir. 

Kur'alar senede dört defa 11 Mart, 11 Haziran, 11 Ey· 
lül ve 11 Blrinciki.nua tarihlerinde ~kilecektlr. 

Sablbi: A. Camaleddln 8araçojl11 Nefl'fyat Müdilril: Maolt Çetin 
.Balıldılı :yer: (H. Bekir GUraoylar ve A. Cemaleddln Saracottu matbaaaı) 

lstanbul sıhhi müesseseler arttırma 
ve elflliltme komisyonu riya.~etinden .1 

Leyli Tıp Talebe Yurdu talebeleri i;in «2800• adet fildekos fanila c2800' ' 
adet ffldekos don acık eksıltmeye konulmu5tur. 

1 

1 - Eksiltme 27/8/1941 çarşamba güni.ı saat 15 de İstanbul Sı'ıhot ve 
İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasmd:l kurulu komisyond::ı yaptlac:tktır. 1 

2 - Muhammen fiyat fildekos fanilti için c67> fildeko:ı don c82• ku-
pı~ur. 

3 - Muvakkat teminat «312> lira «90• kuruştur. 
4 - tsteklller şartnamesini her gu"l komisyonda görebilir. 
5 - İstekliler 1941 yılı Ticaret Odası vesikasil,. 2490 sayılı kanunda 

:yazılı vesikalar ile bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mek 

1 tublle b ı günde komisyona gelmeleri. (6879) 

, ,..,. ... 
HVl.W•I 

2 

. Kilçük tasarı:af 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
KEfl DELER: 4 Şubat, 2 Mayı .. 

1 Atuatoe, 8 lkincltetrln 
tarlhlerlnde yapılır. 

1 
194 t IKRAMI YELERl 

1 adet 2000 Lıralık = 2000.· -
3 > 1000 > =---= ::ooo.-
2 > 751) > = lbOO.-

• > 500 > ::.-.; 2000.-
8 > 250 > ::..- .!000.--
3~ > 100 > = 3500.- -

80 > 50 > ==- 4000.-
300 • 20 > = 6('()4>:-

, , 
, 
, , 
, , .. : .................................... ~ 


