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• Rus kllw ;füİi de Tebrize 

GÜNLÜK SİYASI HALK GAZETESi 

iDARE YERi 
Nu.nıosmaniye, No. 84 lstanbul 
Tdgraf: YENİ SABAH !stanbuJ 

TELEFON: 20795 

Her yerde 5 Kuruş 

Milli 
lnönü, lngiliz büyük 
elçisini kabul ettiler 

~~--------------
Mülô.!(afta Hariciye Vekili 
Ş. Saraçoğlu da bulundu 

Ankara, 27 (a.a.) - Rei icümhur İsmet lnönii, bugün sa::ıt 
19 da Çankaya kö !derinde lnı.;il11. büy\il• elçi i Sir liughe 
Umıtehbull - llıı6"'0SS4"1l'i Jmbul lnıyunnuı:;brclır. 

Bu mülftlmtta llarici~e Vekili Şiili:rii San~ğlu da hazır 
huhııınm~tur. 

Bnsvckil yc11i A rjo11tin elçisini kabul etti 
Anlm.ra, 27 (n.a.) - Ba~\eldl Doktor P~ffü S:ı)·cl:ım bu 

ı:,-iin s:::11t 11 de Haş\'t•ki'ılette yeni Arj.ıntin el!;i~i M. Oarlos 
Brebbm 'yı kabul ~trni~tir . 

- •• •• 
ıC' ~~ lerdir. ~aamafih tranda 
~; ~ lZ ve Rus kuvvetleriyle 1- lrakta bulunan İngiJiz motürize lmvvetleıimlen bir gnıp (lnuıa çıluınlan işı,-nl km•,·ctıeri hunlar ol a gereldlr.) on 

, h u k u m c t i arasında 1 f 
ao~1 en bir harp mevcut olduğu ng-Rus tebliği 
!ııİı eneınez. lran sefaret heye- ----------'-

ret t; 11• Londrnda bulunduğu ve 
, t:~Uı~~fırinin de Tahranı terk· , işga 1 ha re· 

tr ~1gi Londradan bildirilmış· ı 
Ilı~ a kıa son zamanlarda l es- e ,- devam 
l!ıırıı harp hali ilan ve kabul c-
~lth !!den de senelerce sürmüş d 
~lıt ilScın.at göze çarpmaktadır. e iyo r 
U~lell.Bı düşünülürse lran devle-
~l'i İngiliz , e Rus hükiimet
(!Q; arasında resmen harp ilan 
ııu:1enıesinin büyük bir E>hem· 
}4. etı. olnmıyacnğına hükmedı
~ll Çunkü öte tarafta sUahlar 
~1atnakta ve kurbanlnr yere 
~ ll'ıc-ktedir. Murunn.fıh bu 

H11duttan ıiibaren 

105 hilometre 
mesafe katedildi 

lran Tebliği 1 .. 

·· şmanın Devlet hava yolları umum mu-
dürlüğü u e A n k a r a tay ya re 

._,,_ 

meydamm ziyaret ettil ar u 
-o--

lran Jıalkı vatanı 
lllİidafaa İ"İll gö- Ankanı, 27 (a.a.) - Milli kııula Jlarn)olları Umum 

~ Şef t met inömi bugfüı <.ğle- l\lüduriinclen izahat aJnuş
l!ır \C clirektiflt•r \emtit;.ler-nÜ//Ü yazl/lyOr den füıoo De,let llınayolla.rı dir. 

Umum Miidiirliiı1tinü \'I' An-
k m tayyare mel danım zi- Milli Şef, llarnvollurı u-

t T~hran ve bı'rçok şeh·rıer t 1 -1 l ı· mum l\lüdürlüğiindt'll 8l n-Miihinı \e tarihi miizakerolcre ~ . .-ıHne olan rnu u ı yare e\ enuş ere ır. ~ • d ~ 

ıı· ha ;.clı okluğumuz hurbın s lr 
\' ~1<'re benzemez istisnai bır 
ııı:ı ~derhal anlaşılıyor. Her 
~<: iill~afta hiç istemiJC istcmi
lir. li ilha. sanlmıfltır, denılebi
l'l!ı ~tplerde ekseriya tarafla
hıtb· bırbirlcrinden şikfıyetlerı, 
ftkrtlcrinc karşı siyasi veya 

Benderşapur, Hurremşah, Sü
leymaniye, Kasrışah; Abadan, 
Tebriz, Maris ve Gilan şehir-

lırken gcli~erirde ol uı~u 
- Jlarlfımento binası -- insafsızca bombardıman edJji, ımm ..,.cf, ha\a yolbrmn gibi ha\a yollan mensubini 

1 1 1 
ait tesisatı gczınis , .,. bu tarafından seliimlannm,ınr 

l!~ husumetleri göze çarpar. 
4ı- tarar diğerini bir çok itham· 

altında ezmek irtcr. Bu 
h~l'te ise böyle kin ve nefrete 
~et ve intikama, hntta kur
~ h büyük şiltayetıere delalet 
~u~('k hiç bir şey yoktur .. İran 
~~ etleri bir vazife hissi\ le I 

levlilere mukabelede bu· 
~ll'ı:ı.kta kusur etmiyorlar. 

!at llkat İngiliz tebliği lranlı
ltiııa asgari zayiat vcı dirilmc_ğc 
tı~0a edildiğini sarahaten anla-

1 r. . 
tı~arp ve hissiY.at. b:ıkımındnn 1 

h~ da bir-:kJn ~ '~.<;_!. mlişa-
~ e L'Clilm~r ·,, gn~iploması 
~ ın~a da l Y..amanlarn 
lıı~ faaıiyôtin etmesi, 
~ lıqtbin • etini teşkil 
l'j ~°!•,, ,pjpfo ar giriştikle-

tı· \{lak erde ellerinde kuv-
~1 ... i'~zıar bulundurmuş ve 

&la1ı'fo ).!azanmayı daha iyı 
~mel<: için sanki askeri 
~atih vereceği üstünluğü 

hi tıt muvaffakıyet unsuru gi
ij~ Ullanmak yolunu buradn 

1 <tera tatbik etmişler gibidır. 
hıııtll_giliz ve Rus sefirleri İran 
~ı:netini, istila hareketi 
llıeıt Yacnğından haberdar et
~Y için Iran hariciye nazırını 
h~ret ettikten sonra Şehinşah 
lıa etten· tarafından izhar olu-
\\ il arzu üzcriQ~ lı·an hüküm • 
~nı da. ziyareti tınişlcrdir 
~t P fi'le~ M~ladtKtan saat
~ Ce sonra '\~kubulan bu 
~aretin üıµiU\ cüceler vadet
lt\ t olduğu şun an anlaşılıyor 
('l ll u 1jyareti müteakib 1büyük j 
~ erle İran hükfuneti ara • 
t:da müzakereler başlamış . • ı 
~ · Bu müzakerelerin ne nctı
~erdiğine dair son dakikaya 
ltl.ı ar hiç bir mallımat alınına-

~ bulunuyordu. 
kı beınek oluyor ki fi'li harp ha
tıl c. rağmen lran hükumeti ile 
tı gıliz ve Rus hükümctleri ara
~1da normal sıyasi münasc
~ ler inkıtaa uğramamış gibi
l[ Uğramadıktan başka Şe
~i ll~ülı hazretlerinin sefirlerin 
11~<lreti esnasında konuşulan 
~ Y~er müzakereden hayırlı 
l' (!lıcelcr çıkncağı ümidini ve
'l.~ck kadar mülayim ve mute
~ blr mahiyet arzetmistir. M ii
~"!clerin derlıul inkıtaa uğ
~ gıııa dair hiçbir haber gel-
~~lncsi de anlaşına ümidinin ol
~bı Ç~ kuvvetli bulunduğunu 

at eder. 
t l:ıir aul~manın imkô.n dahi· 
~~o bul,.mduğunu 07annettirc
~·ld·baı,ka sebepler ele eksik de
~~ ır. En evvel İngiliz ve Sov

~ biiyük elf'il"rinin lrauın 
1klaun.. , ' m~ i tam n ve-

leri zaptedildi 
-o--- 1 
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Yapmış olduğu }J.4" k · · · 
k b·ı t d ~os ova bıld11·111or 

mu a ı aarruz a lOl Al 
iran Amiralı man 
maktul düştü 

Simin, 27 (a.a.) - Haber a
lındığına göre Bendcrşapurda 
1ngilizlernn eline düşen esirler 1 
arasında bir çok Alman ve İtal
yan bulunmaktadır. Bcnderşa
pur ve Hurremşahda bir çok 
lran bahrıyehsi de esir alınmış
tır. Şimdi öğrenildiğine göre, 
petrol kumpanyası memurlarını 1 

himaye etmek için Naftkhell 
mıntakasına hava yolu ile kıta
lar indirilmiştir. İng,ilizler, Ben
derŞapur·u, Hurremşah'ı, Sii -
lcymaniyeyi ve Kasrışahı tnma
miylc ışgal etmişlerdir. Hur -
rcmşnhın garbındaki mıntakn, 
Şattularab boyunca. .A badan'a 

(Sonu sayfa 3 sütun 4 de) 

tayyaresi 
düşürüldü 

Alınan çemberi 
Leııingrada 
ııaklaşıyor 

Moskova, 27 (a.n.) - Gece 
yansı neşredilen Sovyet tebliği: ı 

26 Ağustos, kıtalarımız, bü
tün cephe boyunca düşmana 
karşı anudanc çarpışmıştır. 

Halen elde edilmiş olan sarih 
malfımata nazaran, 2·1 Ağus -

(Sonu sayfa 3 sütun 6 de) 

Berlin bidiriyor 
Düşmanın 

zayiatı 

pek ağır 

Şehinşah hazretle
ri Alman, lng· iz ve 
Sov~t elçilerini I 

kabul ettiler 
Tı:.hran, 27 (a.a.) - İran baş 

kumandanlığı aşağıdaki tebliği 
-o- neşretmiştir: 

v •d bi h 25 Ağustos sabahı saat dört-1 • enı eU r aç te Sovyet kuvvetleri şimalden 
şelırin sukutu ve lnğiliz kuvvetleri cenuptan 

ve garpten taarruz ederek bu-
be kleı!iyor dutlarıınızı gcçmişlcrdır. 

Berlin, 27 (a.n.) _ DUn Al- Aşağıdaki açık Fehirler diiş-
man teşekkülleri Fin hududun- mnn hava kuvvetleri tarafından 
da mi.ihim Sovyet tahaşşütleri- bombardıman edilmiştir: 'l'cb
ne ve motörize kollarına mu • riz, Aı·debil, Maku, M:ıhagan, 
vaffnkiyetle hücum etmiştir. Benab, Reşt, Hasankiyadeh, 

Revel mfntakasında Sovyetle- Mianch, Ahvnz, Bcnderpehlcvi. 
rin sahra mevzileri ve topçu Sivil halk arasındaki zayiat, 

(Sonu ı;ayfa 3 ıUtun 4 de) -bombardımana uğrayan kı.5la -

1 r a 
Yeni bir nota 

verildi 

[}!ARP VAZiY Ti 

iman - Rus cephesinde 
)
~Sonu~~ 

r . ., 
Tarihi 

~ 

daş! 
LJ.H • H _J ~ 
~uvıyet cuzaanını İ 

ti 

!.anı_~~an ayırma ~1-~ Oı-fi idare komutanının tebliği: 
fQ 

Örfi tdare mıntalmsı dahilinde şehir, lmsnba, l•övlf'r \'C 5 
sair mahnllcrdc her eri ek nıtancla:;ın hü' i~ etlerini kolay
hkla teshit için 5 El !ül 19U tarihindrn itfö.ıı·eıı ııiifus hü- i 
viyct cüzdanlarmı lıt•r zaman iizerlerisıdc taşımaları lüzmn
lu göriilmiiştiir. 

Hunu himwıı, Sal m \'atmıcla~ların Z~thıta amir \C memur- ~ 
lnn tarafından heri ::ıngi gcreMi ioapl:ırda tnlrp vul.uunda 
nüfus hÜ\ iyet cıizdaııl:ırmı für:ız eylemelerini, al• i hareket ı 
(,"(fenlt•rlıı hü\i~·etleri h-shit edilınel< iizere karnlrnln d\l\t't o
lunncaklan ve hih h etlerınt' dair lıillfı Jıakilmt IW', :ınatt:ı 
bulunanlar lıal•kmc:L~ Örfi İdare 1 mmunun vedinci ~ıadde i • 
lıiikiinılerinc ~öre ~ıldtrat yaJJ la<'~i;rını sa.mi h:ıllnmı1..a 'bildi-

26, 8, 94 I 

j 
-o---

ırandaki Alman ajanla· 
rının ihracı mukabilinde 
muhasamatın kesilmesi 

Alman taarruz harekatına engel 1 

teşkil eden amillerin en mühimleri 
Rus ordusunun mukavemeti ve 

hareket kabiliyetidir 

takvim 
saati ---24 Ağustos 18 75 

Örfi İdare Komutaııı 
Korgeneral 

R AUTt:l\'l\AL 

f>QOe&O~ 
ıj A. 

l~······~········••&eeeeeeGO.~ 

tekiif olundu 
Ncvyork, 27 <a.a.) - Tahran 

dan alman haberlere görı!, Tah
randaki İngiliz ve Sovyet el -
çileri, kendi hilkümetıeri namı
na Iran hükumetine birer nota 
tevdi etmişlerdir. Bu notada, 
1randa bulunan Alman aJanlurı 
nın ihracı mukabilinde muha -
samatın kesilmesi teklif edil • 

m<'ktedir. (Smıu Sa. 3 Sii 1 de) 

kalmadığı zaman lng:iliz ve 
Sovyet kıtal:ll'ının geri çekilece
ğine dair re:;merı teminat ver -
P.:ş olmaları iki taraf arasında 
bir hayat meı~rn.t mücadelesine 1 
ihtiyaç gösterecek d<!rin bir u
çurum mevcut. olmadığını isbat ı 
ediyor. lngıltere ile Sovyet hli
kümetleri C'ı:>ki zrunnnlarda ol
duğu gibi keııdilcrim: ayırdık - , 
lan birer nüfuz nuntnkasınn 
fi'li surette yerleşrnı'k v~ lra- 1 
nın istikUil ve hürriyetine m· 
hayct vermek gayesini tak"p et
miş olsalardl, İraıı hükumeti ve 1 
İran milleti için ufnk bir mü· I 
zakereyi kabule bile imkfm ol
u.azdl ve sonuna kadar müca-

YAZAN: 

1 Emekli General Keıııal Koçe!:_ 

mazdı. Fakat ortada İran mil-' malUmat Berlindeki İran sefi
letinin hürriyet ve istiklali a-ı rinin Alman br.ririyesiyle te
lcyhin<le bir kasit bulunmayın- masta ve fikir teatisinde hu
ca ihtilafın iyi bir şekilde halle- lunduğunu temin etmişse de ge
dilcbileceği ümidini muhafaza ne Berlinden gelen haberler Al
ctmek kabildir. manyanın meseleye gayet c-

Uumclicle Türk hfıkimiyc
tiue lmr91 tt.1 miidlıiş 'e az~m 
cliismanhk Bulgarlıırdan gcl
mi~tir. Türkleı i mal ,·etme •• , 
ve Itunıeliden çıl<annak, Bul
J,,'1l.ristL1nı btildaLc kavuştur
mal< için t'"Sl•lddil r.dE>n Bul
gur ihtilal ı omitesi 18i5 A
~stobunun 2'l iincii giinii 
Riikreşte Pan:ı) ot llitof'uıı 
rivnseti alhmln toı,mndı. Uu 
kom·tc Hul~ist.a:rıı üç ihti
lal mmtaka,.ın:ı a:rmlı. Jlul
ı,.rar hail.mı tt•ş\ik ·n· Tiirk 
hükfımeti ıale~·hint• kıvama 
sevk için ihtilalin ~:ok yakın
da başlayac:ağ,m Bulk'1U"la
ra giı.li gizli neşretti 

24 AğustO" 1B 77 
İran başvek.fü mel.ııJsan mec- hemmiyct vermekle beraber 

lisi huzurunda yaprnıs olduğu şimdilik inti7 .. ar vaziyetinde kal- Bulgarlaruı Türkler ale~·
beyanatta sadece vakıayı hi- dığını bildirivor. Bu da Alman- hinc.Je hazırladıkları isyan u
kaye ile iktifa etmiş. müzakere- yanın şu sıİ-adaki hazırlığının lıir:li se.mcn>lcıini \'ermeğ'C 
ler cereyan etmekte oldubrunu Tahr~n vaziyetinden istifadeye l~~':'lamıştı. Şimdi \}ar ordulan 
haber vermiş, bu müzakereler imkan verecek halde olmadığı- '.l urli <~~''''C:!~\ le' hn.rp t"<lirnr
bitinciyc kadar her türlü tefsir m gösterir. Binaenaleyh şu da- du: Turldu~-e hıya~~t eden 
ve münakaşadan miiçtenib dav- , kikada bütün haberler, müessif 1 fısı. Uııl~rlarcl:!.'"ı ~·urel<kep 
ranılmasını ricn eylemiştir. ı hadisenin yakında tarafian redıf tnhur~nn da duşnıan ta.
Demek oluyor ki resmi İran memnun edebilecek bir şekilde ~fma geçt~~er ve Şıı>ka Bo
mahafili de hlila ümitlerini kay- 1 nihayet bulacağı ümidini telkin gazının mudafaJ:ısmda U.us-
betmemişlerdir. ebnektedir denilebilir lann yanında. bize karşı mtt-

• ' • be • • 

'' Yarın eni 
~-------~~-~ 

ab h,, da 
---

~RiNDi Y ftDAHCILft 
( Günün en mühim yazı serisi l 
' J Aln1anganın "Lavrens,, i diye anılaıJ 
ıneşhur" Va.'Jmtıs,, lı·aııda ileler yaptı? 

Bugün lraıula C<'N\) ı eden hii<liM-mrin hsşlangıcı y:ı.kıı. 
tariht., ~idik•tli bir ııiıfuz m .. cı.ı hJesi Ue :ken:.mi gö tenni~tb. 
nu miicadclode Alınan ı,.;zü teşkilltı ile fogfüz J;nrelli(k'dS S~r\'115.i 
&nlRmcla. \'6 lranın muht~lif mınt::ı.kn.hı.rındn ı.()P.ıv~1L. 

nu hakiki ma<X'nllan, hiitlin tafsil~ıtı 'c ın.ıra.k gıcılJa~ :rı 
hahild maskesiz iç yUzk•riyle : 

Hepsi hakikatten ve hayaltrn alın~~ş: ı ... ya!ı b::· keli'r" 'll 
bile ilave ec'ül.m.ı:miş olan bu rniıhmı cs.ı ı ı y:ırıllflmı 

itiharmı gr:.1.:ltemiz<le okı?,?acak .ıı~. ..J 
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Eski devrin hafi •el r-ine dair ~Tmcebe.-;ırru11311:!:· bs::::ahs~ind~e m, m ç 1 
bir zenginin tekzibi kim eler tarafından İkinci ıAbdüllıamit µe,Tfnde bir mliırevver nasıl yetişirdi?

JiikrÜ Ka.ya., MUva.ffak enemdocioğlu i1e bulu.,a.~ - Be., alini 
1.im.nın lbir servet ()ldnğu de\ir - "Yıldız,, dan bomta. ''Yal· 
dr.ı Kmıla.thaııesi - Si\'Ti, kırmızı fesli, yumurta ök~ hafi· 
re~ - 'l'u.vla merakı - Sucu Kostinin ~ıur dUkkanı Ah· 
İnet R:ı3imin biasyonu idi. - 1sta.nbulun külhanbeyleri mJ, 
yoks lzmiıin Mmnırlan mı daha ede '! - Ta.vb oyna.yan 
lıMiy<: llll juma1ı - Ta\ la başından kaldırılan arlmda.~ 

Vehbi koç servetini 
teberrü etmemiş • 

bıçakla yaralandı~ 
Ankara 27 <Hususi) - fstan Ha ·~e in sebebi henüz anla•ıla adı 

bulda çıkan bir akşam gazetesi -... ' 

· l Yazan: Hüseyin Hifat J 
B. Velıbi K~~'un .~tinin ya-) yaralının sıhhi vaziyeti ağır göriiliiyor 
rısmı teberrü ettigını yazmıştı. Emni ~..;-:.. t.eca...:=..n-- •• ~ ...... crf...... Bu hususda B. Vehbi Koç bana Evvelki gece, yet san- ~UJ.U.I, vı.u.u.uc utr~ ...... 
aşağıda.ki beyanatta. bulundu: l dığı önünde bir yaralama. vak'a-- 'Mehmet, kendisine sebepsiz ye-

H r şeyin kıymeti, yokluğu j 
r..am ~.nda, hele elden gittikt.en 
sonr.1 anlaşılır; ben de tahsili
ı:nı tr. amlayayım diye İstanhu,. 
h b jiMnı zaman, İzmirde bı-
1 u..titı m lıürri)et havasını bu
lama.) nen çok sıkıldım; ah .. dil 
ve dilı un"e hürriyeti!. Bundan 
baRk orada candan yakın nr· 
kadaşlarım vardı; her gün, her 
yerde aklımızın erdiği, dılimizin 
uzandığı kadar söyler atar tu
tardık. Fakat burası f ~tanbul .• 
Y..aten lzmirden ~karken de 
''lstaırbulda dilıni tutacaksın; 
her taraf hafiyelerle sL.rllı .• 
Yoksa başını beliya sokarsın,, 
dıye sıkı, sıkı kulağımı doldur
mu.·lardı. 

İlk günlerde esasen düşüp 
:mlkacak nhbaplnrtm da voktu; 
çiır.kü kendime daha bir muhit 
yapamamıştım. İçimi sıkan bu 
arkadaş kıtlığı da; oluyordu. 

f:ok geçmeden Şükrü Ka
ya, Muvaffak Menemencioğlu 
Pibi başka, başka meslek mek
teplerine girmiş asinalar pey
dahlacbmsa da Pi.izel lzmirimde
ki arkadaş bolluğundan, ba
husus Avrupadaki Jon Türk
lerin - İngiliz konsoloshanesi 
ba.şkavasının eliyle her vakit el
de etmekte olduğum - gazete 
ve neşriyatından mahrum kah
§un beni pek üzliyordu. 

Babam merhum. sefahete da
larım korkusiyle b na ayda an
cak ve ancak beş altın liracık
te.n fazla göndermek istemiyor
du. Diı!iiıııiin. .. Bundan tamam 1 
kırk beo sene kadar evvel... Son-j 
ra yirmi yaşlarında bir genç .. 
SirkE'< idf'ki meşhur Ali efendi 
lokantasında üç buçuk, nihayet 
beş kunıa. karın doyurulan, iiç 
değilse dört mecidiyeye dayalı, 
döşeli pansiyon tutulabilen bir 
zamanda - bugünkü değeriyle -
yüz yirmi 'beş, yüz otuz lira 
bunu.. Ayda böyle beşer altın li 
ra alan biz, birkaç kişi arkadaş 
la.r içinde adeta lordlar gibi 
idik: benim bundan başka bır 
a.vantam daha v.ardı: Ortanca 
kardesim, aklına es .. ;kçe rir al
tın filan daha gonderıverirdı . 

Elimize o yasta; böyle bir para 
~rkcn, Bcyoğlun<la bocalar
ken. nasıl mektebe, derse de
vam ederek diploma alabildik 
hala hayret ederim. O günlerde 
truebclerin bir kısmı Divanyo
lundaki Arifin kıraathanesine, 
~lcdiye bahçesine devam eder
lerdi; bizler ise Sirkecideki (Yıl 
dız) dan boımıa:, (Yaldız), kı
raathaneeinin mallan idik. Yani 
bıı-az ''Haylfrf,. tahnka~ .. 

larla buhışmnk, görüşmelt zev 
ki hiç ihmal edilebilir mi? 
Yavaş yav~ iyice muhit ya

pa.bihnis olduğum İstanbula a
ll§mlŞ idiysen de sivri. kırmızı 
fesli, yumurt::ı ökçeli, kıyafetsiz 
hafiyelerden hfı.15. sıkılıyordum. 
O menhus herifler de, sanln 
"beni tnnıym ha! ... ,, gibi birbi
rine benzeyerek mi giyinirlerdi, 
ne idi bilmem ?Nereye git.sek, ne 
tarafa baksak bir kaçını bir -
den karşımızda görürdük. 

"- Tamamile benim mıılti ·i aı olmuş, muharrirlik yaptığını re hücum eden meçhul adam -
ma:bm d.qµnda yapılan bu ncş- söyleyen Mlıstafa. oğlu Me'hmet !ara .kar:şı kendisini m.fidafaa et
riyattan ne kasid görilldüğüntı.

1

' adında birisi, m~~- bir takım mek istemiş is7 de ~vaff.a:k o
ve ne yapılmak istenilcliı?ini an-1 fr.l,hıslann tecavuzune maruz lamaınış ve miitecavizler kendi
lamadım. Servetimi me:ııeketi- kalarak muhtelif yerlerinden sini bıçnk:la muhtelif yerlerin-
me icap ettiği zaman ve icap l yaralnamıştır. 1 den yaralamışlar.dır. 
ettiği şekilde kullanmayı bildi- Mustafa oğ1u ~~et bir ı .~ehm~ ycro yuvarln:n:n~a 
ğim için bu gazetenin ikazına müddet evvel şehnmıze gelerek 1 mutecavız şahıslar kendisının 
lüzum olmadığını tasrih ede- Sirkecide "Ferah,, oteline inmiş- 1 ölmüş olduğuna kana.at P.etirc
rim. tir. ~ elki gece de bir ahpabı-; rek kaçmışlardır. Ancak :Meh

na misafirliğe gitmiş, gece yan- meclin yaraları tehlikeli olr.:ıa.k
sına doğru oteline P.ibnek ii7.&- la beraber ölmemiş v.e bin giıç 
re Ehınivct sandığının önünden 1 lülde sürünerek tesadüfen yol
s:reçerken snyısı ve hüviyetleri dan geçen bir taksiyi ~evirmiş, 
henüz tesbit edilemiyen birkaç Emrazı Akliye h-a.st.alıanesine 

Arkadaşlar.lan çoğu tavla 
oynadıkları iç-in pek farkına 
varmazlardı amma. ben on un ve 

Emniyet umam 
müdürlüğünde 

nakiller 
kumar oyna.madığnndan - çün- .Ankara 27 (Hususi) - Emni 
kü kaybedince kızar, kazanır- yeti Umumiye Müdlirlüğünde 
sam bir arkadaşın parasını al- bazı nakiller yapılmıştır. Bun
maktan utaıurdmı • dalına gö- lan aşağıda aynen veriyoruz: 
züm dışarıda kalır ~e hep bu Emniyeti Umumiye Birinci 
mıymıntı herifleri karşımda Daire Reisliğine Birinci Şube 
görürdüm. Müdürü İhsan Sabri, Üçüncü 1 

Böyle sıkınblı günlerimden Daire Reisliğine Mithat Uyguç. I 
birinde, İzmirli bir ahbap kar- Dokuzuncu Şube Müdürlüğüne 
şuna dikiliverdi! Oh.. Ne se- Osman Erdelin, birinci sınıf 
vindim ; o da, mektebe değil, a- polis müfettişliğine İhsan Gü
vukatlık imithanı vermeye gel- venç, yayın mütehassıslığına 
miş; arkadaşlar arasında l~ DokuzWlcu Şube Müdürii Şem
bı "Çapkın,, dı; hattii. bir aralık seddin, ikinci sınıf polis mfifct
"Çaplan,, adında bir de gazet.? tişliğine emnıyct amirlerinden 
çıkarmıştı. O gün İzmirden Kazını (terfian), emniyet amir" 
gelmiş: beraber bir öğle yemetii !erinden Rauf polis ınüfettişli
yedik; yemekten sonra o za- ğine, Ordu Emniyet Müdürü 
manki "Sabah,, matbaasının Fikri Emniyet Umum Şube Mü
karşısında Sucu Kostinin diir muavinliğine, müfettişler-
dükkanına iliştik. Ahmet Ra - den İsmail Ata Emniyet Üçün
sim merhumun daimi istasyonu cü şube müdürlüğüne; Tunçeli 
olan bu dükkanda. bir kanapc, Emniyet Müdürü Mehmet Ali 
mer.mer. bir masa, iki üç de Balıkesir Emniyet Müdürlüğü -
sandalye vardı. ne, Ankara Belediye Zabıtası 

Ben kahve icerken ve bir ta- Müdürü Nazmi Ankara üçüncü 
raftruı masada oynanan tavlayı Şube Müdürlüğüne, ikincı smıf 
seyrederken, İzmirli bir arka- müfettişlerden H.n.lil Birinci U
daş tavla oynayanlaı·ın üçün • mumi Müfettişlik Emniyet MU
cüsüyle ahbaplığı, muhabbeti şavir muavinliğj.ne, Emniyet ba 
kaynaştırmış İstanbul ve lz. sm mütehassısı Nejat Üçüncü. 
mir Külhnnbcylerinden hangi- Umumi Yabancı İşler Müdür -
sinin daha kabadayı ve cesaret- ltiğüııe naklen tayin olunmuş -
li olduklarını halle uğraşıyor - tardır. 
lardı. 
Tanımadığım yabancı: iş kanununun bir mad· 

- tstanbul külhanbeyleri da- desi şeker fabrikafarın
fuı edepsizdir. dedikçe, bizim ız_ da tatbik olunmayacak 
mirli de ısrar ediyor ve: 

-· lzmirin "Mırmır,, ları da- Ankara 27 (Hususi) - Ve--
ha edepsizdir, diye ayak direr- killer Heyeti kararile iş kanu -
ken, ta~la oynayanlardan biri nunun eJlinci maddesi hiikmü
ayağa kalktı, (Şimdi geliyorum) nün kampaniyer devresine mün 
diye çıktı. gitti. hasır olmak üzere şeker fabri-

Bizim arkadaş bu münnkll,fia - kalanna tatbik edilmemesi ka-11 

Maarif 
ekili .. 

Kamp talebesinln 
ihtiyaçlarile 
me,gul oldu 

Maarif Vekili Hasan Ali YU.. 
cel dün şehrimizde maarif işleri 
hakkında bazı tetkiklerde bu
lunmuştur. Vekil halen şehri
mizde ve vilayet hudutları da
hilinde inşa olunmakta olan köy 
okullarını ziyaret etmiş ve mü
teakiben Harbiyedeki eski Ye
dek Subay okuluna giderek 
kamp yapmakta. olan talebele-
rin ihtiyaçlarile meşgul olmuş -
tur. 

Gazi bülvan üzerindeki 
tarihi eserler 

Unkapanından Aksaraya doğ 
nı açılmasına başlanılan Ata
türk bulvarı üzerine tesadiif e
den tarihi ve mimari eserler 
hakkında. müzeler idaresi tet
kikatını bitmiş ve hazırladığı 
raporu Maarif V ekiUetine ver -
miştir. 

Bu ravora göre Unkapanı ci
varında ve giizergiiha tesadüf 
eden -Elvnnzadc camiinin yıkıl 
ması hakkındaki eski eserleri 
koruma encümeninin verdiği ka 
rar Maarif Vek8.letinin tasvibi
ne iktiran etmiş ve keyfiyet 
Müzeler Müdürlüğü tarafından 
Evkaf idaresile Belediye riyase
tine bildirilmistir. da "Mırmır,, dedikçe biz hep rarlaştırılmıştır. 

gUlüyorduk. - Çiinkü İzmirde ======================== 
Külhabeyi denmez Mırmır de--
nir~ İstanbullular Mınnınn ne 
olcduğunu bilmezler - Biraz 
sonra, tavladaki oyunundan 
kalkan adam tekrar geldi ve 
ıbenim İzmirli arkadaşı, kapıdan 
parmağiyle işaret ederek: 

HARP VAZiYETi 

Alman - Rus cephosinde 
- Biraz gelir misin? Jar arasında ve tam bir tesanüt

gitmiştir. 
Yaralı Mehmet tedavi altı

na alınmış, müddeiumumilik 
vak'amn tahkikatına el koya -
rak carihleri şiddetle araştır -
mağa başlamı.~. 

Adliye doktoru Enver Ka
ran dün hastahanede yaralıyı 
muayene etmiş ve yaralarının 
tehlikeli olduğunu görmüştür. 

--~---

ihtikarı 
mücadele 

Azami sabş cet
velleri açılıyor 
Fiyat MUrakabe bürosuna 

dün de 7 ihtikar ihbarı yapılmış 
br. Mürakabe bürosu, ihtikar 
ile mücadelede halka düşen va
zifeleri kolaylaştırmak için, Ti
caret Vekaletinden gelen emre 
uyarak, ihtikar ile mücadele e-
den maka.mların telef on numa
ralarını ve bazı azami kar had
lerini şehrin göriilebilecek yer
lerine asacaktıı., Bu fiyat liste
leri hazırlanmıştır.. Matbaada. 
basılması kalmaktadır. Bu iş 

de bittikten soııra listeler bir 
tarafdan mağazalara verilecek, 1 
bir tarafdaıı şehrin görülebile -
cek yerlerine asılacaktır. 

Yeni bir define 
ihbarı 

Son günlerde belediye ve vi
layete bir çok define ihbarları 
yapnmaktadır. Dün yapılan bir 
mür acaatte şehriıni7.de bulunan 
tarihi bir çeşmenin altında bü
yi.ik kıymeti haiz bir definenin 
bulunduğu ilıbar edilmiş ve çı-
karılmasına teşebbüs edilmesi 
için lazım ge!en müsaadenin ve
rilmesi istenmiştir. 

Diye ç~dı; aldı, götürdü 
Evvelii birşey anlamadım, 

le çarpışıyorlar ve çok defa mü r
bareze meydanının hikimidirler. z raki 

Rus ordusu, bitaraf müşahit-

OKUYUCU 
DiYOR Ki: 

Sıhhat müdürü müştekiye 
cevap veriyor 

ı S;ıyın gazetenizin 27 Temnıuz 
1941 tarihli nUahasımn 2 inci sa
hife 5 tnCl ıı:Utununda (Okuyucu 
diyor ki: Gureba haatahancslnden 
bir flk~yet) baılıüı altında lnt"pr 
eden ynı Uzerlne keyfiyet llglll· 
lel'den sorularak alınan cevaptan: 
Tıp Fak!llteeinln adı geçen h:ıa• 

tahanodo bulunan kulak, boljaz, 
burun, ııervlal, haftada dört gUn 
anreHyatlarla rnewuı olmakta ve 
mUracaatların çokluğu haaeblle 
-Acil vıık'alar müstesna- haata -
lar (Teıhta oJunan hastalığın sey-
ri nazara alınarak) numara ve· 
rillp oUn tııyln edilmek ıı:uretlle 

tadavilerf muntaum ı;cklldc ya
pılmakta bulunan cihetle, lamct 
Okul&ever hakkında klinik teşhl· 

sini? göre bu tarzda muamele ya· ı 
pılmıı olduöu, AbdUlkadlr Kavaf, 
be heyet muayenesine 1o/7 /1941 
tarihinde müracaat ctmlf, muaye
nesi yapılmıv. kulak, boğa:; bu
run sağlam olduğu ;örüJmüi ve 
kiğıdı imzalanarak verllmlf bu 
suretle haatahanece al4ikaııt kal· 
mamıı bulunduğu an1Uf11mcıkla 

keyfiyetin muhterem gazetenizin 
ayni sahife ve sütununda dlH'Cine 
müsaadelerini saygılarla rica ede· 
rim. 

latanbul Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Müdürü 

Dr, Ali Rıza Bayaun ......... _._.......................---. 

Çorap 
ihtikarı 

il 

Fiat mürakabe komis
yonu tahkikat yapıyor 

Son zamanlarda. ipekli Jcndın 
çoraplarının fevkalade dayanık
sız ve pahalı olduğu vı:ıki şika
yeUer.den an laşılmıştıı-. Ya:pılan 
ili.barlarda., bir ay evveline ge
linceye kadar düzincs.i 8 - lQ li
raya satılan bir. cins ipekli ka
c.lın Ç_orabıru:'.l. son giiııJer.de 24 
liraya kadar <:J.ktığı tasrih edil 
mekteclir. Bu seb bsiz yere fi. 
yat yükselişi diğer c..ins ç rap • 
!arda daı görülmektedir. 

Böyle bir zamanda aile büt -
çeleri ile oynamak iı:rt.iyen ço
rnpcılan fiyat mürakabe ko -

1 misyonuna çağ,ın-p dinlemekten 
başka çare ~örülınemiı:ıtir. Ço
rapçılar da Fiyat Miirakabe ko 
mis:ıt,--onunun muayyen i.çtıimala
rında.n birine çağrılarak dinleni 
leceklerdir. 
---~--· 

lstanbul Mef>us!arı 
flall<ı dinleyecek 

İstanbul mebusları her sene 1 

olduğu gıbi bu sene de şehrimiz 
d halkın dilek ve ihtiyaçl::ı.rı 
hakkında tetkikler ya'paca.k.lıı..r;- 1

1 dır. 
Mebuslar 1 Eylülden itibaren 

her ka:r.ad lır lke\ lerind~ halkı 
dınlıyecekle:ııdir. 

• 
Ben hfila yadırgamış bir 

halde o kahveden, bu kıraatha
.ııeve koşarak İzmirli siması 
arardım. Dazı perşembcleri 
bbhıyci askeriyeden - şimdiki 
Srhhiye Vekili - Bay Huliısi 
Alatru;, ekseriya - Şürayı Dev
ler Mülkiye dafrcsi reisi - Bay 
:Mıthat imdadınıa yetişirlerdi. 
Zuma günleri aksam ü~ri de 
rıhtım:ı.. İL"l,ırden gelen Frnn
aız mesa.j~n kumpanyasının 
vapurlarını, daha drı!Çusu o va
purlarl:ı.. gel"l1 İ7.mir emanet -
çioını k1.rştlamıyn giderdim. 

beş on dakika, yarım saat, bir 
saat bekledim. Gelmediği için 
onun da tavla parasını ben ve-
rerck oradan ayrıldıktan son
ra, bir gün, bir h:ıftn, bir ay, 
hattfi bir sene bcldedim: bili 
gelmedi .. gclmedi •. gelmedi .... , 

( Baı; tarafı 1 inci sahifede) 

kuvvetler, şüphesiz, ihtisas ta
lep ediyorlardı.. Enn. makine 
mürctb!ba.tının yetiştırilmesin
de de üst.ad sayılan Almanlar, 
Rus tekniğinin, silah ve malze
mesinin geriliğine kaildiler, ele
mruılarını da ihtiyaca göre ye
tiştiremiyecegine inanıyorlar- 1 
dı. Ruslar da, bir gün önemli 
bir rol oynayacak olan vasıta 
ve malzcmelennin hakiki mahi
yetini gizlemek mehareti gös
termişlerdi. Kuvvetli, kudretini 11 

saklamaktan çekinmez; zayıf 
ise. olduf:rundan fazla göster- . 
mek kaygusundadır. Hasmı se- ı 
viyesile ölçmek, istihfaf etıne-- 1 
mek, hatta onun bir çok şeyler 
başarmak kabiliyetinde oldu
ğunu teslim etmek, en makul 
bir harekettir. Hodbini zararlar 
doğurur. 

lerin de teminatına bakılırsa, " Ya bu 
tamamen asridir, mücehhez-

sevgı~ 
kızla ni~anını bozarsın, 

yahut her ikinizi öldürürüm!,, diyen 
bir aşık emeline muvaffak olama-

dir ve muallemdir, mukavemet 
kabiliyetini besliyen de budur. 
Diğer taraftan. bunca zayiata 
rağmen, her bölge lıfili. yet.esi 
miktarda. zırhlı ve motörlü kuv 
vetlere, uzaklarda. da hedefler 
arayan, her buhranlı vaziyetle
ri, gündüzün de, karşılayan ha
va kuvvetlerine sahiptir. Eğer, 
Belçikada, Fransa ve Yunanis
tanda şa.hjdi olduğumuz müva
renesizlik bu orduda belirsey
di, desteksiz kolan büyük omu 

Nasıl karşılamam? Ayın ilk 
cun,asmd.ı a,ıı:t, otC'ki cnmıı
larda da yu ~uhurat bir altın, 
yahut lz:nir rneyvanlanndnn 
bir sepet,. Ay Monu cumaların
dıı da kar@~a çıkacak ema -
netçiden istilrra.z ümidi var ... 
Bunların hlç biri olmasa, İz. 
mirden gelenler eksik değil; on-
,--
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Sene bitti; ımtihanlar oldu; 
ben sınıfı atlayabilmiş, tatil 
günlerini geçirmek üzere [illa.
ya, İzmire gitmiştim. Eşyamı 
eve hıralanış, nilemlc öpüşmüş. 
kucakla.sm.ış, ondan sonra da 
hiik(ımet dairesi karşısında.ki 
kıraathaneye çıkmıştım. 

Ne gör yim? 1stanbulda bir 
sene evvel tavla b~ından kal
dırılıp götürülen arkadaşım 
kn.npma dikilmez mi? 
Meğer Kostinin dükkanında 

İzmir, İstanbul külaımbeyle -
cinin kabadayılıkları münaka -
şa edilirken bizim arkadaşın : 

- İzmirin "Mırmır., ,hırı da -
ha edepsizdir! demesini, tavla 
oynayan - meğer bir hafiye oldu I 
ğundan - İzntirin meurlan İs
tanbul meurlar:ından daha edep
sizdir! 

Dedi şeklinde lıemen jurnal 
et:Jniş, bu· sebeple o gün. sabah
leyin İst.aııbula çıkan bizim 
aı kadaşı, akşam üzeri vapura 
bindirfü ek lzmire dehJeyiver • 
mi4lermi§ ! . 

ffiiseyin ltlfat 

Bir muhtelis mahkum 
oldu 

Ruslar, oyalama devresinde 
de, hareket ve manevra kabili
yetlerine güvenerek, büyük zırh 
1ı ve motörlü kuvvetlerini ileri
lere sürmekle, kendilerine has 
bir metod takip ettiler. Vakıa, 
tebliğlerinde de itiraf ettikleri 
gibi, hiç değilse Alınanlann ver 
dirdiklerini söyledikleri zayia
bn yarısını elden çıkardılar. Fa 
kat, bugün de bu kuvvetler, her 
birliğe refakat etmekte, her 
muharebe alanında varlığını iir 
bat etmektedirler. 

Zırh ve sürat, koruyan un
surlardır. Ancak, vasıta ile, Bİ· 
lah ve aletle oynamasını bilen, 
lerin "itimad nefsi,, hassaları 
yüksektir. Büyük harbin tank 
savaşlarında, vasıtasını bıraka
rak., mermi çulwrlarmda ateş
lerden korunma. tedbirleri alan
lar ve ı.r,Uvençten mahrum olan
lar, yetişkin olmayanlardı. 

yınca rakibini öldürmek istemiş .•• 

Kumkapı Nlpncaaında Dal· 
tabın yokutunda oturan Mu
harrem adında bir genç bir 
müddet evvel, ayni semtte otu· 
ran ve gUzelllğl ile mahallealnde 
ıi:ıhret bulan Safinaz lılmll bir 

ların da mukavemetlerine im • gen9 kızla ıtevı.mı, ve kısa bir za. 

kan bulunamazdı. 
Ruslar, şimdiye kadar büyük 

sevk ve ıdare kiyaseti göster
miş sayılamazlar. Fakat, her 
birliğin tabiye alanında, her fe
dakürlığı göze alarak, asgari 
bir hesapla, mukavemet kudre
tile temayüz etmeğe azim oldu-
ğu anlaşılmakta.dır. ı 

-nıan aonra da nlpnlıınmı§tır. 

Ancak Sannazın daha evvel ee
vlftiğt ve nlpnlandığı Mehmet Ali 
adında bir phıa bu birleşmeyi çe· 
kemıımif ve kıakançlığından ne 
yapacajiını şaıırarak iki nişanlıyı 

tehdide başlam ıJtlr. 
Artık, Mehmet Ali sık aık klh 

M11harremln, klh gen9 l('.:ıın ön üne 
çıkarak: 

- Ya birbirinizden ayrılır11nız, 

yahut her iklnlzı de öldlirUrüm. 
8tıflna.ı ile ben ev~enecejim diye 
tehditler savurmakta v~ kendileıtl-

Düda:faa ordusu, cihanın en 
büyfil4 yüksek tecrübeler geçir. 
miş, iyi sevk ve idare edilen 
bir ordusile kar~ılaşmıştır. Bel
ki, iki ordu ar.asında.ki bariz 
fark, birinin ağır zayiata ma- ne tUl'lü haqretfe11 ederek bir ce-
ruz bulunması ve bu darbelere hennem hayatı yaptma§a bafla-

kn.tlanmasıdır. Belki, Rus ordu mıftır~ 
su faila zayiat vermiştir. Fa- Met.met Ali bir anılık bu müziç 
kat yılmamış ve sendelememiş- h•reketlerlnl o kadar ileriye gö
tir. Rus ordusunun muaUem e-

1 

tül'milttüı- ki, bl,. gece Muharre
lemanlannı iki aylık muharebe- mln evine de tecavüzden çeklnme
lerde kaybettiği, silah altına mit ve kendlıine ajız dotıuııı.ı kü· 
çağrılanların ayni kıymeti haiz f.llrlor etmlt. ite müdahale mnek 
olmayacağı fikri ileri sürlll- latlyen Fatwıa adında bir ihtiyar' 
mektedir. Hadiseler, henüz bu kadını da dtiğmil§tilr. 

dlr. 
Nihayet Muharrem geçenlarde 

Çarşılo;apıdan geçerken, Mehmet 
All yine karşı&ına çıkmıı ve: 

- Sana bak hiUI bu kızla nl· 
ıanlısın. Çabuk kendısinden ayrıl. 

Yokaa seni de onu da iiidurece(iim! 
demi§ ve Muharrem aldırmayınca 
da sokak ortasında kendisine a(jıx 

dolusu hakar~ gfrltmiftır, 
Bu vaziyet karııaında M,utr.ırrem 

cebindokl çakar almaz tabancayı 
çıkarmıı ve kend sine: 

- Artık karşıma çıkarsan, ka
rıımam, hal dcmlıttr. 

Jtlncak Mehmet All korkmak 
fÖyle duraun biUlkıe bundan daha 
fazla fellenmiı ve cebinde llaskela 
denilen Uç ağızfı keekln kamllaını 

çıkararak, Muharremi öldürmek 
Uzere üstüne- atıfmıftır. Bereket 
etraftakiler buna meydan bırak· 

mamıtlar ve Mehmet Aliyi yakafı~ 
yarak poliM teallm etmlfferdır. 

Mehtnet Alınin bu ıuçtan dolayı 
asliye lldnaı ceza m.U,kemeslnde 
muhakemesine dün baflanm11; 
suçlu hel' teyi lnkir. ederek: 

- Muharrem bani vul'!mak la· 
tedl ben de neftılml müdafaa için 
kamamı çektim, demlftlr. 

1 12.00 I.:J.! 8.45 Ezanf 

18. 9 2r..2s ~.3S V-.ıtl 
........,_ ............. 

Emniyet Sandığında. rnuham
minler katibi bulunduğu. sıralar 
da defterlerde talurifat yapmak 
suretilc 2246 lirayı zimmetine 
geçiren Salilınddin Tarayın b-i 
r inci ağır cezada~örülen mu
hakemesi dün bitiı ilmi~, snçu 
sabit görüldiığünden 1 sene 2 
ay müddetle hapsine mahküm 
edilmiştir. 

Zırhlı birlikler, hele ilk saf
halarda, ana kuvvetlerden uzak 
tılar. Muharebe vaziyetlerini 

1
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müstakil olarak idare ettiler. 
Zayiatı arttıran bir sebep te bu j 
idi. Şimdi, bu klitle. diier sınıf-

M uhamem tabanca&ının kl5r. ol~ 

ckıiSunu iddia etmlı ve neticede 
mahkeme kal'akolda bulunan ta· 
bancanın tetkik edilmek lrzere 
:mahkemeye getıl"tilmesine ve p· 
hltlerin dlnleallm~e karar vere
rek duru1mayı bllfka bir güne bı· 
rakıwıftı•. 

iddialara kuvvet vermiyorlar. Muharrem bakmıı ki, bu Meh· 
Çetin vaziyetleri karşılamaya mot Aliden ne nlpnlıaına, na kı:n
imkan veren mukavemet kud _ dlaine, ne de mahalleHye rahat 
reti ve hareket ka:biliycti baki vardır. Hemen kör bir tabanca te
kaldığı mliddetçe, bu ordu bo _ dllrik etmlı ve Mehmet Ali karıı
ğazlaşacak ve harp, tayin edile- •n• gıkıncıa kenctfslnJ bununla 
meyen bir müddet için uzayıp korkutarak kurt\lknak lsteınifler-

KideeP-kti~ \.----------------------------------------~ 

Medeniyet kurb 
Yazan : ULUNA1, 

Dünkü gazetelerden .b: 
Karsta hususi mulıa:b 
aldığı bir habere na.zaraıluf 
zamanlarda şehrin mar 
cirlerinin m.a.ğazn..larmı 
lerini, knsalannı soyup 
~eviren müdhiş bir hırsız 
yakalanmış. Bütün 
rağmen gölge gibi el . 
sığmıyan hırsızların 

ele geçmesi Karslılara 
bir nefes aldırmış. 

Fakat acaba bu cana 
kim? İşte isimleri ve c · · 

16 yaşında Orhan 
kardeşi 12 yasında Tu 
14 yaşında Fahri Keleş; ı.t: 
şmda Sadreddın Güler; l! 
şında Veli Öndür; 16 y 
Arslan Güvendir. 

Eh ufağı kankırmızı ol_. 
haydut minya.tiirleri henüS 
altısını geçmiş değillerdir. 
le 16 yaşındaki Orhan Akısı: 
karde'}i 12 yaşında Tur 
memleketin maruf bir a· 
mensup oldukları ve ken 
ne pek iyi bakıldığı da na~ 
diliyor. 

O halde bu çocukları, 
hırsızlara bile parmak 
cnk bir. cür'ctlc, en mezınuJO. 
cürme sevkcdcn 3ınil nedir! 
Bwıu gene refikimizin 

susi muhabirinden öğr. 
ruz; 

''Anlaştldığına 
lar bu va:k'alan sırf sin 
gördükleri polis vak'a! . 
ta.t!bikatını vapmak üzere 
mişlerdir.,, 

Şimdi mnrazın nerede o 
ğunu öğrendik. 

Avrupada bilhassa · 
de çocuklann, iyiyi kötüY' 
ynt edecek bir yaşa geli 
kadar sinemalarda her fi 
s~yrctmeierine müsaade 
mcr.. 

:ı...,ilmlcr bu fidanlar üz · 
çok defa menfi tesirler ya~ 

Ii'ransada. sinemanın tcsiı'l1j 
yalnız hırsızlık değil, hatti 
na.vet bile yamın bir çocuk. r/ 
tesi yakalanmıı:;tı. 

Bizde bu ta.kyid:ı.rt ya!'~ 
yor. Hele Beyoğlunda ~ 
cinai filmler v.eren. bir siJlll"'_ 
tanıyorum ki müşteriler~. ~ 
men hemen çocuklardan ~
tir. Bu ha şeyi kap:ı:ığa.. ~ 
tnid tecrübesiz dimağlar .ILIP; 
farında memleketin asayişi 
u0 rnsan kuvvetlere kafa t 
adhl ları görerek onl:ırı 
ediy rlar. 

Beyaz perde üzermdc ı' 
dıil ıeri vak'a, ııih:ıyet pv•.,.. 
galebesiyle dahi bitrni ~. 
hırsızın gösterdiği clix'et _ ~ 
ces:ıret onun minimini ~ 
bir tnkdır ve taı:-aftarlJJc ~ 
riyle buruşturur, hatti JUJ'~ 
7.Jn yakalanmasını bir bec~·-~ 
sizlik gfbi telakki edı:>r. l{.eJJ"" 
kendine: 

- Ben olsaydım ş"y·.e 
pardım! hükmiınü verır. 

I'ns:l'ılar büyük 
ra.c3lllara da.ima t:aı af rd ı 
Çakırcalı gibi yolk en 
m n nbclerini dinleme ~ . .J 
ler. meşhur carule; c cfe3tıı.ıt"'" 
yazarlar, türkJier düzerler. .;,ı1 

Büyüklerin bile kendil~ 
klırbır:unadıklaı ı bu Lihni~;... 
çocukları ne hale getırecegi 
şi.inülsün. 

Bunun bir t.ck çaresi r.ardJf' 
Bu gibi filmlerin seyr:ni -
ayyen bir ynı;a k.&..da.r - çoculd" 
ra menetmek. 

Ben bu zavailı ya.vnucuıds" 
kmnıyorum. .A.cıyoın m! °' 
rı bir n vi "medeniyet kurb~ 
tar,, ı gibi telfı.kk.i ed'yorwn' 

ULUNA~ 
~.~ 

Macar - Tüı:k 
ticareti 

Macar tiraret 3.lem :ne ~ 
sup 4 kişilik bir he_ye , şelıriıı' 
ze gelmiştir. Macarl:ır. m~ 
ltt>tim?zden htızl mallar sa'P'" 
alacaklardır. Bu 1 ususchı. rr 
mastara da geçiln:ıiştiT. ~ 
şehrimizdeki ticaret a~ 
doktor ÇL!i halen memlek~ 
de bulunduğundan müb3.~ 
için C'&Jı.m gelin- beklen~ 
dir. 

Hava kurumunun 
teŞ:.Ckürü 

Kuyumcultır ile s:ıatok-rden bflll 
· 7.e'at b..ıo;n C"ai:talıtğ}undaki Tur' 
Hava K""ururn. ! tanbul şubesi ~ 
kezir" :ımçtemian gelerek. ll3li i 
ma-da bulunnrı idnrc heycLnc fl1' 
rn('n::ıtıa tu ıki sı.11!:ı m:m...,rup va 
daşlar arasından tc?x?.Tu. t toplırf"" 
ması:u temenni .._..tm' l ;rr 

Bu vatınr h'9.ml'te •• tap etmiş ti" 

lan CÖ11'".Rrt ft>t!:.ndi:ışl t"f'.Dlz:ı ~' 
kfirlttln4zi:n b-.ll\i::tı'l.'l ı:nı htercın ,,_ 
zı!\ıenh:ın ••AU-tlai rica cd z. 
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~~~ lşül re. i m . 
~ •yor --»ıı«-

~ Son defo. birlikte Kozya.ta.- 1 mızı ümit: ederim. Şimdiki hal- U ! R 
gtn.a gitti-· iz .. Ü h tırlayor- de sakindir. --0- (Baş tarafı 1 ind .o/.lıt/ada) usg g a yar-
dıun. o ~aıF benim haya- - Yanına gidebilir miyim Pazar g "inı - ngi iz kadar tnmamile lngiilzlerin e-

şmanı 

taarr 
durdur 

z 
du 

b.tnctn. ne büyük bir durak yeri doktor. B ı . . t f lindedir. İngilizler, Karun neh- dımı protesto 0lnıu.~u. Ha'-·atmı birdenbire - Mttmkün olduğu kadar gü- aşve [! ara 1 - rı"nı"n cenup sahilinde sabit bir (Bıı..:51 1 inci sayfada) 
eli J • f - alı B"l d .. 1 t lar ile diğer- .. .,.k.....t "-..:ı..nerdeki ... kopmuş bir sinema filmi rilltü etzı:emegc ç §truz... ı · an soy enen U • dok iğtinam etmişler ve Basra tt • ...., t:4ı .ı..u;:uı;..u 

tıbi boşalmış, bitmişti. 
1 

hassa telaş Ye heyecan goı:;ter- k ile .Abadan arasındaki nehir e l asker zayiatına nisbetle daha 
l" endinıi zari bir çendcre~e meyiniz... n son smını g"ridini emniyet altına alınış • ı • fazla OlmUs--tur. Bir Sovyet tay-

at ............ _-.--- M · """" - yaresi Tebıiz civarında dn...ı;..;;ı_ 
~wn. Halbuki ufacık bir' Yavaşça. kapıyı n~.. _avı ka ·ıeri s - lardır. Abadan adası İranlılar. M lot f A .k ar- ~.....-

"tanet göstermia olsaydım, odanın kalın perdelermı ındır - dan tamamile temizlenmiştir. o o merı anın y mü..5tür. 
~ · baiıtiyar olduğunda hiç mişlerdi. Annemin dört köşe Zaptcdi!en diğer 11ııntalrol.ar dımına enge~ olacak te- Sovyet motörlü kuvvetleri 

~J>he etmediğim bu adamın y&- kuştüyü ynsbğa gomülen ~eh- (DünkO kısmın sonu) . VSimla~ 2!. (8:·~:> - ~ir teb .• şebbosn gayrı dostane Cula, Marand, Poldaşt, Harazi-
l'ind ben olacakbm. 1 resi sapsan idi. Cesur Non·ccliler ılmidlııizi kes~ liğde bildınldigıne gore Brı- . reddin mmtakalarında, lngiliz-

Münirenin kocasına sordum: Ayaklarımın ucuna basarak meyıniz. Meınlckeünızi yalnız mus- tanya ve Hintli kuvvetleri ileri bır hareket sayacağını 

1 

ler de Kasnşirin, Nafthaneh, 
- B<>t!azda mı oturuyorsu- yatağa doğru ilerledim; asabi te\.lidcn d~ıl onun tııctıeri olan hareketi, 1ranın. cenubu garbi • biıd;rdi Abadan, Benderşapur 'e Kasn-

nuz? 
1 

çehresi, b:r fırtınaya uğramış Quislingkrd<'n de temizleyecektir. sinde YC garbinde plan muci- _ . şah m·ntakalannda hücuma 
~ evet' dedi. B dan kal- gıOI ı<li. ~k.lc.r. mukndderatınıza ıtimat e- bince devam ediyor. Hint ltıta- _ _!.okyo~ 27 .<a.a.) - Öe~ıııl- gecmişlerdir. 

'111 Ufak hır yalımız vardL Ora- Sol gözü haddinden fazla açıl· dinız. tsti.klaliniz Size l.llde edll<'Cek· ları Abidanda petrol tesisab dıgıne gore Japonya, An:enka- Sovyet deniz kuvYetkri Ha · 
'Olnı tımir ettirdik. H tta plin- mıs, yfu.tinün sinirleri gevşe · tir. civarındaki İran kuvvetlerini dan Vladivostok ~olu ile tayya- zer denizi sahillenni, lngı ız de-
1.ıruu Münire ile bı::raber yap· miş "e agzı ile beraber sağ ta- Lclıliler, gaddar zalime muka.,,e- temizlemişlerdir. İki top, üç reler ıçin Amerika benzini gon- niz kuvvetleri de Beı1Jerşahnuı 
tı İkı katt n ıbaret ufak bir rafına d~üru kaymıştı. met ed!!n mlllcuni.un kalıramanlığJ, zırhlı otomobil i~naın edilmiş derilmesini Vn5ington Ye Mos- ve Hurremşah limanlnnna hü· ı 
b~n. \'aletiyle sndrazaml:u dan Nüzul i!:jbet eden tarafında- askerlerinızın Lıahriychler"nizin v.c ve 350 esir alınmıştır. j kova hükfıınetlcri nezdinde pro- cum etmislerdir. 
bırtnin ka} ıkhanesı inuş. Her ki aozüniın, evi tamamen açıl- tayy:ırecilerinizin c~retı unutul- .Abadanın takriben 60 kilo- 1 testo etmiş ve sebep olarak bu İran ordusunun bütün birlik
'lan tıir türlü tn.dıUi.t yanmış. d ğı için korkutucu bir donuk - rnıyacaktır. Mcmlekelınız tekrar yo metre şimalinde Maris de zap - hamulelcrin endişe uyandıracak leri, dilşmanla karşılaştıkları 
'Bvn kUbik tarzı ı:;(>vmedif;ıim için luk gelen nazarından ürktüm; şayaeak ve Auupnnın yenı bfınyc- tcdilmiştir. Benderşahpurda Bri mahiyetini ve bunların sevki her yerde azami !jiddetlc harp 
eski ~klini muhafaza. ettim ... kısa kısa nefes alıyordu; dal- smde hakkı ol<ın mevkii tekr .. r ala- tanyalı ve Hintli kıtalar hafif için ihtiyar edilmiş olan yolu ederek hudutları müd&faa et-
~ alnı;, "kinci kattaki deniz üs- gın dt>ğildı, benim yaklaştığı· caktır. 
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bir mukavemet ve top ateşinden ileri sünnü.~tür. mişlerdir. , 
lunde büyük bir odayı yıktır- mı gôrmüştü. Yüziınün sağ ta· Cesur Fr:ınsızlar, bnşınızı dik tu- sonra Gilan'ı zaptetmşiler diğer J po )m:tın So\')etlere ilıtnn Garp cephesinde İran ordu-
d.nn, açtırdım, geniş bir taraça rafına doğru kayan sinirleri - tun, IY.ırlnn ve L8\ al'ın butlın olç:ık- bir kol da Sırayfpol istikame- .Moskova, 27 (a.a.) - Mosko- su iki tank tahrip et.mis ve bu 
Vaptırdun, kalan kısmı da biraz nin bıl'ikintisinden kapanacak lıklan te'krar hayat bulınak hakkı-! tinde ileri hareketine devam et- vadaki japon sefiri Kntcko· suretle lnciliz ilerleyişini ya -
l'enıı"'ttim; bizi pek güzel ida- kadar büzülen sağ gozünü ara-ı ııır.ııı ise iade edilm<:Sıne mfıni ol - miştir. • . va, B. Molotof ile görüşmüştür. vaşıa.crt.ırmıştır. 
re ediyor, yalnız Münire kayna- lamağa çalıştı, mayacrıktır. J..ondra, 'l:l (:ı.e..) - Salahı- Japon sefirinin, B. Molotofa A- Şarkta, şimalde ve ı:rarpte 
~- ·yle geçinemiyor. Öyle de- Çehrede hayat eseri yalnız ' Sebatlı ve cesaretli Hollnndalılar,J yetli mahfillere göre, 1ranın. cc- merikadan Sovyet Rusynya pct cepheni~ bütün böl(J"eler:nde 
{;ıl ıni ? gözlerde kalmt~. Giiz kapak- Belçikalılar, Llıksemburelular, <flert nubunda, hududdan tnltrıbcn rol sevkedilmesinin japonya halkın maneviyatı rnükeınrncl-

Münire: lannı bile klmıldatamadığı için muamele gôren işkenceye maruz ka- 105 kilometre içerlere ~~dar u- için çok nazik :ve sıkıcı b:r va- dir. Herkes. vatanın müdafaası-
- Rica rim, Ragıp böy- hareketsiz nazarlanna miite- , lan hacaletiiiver bir t.ınd.ı sl.rCi.lcıı zanan bır rnıntakn İngılız ~uv- ziyet ihdas edeceğini çünkü na i5tirıik etmek için gönüllü 

le söyleme... Sonra Fazıl bey madiyen bakmakla onu rahatsız l Yugoslav milletten, şimdi del:rersiz vetlerr tarnfından işgal edıl · bu petrollerin japon arazisi ci- y2.Zllm.ak arzusunu göstermek-
'>ahi zanneder. etti~rimi zannettim. ttalyanlnrın tohnkkum hııreketine miştir. varına nakledilmesi icnbcttiğini tedir. 
Ragıp güldü: . Karyolanın ayakucunda i§i~- maruz kalan Ş•<nlı Yunanistan, zer- Tc'briz de :xıptcdildi .söylemiş olduğu rivayet edil • ı 1 
- Liı.tife söylüyorum. Valı- tirilmemcğe çalışılan ufak bır re kadar scrfii.ru etmeymız. Nnzile- Londra, 27 (a.a.) - Moskova mektedir. Düşman ileri hareketi 

dem mele gibi bh· kadındır. hıQkırık sesi işittim. Dokto- ı'in mırdar tema.c;ile ruhlonnızı bu- radyosuna g~re, İt an~~ki Sov- Bu sebepten dolayı japon hü- durdunıldu 
OQ.asından çıkmaz, s çcadeden run heyecan gösterilmemesi hak lnştırmaymıı:. Vnhslynne zı>!erlcri - y~t kıU:atı, dun Tebrızı ışgal et- kUmeti, Sovyet hükumetinden Tahran radyosu, askeri ha-
ltalkmaz. 'Münircyle annem kay- kında~ sık~ tenbihine. ~ah'1Ilen 
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nin geçecci.i saatıennde lıilc duş.._ mışlerdir. bu mesele bilhassa Ruıwaya rekat hakkında aşağıdaki teb-
rı na gelin gibi değildirler; ana ahretlık Şfıdan kendını tuta- rnanlara in.sanlıeın man<'vl §<'killeri lngifü;?crin aldıTdarı esirler do~ Be\,'ki vasıtaları me~elc - liği neşretmiştir: 
kıt gıbidirler. Münire içın an- mıyordu. olduklarını hissettiriniz. Yardım ge- Simla. 27 (a.a.) - Bender • si;. hususi bir dikkat atfedH- 1 Müetaddit noktada, birden • 
tıernden mmr Uttiğim olur. Ge- Yatağın yanıııdl.n çekılece - leccktir. Sizi kurtarmak için muaz.- şahpurda alınan üsera arasında me~ini taıeb etmiştir. bire yapılan tecavüzün baskı -
Ç n gün ikimız sofrada kendi- ğim sırada Dilfikarl!ı doktor - zam kuvv<'tler silahlanmaktoıdır. U- b~r çok ~lman ve ~~ya~ıın. da Molotof, B. Katekavaya 23 nına uğ'ravan İran ltıtal:ın şid
}ne iıangimizı daha çok sevdi • odaya tekrar girdiler. Doktor mit ve imıınuunızı muhrıfıı7..a edıniz. 1 b_ulun~gu bura~a ogrcnılmış • Ağustos tarihinde B.Toyoda t!ı- dctle mukavemet etmişlerdir. 
~ni sorduk. Ne d beğenir- karyolaya yakla rnk lı~tanın Kurtulus muhakkaktır. ı tir. Hur:emşah ıle Bender~h • rafmdaıl Tokyodaki Sovyet s;- Mütea;:Idıt D?k~a, 1r~ ~ıta
fllttiz. ! "M"unırcyi severim., deme maneviyatını kuvvctlendırmek Denizleri asırUırnk verdiğimiz iş:ı p~rd31 ?ır çok İranlı da esır e- firine yapılmış olan buna mil- ları, d~şman ilerı harekctiru dur 
'ın mı! Enikonu kıskandım. için obcak: 

1 
rct budur. Hitaplar ithaf cdıldiklcri dılınıştir. . . . masil beyanat üzerine Sovyet durmaga muvaffak olmuş ve 

·~eden?,, drdim. "O kimsesiz _ Tebrik ederim, ha.nıme!.~- 1 mıllctlere ulasırsa o milletler Celil - ı . ~fava tarikıle nakledılen 1n- , hükumetinin Tokyodaki sefiri • iki düşman tankı muharebe ha:
bir kızcağızdır, onun ana mu- di! dıyordu. Mıışallah natüru- kctlerine daha buyük bir cesaret \e gılız kıtaatının petro_l ltumı~~- Smetanine "Sovyet hükfımeti • rici edilmiştir. 
habbetıne ıhtiva<.'l vardır. Ben nüz çelik gibi sağlam. Birka~ sebaUa kıır~ı koyııcaklar ve mu5- yası ;memurlarını hım~yc. ı~ın nin Amerika.dan satın alınıp 'l'alır.!. ı bomha.rdunan e.dildi 
ona kaybcttifri anasının yoksul- gün sonra bir şeyiniz kalmaz. 1 terek davnya hftlfı hizmet ettiklerine H~ftbhel mınta~ası!13:.- ınd!ıı. - Rusy~ya nakledilen benzin, pet: Buda.peşte, 27 {n.a.) - Ora.i 
l~'Unu his~ettinnemek ıste- Annemin göz akının alt kıs- ve gayretlerinin boşa gitıniycceğineı 11?-ış oldukları şımdı ogrcnılmı§ rol gıbi malların Uzakşarktakı ujsag p-· zetesinin yru;duhna gO-
tiın.,, dedi. mmı gösteren nn:r.anndruı u- iman ed~ceklerdir. tııH·. .. h b" d Ş t Sovyet iimanları da dahil ol - re bir İngiliz harp filosu Bas-

lrun· 
1
·..,,nm· anzlen· telmaı· ya- f'~ 1• bı"r menınunl·yet bulutu geç- I Dikkat etmiş olrnalı~ınız ki, A- urrcmsa ın gar m c a • dugu- mutad yollardan gecme- k"" f · d ''I t 
n.: .. ~ il!\. . l ı ~ı · .. tülarab nehri imtidadınca Aba- . d . h:•ı-·. t" . ra ·or: ezın e .rı E.VP.rayı ran 

ı. tiğini farkettilf. Uğradığı has- merika Reisıcum nıru \'C nı,.uız: mu- k dar 
1 

t k 1 · sın en Japon un.ume mm en • demiryolunun başlangıç noktn-
n~: . b - d b" ı:ıey tal ~ "dd ti ~ ;m,en ha messilı haklı olarak Atlan tık nusakı ldi.zlana. a li doedir3:Il mı.Anb. ad a ndgı- dişe ve dü<:tnesi içı" n hiçbir se- sı olan' Rendeı şah ı·ı Kron""nr ... :"-"llun de ogazıın n ır ., ıgın sı e ne . _,,... - dek!" il erın c n . a an a a- :ı..- • - !ıj'H kte ld ~ . "'". 

YUğ.. k t• l ld ismini verdikleri urasyon e- :ı= go eme o ugunu. b d 
llnılcniyordu. yata bütün ·uvve ıy e san ı- mcml<'ketlerıni nazi istibdadı nihat sında tele lranh asker kalma • J"apop n hük~etine bildirmesi : limti' an~~~~ bomh ar n~~~~~!:Jnll· '!?': 

lbo
A.'h vara:bbi ! Demek saadet gmı hepimiz anlıyorduk. mıştır . . _ . . _ r. .J..Llb"IZ ava ~u crı 

k .. k surette ortadan kaldu-ınc:ıya lt."ldar •-'"li -.ti} Id b . ·.bir kclıme debihlmiş; deme Doktor bana donere : 1 · · r --1 t ı d""_Q~: nın ..,.;u g '-'U mıs o llt:,'Unu c- Tahrana da taarruz etn± lr>rdir. 
'"~ b k 1 muliterek bır tanlıhut ultın.a solon~ ra.n amıT'!.ı 'llw.w'- u Uy~u tm" ·t -... anı::ı.r nıesud olabiliy-0rlar- - Kafi, dedi. Artık ıra a rm Simla, 27 (a.a. _ lran kuv _ yan e _ışı r. .. Sivil ahaliden 100 kişi öldü 
tıu&: dcmı.:k her nna benimki istirahat etsin.. 

1ıır:~u iyi bir nelıccye b<ll:lıı.mak vetleri, iki gambot kaybetmiş- ABu, _böyle olunca So'?'ct hu- Budapeşt~. 27 (a.a.)_ - Mcy-
tloi evladını l·öleligc vcrmıyor· Şfı.dan. yi~~nü du.~ar_-a ~~n- lazırndır. lyı bir -neticeye baı:lruıa tir Bu g,ambotlar batmıştır. kumeti, Sovyet Rusya ile Ame- nap gazetesı, Pars a3ansından 
~Uş. bu ımrşımdaki mütevazi müs, gozlennı mendılının ıçm- İngı. 'lı"zler. bı"r gambotla b"ır 1·aşe rika arasınd. a Uzakşark liman- almıs olduöu malıinıa .. ta atfen 
ha rd caktır. Maks:ıda vnrrnnk için bır çok , 

yata karışımı.f,'1 o kndar isti- -Oc sakhyo u. naklı'ye gemı'sı· ı"kı' romorko'"r ları vasıtasiyle yapılan normal Bendercırıpunın 1nuıliz harp " ameli uzlaşnuılar ynpıldl8ı ve hare- , • ~ ı-, 
.rOrdum ki: Vak'ruıın fecaatine rRP-men altı. bı"n tonhık bır" rremı· ı"sti"ap ticaret münasebetlerinin idn - gemileri taraf.ındau bomlıardı-.,... kete geçildiği ne dereceye kadar o 

- Ne olur? Beni de içinize ~u zavallı öksüz luzın tPessii- hnrbc girıne~c hazır olduğu suali edebilen salıih bir havuz zap •

1 

mesinc:. ıı:ı:uni o.laca.k her türl_ü m~ esn~da . ~h~l ahaliden 
~·n.. Sizden h;çbir .. şeY. iste- ründekı sn~1ID:1iyet bana dıı do- 1 varid olnıuı;tur. Bu sualin cevabını tetmişlerdir. Iran amirali Ba - teşebbusu gayrı _do~tane ~~U: t.8.~ıbe~ .Y~Z kışını.n telef ol

Gnı. Ben de o nur yı.ızlu anne- kundu. Evımızde bulunanların bilen muhakkak bir adam vardu·. Şa yender, yapmış olduğu mukabil hattı hareke~ telakkı ~deccgı:ıı dugu bıktirılmektedir. 
:ı~\n ellerine sarı}ayun. O _berJID hepsı gibi o. da ~aimr. annemin yet HiUcr henüz Amerlkuy.ı haıp ruın bir taarruz esnasında ölmüş - beynn etmenın zanın oldugu s h. 1 Ain ~ini kah l 
Eti~ ana yoksullugumu telı.ıfı et· m~tıks_ız h~cldetiı~e. kurban. etınemi,.~e buna sebep §Upbcsıı: ki tür. fikrindedir. ı "'e ınşa ı e~er 11 

1 
.. Sız de bana kardeş mua · edilen bır bıçarc .ıdi. Annem.ın Amerikan muesscselennc kar§ı ı Ol Al 

~b" esi edin .. Bılseniz ne~ kadar eli acıdığı için bu kızı knc defa beslediği sevgi dclıldır. Yıne mu - •• malllll • ffi3ll Budapeste, 27 (a.a..) - Ofi: 
edbabum!. kırbaçla dövdüğüne şahid ol- hak.kaktır ki HiUcr harp unn et.mel.: UŞ Macar ajansının Berlin muha-
Oıye haykıra haykıra nğla- muştum. Buna rağmen bugiin için bir vesile bulamıyoı· da değil- • • biri tarafmdan dün akşam ve-

tıı •• L " ıı- kar zayıatı tayya esı rilen baLJ haberlere göre, tra• ~ ı ... ityordum. haıınnının hasta gmın 31· dir. Hitler daha chemnıiyetii sebeb-
d b · ·zcı f ı ··t nın Berlin elçisi pazartesi ve 

1 sm a epımı en aza mu ees- ler yüzünden yarım duzüne kadar pek ag"' ır .. şu·· ru·· du·· salı ....:~-'eri Alınan hariciye 

1 

sir oluyordu. lnsanlann ruhu memleketin varlığına kasdetıniştır. f:Ul.U Y>Jrincitesrin 19 ... . b" ne•aretJnde k"nuc--~1~--a de -ı>ı ~ ne ganp ır muamma... HiUerm üzerinde mesken tesiri ')'ap- ~ ~"ı .. l~4nu 
it İskeleden yalıy.a gclınciye.. Ben bunu beşerm yakinine tığı muhakkak ofan ~ey balen btrlcs (Baş tararı Birinci sayfada) (Baş tarafı Blrincı sayfada) \'anı etmist:ir. 
adaı· Münire ile kocasını du- ıkarsı alaka göstermek ihtiyacı mekte olıın muazzam kun:ctıcrın mevzileri imha olunmuş ve tam tosta evvelce bildirilmiş olduğu Halihazırda 1rruun Alınan 

tllndüm ve hayatında ilk defa 0 • ile tefsir ediyorum. Şadan ağ- artmn!.ldır. Fnk.ıt hakiki cbeb, emi- isabetli darbelerle mühimmat veçhile 46 Alman tayyaresi de- hükumetiyle daha 1 bir 
tıık ruhumun bır kıskançlık- lavamadığı anasının, bnbasının nim ki, çok güzcl bir şekilde i tıfa- depoları berhava edilmiştir. Sov ğil, fakat 63 Alınan tayyaresi ması, Alınan hnricivc nezare~· 

lo_ burulduğunu hissettım. Ya- acısmı ancak nnnemc ağlamak de etmesini blldı&i usulüne sadık yet teşekkillleri, insanca ve mal diişürülmüştür. 25 ağustos gU- de tabii addedilmektedir. 'f.,. 
lının kapıSındn :Mebruk ağa suretiyle teliı.fi ediyordu. Yoksa knlı,c;ıdır. Bu usul nedir" En basit zemece mühim zny at venniş - nü, 93 Alman tavvaresi dü- randaki .Alı:ıan clrfainin ~h 
dt.ıruyor ve halinden beni belde- bu kızın annemi sevmesine, se- metodla.rd. n biridir. cYcker, tek(!!" tir. şürülmüştür. 18 Sovyet tayya- şa hile oldukça.İruzun görüşere 
<liği zannolunııyordu. Uzaktan vebilmesıne ihtimal yoktu. rnelodlardan biridir. cT~kcr, t iter 26 Ağustos gecesi Çnrnikoftn resi kavıptır. AJmanyanm ana yardunda 
~altıa tığımı gorünce bana doğ- vurmak usulu ile dünyan n bliyuk askeri hedefleri bombardıman Lcningrad civarını müdafaa bulunaCD.b'Yım v3.dettfüi hakkın -
tu geldi, yerle bcrabcr bir te- bir kısmını esareU ııltına olm~r. etmiş, ag-ır ~apta infilak bom- eden Sovvet tayyarecileri, son claki haberler Almanlar tara • 
ın Ertesi gün: ı f d tah ·1 1.- di 1-eıına ettil,ten soma: - Dilf"k • Çeko<:lovakya •~tna edildi. Bir balnrı bü'-•Ük iıasa:ı ur yaratır- ı"k"ı gun·· içınde. hava muharebe- ın :ın n ~ maJLl:> Y~ uçuru 

B. Annemin hastalıgı ı ar- - ..,, J ol rnk ta -=" ediln · - Beyefendimiz, dedi. ıraz • · · Franısız hüh."'ilmeti sadık milttclikini ken atılan binlerce yangın bom lel'inde ve tavyare mevdanlnrın- 1 n balon a \'l:>J.l uş • 
ı:ıı .. · • • h ber •. la ara.mızdnki son hadısenın .te- ı u· lar k J • .. ı UzecPk bır n. vercceglm. ı::ı tcrketti ve ımıttefiki in1ıı ihti r; sa- bası da şidde ı yangın çı ar da 101 fa ist ta~resi tnhriı> tır. 

[) - sirini bastırmış gibi oldu. .,.ım- .,.... .J ·- o· - taraf~-- Kisu · f urdum. Hatta haıe~ası- 1.• ati çaldıg ızoınan verdii!'ı l.izu tut- mıştır etmişlerdir ıg<'r ....ı.ıı JSO ga-
~: di ikimiz de hasta ile meşgu uz. madı. Fransız ordu u 1mh edihr- Ta1lin şehri düşiiyor Londr<> "27 (a.a.) - Reuter zete inin Be!"liı~/~en 2.lfu7'1 ha-

E . s· Ben valıda yokken Samiyeye 27 ( ) ~- ..., '-- 1 ·· ,__ b"" t - .. fenclimızın emrı var. ı- J keıı Rusya okş:ındı \e ı:fot urf'tile Stokholm, a.a. - ı•ıı.ıı • a3·ansının Moskovadaki husu- ut"r ere "'ore. uu41n mc 
t 1• .... - çekılen telgrafı kızkardeşim ge- 1 V"b tak "be k • · · hfill · 1 Y.u.ıya koymıyacagıın... bir nev i bitaraflık vcyo tst.ırake ev landiyalılar, ı orgun rı n si muhabirinden: mer ezı sıyası ma en rnn 

}) m sım Uffitt ederek -beki • ce aldığı için eniştemle beraber kedildi. 45 kilometre şnrkında bulunaıı Her ne kadar ararlniıı kaza- hadiselerini bitiahı bil ·ült dfü-
.~:- - 00· 1 b" bu sabah ilk va.nurla geldiler • ehr" · - kail •-1.: -..:ı: da -uı. 1ebruk aga Y e ır;.ey Hollanda ve tskanclin vyn m-ı !le- Vuokesaı n IDJ geçmcge mu- nılan her karışı bü' ük zavia- e t4.lUP t:\,Uyorsa re<-men 
air. M tı- .1. kendi öı!le,·e doirru Fıtnat hanımla a.ff k olmuşl d Hal şeh · J J • e.t 1m ı..+-- · H .... .,.,. tın k mi!'I olsa: ıı ı.=a - ~ .J ~ 1 kctlC'ri vnktındc h ttiı harp b .• dık 1 ~· a .. ar ır.. en rı ta malolmnkta ise de Alman 1•azıy a 3.ı:u<;ı.u LÇ~ e e • 
Et ne nıüjdecilik olarak cebimde Dübter bacı yetişti. kisi de tan sonra bile Prnnsn ,.e 1ngıltere · ıhata etmek uzeredırler. yarı çemberinin vavaş yavaş tedir. 
tıe varsa ı·erccektim. kapıdı:ı.n girer girmez yahdan · ile birlikte hnredct et.<ıclerdı hlidı - Diğer taraftan Almanların t.eningrada yak)aı:ımakta ol- Maamafih Alman mahfille.ri, 

Me"'ruk ağa bir türlü cesa- cenaze ~ gibi bir uluma satırı mecrasını d<'l!frtiı"cbilırler, lıiı; Tallin'e karşı karadı:ı.n, deniz.. dugu~ nu gösteren lbir takım ala- hadiseleri dikkatli ve nliıkalı 
tet tutturdular. Dühter bacının d h d akt ı ·· h" l k '-- 1 • ed" J edcmiyor.du. değilse tutunahılırkrdi. Balkan dev en \'e ava an yapın :a o - metler mevcuttur. Novograd'm rnu~n ıt o ara · uunp ıy01 ur. 

ı - Ne var? Mebruk ağa .. Söy- çetrefil şivesiyle yanılıp yakıl- ı lctkrinin, ııımdi du tükleri h .. obiyet dukları daire. vi ~rruz, müte-- ziyaı, bir izzetinefs darbesin- lrnn hfıdisclerinin cenuJ> m<>m-
" ı nıasıruı. Fıtnat lı.a.ııınıın Arabis- d. dd t tt k J k u~..:~~ d - rd r. ~ 1-~ · 1 ~ .. a dim. ten kurtulmaları için birleşmeleri ma ıyen şı e mı ar ırma den başka bir şey değildir. Rus- c c Cl&U'Ue oıru uru u.n..ı :u:r 

- Efendiru. \Talidenlı hanım tanda ölülere ücretle tutulan ka!ı idi. Fal;nt hepsi teker teker te- suretile inkişaf etmektedir. Tal lar bu meselelerde fazla hassas de bu mn.bfillerin büyük dikka
efendi birdtınbirc rahatsız.landı- ,ağiayJclları geride bırakacak m<'llerinden yıkıldılar ve ezıldilcr. lin'in pek yakında dü..5Mesi bek değildirler. Devamlı bir bombar- tini cclbetmektedir. 

• Sayfa S 

Harbin üçüncü kışı 
geliyor 

K arşılıklı hava bombardı
manlarının gümbürtüle

ri, Sovyet - Alman bo~ rnası
nın homurtulan ve arada bir 
hükfrmet reislerinin vaveylayı 
andıran li viızeleri arasınd Ey
hil yağmurlu yüzünü göstermek 
üzere bulunuyor. 

- Dur bakalım, d ha eski 
Eylüle b ir yıl var! demeyin. Zi
ra Ağustosun ilk yansmın yaz, 
son yarısının da gfü. oldUeöuna 
dair mücerreb bır ntnlar sözti
müz vardır. Tecrübesini yap- ' 
mak isti}cn!er gece yansından 
sonra bv hçede, taıı:ı.çada veya 
açık pencere önündt• övle biraz 
gcdksinler: yukarıdakı a ta sö
ztlnc hak ver irler. Çünkh gün
düzün sıcagıle nisbet kabul t:'t
miyccek derecede kuvvetli bir 
ayı.ı.7Jll kendilerini kapalı bir 
yere olmlmuya davet ettiğini 
göreceklerdir. 

& ün kısası sonbahar kendi
ni gosterdi demektir: arkası da 
tabiı kıs ynui harbin üçüncü 
kı ı. Kıs b!zde olsa olsa sobaya 
atilıp da.ha ateş olmadan ateş 
pahasına yükselmiş odwıla, d~
ha simdiden zincirleme mela
netl~ri ile "Siyah elmns,, mev
kiine yükseltilmek istenen man
gal kömiırunün redanki kay
gusuna inhisar eder. Hamdol· 
sun, sulh ve sükfuıun bütün ni
met. erırıden bol bol istifade e
rle.ıı mübarek Türk toprakların
da aile reislerinin düşünceleri 
"bayat p::ı.halılığı •• nı göğüsle
mek kaygu unu aşam:ız. Da~a 
ilanında kendi hesabımıza. hır 
bir sun 'u taksirimiz olmayan 
bir harp yüzünden bu kadar da 
sıkıntı çekmemiz can sıkınıyor 
de~ilse de etrafa söyle bir g?z 
gezdiriliuce halimize yfü:. bın 
kere şükretmekten başluı yapa
cak bir şey kalmıyor. 

Lllkin vrupa ö •lemi ya! Kar 
şılılclı tayyare hücumlarilc her 
iki tarafın şehirleri. kasabaları 
her gün biraz d~ ha":~P ol
makta. Sovyetleruı çekilırken 
diişmruı eline bir hata~~ ola~ak 
bırakmak ic;in yakıp kül halın 
get; rdikleri bır çok şehirler de 
cabası. Halbuki J!,t>len lastır. 
Va?'n. <'Oı[ k rocuk a<'ık bavn.da 
da barınabilir amma ilk mevsım 
fırtınaları yn2Jnur sağnaklarile 
ltan~ık kendini gösterince o sa
vısız kadının. ihtiyarın \'e çoluk 
~.ocuğun halleri n·ce o'arak? 
Soıırn kar. yokluk, gıda"'1zlık ve 
hastalık... n·· ünm_sı bile bey
ni v:ılovor. 

Halimize bin şitkrrdr-lim. 

A. C. SAR.4ÇOGLU 
==-- ·- =- -::-:: = - ---=- -:. 

rana 
(Baş t'lraf1 1 inai sal ifcd ) 
11: usrihaı 1ıal r · 

Reutcr .,,jansının si)asi mu
harriri yazıyor: 

İran lıükümetinin tngıltere 
ve Sovyet Rusya ile musli"'ruıe 
bir ~ aya varmaR ar le -
rini ara~nn ihtimalmden 
bahseden haberler Lo Jrada te-
vyüd etmemış ise de. Şehiı!1la-
n lra:ıda ilerlcm ktc o~ 

müşterek kuvvetlerin azametını 
idrfık etı:niş oldıır;una "iplıe 
yoktur. . .• 

Bundan başktı, Iran hül:ume-
tinin tnailt.ercyi harekete sev -
kede;\ s:bcble! in haklı olduP,lt
mı. ve müttefi lerin İran vazi
yetin ehemmiyet ntfuttiklerine 
k~ at getirdiği zann dilmt>k -
tedir. 

lar da... ııevhalnrı kan tı. İkisini de güç Bır canı· hl" bir 7.aman bu k-udar nı- leomektedir. d k 1 h 't hali t bildik .. ımana maruz a mnsıoa . a ı ~ h. ı Ueri giliz , 

t
. - Sakın ölmesın. Doğrusunu sus ura · ha.ıt bir yoldan gitmemi tir. Yiborg'un sukııtu belrlcııiyor olmaktan ise !Parisi tahliye et- Sov~.·ot , ·• e d ,,,.;irüsfü i 
oyle: yoksa öldü mü "! Dühtcr bacıııın teessürünün Şımdi, Hitlcr garp demokrasileri- Stok11olm, 27 (a.a.) - P.ek ~. terc·h 4"...."ş o'-- Frn•nsız ~~ 

ld·-· .. h k megı ı euuı ıwı .... • Bem, 27 (a.a.) - Londradnn 
.ı. - Çok ciihiır henüz iböule cand~n ge ıgıne şup e yo tu. n;n Rusyaya yapmak i edikleri yar- "'akında sukut etmesi bekleni- 1nnn hil~"'ına olarak Ruslar 
'Q ':>"~ J F:ı h k" taı . .J w. • ' ts,i,.,..e tel......,.,, ı:ı3·ansına bildi-ır şey yok .. Fakat.... Fakat tnat anımın ı na- dımın mnruz bulwıdufu co:'!rnfi gilç len Viborg şehrinin şimali şar- daima askerce düstlnmekte ve ..,.. E>' ..... 

- Pa.lmt? men vnpmacıktı. Aşağı salonda lilkleri çok iyi mudrik olarıık b tilil ki ve şark istikametlerinden düşmanın yürüyüş hareketini rildiğinc na.za1ım Büyfık Bri • 
- Pek a;;.trdır Znrınederim halının üstüne oturmuş: kuvveUlc Rusyayn hucum etmekte Finlandiya kuvvetleri tarafın- · k"'l ed k h ~-~ ..a • tanya "re So\'J t sefaret hey -

tıü ::ı • • rd 1 . d ~d l ış a ece er mwı.ıauan ıs- etleri ha.la Tahranda mıhın -
zu1 isa:bct et~i. - Ah! dıyo u. cıme og u; dir. Bütün gi.iç1ukleri yennıek için dan kuşatılması devam etmek -1 tüadc etmektedirler. 
l\:oşarcasma. rjr siiratlt. 'bah- kaç ~clür ruhumda bir sıkıntJ gnyretlerimizle son haddine' koaar tedir. Leningraddau Viborg'a ı l..eningrnı.lm nıüdn.faası maktadır. Bu heyetlerin mUs-

~"Yi li ~· var: C~dignn-· yerde "Ayetil gideceğiz ve Rusyaya yardım iysfıl "'iden demir yolunun kesilmiş 27 ta'kbel vazivetleri !l:ran bükf:-1 ·• geç m ,mermer me.roıven- er - Moslrnva, (a.a.) - Bir metinin vereccgı-· knrnrlarn bag-
erı çı'ktım r..nneınin ~ kiirsi,, okuyup üfleyordum. Ev- edeceğiz. lrıg!liz, Amcl'ikaıı ve Hu.s olduğu söyleniyor. Sovyet tebliğine göl'C Alman 
doğtıı 'r;a.'im, koridorlara •bh' velki :ı.k~'Ull bir rüya görmüş, milli makamlarının Moskovada bir Finlandiyalılar Viborgun l3 :..:ıd· 1 T ~ • lıclır. "t - 1 h .. 1· d bul ııu ıa arma cevap veren ~nın- ..... a:ıar. lıı"ynt]ı' Londra mahafı"lı' " er kokusu .?a'-"lmıı<lJ. fena tabir eder er, ayra yor- konferans iro<l eimeleri için l!ızım kilometre şuna m c unan d d ~t v · ..., ... 

J - ı k t' · 1 ı · l d" R "· gra ra yosu mareş.u. oroşı • tnfriliz ve Sovyct el"ilcrinı·n pa-. • <ı.nınm i. ilndf. Dilfikar maz1ar dl\ ugursuz u ge ırır gelen tertibat ıı ınmıştır. lu proj~- Ahvolayı geçmış er ır. us nı- 1 f kn .. .:ı 1 ~- _ ~ · 
" r . . da b""'-t" o un . nının sou \.ıam asına z."'rtesı· !!U'"ni.i .,..,.,.t 18 d" "'1-ı"n 
"Oktot'bı. n.-.luwı :'du. K..-uıını: diye kimselere .s5ylememıştun: nin tahnkkukuna hiç bir :,ı~y m1ini taatı ricatle:ri sırasın Ut.un k d Le · dı ""d f ... ., ..,,._ " ı " 

.,.. J . b" k l k'" ··1 rl n ar nmgra mu a a ya hu""kumetine nihnt bir no"-- t,,.,..ıa . - 'üı>la. ~!lnc~·ilı~"iniz için Hanım ııhlamla beraber ır de- olmnmalıdır. köyleri ya mış ar, opru e etmis old gu· bildirıl nekt ·ı..a .. - ' 1 

~ ~ ~ · . . H af F .. •-~ ııcnb::ı Hitler nlçı"n Ru v::ı-.. be...'l.a\•a etmı"c:ler ve ehemnu' - adir~m. ~ u ı e - ettiö-iııi h"bt>r vermektedir. H:e- kht,ıq 1\1.ebrV"::iİ • go.ı!dCrmİŞ· niııo; ley;sınc1a lllllŞlZ. er tar .. AA>. ., ,,_ nı ~ l:'. 

"'"l.Il .:ı-.:>1 ,,,_...,. ~ . ük ~ne.c;lik. O aralık bir- bü<'um etmif ve kılab·nı bu kor - vetli hasarat ıika eylemişlerdir. Seh.in.şah hazretlerinin daveti • ....c:u , ; "Wl':ı.n:.ı mı. J ... 

- ~et, &.Jv~ T · ·• ec denbire ı>"Ökvüzünde bir karo kuııc mokııt.eleyc at.mıstır? Ilitlcr mühim bir nutuk olan bir habere atfen B. Hitler, üzerine salı günü s:ıbahı aat 
"1.i? • ı bulut peyda oldu. Deniz bulan- llitierin bu harekeüle açıkça is- 6Öy""yecck yakında pek mühİJil bir nutuk 10 da her iki elçi huzura k bul 

Bu smalimo d ::Wr cevap dı, bulandı, hanı bazı ıSürekli tihdaf <'tti~ maksnt bilahnre biltün Budapeşte, 27 (a.a.) - Mag- söyliyecektir. ı edilmişler Ye miıla.lmt esnasuıdn 
" di: yağmur yağar da seller deniz ı ktlvvetıerile tngiliz ndnlıırı fu:l'rine yarossag gazetesinin Berlin mu- Regmi Alman memı.bii bu ha- 'büklınıctlerinin askeri hare.kata 

~-Kriz çok huv~·ctıidir. ,'\? suyuna ka?'lHlt'SU naml olur?I yüklfflmt'h-t~ir. Şnyet sb:i derman- habiri, Berlinin umumiyetle iyi beri tekzib mediği gib· t~·d girişmeğe icbar eden f'ebcpleıi 
l>rlı,.,:1 ~in öniini\ n.l:ll,il«l"ği. • (Arkam var) (Sonu Sahife 4 ıütOn 3 de) malumat alan mnhnfilinde AAYİI de etmemrktcdir. ı müşrünileyhe a.rzcylMl:lişlerdir. 

Çil ·ti bir 'i'A~ARRUF 
BONOSU' sizm paranı. 
za fair., yurt m ·· <laf:ı.a
Elna bir c:;elili zırh ,. eya 

bir Qclik lınat ili.ve 
eder. 

• 



ı · IBRAHIM I Güzel 
Sağlam 

ve iştahlı! 

Yazan: M. Sami Karayer 82 _. 
_ Baş altına güreşeceltler 

meydana!. . . . 
Hergeleci ve Fılıbelı soyun • 

muş bekliyorlardı .. J?erh~~ ~y~
ğa kalkıp kazan dıbme )'.unı~u
ler. zaten baş altına bır çıft 
güreş vardı. . . ,, .. 

Bunlar da Hergelecı ıle F ılı • 
beli idi. 

Davullar, zurnalar sustu. ~~ 
gır, pehlivanların menkibelerını 
okuyordu. 

_ Bwıa Filibeli derler .. Baş 
altının en namdar pehliv::ınıdır .• 
Çaprazından sarmasından . sa- ı 
kmılmalıdır _. Hey! Ezerçelı lb· 
ram! Duydum duymadım deme. 
Hasmının sakın sarmasından ve 
c, nr::ıı.ınd n ... 
~ l l i 

c ..,ı · o 
te\'eih ti: 

i I c rgcleciye 

d F ibram - Blı r t.' 

dcı Itr ... Eliıyük ortanın en r;am· 
dar pehhvanla mc\:ındtr. İlıt o
larak baş altına rr. vdan oku • 
yor . Kılçıkl:ı I'l sıyır a c1praz-
ları bio.mandır.. . 

Dedikten sonra. Fılibelıyc hı-
taben '. 

_ Fili beli Filib(: li . d ıydum 
duymadım dt•me' Ha mını ufa
rak görme pd h n lır pchlı· 
van!. Dinamit g bıd r vallahı! .. 
Sıkı tut kendıni !. 

Dedi. . ı 
Güreş menkibesi bittıkte~ 

sonra pehlivanlar meyda!la u~
ramıştı. Hergeleci, ~d.al~h~ çe~ık 
yay gibi idı. Besbellı ı~ı .kı, pıre 
g.ibi çevik. çelik yay gıbı oynak 

tı. . l" b" Filibeli, -sallı, iri gövde ı ır 
pehlivandı. Meydanı dolduru -
yordu. Hele, peşrevi ve çırpınış 
Jarı çok cakalı idi. 

Fakat Hergeleci. ayak~a:ını_n 
baş parmakları üzerine dıkılmış 
gayet çevik ve atik, muzdan 
bir neşrev yapıp çırpınıvor<lu .. 

Nihayet, he1~llln mn r . bıttl 
ve güreş başladı. Ht>rg l cı, en· 
se bağlamış dimdık ha mırıı.n 
karsısında kol sallıyordu. Hıç 
korunmuyordu bile ... 

İki pehlivan bir iki defa en~e 
değiştirdi. Fılibeli, Hergclecmın 
gayet yumuşak ve gevşek d~ • 
ru~larına \ e ense değirmelorıne 
daha ilk elden aldanmı!? bulunu 
yordu. Fılibeli d:ıha ılk elden 
küçük luı. mına dolu cli.z. in m.eş 
hur çaprnzlarındnn bınne gır-

di.Ve H"rg- leciyi aldı~ g.bi si.~r 
dli. Fakat. yumuşak f'andı_gı 
Hergeleci, ha mı rapr~z:ı g~r
diPi zamı:ın çelikleşm s ıdı. 

Filibeli, ancak has'll'ını beş 
altı adım kadar sUrebilt.lı. Her· 
gPlcdnin mc.cıhur yan baş oyu· 
nuna. dfü;;tti. 

Hergeleci. hasmı~ı. ya!1 başa 
getinnişti. Koca Filıbelı, :'Y'.an 
basa gelir gelmez uc:;tu. Öylesıne 
uçlu ki, eıteri üstüne J?,elerek 
bir kedi gibi kaçıp kurtuldu ve 
avağa kalkarnk cırnındı. 

- - Hayda kızan be! 
Bu hareketler neticesinde 

ilk hamlelerden sonra hie> bir 
vakit diğer hamlelerde de Her· 
geleciye hakim olamazdı. 
Güreş yolunda gidiyordu. Fa

kat uzaktan seyredenler Herge
lecinin korkudan hasmına kar
şı müdafaa güreşini tercıh ettı
ğini zannediyorlardı. 

Yalnız Tosun, ustasının tut
tuğu taktiği bildiği için inkisa
rı hayale uğramıştı. Fiaibelinin 
güreşi kazanamıyncağına da.ha 
şimdiden kani olmuştu. 

• • • 
Güreş başlayalı on be şdaki

ka kadar olmuştu. Hergeleci da 
ha hala hamleye geçmemişti. 
Haınlesiz bir müdafaa güreşı 
yapıyordu. . 

Fakat bu. müdafaa güreşı 

1 
düpedüz bır müdnfna giıreşı de· 
ğildi. Hasmı hangı oyunu ta • 
karsa, ona yalnız müdafaa ile 
değil, oyununa karş.ı oyunla! 
ve haqmını bozmakla ve bozuk 
düzen h:ıle getirmekle muka -ı 
helede bul ınuyorclu. 
Yanı Heı gelecinin güreflı di

namik bir müdafaa idı. Elar.ti-, 
kiyeti haizdı. Filıbc-h llerg"le
ciye, bu, 15 dakika ıcındf' bır 
kere dft dalış yaprnı tı. Ye bu 
çı t dalı~n kar~ı Hergelecı kuv
vetli bır boyundurukla hasmı-
na mukabele etmişti. • 1 

HergC'lecınin boyundurugu 
meşhurdu. Buna zoglu boyun
duruk derlerdi. Bu boyundu 

!{ullanJ.yor 
nık Hcrgekcınm icad! ıdı. ç;:ıld::ı;ızı kiiçiikten SA=:= 

Fakat Arnanıtoglunun da NİN diş macununu lmllan· 
böyle bir boyunduruk. kullan· ma~a, SANİN cliş macunu iı 
dığı söylenir. H~rg,ekcı, boy~n- ilı> gümle iiç defa di~Jt•rini fır· P 1 
durugu d•ırdugu zam.~n .~~ ça.Jamağa ahştırmız. Gürbüz 1 
parmağile hasmının _!-roprucu yeti meleriııi temin etmiş o-
kemiğinin gırtlağa dogru olan 1 · 

~ b" k k "b turur ursuı __ ıu::;:z:..;. _ _______ _. 
bosluguna ır azı gı ı o --- _ 
ve basardı. Eczanelerle büyük ıtriyat 

. Bu, boşluğa basmak 'k'e ani nıağıızalannda bulunur. 
b r ure>tte t.uzyık etme en 
kU\'Vctlı in ·anın bile iflahını 
keserdi. Okuyucularım bır ke-, 
re olsun kendi krndilerıne bunu 
de rı v · bilırler. J 

Hergeler•i, pehlivanı boyun -
duıu 1 doladığı zaman bns par 
ma -ile de boslu~'u kazıklar ve 
nef~s borusunun üzerine şıd

. ,. .ı;.• ~ . • • ". 'i.··!'·tff':t: .. "'-~. "?< .~· ••• - '" _,.. _:-. ... '411 

Zayi 
9413 cicıl No. lu şoför chliyet"mi 

knybetum. Ycnısini çıkarucağımdan I 
hukmü yoktur. 
Eyüp Giımuşsu.fll Tı.,rbc sokak No. 

8 Al oglu Kenan Pnrl kçakıl 
detli bir tnzyık yapardı. 

Böyle bir boyunduruğu yiyen Z A Y i 
ha!=:mın derhal ıflahı kesılırdı. Fabrikamıza ait 2740 s~yılı ve 
Eline geçirdiıTi par:,ı.ları hemen birinci sınıf muafıJ et ı uhsatna 
cozer ve bırakırdı. mesi zayi edilmiştir. 

Filibeli, H ·rgelccinin bu. bo- Yenisi ~ıkarılacağından es-
yundurul' t, r 'Jnı bilmedı h için kisinin hükmü yoktur. 
küçük has_"l'lının p:ıc alannı el!ne Beşiktaş - Çiğdem sokağı 
geC'irinc" muvaffakıyete dogru No. ıı. 13 de Lastik eşya 
gideceö'in<' se\ inıY1işti. fabrikası 

:F'akat. ani b'r boyund~ruk ve• Sabatay e.vı ve or-
zoglama ile ne ·e uğra.dıgını ~a- takları Limitet Şırketi 
sırmıstı. Adeta elektrık pılıne --~ ---

1 
basmış gibı ve bir kontak gıbi ı A k l•k • l" • 
olduf,u yerde çbzülüvermişt i. s er l 1 ş (; rı 

Hergeleci, hasmı pacalannı Beyoğlu Yeril Askerlık Şubesln· 
bırakınca fazla zorlamamıştı. 

~ • · den: 
Haşin bir pehlivan olclugn ıçın 1 _ Mükellef Tr,lJib Yuzba,ı Ah-
ustaca giireşiyordu. Ve güreşin met oJlu Alı, dogumu 310, nıemle
tam manasile usullerine riayet ketı Nablis. Sicil No. (38206) 
ediyordu. Derhal boyunduruğu 2 - Yedek Pıynde Teğmen Zey-
çözmiiştü. nel:'ıb.chn o~lu Cevat Pcı- ın. Do6U-

Hasım paçalan bıraktıktan mu 318. Memkketı t t. •• bul. Sicil 
sonra boyunduruğa gaddarca- No. < 15460) 

B~ğ~~içiRLİSel~;İ7&ı1:-~~,--·e .. H_A_Z_R_E_T_f_Y_U_S_U_fııı:I 
1 iLE GÜZELLER GÜZELi ZÜLEYHA 

Kız ve 

Erkek 

Arnavutköy • Tramvay caddesi : Çifteearaylar 
Kayıd için hergiln 10 dan ı7 ye kadar m~ktebe muracaat edilebilir. 

Derslere 25 Eylfılde başlanacaktır. tstiyenlere tarifname gönderilir. Yazan : Muharrem Zeki KORGUNAL 
lı•••••••••• Telefon: 36 - 210••••••••••• . 

Yühseh Ziraat enstitüsü 
rektörlüğünden 

Talebeye ilan 
Q 1 - Bu yıl tecil edilmi:ı olan askeri kamplara 10 Eylül 1941 de başla-

nncnktır. 

2 - Yüksek Ziraat Enstitüsünün kamp ile ilgilj erkek talebeleri 6 Ey
ıaı 1941 sabahı Anknradn bulunacaklardır. 

3 - lkmal imtihanları Cl'stitude i15n edilecek sıra üzerinden 3 ile 22 
Birinci teşrin 1941 arasında yapılaca'ktır. lkmall olan talebeler Birinciteş
rin ayının birinei günü enstitüde olacaklardır . 

4 - Bu sene Ormnn Fakültesinin ikinci sınıfından üçün,cü sınıfn geç
ınlş veya ikmale kal mı;;; talebelerin kampı da Ankarada olacaktır. 

5 - Orman Fnkiilteslnln Bnhçeköy kısmında bulunup ta askeri kamp 
ile nHiıdıdar olanlar G EylCılcle do rı·uuun do,!ruya tstnnbuldaki · fnlrnltc kıs 
mında hazır ol;ıc-aklardır. 

6 - Yuksek Ziraat En • ısiinün butün fakültelerinde tedrisata 3 İkin 
citeşrirc:lc başlanaca,!mdun erKck ve kız talebenin ikinc·ı teşrınm ılk günü 
en ·titude bulunmalurı lfızımdır. (5637 - 7210) 

·.:=::::::==~==== 

IKnhisar ~r !:!: l\"üdürlüğünden :I 
Cinsi MikUırı Muhammen% 7.5 teminatı Şekli Eksiltmenin 

Lira Kr. Lıra Kr. ounıl saati 
Pnspas 50 Adet 328 60 24 65 aı,:ık ek. 2/IX/941 !l.30 
Ampul 12;).:ı > 674 00 50 55 açık ek. 2/IX/911 !l.45 
Selofan kfığıı 60000 .. pazarlık 2/IX/9'1' 10 
Bılyalı yatak 112 > pazarlık 2/IX/94ı 10.15 

ı - Yuknrıda cins ve miktnrı yazılı 4kalem malzeme hizalarınd,. gos-
terilen usullerle satın alınacaktır. ' 

2 - Paspas ve ampullerin muhammen bedelleri, muvakkut teıııinatlnrı 
hizalarında yazılıdır. 

3 - Eksiltme ve pmmı lık yukıırıdıı yazılı günlerde Kııbata~ta Levazım 

snbemizde.1-i alım komtsyonund.ı yapılacaktır. 
4 - Ampul, Paspas, bllyrılı yntnk cb'at listesi ve selofan kfıgıt numu-

nesi sbzü geçen şubC'den paııı<ıız alınabilir. . 
5 - tsteklılcrin eksiltme' ve pnzarlıK içın tayin olunan gun ve saatlerde 1 

% 7.5 güvenme paralarile birlıkte mezkur komisyona müracaııU rı. (7443) -- - ..-.-- - --

l7ükseh ziraat enstitüsü veteriner 
fRkültesi asileri kısmının lıayıt 

ve hal: ul şa tları 
ı - Ankara Yuksek Ziraat enstitus ı Veteriner fakültesi askeri kısmın bu 

yıl sivil tam devreli li derde iyı ve pek iyı c.ıcrcccdu rn un olan \ e ol un
lu!<: imtih:ı.nlarını vermiş ol . k şartilc talebe k.ıbul edilecektir. lstcldilcrln 
a§ağıdaki şnrtbrı haı:.: olması li\zımdır. 

A - Turkıye Cümhur yeti tct-ı sından bulunmak, 
B - Yaşı 18 - 22 olmak (22 d.,hıl) cl!r. 
C - - Beden teşel{kUIJcri ve sıhhat, c.ı·d .cloı \'C her iklimde faal hizmete 

müsait olmak «dil rek · ı .-u, olanlar alınmaz.> 
D - Tavır ve harckC'tı, ahlıikı ku ur uz ve sel'iyesı saghm olm<ık, 
E - A k nin hıç bır frna hnl ve Ş('hreti olmamak «bunun ıçln de zn

bıta vesikası ibraz etmek> 
2 - istekhlerin muracant istlda!nr.ı ı;u VC'..ıiknları bağlaınalaı ı Hlzımdır. 
A - Nufus cuzdanı veya musad1.ık surdi, 
B - Sıhhati hakkında tam te ed l:llü nskeri hastnhane raporu ve aşı 

k!ığıdı, 

C - Lise mezuniyet ve ol .ınluk şchadetnamesı veya ta dıkli ureti. 
D - Okuhı alındıı;ı t. kd Jc .ı ı.cri ka um nizam ve talimntlaı ı kabul' 

ettiği hakkında veliııinın \'e k ıd ıııın nol,.rlikten tasdikli taahhüt en di. 
Talebe okuldan istifa <'tmek i terse ot .ıca tahakkuk ettirilecek mn raflnrı 
b•rden verir ve bundn t·•nhh ıt cnedın' kııydcdilir. 

E - Saralı, uyurken <'n, dı li, bayılma ve çırpınmaya mupll lfı 
olmadığı hakkında vclıler;r n notulikt n u• .. dikli taahhıidnamcsi. «Bu gibi 
hastalıklardan b rilc olrnl rriı rıczdcn evvel nıalı."ıl oldukları sonr elan nııla· 
~ılanlnr okuldan çıkunlır .·c ol.ut m::ı r.ı.fhrı \'clileinc ödeh'tr. 

3 - ısteklilcT bulıınclul{lnrı m ıh:ıllcrdcki askerlik şubelerine lst.dn il"j 
mürncııat edecekler ve şubC'l .. r,nce 2 ıı c.i ı.ıactdede bilclirilcn e ·rakı !kımıl 
ett-lrtcn sonra Ankarad.ı Yul,sck Ziraat cnstitusü veteriner fakültesi askeri 
taleb~ :imirl {lin<' gond rıleccktir. Mlır<'!cnat muddcti eylülün 25 ine kad.ırdır. 
Bu tarıhten sonrn ınurucaat kabul cdılmez. . 

1 4 - Okula kayıt ve kabul şchadetmın e derecelerine ve muracaat sıra
sına göredir. İstekli adedi tam m olunca kayıt işlerı kapanır ve kabul edilen 

1 lere müracaat cttıklerı askerlık şubclenlc tebligat yapılır. (6933) 

- Size bunları kim söyledi 
ya melik! 

Hazreti Yusuf, hemen yüzün
deki siyah örtüyü kaldırdı. Yü
zünU bütün güzelliği ile onlara 
göstererek: 

- Çünkü o zulmü bana 
yapmıştınız! İşte görüyorsunuz 
ki ben Yusufum! diye haykır
dı ve bir kolunu Bünyaminin 
boynuna dolayarak ilave etti: • 

- Bu da sevgili kardeşim 
Bünyamindir! Kardeşimi ya· 
nımda tutabilmek için si.re gü· 
müş maşraba oyununu oyna
dıın. 

On kardeş, korkulanndan 
sapsan k€ silmişler, titremeğe 
başlamışlardı.. Yusufun kendi
lerinden intilmm almağa kalkı
şacagını zannediyorlardı. 

Hazreti Yusuf, onların tit
remeğe başladığını görünce: 

- Niçin korkuyorsunuz, de
di. Sizi öldürteceğimi zannc -
diyorsanız ne k:ıdar aldanıyor
sunuz. Sizden nasıl intikam ala· 
bilirim ki siz benim aziz k rdeş
lerimsiniz. A uni şefkatli bab:ı
mn oğullan değil miyiz? 

Sonra makamından indi. 
Yıllarca evvel kendismi kuyu
ya atan ve köle diye satan kar
deşlerini bırer birer kJcakladı; 
öptü, öptü, öptü .. Salonda hazır 
bulıınanlal'. bu acıklı marv•.arayı 
görünce kendilerine hakim ol:ı- ı 
madılar, hüıw:ür hüngür ağla- · 
mağa başladılar. 1 

Yusuf, tekrar makamına uö-1 
ni.ip oturdu. Hala akıllarını baş- 1 
lanna toplaynmay.m J:ardeş - 1 
lcrine bağırdı: 

- Ne dunıvorsunuz? Hemen 
g-idin! Babama benim hryatta 
olduğumu müjdeleyin. Onu yıl
dırım sür'ati, şimşek hızı ile 
buraya getirin! Siz de gelin! A· 1 
ilclcrini2 de, çocukla.nnız da 
ge! 'inler! Bur:ıd.ı bolluk var, 
hayat var, refah var, saadet ı 
var! .. Gidin kardeşlerim, gidin! 
Babama burada gördü~ünüz 
bütün debdebe ve ihtişarnımı 
anlatın! Tabir ctUği rüyamın 1 

h~kikat oldıığ1ınu söv leyin!. 
Ynhudı., gözlerinin ya!?ını 

silerek bir kaç adım ilerledi. Yu
sufün önünde eğfü'li: 

- Bizi ffetmek büyüklüğü
nii g-füter<l ı~inden dolayı sana 
nasıl teşekkür edecef:rimizi bile
miyoruz, dedi. Sen, b ı fılicenap
lı .nla d~~l Mısır diyanna, bii
tün diinynva sultan olmağa 1a
yıknn. Fakat unutma ki baba
mız hem a1il, hem de çok ihti
yardır. Kenanelindcn burava 
r lirken vol zahmetine taham -
mu1 cd~mez. 

Hazreti Yusuf, 
bu sözleri üzerine. s 
gömleğini çıkarıp uzattı: 

- Işte size gömleğimi 
yorum. Bunu götürüp babt 
mın gözlerine sürün, beni~ 
ağlayarak kapanan oı göS 
gene benim kokumla açı~r181 

Ya.huda gömleği aldı. Uç 
fa öptükten sonra koynuna. e 
tu. On kardeş, vakit geçirJJl 

f:n~e~n:s~tı~ ~~~~: otd• 
ğunu müjdelemek üzere d 
hareket ettiler. 

Yusuf, onları selametıedil< 
sonra Beşir i"imli azatl 
ni çağırttı. Bu da n vı , ~ 
ğın cocuğu ıdi. Ki ruk 
iken annesinden kaçıı !lıp 
rın meşhur köle pazarına 
rilip bir Mısırlıya r:atıı 
Yusuf, bir kaç sene evvel 
ri efendisinden satın alıp 
etmişti. Hazreti Yusuf, &: 
re: 

- Ya Beşir, dedi. Sen 
özlediğinizi tahmin cttJ 
mem ~l etine göndereceğirıı., 
ğer ıı~ı:ı hayatta ise anneıı 
görürsun. 

Beşir, sevincinden 
ağlayacaktı: 

- Gerçek mi soyliiyorsıııı rl 
Melik! dedi. Kulakıarıma ı 
nnsun gelmiyor. 

Yusuf, hafifçe kaşlarını çB 
tı: 

- Elbette gerçek söylil) 
rum. Benden yalan sa<lıı' ol 
mu? 

_,.Af fct ya Melik ! İıısan 
sevinince düşünmeden söz f!ı: 
lüyor. 

- En kestirme yoll 
g<'ce, giindüz koşacaksın. ~ 
deşlerimden evvel Kenan ı 
vararnksın. Yakup peygarııDP.1a.."1lıu 
bulacaksın. Ona benim sag 
duğumu ve halen Mısır sul iO' 
bulunduğumu rnüjde1iyecckS 
Ta ki karde:ılerimin sözler 
in:ınabilsin ! 

Beşir, artık durur mu? 
tavşan sevikliği ile dışarı f 
ladı. Onu, büyük Mısır kapı 
dan dışarı ok gibi fırlarken 
renler delirmiş zannettiler. 
B~ir, dağlar, bayırlardaıt 

sarak; ovalardan, ormanıard 
nehirlcrdPn geçerek nih!l 
Kenan iline ulaştı. NabluS 
!tal lannd:ı kosarken ihtiyar 
kadınla karşılastı: "/ 

- Aman nineciğim bann 
kup peygamberin evini gös~ 
ver. Ona büyiik bir müJ 
v.tr. Oğlu Yusufun hayatt!.1 
duı.unu söyEyecefrim ! ) 

( Arlrn.ı.ı ,.ar 

1 anıa:ıJ 
·-=-=...,,,= ,,,,.,,, 

k . 1 Muh· mrr en b<' c:l, ınuvakknt tcnıııınt ve nııktıırı n•a-;ıcla yazılı ı ı 

m htc\ y ... tı ç, rA romruk 8/!l/041 ı n :.rtesı gunu :ıcıt 15.30 dan ıt·lı 
sır ılc "e p.ılı z.Jrf u..ulu ıle Ankarııd.ı ldare binıo md.ı ~..ıtın alııt•1' 

tır nfıra 'atmak Hergelccıye dfü~er
ken hPr nedense Fılib ti, atı;ıı.s
tl. Her halde kUçük F.zerçelının 
yan başı hoşuna gitmişti. 

Hergeleci, mukabele etmedi. 

sına devam etmek bir pehliva- 3 _ YC'dek topçu Teğmen Der1'am 
na yakışmazdı. Hoş, bir çok oglu Ahmet Tııhır. ):)ıcıl No. (50722). 

pehlivanlar eline fırsat ~eçi • 4 _ Erncklı 7. sınıf H ap memu- ·-ı••••BIE•••••••••••••mı•i:Sllllll! ıince hasmını devamlı bır su- ru Talat oğlu Mahmut Nc:dım do -
rette boğardı. Lakin bu. pehli-1 gumu, 291, memleketi Er7lncan, si

Ru 1 e g rınck tıyenh rın Jistcsı hı2a!:ında ynltlı nıuvnk.-:>t to1 r, 1 t 
kamı ı yin ett: ı \.e ık ... l.ırı ve t klıilcrını nyni ı;un saat 14.30 ·• !; 

kom yon re lıg ne \'C'l1nC'lcrı lazım 11~. . . . . ıt 
Sartnarrıekr ( ıOO) k .. ruş muk ıb 1 ndc ıdarenın Anknııı, Eskı chıı, 

Güreş tekrar başladı. Fakat a· 
rnd~Jl çok geçmeden Filibeli, 
biı· capraz daha doldurdu. ~u 
seferki çaprazıı dan çok emın· 
di. 

Lakin Hergeleci, hasmının 
Ç"prazını yine bir evvelki gibi 
beş altı adım son.~a ~ir y~~ ba~ 
oyunile bozup çozdu. Filıbelı. 
bu sefer yere düşmüştü. Fakat 
düşmesile kaçıp ayağa kalkma
sı bir olmuştu. 

Filibeli, yine kaçıp kurtul
mu tu. Hergeleci, ü?.erine var
mış idiyse de yetişememisti. 

Filibeli, ayağa k:ılkar. k8:,lk· 
maz yine çırpındı ve bır nl 
savurdu: 

- Hayda kızan be! 
Hergeleci, yine mukabele ~t

memişti. O. her vaki\ oldugu 
gibi karşısındaki hasmını tü
ketmeğe ve bıktırmağa çalışı-

yordu. j 
Hergeleci, hasmının yapac.ı.-

ğı oyunları bekliyordu. Ne ka· 
dar oyun yaparsa yapsın. he~ ·ı 
sini ustalıkla ve mukabıllerilel 
bozmak istiyordu. 

Hasmının bütün oyunlarını 
suya dU.şüren ve hasmına kesil 
getirdikten sonra kendisi ham
lelere bqlıyacaktı. 

i'ilitıell, Hergelecinin bu tak
Ulini bilmediği için onu gü
rete girmekten korkuyor zanne 
derek durmadan hücum ediyor 
du. ı 

Hergeleci, humuıın bütün 
hamlelerini kol!!-ylıkla bomıak
la ıu.ımıyordu. Uste de hasmını 
tehlikeli vaziyetlere düşürüyor· 

du. . . d 
Deli Hafız. gilreP adım a ım 

takip ediyordu. Hergelecinin 
tuttuiu tlbiyeyi anlamıştı. Ve 
mmınunclll. 

Flilbell, 1Mıf on hamle yap • 
mıştı. MtOa hamleleri boşa 
gitmiftı. Deli Hafız. artık müs
terih idi. Mademki Filibeli, ham 
lelerinde hlkim olamamıfb. Bu 

vnnlıktan ziyade hamallıktı. 
· b ı cil No. (325 - 26) 

l{ıran kırana güreslerde O· 5 - MükcllC't Tablb ~ Uzbaşı M. 
yunduruk yasağı yoktu. Ha~~m Necati oilu Fuad Vehbi Sıirt. Kayıt 
i~t('diği gibi hareket edebıhr- , No. 36228 
dı. . . . . . ı Yukarıda lıtın edilen subay 

Fıl~belı, Hergelecının boyun- ve Askeri memurların durumları 
d~ru~ ~ırakn:aflı~a .. hayret. et- tesbıt edilmek ilzcre (çok acele) şu
mıştı. Böyl~ ~ı!'. kl_l<.;Uk nehlıva- beye muracaat ctmelerı ilAn olunur. 
nın ele geçırdıgı bır fırı:ıatı bı- =======-.:..:=:=::::.,;,::.::::=;~ 
rakması doğrusu ş~ılacak şey-

di. 
Sonra Filibeli. boyundur\ığun Churcill'in nutku 

ağırlığını ve tesirini görtliirYfi ( Baı tarafı 3 üncü aayfada) 
halde ne bi~im <'ekilmis hır bo- sız bir hale getirmeğe muvaflak o
yundunık olduğunun farkında lursa kı bu iş kolay değildir. O za
dPğildi. Yalnız biraz eli ayağı man Hitler ıçin he ap görmek saati 
kesilerek çözulmüştü. çalmış oiacakır. Am"rikan milletile 

ve umumıyet itibarile garp nısıf 
Hergeleci, hasmının bütün küresne eörulecek hesap i ~ sımdi

girdiği oyunlara öyle güzel mu den büyuk bir yekun tutmaktadır. 
kabelelerde \:e ustalıklarda bu- Sonra, dönerken yeniden Okyanus 
lunuyordu ki, onu herkes gör • dalgalarını yarıyord k. blıındadaki 
meklc beraber güreş taktiğinin Amerikan silah endazlarına postayı 
tutumunu seremiyordu. l götliren Amerikan torpido muhrip -

Herkes Hergeleeiyi müdafaa 1 leri ayni yola takip edeceklerinden 
güreşile .hasmını idare etmeğe kafilemize ·iltihak ettıler. Birlikte 
çalıştığına kani idi. Sonra Her- iyi yol arkadaşlıiı yaptık. 
gelecinin hasmından korktuğu· Yolu'lluzun yarısına geldi~lmlz za 
na inanmışlardı. man bır gun oııleden sonra asil bir 

Halbuki, Hergelecihin tuttu- man.ı.aıa ıle karşılaştık. Eski dün -
ğu güreş tabiyesi büsbütün baş yada ~i hurriyet şampiyonlarına ye
ka idi. Hasmı hamlelerlcj ni dunyadan mühimmat ve iaşe mad 
yıpratmak, onu yaptığı oyun -

1 
deleri götüren bir k f lenin yanın· 

larla muvaffakiyetsizliğe sü - dan g~iyordulc. Ufuk sanki vapur
rüklemek, ve netice aJamıyaca- ıarıa dolu idi. 
ğını anlatmak, manevi cephe- o zaman bu manzara karşısında, 
den inkisan hayale uğratmak.. bu harp ne kadar çetin, müthiş ve 
Ondan soııra güreşe olanca uzun olursa olsun sonuna kadar va
hızla giderek güreşi hasmına zifemizt ifa etmek kuvvetine malik 
bindirmek.. bulunacağımızı hls."f'ttim.> 

Hergelecinin bu tabiyesini ________ .. _o_N ____ _ 
yalnız Deli Hafızla, Tosun an
lamuı bulunuyordu. Nitekim ••• 
Tosun, hükmünü vermişti. 

DOKTOR-• 

HAFIZ CEMAL - Filibeli, Hergeleciyi yene
miyeeek ... 
Eğer ilk güreşde yani, on 

beş dakika içinde Filibeli, has
mını oyunlarile bozmuş olsa idi. 
Mesele b&l}ka türlU mntaıea edi
lebilirdi. 

Lokman Hekim 

, ....... 
& 

Kilçilk tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
KEf I DELER: 4 fubat, 2 Mayıe, 

1 Aluatoe. 1 lklneıt..,ın 

tarlhlerlnde yapılır •• 

1 adet aooo LiraWi: = 2000.· - Llı 
3 > 1000 > = 3000.- > 
1 > 750 > = 1500.- > 
4 > 500 > = 2000.- > 
8 > 250 > = 2000.- > 
35 > 100 > = 3500.- , 

80 > !50 > - 4000.- > 
300 > 20 > = 6000.- > 

Sahibi: A. Camaleddln lereçoOlu Nepiyat Müdürü: Maclt Çetin 
ll••••••••••••ıml B-1clılı yer: (H. hklr CH1'90ylar ve A. Cemaleddln 8•r•ttu ,..tbNaı) 

dnrp ışa \ c İ ~mir vcznelcı inde satılmaktadır. 

Llırte No. 
1 
2 

Miktarı 

2000 m3 
5000 > 

ismi 
Kerestelik çıım tomruk 
Kopru ve tıinel 

için çam toııı ruk 

Muhammen 

bedelı 

80.000 lira 

200.000 lira 
(7384) 

Enıelıli, dul ve yetimlerin ve asker 
nıaliillerin nazarı <. ·kka.tine 

Emlak ve eytam bankasından 
Maaşlarını bankamıza temlık ett rınek suretıle .ıl n em kli, dul 

timlerin K. evvel 1941 - Şubat 1912 ııç .ıylıklarının tedı) t:>.ıııe 1 Eylul 1 
tarıhındcn itibaren ba 1on.1c.ıktır. 

ı - Mııa!i sahıplcrınin ternlık mu mele i !çın bir devre evvel b 
mızC'a kendılcrine verilmış olan lıes.,p pu. l ılarındaki i nhatı nazarı d 
te a':ııa'< rr kür puslaların alt kı n ın.ı ııet L'<lılıııı gün ve saa 
fotograflı nufus cüzdanları ve res'lll c·n tlcrılc ban1 ıııza müracaat ıfl-

2 - Kuponıarını \ize ett•rınck "' etılc n ıı mc>I y.ıpacakların ve 
aşlarmı ijk nefa olarak temlik etmek ır.tı)enlerın r. uraC'aatlarının 5 f:I 
1941 C"urıa günunden itib.ıren kabul cdil,,bılece •i. 

3 - A kc>ı i mallıllerın muruc.ı,ıti 1 Eylul 194 l Pazartesi günil s 
leyin saat sekizdeı. on ıkıyc> k ıdar k .. bul edılec>ektır .. 

Her hangi bir karışıklıg.ı mahal kalmamak lızere askeri 
mıılmudurhigune nazaran mur a1.:aat sırası aşagıda gosterilmiştir. 

Saat: 
8 - 9 arasında Eminönu ve Beşıktas 
9 - 10 > Fatıh 

ıo - J l > Uskudar ve Kadıköy .J. 
ıı - 12 > Beyoglu ve diğer mıı'müdür"tiklerlnde k:ıvıtlı ~ 

ri malullere tediyat yapılacaktır. Yuka da bildirılen gun ve saatler'?: 
sl)nra vaki muFacaatların diger maaş sahıpleri gibi muameleye tabi tıJ 

ıacağı ve mallıllerın f-Otogranı nufus tc .kereler ile ikramiye tevzii 
larını birlikte geUrmelerl. 

4 - Fotoğraflı nilfus ci.ızdanlarını bırlikte getirmeyen maq sahip 
ne luç bir veçhile tediyat yapılmıyacağı, 

5 - Maaş sııbiplerinin raha~a muamelelerini yaptırabilmeleri için 
v, ,aatleri haricinde müracaat ctmemelerin, \ e bu gibi müracttatların-
b ı t'uilmiyeceği iliın olunur. (7346) 

lstanbul deniz komutanlığından 
Deniz gedikli orta okulu müsabaka imtiham 
ı - Deniz gedikli orta okulunun 18/8/194ı de yapılan müsabaka ;'. 

hanına yetişemiyenlerin 10/9/1941 günü saat 9 da yapılacak imtihana 
rebilmeleri için şimdiden kayıtlarının yaptırılmac;ı. ol' 

2 - Okurların ayni elin ve saatte Deniz Gt'dikli okulu binasında bul 
maları ve yanlarında cmürekkepli ve kurıun kalemi ve listik> bulu 
malan. (763') 


