
2 B. Teşrin 1941 

1 Perşembe 
l_ 4 üncü ytl No. 1225 

l GÜNLÜK SİYASI HALK GAZETESi 

iDARE YERi 
Nıınıo .. <>maniye, No, 17 İstanbul 
Te1'rnf: YENt SAHl\ll 1 t •• nbul 

Her yerde 5 kuruş _ı 

Mr. Clıurchill' e 
llazaran vaziyet 'Mektep Kitapla r ı 

Mister Churclıill'in eıi 
4okiki hügüklüjli "e kıw
'lıet; azmilıde, samimigelilul• 
"e dinlegicilerini tatmin ve 

llte~!~~~ek . mim 
b~ı~ 

.,._ ...... -.LJmesırun AvRm 
lliı.n ist1_--diğı bir 

lıralık.. kredmın 
cresi munase

M.i.ster Ciıu.r
iyetli nutu'k-

,ı.w.....,,..,a söyledi. Ve 
'r berraklık ge

urclıill'e ma
~...-.1!..,.....,.IW'9iyar ve müfte-
"iıl"!l'....,. .. -._-.-r· ...... -u müşkül de

ve kudretini 
ayık bir büyilk 

___ _ =ı K o·· 1 n rr:------. urchill'in en hakiki .- l 1 
't: kuvveti ıı.:anin<ıc, ı A / h 1 ~ t h 1 . ı~ ve dinleyicilarini m a n a r P Al h . . o v u e a r P 

ı:r:::n edecek sôzle- tebliği man arp gem ısı tebliği 

'i dinlerken y'liklen- 45 Sovyet b ~ t t 1 mı' 
v~!ı~e~üt1:na rr;t.~ u • Cephelerde 
~.,,:~.::;:ıı·t;:.,h:;' tankı .i "'!ha Aı.:::··ajansı harp devam 
:ıy..ır bulunan bir dev· d 1 d J l ın k3rşasında olduğu- e 1 1 ya an ıyor ed ı·yor 

· ·et getiriyorsunuz. ve B<·rlin. 1 (a.s..) - f;alahivetii 
inanıyorsunuz; bir kaynaktan D. N. B. ajansına 
. ~elerinıiz say{&- Demir yolları ve biiıHrildiğine göre "Marat,. ve 
ğmdan bu mühim "Birincit.cşrin ihtilali., ~dlann· 
cansız ve ruhsuz bir[ ask eri t e 'sisa t daki Sovyet saffıharp gemılen-

"1ı-ette hülasa etmek mccbu - b b 1 d nin Leningrad sularında zayi oJ. 
tiyetinde kaldılar. om a an ı ması üzerine d1kkati bu hadise-

Churchill bugün bütün dün- den çevirmek maksadile Sovyet 

-»o«-- .... 
Leningrad cephe-
sinde Sovyetler . 

hakim 
~n zihnini i~al eden mooe • Alman agw ır. topçusu ib1.ihbarat blirosu Koeln Alman -
leıe;:d_00 hiç birlni meşkfık gc~- krut·azörünfüı battığı haberim 269 uncu Alman tümeni 
~ ve hepsini vaziyetinin Leni~gradı bombaladı yaymıştır. Bu haber taırıamile ağır zayiatla püsk ürt üldü 
~iiaU.d{lSl msbetinde tahlil eyle-- Berlın, 1 (a.a.) - Alman baş uydurmadır. 
~. kurnandanhğlnın ~,,bJ.iiij.: Din,.,... ii ~~~gı~.a.) Bu sabah-

Cluırcbill, hqlimizin .a.klındnn yeperin doğusunda hücum ha ·' L d H ı· f k 3 V:- • • ~ ve her memleket ga:r.et~ rekatı eskisi gibi muvaffak.iyet- or a 1 a s . ~ eylill gecesi kıt alanJl1ız 
~ l~ devam etmcl<tedir. Dinyeper bütun ceplıe h<?~ca muhareb& 
~ -= ~~~d~ doğusunda bir zırhlı tümen bir Nevyork, l <a.a.) - İngiltere- ye de;r

6
am
9 

etmi§At1ır. _,~ 
h..';:'_-_ baskın neticesinde düşmanın niıı Vaşington büyük elçisi Lord ~ t~CM.. ~.~ U&Qyı 
vcı.rısooerlum bunu ne tatblk ve kürt /.dil 
~ de *nk&n göremediğini an- Blütcaddit bataryalarıru,iğtinanı Halifax, "Glapper,, '.ITa.iısatlan- pu~ u . 
~ etmiştir. Daha şimalde dic7P.r bir tik ta.yyaresile bu akş.am Lon - Moskova, 1 (a.a.) - Unıted 

• (8onu .. Yf• 3 ıütun 3 de) dradan buraya gelmiştir Press: 
Alman genel kurmayı askert -------..,..-.,..------------------ Pra\'da gazetesinin, cepheden 

~vvurlanndan dlinyaya :zer- 1 d y b 1 aldığı bir habere göre, Kızılordu 
t:.~adar malfmıat 817.dımıadığı "a n a a a n c 1 a r Leningrad . roıntakasında ilk te-
'.'"iUQ6 İngiliz liükfunetinin bu ı~ §Cbbüsü muhafaza etmektedir., 
\adar m~ :&ir meselede düş- ______________ ___ ___ __ ,......______ Ruslar ~ir kaç gündcnbcri mu- , 
inanı haberdar edebilecek beya- - vaffakiyetle neticelenen muka-
~tuı bWunrnasına iınkMsızb. y ,· n e k a n l a r k bil taarruzlar yapmaktadırlar. tına işaret etmiştir. 1hraç ha- Q ı y 0 r 269 llllCU Alman tümeni ağıl' 
~eti yapılmıyacağını söyle- e zayiatla püskürtülmüştür. 
lkıekf.e düşmam şimdiki i.şıyle • • • • • • • • _.. • • • • 
~rahat meşgul obnıya sev- lngiliz kuvvetlerine yeni bir taarruzı- Nasır Divantn ı• • 

1 
• 

•edebilir .tngiliz gene1 ıkwma- şartları- İngilizlerle anlaşan bir reis n g 1 I Z 
~nın:-. bütün mESeleleri fı.n;at-

~~~Cn t~r ö;~:: Tt1frika No. 3 3 Yazan: c. syke• Bomba tayyareler·ı 
tıiakaf olduğu hakkındaki beya- Derya Beyinin şeyh Hü..~yi- yanname neşretti. Beyanname 
~a istiıiaden hü.kmedebili - n gönderdiği haberler, Küt.alı kapılara asıldı. Ben bu beyanna
liz. kteğ~ İngiliz kuvvetleri ıçin şeyhinde dehşetli bir hiddet u- menin bir kopyasını aldım. Na
~a Jf. upaY'lJ bir ihraç yandırdı. Bu haber Nasır Diva- sır blmda diyordu ki: 
lı!M'e•~~p._Nnıak mümkün vo na da aksetmişti. Bütün Taki- "Ey Takibusitan v Dcşt aha-
~ fa~· ölrmydı burula hiç bwütanlılara hitaben bir be- (Sonu uyfa 4 sütun 3 de) 
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Alman yada müh im 
do kl a r ı 

bombaladılar 
Londra, 1 (a.a.) - lngıliz 

Hava Nezareti tebliği: 

Maarif Veki lin in Anadolu 
Ajansına çok mühim izahatı 

• 
Tab'ı bitmemiş kitap yoktur kabaha1 
doğru söylemeyen kifapcılarrndr r 

ı-Çörçilin 

Ankara., l (a.a.) - Son giin· 1 
lerde kitap .ıneselesi hakkında 
yapılın~ ohm n('Şriyat anü
ıııasebetiyle Anadolu Ajansı y~ 
zıcıları.ndan bkinın sonum üze-- ' 
rine Maarif Vt'll<ili HMa.n Ali 'ı 
Yücel aşağıda.ki bey.a.nıa.tta bu-

nu ku 
Almanyada nasıl 
« a r şı landı? 

luıımuştur: 1 
"Bugün tab'ı bitmemiş kitap 

yoktUır. Ya.buz ilk ve orta okul
ların gramerler.iyle lisenin man
tık ki.tal», bu gramer komisyo
nunun ıka.rnrla.rına göre yenıdMı 
kitap ba...qtımıa zaruretinden, 
diğeri de fo~e!e terimlerini bu 
gün ortaokul ve lise tedrisatında 
9ru..lla.nılan terimJcre uygun bir 
hale getinnek zorundan, henüz 
bastınımamışbT. 

baasından kitapların bebeme -
hal pt:şin pa.ra il~ veya kredi 
mclttubu ile alınması lüzumu -
dur. Yeter se.nnav('t,i bulwımı -
yan okul koopcratiflc·n ancak o
kullar açılıp talebe devama ~ 
ladıktan sonra onlardan para 
toplayabilmekte ve bunun iı~in, ı 
hor den; yılı başında., k.ita.p :ılış Sovyetlere yardım 
tabii oııı:ra.k dört be gün geri 1 .. l • R I 
kalmaktadır. Kool)C"ratifleıro SOZ erı US arı . 
ya~ı~an ~ila.t;m mi?~ tal~ I avutmakmıt 

İstanbul gibi büyük merkez -
lerde okul tkitaplarmı yok zan -
ncttiraı birkaç sebep vardır: 

Bunlanian birincisi, eldeki 
Arn.nun mucibince Maarif Ma.t-

ye kitap YerilebHrn ·ı ı<;m <k· bu- 1 
yü.k yardır. r olma.ki adır. j 

İkinC'i ı:ıc:\ep. talebe \'e~ a vbii
lerinin, t<;tanbul gibi hu~u.ı:;i 'ki. 
ta.pc:ısı çok okuı yerlerde bura
lara müracaat ettikle-ri zrun.aıı o
rada mevcut olmayan kita.p i~iıı 
"ben.de yoktur .. *klinde, alına.
lnrı icap eden cevap yerine, ek
rı.eriya "bu kitaı> c;ıkm.amışt.ır,, 
ne zaman <;1kacağı da. bt>lli de • 

(Sonu uyfa 3 ıütun .. de) 

-:1sabetli birtedbir 

Hükiimet yapağı
y a el koyuyor 

~---~---..·---~---~--

Her mal sahibi elindeki mev-
cudu hükômete bildirecek ' 

Ankara, 1 (a.a.) - İktısat 2 - Yukarıda bildırilen 31 vi· / 

~ 

gı·rhn, 1 ı a.a.) - Cörc,;U t&
ra.ı ınd.ın n.·rılen son nutuk Al· 
Jıı.tn sivas1 nıa.hfillerinde en~ -
1"\"San ıC.lakki edilmektedir. Nu
Hık lngilteroo.in 1M3.kerl, siya
ı:n ve Ut.,~ vaziyeı.i ha.kıkında. ya-
kınd ı.ı bazı ta.fsiıa.tı ihtiva. et
nıektedir. 

AJmanvamn durumundan ta.. 
:ın:uncn bilıabet· olan Çörçilln 
bi:a..at lnhriliz millt•tine karşı 
p~ miislrill mevkide olduğu a.n
laşılma.k t.8.dır. Rusyıaya yapıla
cak yardım luı.kkındaki Çörçilin 
beyana.tı Rusyayı avutmaktan 
başka bir §eY değildir. Zira Çör
~ilin itiraf ettiği gibi İngiliz br 
rn ordusu tecrübooiz bir lr:ü~ü.k: 
teşekkülden başka bir şey değil
diı· . 
İngilterenin i~e gelinee sulh 
:zamanında günde 100 b"ıı ton 
iaşe maddffii bo~ta n yüzlerce 
gemıler liirianlerına giriyorou. 
Bugün ise bu gayri miimkündin". 
Gemi zayiatının azalması bak -
kmd.ıki Çörçılin sö7.leri doğru
dur. :lira, İngiltere liınanla.nn., 
eskısi gibi gcmileı· ı~lcyememc.:~ 
tedır . ...... 

Vekaletınden l<'bliğ olunmuştur: layet ve bir kıua dahilinde bu- Japonyada mecıı•sı•-
l - MiJl,i K.mmına kanunu hınaıı bili'ımum hakiki ve bük -ı 

huldimlerıne m\isteııiden aşagı· mi şa.hıs!ar ellerinde mevcut ya-
da. ~erut'n ~l vilayet ,.~ ı pağııan 2 Birindtı:>~nn 19.ıı has fnp'andı' 
kaza dahilınde bulunan yapa - perşembe glinUnden ıtibarcn on : U 
ğılanı. 2 Birincit.cşrin 1941 per- ı gün içind(• bir beyanname ile en Tokyo, ı (a..a.) _ Bugün sa-
Şembc ı?,ününden itibaren bükü- yakın Ziraat Bank.1Rı ~ube veya rayda İmparatorun ve bütün 
metçe el konmuştur. Bu vilftyet- ajanına lıildirmeğe mecbur tu- müşaviri hasların huzurile mec-
ler şunlardır : tulmuşlardır. Ziraat BankaSl 1 lisihas bir alelide celse akdet· 

Edime, J{JrldarP-li, Tekirdağ, (Sonu sayfa 2 ıi.ltun 7 do) miştir. 
lstanbul, Bur8a., Balıkesir, Ça- •••••••••·-~---•••••••••• 
nakkalc, İzmir, Manisa, Aydın, 

1 
Afyon, Eskişelıir, Kütahya, 
Konya, Niğde, Kayseri, Sirns, 
Yozgat, Tokat, İçel, Seyhan, 
Mardin, Urfa, Diyarbakır, Muş, 
Bingöl, Enurum, Ağrı, Kars, 
Trabzon, Van vilayetlerile Polat 
lı kazası. 

Necip Alinin cenazesi 

Günlük Mahyamız 

U nutm a ki 
Şehit çocuğusun 

~üt edilmiyecekti. lngil-' 
tcı:e başvekili İngiliz orduswıun 
41lnan ve Rus orduları derece
~nde bUyük bir ordu olmadığını 
tti.rar ettikten ~ka. ilerde. de 
Qla.mıyacak gibi bir söz sarfet
lniştir zannediyorum. Yabıız bu 
C.rdunun adetge aşağılığının 
techizat ib"bariyle, makincl~
!ne'.k suretiyle tellii ebnesine 
Çalışıldığını ve hiçbir dakika 
ltaybetmeden talim ve teririycsi
le iştigal edilerek artık tiıma -
tnen olgmı hale getirildiğini gö
l'Uyoruz~ .Anlaşılıyor ki İngiliz
lertn en ehemmiyet verdikleri 
norrt.a İngiliz adalarnıı her ta
arruza karşı muza.ffeııane mu
kavemet edecek bir seviyede 

ftf~RP VAZiYETi 
Alman - Sovyet harekatına umumi bir bakış 

Arka arkaya ikinci gece ol-
mak ü?.ere diin gece İngiliz tay- Ankaraqa büyük bir 
yareleri Hamburg ve Stetinde- teessürle karşılandı 

tutmaktır. 

( 
YAZAN:# l 

L Emekli General Kemal Koçer_ 1 

Alınan sevk ve idaresi, Şark 
cephesinde, insiya.tifi dni:rna eldo 
bulundururken, Ruslar, çok 
defa, hasım taarruz teşebbüsle
rini önlemeyi düşünmüşler ve 
ancak mevzii hareketlerle iktifa 
etmişlerdir. 

Geniş cepheler, deliksiz bir 
defi ve tard tertibine imkan ver-

mezler. Binl"'rce ltilomctre ge
tnişlikteki bir müdafaa mıntaka
sının, hazarden tahkim sistem -
leri vücuda getirilmek suretiyle 
takviyesi de güc;tiir. 

İlk hamlelerden sonra: gö.ze 
~an nisbi sükfuı, hız a.lmak 
için gerilemek manasını ifade c- ı 

(Sonu Nyfa 2 ıUtun 2 de) 

ki hedeflere hücum etmişlerdir. Ankara, l (a.a.) _ Denizli 
İki şehirdeki öoklarda ve en- onebmmnun ve Türk Basın Bir-
düstri mmtal<alar:ında bir çok !iği Yükse.k heyet divanı Reisi 
büyük yangın çıkarılmıştır. ln- Reisi Necip AH Küçüka'run ce
giliz tayyareler:i Şerburg dokla- naze mcrnsimı bugün burada 
rına da hücum etmişlerdir. Rıh- yapılmışbr. 
tımlara bombalar isabet et- Ve~ Y{Sli mezarlığa dcfn
tirlimiş ve yangınlar çıkartıl- edilmlştir. Merasimde Büyük 
mıştır. Millet Medisi Reisi A lıdülhnlik 

Sahil servisine mensup tayya- H.enda, Halk Partisi Umum1 
reler Nanctde bulunan. bir fab- İdare Heyctı 8.zs.lan, Başvekil 
rikayı gemi inşa.at tezgahları ve Dr. Refik Saydrım, Vekiller. 
büyük depoları bombalamışlar- (Sonu sayfa 3 sUtun 6 dıı) 
dır.Aynıservisemensuptayya- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::==.::::::: 

(Sonu aayfa 3 sütun 5 de) Churchill, bu hedefin Flruıdr 
tnuharebeleri esnasında, kendi
lerini aına va.tan için sakl4ııına'k "'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~!!!!~!!!!!!!!!!'!!'!~!!!!!!! KAAl,---nıccbuıiyetinde oldukları hava 
k.uvveUerini Fransaya yollaya
lnadıkları 7.8.Dla.ll nasıl içlen ynn 
dığını açıkça söylemiş ve ayni 
ıtnüliluwllar sevkiyle bugUn de 
bu kuvvetlerin israf edilemiye.
Ceğini ve za!a uğratıla.inıyacağı
llı an katı bir lisanla a.nlatımış.
ilr. 

Churclılll'i:n nutkunda iru;."Wa 
Çarpan hakikatlerden biri Sav
Yetler Birliği hükfimetine hami 
l'ardımuı yapılmasına İngiliz 
hükumetinin kat'i surette az
tnetmiş bulunmasıdır. Bu uğur
da yeni rPnıendiferler, yollar ve 
aair tesisat yapılmasına karar 
Verilmi:1tir. Çünkü Rus yardı
tı;unda en mühim saflıa gönde
lib lecek malzeme meselesi değil, 

rette daha şimdiden bu aıaıkliyat 
işi ic;;n hazırlanıyor. 

Onların bu etraflı ve oldukça 
zamana ihtiyaç göste.ren tedbir
leri Rus mukavemetinin daha 
~ok müddet silrec('ğine dair bes
ledikleri itimadı anlatır. Baş
langıçta adeta muzafferane bir 
tenezzüh şeklinde cereyan ede
cek gibi gösterilen Alman isti
lli.sı Almanlar için cidden endi
§eye değer bir mahiy('lt almak 
istidadındadır . 

timal dahilinde telakki ettiğ). 
gibi Aınuı.nyayı bunlann üçüne 
birden ayni 7,a.manda teşebbüs 
edecek kadar da kuvvetli görU
yor. Onda düşmanın kudretini 
istihfaf etmek gibi adi bir ha
tad:m eser yoktur. 

Churclıill 'in beyanatı arasın
da Ahnanyanın yalnız tayyare 
hususunda zayıf bir mevkide 
kaldığı tominatını görüyoruz . 
İngilizlerin çalışmıya fırsat I 
buldukları zaman tayyare ima
latına büyük bir ehe:ımniyct 
verdikleri ve bugün Amerika -
bin da yardııniyle artık Alman
yayı hava.L'li"da az ~ok istihfaf 
edebileeek bir dereceye çı'ktık
lan anla.şılıyor. Bu gayret git
tikçe fazlalaşarak devam ettiği
ne göre İngilizlerin nihai gale
beyi daha ziyade tayyare üs-ı 
tünlilcöiinden bekledikleri zannı 
hiısıl olmaktadır. 

Dilimizin özlüğünü ve eğe· 
meni.iğini sağianıaik için yeni bir 
çalışma yoluna girdik. Ne tclıi.ş 
edip topuk incidoceğiz, ne <lik
katsızlik ı:osicnp ::;endeleycce
ğiz, ne de te1ub.. ... Jliğe kapılıp du
raklayacağız. Dikkatli, devam
lı, ti üz ve usançsız olacağız. Y o
lumuzun uzun olduğunu inkar 
etımiyoruz. Fakat en kese yollır 
böyleleridir. 

Bu yolda ylirüyenlerin iş bö
lümleri arasında biz gazeteci 
- muharrirlerin payına dii§en ~ 
dev hepsinden önemlidir. Çün
kü ~razcteci - ımıharrir halkla' 
her gün knrs.ı ka.rşıyad,r. En 
basıt polis haberinden en karı-ı 
şık konulara .kadar bütün y:ı.zı
lanınızda dikkatli olursak çok 1 
şeyler başarabiliriz. 

Gündelik gazetelerimiz ibirer 

il çalışmala
rında bizim 
ödevlerimiz 

Yazan: Aka Gündüz 

ilı:işer arkadaşı bu işe koyarlar
sa - gerçi ilk günler bir~ zor
luk çekilir amma sonunda - ba
şaı·ı :muhakkaktır. 

Tez elden hazırlanan bir ga
zete çok iyi haberler, pek par1::ı.k 
yazılar verebilir. P..ıkat o tez 
ellik yüzünden iiz dili de bozar-

1 

lar. O zaım.nn da yapılan ııı ür
kütülen kın bağa.ya <leğme z. 

Harp sonu Fransası bundan 
çok şikayet etmişti. Gazeteler 
uzun harp yıllarında çala kalem 
yazılmı§ yazılarla çıktı:ldan için 
Fra.n.sız dili epeyce sarsılmıştı. 

Böyle bir du.rumda değiliz.. 
Müsveddelorde bir defa da.ha 
göz geWirnıeğe bol va.:ktimiz 
vardır. 

ikinci dikkat edeceğimiz nok
ta da tornacılkla fabrikatörlük
teıı çekinmektir. Yruıi kelime 
uyduıma-kta.n çok s:ıJmmıalıyız 
demek istiyorum. Sakınm'l..'lda 
teklif etmek b~<>kadır. l\er.,,,e 
teklifi işportada karamclii satı-şı 
dei;i.ldir. H:ı.lk tarafından okuna.
biler k y-azıla.r ~rasına sıkıst r:!
lı 'I'utarsa dil · i1.e mal olur. 
Tutmazsa zora gelmez. Sayı ız 
örnel ler111i gor<lük, ınadık. 

u malzemenin nakli mcselcsi
<llr. I..ibya hudutlarından baş -
la.yarak İrak ve !randan geç
tnek Uzere Ka!kasyayn kadar u
tanan havali sistematik bir su-

Sovyetler Birliğine yardım, 
gerek 1nglltere için, gerek Bir
leşik Amerika için bir gösteriş 
ve aldatış hareketi olmadığına 
kanaat getirmek icabeder. Garp 
dem.okı·asılf'rinlıı eline talih ve.
ya Almanyamn ya.nlış bir hesabı 
Rusya gibi bir müttefik verdi. 
Bu müttefik dünyayı hayrete 
diişUren bır metanetle Abnan 
hücumlarmn uzun bir müddet
tir. dayanıyor ve kabiliyetini 
isbat ediyor. Almanyayı ciddi 
surette zayıf düşürmek ve ni
hayet mağlfıb etmek için Rus 
mücadelesini uzatmak ve arka
sını kesmemek en kısa bir yol 
t.eşkil edeceği aşikardır. 1Şte 
lngntcre ve Amerika bu gayeyi 
tam.in husustmda Rusyaya bü· 
tün ihtiyaçlarını bol bol gön
demıeğe çare bulmak için cid
den mctızuldürler. 

Buna rağmerı Churcbill za:fe·· 
re şimdiden kavuşmuş gibi mağ· 
rur ve müftehir bir tavır alını 
yor. Bilakis hala lngihereye 
karşı bir istilfı ihtimalini ka.Pul 
ediyor: Almanyanın Sovyetler 
Birliği içinde biraz da.ha ilerle
dikten sonra tedafüi bir cephe! 
teşkil edere'k İran ve hak yo
liyle Mısır i.izenne hücum et
mesini, İspanya ve Şimali Afri
ka yoliylc diğer bir 1ı.ı.arruza. 
geçmesini, hatta İngiliz ad.ala.
nnı iatil&ya kalkmasmı hep ib- Hüseyin Oahid YALÇIN -'-



BAD. 

Müddeiumumi 

:Fakat, Laval'hı mebusan meclisin-
H A R P V A Z İ Y E T i Bazı taksi durak Bir hırsız çocuk 

yerleri değiıtirildi yakalandı 

:=;.:::;.=,:~:?.= Alman-Sovyet harekatına umumi bir bakış !erin~~~-':; m=~;a!.ı!~, 1 SPOR 
busla.rdan p:;ııi4Dlcntoda At~ (•aı tarafı 1 ın~ı .. yfada) rovsk bölgesinde 3 Rus umı&- t.et.Jtıikler esnamnda seyrüsefer Babıali caddesinde mücellid To-
Hacını temsil J n Yb:ı~ - debllirdi. Ruslar, çekilirken n.iJtln imhasından bahistirler. noktnsındaı ınıahsurlu fukala.n dorinin dük!k1tn..ına. ziyaret Pazar günkü maç-
earay ayala tcıılk rak Sol tar.rf gruo Rusl:ann, Budiyeruri oruusu - ~-· d··-1· ,_._...;ı _ _; A~ .... ;.,..;ı-.:. maksadiyle gı'tn-..i., "Llmrkcn 1 h k ı . dilşma.nm istifadesine yar&:YQJı •UiW ur- .r~ıtXA ~~ "''~ ~ aı•ın ('.\ em erı 
lan lAhlannı terkederierse 'kendi herşeyi sistan•tik bir surette nu.ıı elemli durwnwıu mütalea tir. dükkin ıkilldinbı anahtanm çal- c 
teşkHAtmm da· ynı surette hareket tahrip ~erdi. Yol ve imen- ederek, mer.kez ordWa.r grupu taksilerin mıştır. Önümiizdeki pazar günü Şe-
etm e xır okiutunu bıldirdı. Bu difer vaziyetleri ,ikmali güçleş- :lhtiya.tlarından ve ele geçirdik - Diğer tamf\an Bili.hare Kfrkor geceleyin ref ve Fencrba.hçe st.adlanndn 
tıım zamanuı4a tMlnuf bir jestti. tiriyordu. Bum. rağmen. Alman lcrl ;kuvvetlerden bir kısmını, müşte-.rilerden ala.caklan gece dükk&na gelerek içeri girm v yapılacak olan liğ ımaçlaruun 

DinVPnt>~ mıntakasuıda ....... ln~ ,..,..,,.lan da ..__~ edihn~. ,._ ha.kemleri: Ybarniıaray'ın dehtetli, hıidutsuz tekniği, azmi ve programlı me- _,ı.f.._-1r-. ı....... ~· .....wu ·ı..ı::=.ıH. ~ ~ nümaratör makinesini çalmış- 1 'blr py7. ve ıdd Uc Sol cenaha hü · sai bu mokanizmaya di.ızen V6-- g'CUU\ en """'t:'a.mak Uzıere, ce- ce zam.lan saat 24: en itibaren tır. Hırsız çocuk <liln mnkineyi Fenerbah(.e '4tadı: 
aım etm ı lentyordu. CunkU rebD~ın~~ d~ .. : .:-..a...a..• e· :n~~~ 0~ı:i1u: başlayacak ve sabah saat beta birisine 32 liraya satarken ya- Saat 9.30 Hilal - h.1ikl!l. Ha· 
onun mutat tanı bu idi. Hat- J -r- ll ""'fi&Uol ~. nun da, taze ku\'vetler yeH"'"'~ kadar devam edocekt:ir. Gece lıamruş, üçüncü sulh ceza mah- kem: Selami. Yan hak m Sadık, 
buk.i fimdj kat 1;7en beklenmıyen bU' den lıa:reki.t başınldılrtan son- ""9U'-<='" 4temesinde de sorgusunu. mllte-1 Ruşen 
mütareke tekllfı Ue 01-ts,ys çakıyor- ra., bu nohir otclcrindc krulaın den fYVV. 1, darbelerini tekrarla - :zaınlan 20 kuMJŞ ola~ t.esbit . . 

malan beklenebilir. Art.ık, Har- 1 .. at-.... Uip tevkif olwımuştur. Saat 11,30 Altmtuğ - Beyoğlu 
du. Onun nutıcunun arka ndan der- köprllbaşlannın tasmız çıkış o unm~....u . por. Hakem: Tank. Yan ha.-
hal Uon Blum Sosyalistler namına yerleri olma!arı tahmin ediliyor- ı:ıte~~b~~s~~ Silivri hayvan sergisi Aşıkı ile işbirliği yaparak 1 kem: Nureddin, Nıhad. 
Mauriet,Thorez komünistler namına du. Fakat, Kiyef çıkıntısı ce- ve kanlı müsaraa.b.ra yol aça _ açıldı kocasını. ö. ı.d. Qrd O Saat 13.30. F'enerbahçe - Sü-
aöz söyhyerek tekUtı kabul eUıkk - nup taaITuz ordusumın o sıra.da. le · Hak Adnan. V'JI n 

---' cagı~ nı ta.hım.in edebiliriz. Obuı·· Sili . ha .. dlin, Si """"0 ..,,.edcn bıldınılyor: "'""''tne ymanıye. cm: ,,~ rlni bey n t>yiedtler. Bunu y parlc n harek-lbnı ilerilere go'"tünıM::blOO vn yv"ft ao<r01ıu ~.. ~ hak Scl~ · ı.~o ... t 
yandan, Timoçcnko tıa.arruz ~ --~- - nin Ovacık köyünde müthl' bir cm; anu, ~ · 

z.ihlnlerlnde hi(' b:ışkıı tilrlu bir dil- engel olabilirdi. O sebeple, bu ,~ınımun, n~aarl bir ht:ıQgn}n liv:ri de büyük meraaimJıe ~ • cinayet olm.ncrtur. Bu köyde tb- Saat 15.30. Ga.la.tasaruy - Bey 
..f'nce ve hesap yoktu. Sol ccwlh si- tehdit kamasının bertaraf edil- 0 '" -r--· -"' --r ..., ...,... •· Ha:k S y h k · 
v.. garp istıi:kanıetlerind-"-= h.,_.._ mı.rtır. rahim isminde bir ada.muı k.arı- "l\OZ. em: aı:ıu. an a emı Uhlanm det\ldı Aneri teşkil~t mesi m.nıM idi. Harita.ya ilk ba- mu ........ ~ :»" R t Necdet. 
yapmam~. t.eş Hııçının silflhları kışbaJ, ilk taarruz hedefınin ne- kô.b duraklamalara uğrayacak- Merasim® lstanbol vilayeti m Uç çocuk sahibi ayni köyde 11 ~.n~r Stadı: 
bittabi hiç bir aman hukilmete tes- j resi olduğunu kestirmek müın - tır. · bcl:m · vini yaşında. bir delikanlı ile seviş-

ltünd
. u". Rus ordusu, uc;,....,;ı,.;. kanlı namına, ye re.ıs mua. mi• ve A .. ıkı ile •--priki mesai e- Saat 9.30. Kurtuluş - Do!:'U. 

Um edilmedı Fak l bu tiyatromsu tt·~· LL"·tf' A .1... N--~ "'n~ ı... "' "9 ""'ll 

O
- La k L.1---'nc '-n-at .,_ · zayiata rağmen, müdahale kuv- ~ ı .1UU>OY ve ~ ~· ua- derck kocasını boğmuştur. Ka- Hakem: Bahaeddin Mueyyed, 
....... uuM>bı ,_,,. .,. İVl""""lı hat, müdafaa oephe-

...... ,.0sı et.ti. ......... vetleri almakta ve üphosiz, va zır bulunmuştur. tillcrin ildsi de yakalanmıştır. Sabahaddin. 
·-- · uzattıkça, uzatıyor ve tehli- , ziyet.m şimdiki nezaketini u- Saat 11.30. Eyüp - Galata. 

~. ıw:~t%~"!~ ~= zaj{}a.rdakilcrd çok daha iyi id Hak~: ~kip. Yan htl.keımi : 
~;ırn ~..::. :;;s: ~en~~r.m~d~~~ r Bir omiseri d"gv müşler--.... , Fa?s!ıtz~3o. ·Vefa - Taksim. 

nsa ar nda Ha
naseoc::\ıle mevcut o~n 

l y bir tru.y 
gırdı. Her 1 de ılleU~ Cemıye 
tinin muvatb ıyetslllltc asın
dan kıı .. tıd m6 uı tut.mağa 

~lışıyordu. Lııval ı h ksız ~ıNonruııt 

iı;;in Londra lnıiliz donanınası Ak
denlzde hÜCUllla ufrsyaaık olursn 
1"ransız nanmasuun yardımına cu- j 
venlp gttveoe iyecc!inl sordu. Lo
vnl o kod ar aiı-ı kıılabalıiı ile cevap 

1 

~1 k1 bunlardan cev > mana cı-

nrm.ıı.P imkAn yoktu. Fabt bu 
sözleri chayır-. diye tefsir etınek de 
kabil lldl. Laval vecap verirken 
buna bir d sual ıl!ıvc ctmi,tr. HlUcr 
Cekoslovakyayn hücum yapmalc 
fırsatından istlinde ederse lneiıtcre 
Frans:ır.ı )'Udun edecek miydl? Bu 
wal de lnglltereyi duşünd!lrdü. 

lngllteredc uınuınt intihabat yapıl
dıktan sonra, diploması oyunu niha
yete erdı. Londra iki garp dcmokrtı
dstnln İtalya - Habe:i harbini nlha-

crdrlmek Cizere bir ta\·asaut pU 
m haıırlaması Ufile Lavale yaklaş 
tı. Lava! dnglllzler blraz aklı selim 

&teriyorlar> diye mınldandı. 
Milletler Ccmly U Fransa ile B[lyflk 
Brltanyayı tavumıt lcln bir pUn 
tanılın etmek Tiltl!csile mftkellef 
kıldıktan sonra iki bilyUk t kin si
y eti tanı!brı, yan Hımrc ile Laval 
ise b ladılar. 

den hidiseler, bunun önilne"kuv rcbelerine bu anda bir mikyas 1 Hakem: Feridun. Yan hal: 
tlerin arttuılm ·yıe geçilmek tıa.yin etmek de imkiı.nsızdır. ';- • d b• d Mustafa, Bü1end. 

is• .... vı;r;.;...; n.nat ......... ektedirler. . . ~!ilda.faa ordu unun znnnedil- Şe emının e ır sünnet üğü• o Ünde Saat 15.30. Beşikta.<J - Sstan-
~·~ tt""._.~ d.ıgrnden çok daha ku.vvclli ol- • b 1"""' H k Alım t 
Alman büyük komuta ma.ki- duğunu hfi.discler meydana ko Sarhoş Olarak rezalet çıkaran Ve bır U=pvr. a. em: ' yan ııesı kat'I t,_,.ı.,;ı..:ı .... ko ı...... ..,,_ hakami: Feridun, Bahaeddin. 

, ~uu:;u yu~ - yaca.ldır. ıuı: haftalarda, Alman K . • d .. ğ k 1 - k .• 
ğı yer ve zamanlarda., yete.si başkomutanlığı, 9 milyonluk or- omıserı o ere yara ıyan uç ışı 
kuvvetler yığmak mclıaretini d.ulJrın savaştığını söylemek.- d- dl• • d• 
her vaziyette isbwt etmesini bil- ı badirenin ehemmiyet ve aza- un a ıyeye verı ı 
mi.ştir. Timoçenkonun m rkez- metini canJadıı-mak istemişti. Şc:hremınınde oturan Ahmn a- - Amaft çabuk .v-tiflnl t. z m 
den tevcih ..+n&i darbelere, mev- "- ·~n 'h.-. bu -~ı...-ı... h- ı...:ki 

"--t:ı ~ ovıU1CU1arm UAı dında birlal, geçenlerde iki çoeuAu- bacanak kendlalnl bllemlyeeek de· zil nn.ollom.elerie oeva.p veriliyor- -"'"evralanna. iki ~~4'+n- • 6 ...... ~ ....... , Y:l.ıu.a.·wwı nıce nu sünnet ettirmek Dzere civar recede aarhOJ oldu dü!jünU bozu-
du. Bu, bir nevi tesbitti, ha.ttfı mily~~"- ~..+-;...ı:.ı.. ed ekti ., \.MUG.1~ ~""" 00 r · bah,elerden blrlcln1 klralamıt ve yor. Şunu kaldırıp gotürünl diye 
oyal:ama idi. Alman başkuman- ı Alman hava ku·"-tl · h clanlığı 0 

unda.ki hedefine yU- • • .., en, il.· tabıt düğüne bUtQn akraba ve yalvarml§tır. 
sun harekat sahası gerilerinde doıtlarını davet etmlftlr. Bunun Qzerlne Şehremini komi· rUmek gayesini takip ediyordu. mu"'hım" hed0 fleri ı..-ı...-ı,___,,.._ 

Cephenin birçok h:{ı.-...Jerind de "' UVIUU<Uı.wua.A"" Sünnet dUğDnD hayli e61encali aorlerlnden All, dO§Une giderek 
.,.,..,,.,. berdevamdırlar. Bunun ıınikya- ve kalabalık olmut. geç vakte ka· Allyl allkOneto ve karakola kadar 

ata:mız hareketlmi 'beliriyordu : sı '\nmnaklara - 4 -' 0ı-... ı-
' J-e>... ıuw.w ~ ve dar bol bir nct'e içinde e61enlJ • gelmeğe davet ctmlttlr. Fakat bur· 

Leniııgradlhnenmubaaarası devam yeni harekatın inkişafını kolay- nalıtlr. nunu göremlycıcek derecede urhoı 
ediyor, gölü cenubunda. la.ştırmaıktır. Hava kuvvetleri -
geniş faaliyetler oluyordu. Din- nin her gün verdikleri kayıplar Ancak, dOğUn lçkUI olduğundan olan Adli buna karıı aert bir ce-
yeper, mallB&bı ötelerine atlayun da bu fal:illyethı dnrmııdan dEr it b.ıından sonra cıvıtmağa batla • vap vermlı ve dııha bqka bir py 
ordu Kızıma teveccUh etm~. vam ettiğine işarettir . ınıt. kafayı adamak&llı 'ekenler· .&ylomedon komiserin Uzerlne atı• 

Alman ordusunun Klyef mu- Hakikat şudur ki, Rus lkuv _ don bazıları sızm.aQa,. bazıtan da ıarak kendlatnı dövmeOe baf!amıı· 
vnffakıyetini yaratan tkuvvet • vetleri hiç bir va.dyette kana.-I gırttaklarını yırtarcaaına nlrala• tir. Kavgaya kanietl S.it ııo enlf· 
ler:inin sayısını bilmiyoruz. An- maktan VC zayiat da \."el"dimıek- ra ve gazellere bqlam1flardır, Bua teaı Muaafa da iftlrak etmlt ve 
cak, müdafaa. ordusunun myiar ten yılmamışlardır. Bu ruhu, lar arasından bllha.a Ahmedla llç akraba komlaer Allyl pollalor 
tmı gözde bulundurunca, bu ta- takdir e'Um.emek hasını için de bacanağı Adlı, eıılftaal Mustafa va yetl5ln~y• kadar bir hayı doğ-
arruz oıdusunun her ihtimali milmkitn sayılamaz. Fn:kat, ~ Adilin kıırdq1 Salt lfl azıtml§ ve mll ıerdlr. Ayrıca b:ı11ndan ve 
derpiş ettiğine §iiphc edilemez. pılın fedakarlık elde edilen ne- türlO türlll rezalete glrlfml§lerdlr. muhtelif yerlerlnd n yar ıanan 

Şi:mdi, Harkof istika.metinde tice ile olülür. Ruslar, Tiıno- Du On bu batı ~ınca tablatlla kom ıser tedavi edilmek llzere Ha-
beliren harekatın. serbest ıka.- çenkoya \'e Şa.poşnikofn. büyük mlsaflrlcr birer tılru gltmeğe bq- aekl hastahane ine kaldırılmıo, Oç 
Jruı Kiyef fatihleri tarafından limitler b : a.m ktndtrlnr. An- l:ımıı, Ahmet de hemen karakola stıçlu da yaka~nıırak adllyeyc ve· 

kolayca ibeslenım.eleri Uı.biidir. cak: "Mahiy.oe:t:i ıabat ed asar ko~raıc: r lmlı;tır. 

Son tebliğler, Dıny per Bet- ameldir!.,, \."--·~----------~-=ııııı._._..,,,_._,,J 

ongreye davet 
Alemdar Semt Oc:a6ından: 

Ocazırmzın senelik t:ongr 1/10/ 
1941 ~r~mba g{inil saat 21 de AL:ıy 
kfSs!tündc yapılacaktır. Butün Pn -
ti kad lanm1zın tcşifinl ehem -
rııiyetle rica ederlz. 

DOşO OşLER 

Bazı cez lanmız 
cok hafif tir 
--o-

Yazan: Yaşar Nabi NA~ 
Usul ve nizamlara uygun::ılY 

rekot etmedikleri için bir JtaG 
taksi arab ının seferden ın 
dildiklerini her gün gue~ 
okuyoruz. Fakat piyasada. ~ti 
şan• otomobillerin bu derece 10 
olduğu bir zamanda. bu CC7Jl. yal-' 
nız {i(>förlere değil, ayni ~ 
da. halkıı da çektiriliyor denıcı>-* 
tir. 

Belediyeyi böyle cezri oı.nıal' .. 
la beraber şüphesiz ki mabzurld 
olan tedbirlere bruı \-urınnV'~ 
sevkcden sebcb nedir ·ı Ben . 
cezai müeyye.d Jerinıı7..ın hafıflı· 
ği. . 

Usullere riayet etmeyen bır 
şoföre verebilcceğir.iz p nı ce· 
z:ısı beş liradan ıbaı ctt r. flo.1· 
buki, taksi fiyatına çalışı ~
tan kaçın ı nların yolsuz hareket.
lcri bazan o:-ılara hır g ü.-1d bU11 

dan fazlasını kaznndınyor. aşt 
böyle oluaca, haftada "ey aydtı 
bir defa ele geçip verecekkri bO'I 
lira para eezası gözlenni kor· 
kutmaya kafi gclebi!ir mi ? . 

Ihtıkarla müeadcled ... de o.:>'t11 

0'.tkı:ıyı ımcyıhcde ediynrnz. B<f 
ihtikflr suçluswıun 50 lira, ıgo 
lira para CC>zasına carpt.ınldJCfl• 
nı oR:wnak insanı 6iİ dürUyor. 
Fakat bu para, ç.ık:ı.r yohınıı b • 
len bJv.ı yolsuz tiicoa.rların bır 
günliik kazançlannda.n bile ı· 
dır. Şu halde kabul etmelıyi~ 1'1 

bazı hu uslard<t tatbik ettiğim~' 
cezalar, suçların ağırlığil ınii· 
tenasip olmayacak derecede 1111· 
fjf kalmakta \'C bu ylizdcn önle· 
yici tedbir olmak kıymetler ni 
de kaybetmektedirler. 
Hayatın alabildiğin p: halı· 

laştığı ve iktısadi sartların bu· 
susiyetini haris menfa.at} tl 
uğruna isti. mor etmek lbtİ}'"n· 
lerin alabildiğine at oyn:ıttıklııt1 
bir sırada normal hayat şartlıı· 
rına göre tasarlanmış cez11a1.ı· 
mı?. blitün tesirlerini kaybetmt"' 
olduğuna göre. yP.ni ictı.plarn uy· 
gun cezalann, muvakkat tcdbiı:· 
ler mahivet nM d olsa, tatbik•· 
ne ihti -Üq vaıdır. 

Zchirlenmil" bir uzvu kurt,llr~ 
mak için ba?.an k\Zgln dcmırfe 
da;;lamak i~noottiğini l'ı.tırdaJl 
çıkarmamalıyız. 

"'"' ~ 

İsa etli bir t .d ir 
(Başı l inci sayfada) 

şube veya ja.nı bulunmay:ıtl 
kazalarda beyannameler k~} • 
maka.mh bı va ilccckLir. BU 
bcyaıına cler' kayma lar tı&· 
rafmda.ıı en y kın Zil L B:$ 
kası şube \ cya ajruıma gönd • • 
rilecektır. 

3 - .. apağılann müba)i ::;J• 

na ve lktısad \ ekalctincc tc bıt 
edilcc..-ek esaslar dahilinde tc\ 7Jı· 
ne Sümcrbank memur cdilm • 
tir. üb yruı. olw ı yı:ı.pa&'llaı-ın 
bedeli bu banka tarafından l• · 
sellümli müteak"p ödent:eektir. 

4 - El kon n yapağılar bu 
kum tcc tılmı.,, s yılır. 2 Bı· 
rlııcitcşrin 194:1 larifiind n ıtı 
bar ı bu yapağıların başkalnrı· 
n satılma ı bu husustaki Koot 
diııasy n heyeti k r-.ırı hukıiın· 
leri dairesinde yasaJ.tır. 

5 - İplik ve mensucat fabrı· 
ka w• imalfıthaneleri faaliyetle
rini tatil etmeyip cU~rınd m&ı:· 
cut yapağıNırı i lemcye d van1 
ederler. Şu kadar ki nıayaa 
edildiği kendilerine bil<lıril ıı 
miktar istenmez. 

6 - Yukarıda bildırilcn vı • 
yetler ve bir kam dahi.inde bU· 
lunnn el1-rindc yapağı olanlaruı 
d rh l n yakın Zira t Ban knSl 
şube veya ajanına vey V lı 
lik veya caynııakam.lıklara mı'· 
racnat ederek bu burustaki ı·o· 
ordin yon heyeti kararını k 
maları ' gerekli izahatı ahn • 
lan 18.7..ımdır. 
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l~.ıan lng11tere ve iskoçya sa· 
hillerini bombaladılar 

Şark h . h · I nı:ı.yi :mmtıtlmsile, Donetr .mm •

1 

b tet avı:ı. cephem e emmı- taka.smı Kırıma. bağlayan d~ Bertin, ı (a..a..) - Alınan aş 
~~~ faailyeilııi rouhnf:a.zadal ..... ,..uolu tahrib edilmi~r. Demir umandanlınt hava tebliği: İn- 1 
l'ıı.ı~ ·tedir. Fakat bu a· ~.J hal gı"ltere'""' t~ı---·a. sahillerinde •. ~ Alt deki f yollarının işe yaramaz ~r . e ~ ~.Y 
!;.._~ h· deniz cephesin · aa- geti·rilmi·ş 0,~~· ,_nhenın i!t· bulunan tesisata da hticumlar 
;:~eı ı ·ur dcreCedc artımş- ~ -.r - 500 ·uı.tolukb" "t,~'--"""v·'r'ı:ı.larınmuh- mal ve iaşesini bUyUk"mUşldili'ı.· yapılınıştrr.1 .tonı ll' 

uw."'-lo ......, ta a;1,,.n,..... ... ttt~ ve ciddi bir ticaret gemisi batırılmıştır. Af· 
. · ar da, 'Kv.· düşiin~ı.uh~i atmaktadır. a'u· rilm.nm paılinde Alınan tay-

~.,,,_ rdıman edilmesine la civanndaki suah fa.brikala.n· eri To nık civarındaki bir 
~ Romnnın Büy\lk Bri· .._ __ ... _ _,:ı • ....,,.. ... 1 giliz" ...,...,,-pf;ı.ına 30 ~·lfllds 
~-- 1ru kıa.rşı olan ;()()llWUJ.~a'l' ........ 5...-. ~3 

eıı....:.--~torluk h va. V- dn , bu malzeme sanayiinin hır. • muvaffa:kiyetle hUmıın etmlşler-
~~rı tar fınJan zi~arct edıl- ... d. · 
ı;ını k h nala.nmasına i66beb w_)dl etmış- ır. 

.ıe n uvvetlı bir kana.ut. .a· ,, bomb lngı·ıı.z· bombardıman taVVJ1re-~ 11 old iştik tir. Bu hafta zarfın~ki ar u-
u har ugunn işaret ctm . , dımanlar sırasında en ağır çap· leri dün gece Alman koyunda 

ba.l'ılı l<ı. zarfında 1ng.liz bom - Jı bombaların Oranienbu.um ve ve Balb.k kıyısındaki mıihtelıf 
b;ı ına.n ta~releri Romayı chir hallel · yangın ve 
11.. ltı.baıacıııa:r·. Fakat ltı:ı.Iyan. ı_n' Kronştad'a atıldıkları da mu- ş ma erme ·ı.ı bi .... _~,. ktır infilak bombaları atmu~lardır. 
b...:''t 9ehrine karşı şiddetli bır .uu.AAR • ·-~·. D.I'k .rıhesi- Az hasar ve zayiat vardır. Evlt;r 

'i°ENI SABA& 

A an tebliği 
( Başt.arafı 1 ind Sayfada) 

zırhlı tUmen düşman kuvvetleri
le karşıla.ŞmI_ş ve 50 Sovyet tan
kından 45 ini tahrip etmiştir. 
Diğerleri kaçmıştır. 

Alnıa.n sa.va§ tayyareleri Mos 
kovadaki askeri tesisatı Jx>mba
lamışlardır. Yangınlar ve şiddet 
h infilaklar olmu§tur. 

Berlin, 1 Ca.a..) - D. N. !B. 
ajansına bfülirildiğine göre Al
man savaş tayyareleri dün gece 
de Moskovaya Jke.~ bUcmrilan
na muva.ffaldyetle devam et • 
mişlerdir. Sovyet hükfunet mcr· 
kezinde birçok askeri hedefleri
ne ve iaşe tesisatına tam isabet 
ler kaydedilmiştir . 

Bet1in, 1 (a.Q.) - Alman ağır 
topçusu 30 Eylftlde Leningrad- ı 
daki mühim endtistri tesisatını 
çok mUes.'3ir bir tant.da. bombar
dıman etmiştir. 

r.anı 

Sovyet istih 
ra t reisi 

-

»o« h b• Alman radyosunun Bahardan evvel ar ı aıayıarma cevap 

b·ı· . tar v.eriyor l lr8 ıyor .... Moskova, 1 ca.a.> -Dün ga-

Bir Albay yazıla· 
rile ha 'kı buna 

alııhrıyor 

.z.cteciler tqplımtısmda, nsıu kon. 
feransı hakkında sö-z söyltyen 
Sovyet istihbarat bürosu reisi 
muavini (. Alman radyosunun 
bunu blr alay meV'Zllll yaptığını 
ve Tadyoya gö!'Ef Lord Bea.verr
brook ile .M. Harriman'm Sov -
yeller Birliğine ancak "nazari 
bir teselli,, verebileceklerini bil
dirmiştir. 

.M. ı!.ozov. d, demiştir ki: 

~sıl mes'ele zarann 
tazminidir 

aza:rtcBi günk1i 
mızaa. bahis mevmu 

miş oldqğumuz Fiyat Mür.elcv ' 
be komisyonunun ma;hut hatası~ 
gilniln mevzuu oldu. Bütnn :tö
fiklerimiz lstnnbul hallmun ptsi1 
pisine .zarar görmeleri neticeslnl 
veren bu mUcssif 'Yll.Illışlıkla.· 
meşguldürler. vruaa ba.khın il& 
yok değil, zira ~~dan dö· 
nen hesabın yanlışlığı ilk ir.ı.nı· 
lede odun fi tının çeki a. 
(50) !k~ inmesile ısab·t oldu. 
Rivayete bakılırsa bu UıŞn 
(105) kuruş knda.rda yolu r-
-ınış. 

~~u . hareketind bulundul. ar. Tayyare zayı•~ • :r • tahrip edilm•a veya hasara ug· 
t. Şeb · ·ık 'k" h ftası 7.arfındakı ..,, • raıe ırierin başında Tonno, nın ı ı ı a . armıştlr 
bil; l'Jı:ıo, MiHino ve Cenov.a gı- ıkabank yekunlu .za.rıattan s:- Berlin~ Ucum etmek istiyen 
~!<le \ra'l"dır. Bu suretle Ro· ra göz d,?!durnoak hır rakam - !bir dm ta: are geri dönm~ö-e 
~ İngilz bombardımancıla- dır. :lngılız hı:ı.va~ıla~ 0~· 1: 1 mecbu~ ooP'lmiştir'. Gece 3 düş
~ ~~didi altında bulundurul talyan tayyarecılermın :yınnı .ta · dü ·· rül ü.ştür 
1>.':'~ g~ş oluyor. t~yan kadar kayıbına karşılık Alınan· ı ma.n yya.resı şu m · 

Japon yada 
müthiş1Jir tıen kazası 

Madrid, 1 (a.a.) -tiBerlinden 
alman haberlere göre Alınan 
ga:ı.etcleri Albay Çerp'in bir 
makalesini neşretmişlerdir. Bu 
makalede Napolyon fclaketinuı 
hiç bir ~uretle tekerrür etmıye
ceği Alnuııılar.ı. anlatı..l:makta • 
ve !kışın ıımıha.kka.k uretle iuv 
rek.8.tın ya.v.aşla.ya.cnğı, fakat U
mumi Haırbin kışbınnıı ı hiç bir 
stkııltı çekmeden .Rusyndnıgeçi
den daha tal>a:mmUl 'l'deccği 
den çok uzak bulunmalarına 
ı:nğxnen kışa 4<1.üşma:n askerin . 
den daha taha.mmü ledeceğ~ıi 
ve bunun için Uı.zmı gelen i>ti -
tlin tedbirler.in alınmış bulun -
duğu üade Otunmaktad.ır. 

Bu nazari tesellinin iyi bazı 
muharebe vasıfları ve taarruz 
ku:vveti v.ardu· ı1e Almanlar üze
ri• de öldürücü bir tesir yapa -
caktıı·. 

Pıragda 1 O şı 
idam edildi 

Şimdiye kn.da.r kışlık odunu.
nu ı:ı.lmış her hemşehrinin çeki 
bnş.ınn (105) kuruş gibi şu ~ 
.manda hatırı sayılır b r mebli
ğı adeta pencereden !>Okağa al· 
mnsı neticesini veren hata mü
sebb!bleı:iudcn kanwıun hesıp 
soracağını Vali söylüyor. Güzel. 
demek :ld hatayı işliyeııler me-
ul edilecekler, odwı narhı u 

kadar .kuruş faecek, bundan BOD.

rn odun alacak lstanbullu rahat 
edecek. Ancak büüin bunlar 
yapılsa da rine adalet ~erini 

~1'~ligi de bu hafta ıçınde lann beş yüz, Sovvetlerin üç ı, c 
~~ , boş durmamış, Cc· yüz elli kadar .zayiat vermiş ol-
'1~.~tan ayrıldıb'llll ha:ber duklarını Sovyet ·e :Alman teb- Nelson dirıetno
~ bir deniz kafilesini Akde- liı;1erınden anlamış bulunuyo-
llı-. e Yakaııyarak t:aa.rnız etmiş ı·uz. 'Fla.kat bu nı.kamlı:mn 'ne de- l 
~ l~Yan iddialarına n~ıı receye kadar doğru bir n_~ti~ tU yar.a 1 
~ tı~r, iri hafif olmak üze- verdiğini kestiremeyiz. Çü~ku 
~ç kruvazör ba.tırılmı§ ve .aynı giln zarfında neşredılen 
~ a uğratılan gemilerin sa· Sovvet ve Mihver tebliğlerinde· Gemi tamir editmek Ozere 
~on ~ir ol rak göaterilmişt.ir. ki değişik rnk~r k~t·.~ ~arar Cebelüttanka getirildi 
~ llkı iBUyük Brita.nya denız- vermekte teroddude duşuruyo1·-
~'7 ~kvn:tları bir nakliye ge· !ar .. Zayiatı,gösteren bu mkanı- Algeziras, 1 (a..a.) - Emin 
~~ kaybedildiğini ve aad~ Ia.rı kaydı ihtiyatla karşıl.a.mak bir menbadan öğrenildiğine gö
~ ~ ruva7.örünUn -aldıgı doğru olur kanaatindeyiz.. re g:iliz Nelson dretnotu ta
'ih..,~l'pil yş.rasile hafif t>ln.r:a.k Ha.flılımn dedikodusu, demok- mir edilmek-0.mı'e yedekte ola -
~~den ııtı:ı.~ğini bildir- rasilerin Sovyet Rusyaya olacak re:k Cebelütta.nka getirilmiştir. 
~rler. harp malzeme ve hava yardımı Gemi, a:ıtka.dan, .sancak tara.

)~:;"ll!a bavala.rında ehemmi • etrafındadır. iuhtclif kaymik- fında~ ve kesimi hattı altın
ti!.~ h8.diseler olmuş ve Bardia hır bu hususu ba.şK:a başka ta- dan hasam ~· Bundan 
~~nuna lta.cşı lngiliz sahra raflardan münaknşa. etmektedir- başka su kesiminden aşağıda ya 
~l'd~iliğinin bir taarruzu ler. Nevyofk menşeli bır Ana - ralnnmış diğer bir .kruvazör de 
k.~lnıitir. dolu ajansın göre: yedeklenerek Cebefüttanka ge-
tr~ ha ·sbeten ·· "Sovyet ıaskeri mukadderatı tirilnıiştir. 'Her ilci gem.iden yar 
.~ . v tarının nı 'SU· .. cayyun·· etmiaHr. Stıalinin ordu- ~•ıla.z· da ml.ft-'-·"*'· .... 
~ lÇindelti haftası, 1ngiliz ..... Y... ·.nu;.;;;;,;;~~ıı.ı~··~~~~~~~!!'!!!!~ 
ele ~eri için §ark cephesin· 1 larını ancak bir mucize ;kurtara· "!' 

ib~ket.ıi olmuştur. Cenup ve bilir ve hıgiltere ile Amerika - tire<:ck tarafıdır .. IBu yardım Y<>
~ ~nılarında; oaesa ve nm bu mucizeyi ya.ratmnlarına lu da tar.tık açıl.mu} ve İngilizler
~"~ müdafaalannda, Bri· im"kan yoktur. Evvelfl bu iki le Soyy~tlecin a.z ~ok kontı'Olü 
'- "'" \.... u d memleketin, ~imanlar arrafın - altına girmiş bulunmaktadır. ~ ~Hı{. •ıa.vacılann iyi m ca e· --....& d 
!b~Ju · eril kt:OO' '(lan tahrip edilen Sovyet em1Us- ön'üınllr.lieki haft.alar JıWi.l'.ı.ın a. 
~~,~. '.haber v me ır. t:risinin ,.,.,~e ;eihımıi ~rine o.v olacak mühtemel inkişaflar ü-
"~ bir "Cllingrad mm takasında :1.. ~ ~ 
etUJt \ııo.~de bir tayyareye k~r- mal.arı, sonra da Sovyetler birli· zerinde büyük tesirleri dokuna-
~ihi!~. ihver avcısı dti.şür- ğine vadettilcleri iVardımı pek cak demokrasi yardımı Sovyet-
~ kısa bir zamanda, bir kaç hafla ler için hayatı mahiyettedir. Bu· 
~~ _ :Alman esinde içinde veya hiç olma.zsa bir kaç nu düşünen Mihver ma~ları 
~ tayYarecilemhı faaliyet ay içinde ya.pmalan lazundlr Jd, da böyle bir yardımın aks&tıl -
~- \le sahasını ileri hatlar bu da mümkündür. Çünkü J::ıu ması ve durdur:ıilma.sı yolunda 
v~Ylln_~ ilerliyen ihver kuv • müddet .geçtikten bu iki muhtelif çareioı-e ve tedbirlare 
~!.'__teşkil etmi\rt:ir. Alman emleket Sovyetlor Birliğine baş vurmaktan çcltinmiyoeeldcr
~u.ııun ilerleyiş uvgun ancak ıbolik bir yardımda dir. Bunun için de, en emin :ça
~elerıe ileri sürmekte bulun bulunabilider.,, denmclctcdir. re ve tedbir Mihvcrciler için seri 
'1 ""'tayyare meydanlarına kar- Bundn.n bir müddet evvel de, harekettir. Yardunın Sovyet 
~ ""n Sovyet bombardıman lioSkova..radyosunıın demokra- Rusyaya vatına.ıpndan önce jıa
'" ~rı:nı daha ziyade Sovyet silerden sadece bir mbolik rekatı lehte te.m bir inkişafa ula.'} 
bit- '1lnra.re.ıer1 yapmış ve yerde yardım değil, fili bir mUda.hı:i.lc tırm.a.ktır. Bu suretle demokrasi 
ı:tlı ~k .Alman tayya ini tah- ·stediğini biliyoruı. Ondan son- yardımını geciktirmiş ole.bile • 
~. etıneğe muvaffak olın ı r- r.adır ki Amerika Biri ik Cüm- ceklerdir. Şu halde, yeni yeni 

huriyetile Büyük Britanya im· milcaaeie cepheleri ve sahneleri 
~\'yet bombardıman tayyare para.torluğu :harek te geçerek ıaçılacak değildir. Fa.kn! Mihver 
l'ııı."1. de gerilerden len 'kollan So~ Rusyaya malzeme yar • havacılığının şark cephesindeki 
ı;~ :hınlkınanıakta ve bu kuv- durunda bulunm ğa basladıl l' faaliyetini daha fazla arttırması 
t\ıı etin :nıWılm bir kıımımı tah ve ilk kafile olaııak da iki hafta ''e Moslcovaya karşı tevcih edi-
~eriııi bildirmektedirler. evvel ü~ filoluk bir Britanya av len bonibnrdıman lbar~etlerlııin 

~lııtih\"er yyareeiliğinin·hare- teşekkülü Mosko~ya geldi. Bu <lıı.ha sık y. ılınam beklenebilir. 
t~~ şark c phesinde yino tayyareciler bugün Leningr d 

1 

Afrika :ceyhcsinin ıbu~~ 
~ ~eli .olmakta devam ınüdafaasında Sovyet tayyare • .halile kalması mukadder gıbı
~or • .., Alman iltecileri Lenin· cilcrile :yanyana Yazife alını dir. Ancak Akdenizde 'kızışan 
t-;l'ıo.~~da.filerine karşı şiddetli bulıınuyorJar .. :Fakat bu üç filo- Britauya . 1talya bava mUcade· 
~·~arda bulunmakta ısr.ar yu teşkil ooek rk beş tayy -

1 
!erinin karşilılfü . ~evamı um~

~d~leı·. Kronştad körie- T0lik bir grupun. Sovyet Rusya !ur. 'Manş cephesı ıse. Ehemmı
~\>;~. de dıarp gem.il rin. karşı kar§lsındaki 1Mihvcr havacıhğı yetini ŞRrk cephesine bırakmış
~ "t 'Vc:OOJriei ba.Skınla.r yap- ile sona kadar çarpışarak kat'ı tır. E...cın.scn Mihver ve Britan -
ltıı~~r. Beyaz deniz mın1n • .bir .mü~e. m~vaffakiyeti gös yalı tayyareciler iki senedenbe
~ Sovyct elektrik san - t.ermesı Bil iinUlenı.ez.. Anc k ri ltiyat edinaikleri karşrlaş.ma-
ll~ tahrib edihnişlir takviye edilmeleri ve yola Çıka-ı larını >şark cephesinde yapmak-
~ "'\l ~ın göze ~ fib TJldığı ve Juı:tta çıkarılacağı bil- tafürla'l' .. Bu 'karşılaşmanın da
d..~ botııbardnnan ta.mnıi!arı dirilen diğer hava ilahlannın a geniş olçüde tecellisi Sovyet 
~ ti.Yade Moskova üezrine na c phede bilfiil · e müdahale ler için bir arzu. Mihvcrciler için 
tll~Cih edilınig bulwıuyor .. Be . etmiş bulunmaları icabeder., M~ de bir memnuniyetsizliktir. Mih 
'o1t.,,her gün Mos ovay.n kadar ıt if knvnn.kların dn istedıaı 'Verin de gayreti bu kal"Şlkışma
~~ Alman tayy.ıırcleri as· budur. BHha Amerikanın Sov vı mümkün mertebe uzdldaştır-
'°1ı k~ n ri demiT vollannı yet Rusya.ya çok uzakta bulun- maktadır. 
~ ~ltn te~ ciddi h ar ması 1m yardım ~bbüsiinlın Emekli ütehassıs tayyareci 

~tnuşla.rfur. Har.kof a_. bir n evvel ba~lamasını icabet- A. Sefik 

QOzEl!LiK KtlAIJiCEsi , 
~~itt;i BiR *4ADlSENiN 

1 

...... 
~h~. Şu çinko balkonda. 
lihi~ ınavi yorgmına. bU-

tıt~adıdan korkarım. ezlo 
tQ.ı ~sonra beni~ gibi nyı· 
hlım~,- gülüyorsun? 1nsa.nlann 1 hiı-~ Çekinip korknoakla.rı 

erterı olmalı 
~~t~ sen °dadımdan kor...._ ının. 
l>tt~ 'lluU-ıdan son:ra dadındaıı. 
l'ıı. da kBlnra den, senden son· 

....._ l{ EUldimden ! 

....._ CJl'.ku nedir? 
)ltn? l!tl.ınenı ki na'S1l tarif ede· 

~~~~l istersen. Sac;ma sa
...._ Öl' e razıyım. 
~? ~ ne hisscdfyor--~ 

- Haya.ta. karşı ne hissedi
yorsun? 

. . .............. 
- İşte korku budur 
- Korkmazlık nedir? 
- Hi, a, a, işte bunun tarifi 

güç. Bunu saııa merhum Ağa
oğiu Ahmed'in bir vak'asile ve 
ondan sonra benim bir ilavemle 
izah edebilirim. 

- Enteresan bir şey olaoa.k. 
- Ha.yır, basit bir realite: 

Bir gün dostça bir toplanmada 
idik. Teklifsiz arkadaşları üsta
dı ışalta.druı lm.dırıyorlardı. Şa· 
ka. maka der.ken üstad gerçekten 
kızdı. Ayağa kalktı : 

- Bura bah ! Bura bo.h ! dedi. 
Ben ikbalini arkasına. atmış bir 
adamım korku nedir bihniyrem! 
Ona ben şunu ilave e:tiinı : Bir o.-

dam ki iStikbalin bir yumrukla 
ııçuruma atar, ve ikbalini bir 
tekmede gerıyc fırlatır; o adam 
da 'korku ~mlmaz, ve ancak öy
lesinden korkulmalıdır. 

- Harpte de böyle midir? 
- Harpt.e de cemiyette de 

böyledir. istikbal ve ikbal şah.<;1 
da.va1ardır. Milli toprak ve milli 
istikml bahis mevzuu olunca iş 
degişir. Birini öne, birini ar
kaya flrlatnbilcn adama harp 
\'C cemiyet kahramanı derler. 

- Derinlere daldık. Ay, yüzü 
boyalı bir palyaçonun sahneden 
kolise çekilmesi gibi Bebek sır
tından çekiliyor . .A!kıntının sesi a 
za.ldı. Boğ:ı.zın l§ıkları azaldı. 
Göz kapaklarımda bir a~rlık 
var. Beni bırak, şu çinko kaplı 
balkona erlleyim. 

- Olmaz, benim yatağıma ya 
tıraca.ğım. 

- Senin eski bir §ezlongun 
bile yok. Sen ne yapacaksın? 

- Dört iskemleyi yanyaua 
dizeceğim . 

- Sen E}jjson gibi bir nda.m· 
mışsın be sevgilhn. 

- Ynln.ız sen.iıı için öyleyim-

Bir ~olca treni 
köprüden nehire 

yuvarlandı 
Tokyo, 1 (a.a.) - Bir muh

telit yolcu treni, bu sabah, Ku
şu'da, Kumanoto - Oita attında. 
bir köprüden geçerken yoldan ; 
çıkmıştır. Yolcu .ile lcbaleb dolu 
üç vagon nehre -yuvarlamnıjtır. 
İlk alınan haberlere göre, kazar 
Eedelerin sayısı pek :fazladır.' 
Yüz kadar ölü olduğu söylen • 
melrteair. 

---•ııc---

Ruzvettin 
bir cevab• 

Bu sualinize siz cevap 
verebilirmisiniz? 

Bu makale .Almanlarda iıe
yecan ııyandınnış ve bilhassa. 
halk, ha.re"'katuı kış sebebiyle :bir 
durgunluk geçireceğini ve illiba
harda maddi ve manevi mü.lcom 
mel vaziyetler içinde devam ede· 
ceğini anlamıştır. 

İngiliz bomba 
tayyareleri 
(&,ştara/ı 1 -tnci &ıyfada) 

.ı: Finlandiya doklarun ve 
'Lorlyan civarmda bulunan bir 
düşman tayyare meydanına hü-
cum tmislerôir. j 

'Ho1anda sahili açikJarmda bir 
tayyare bir düşman gemi -:kafile· 
sine hücmn ederek bir iaşe g"
misine tam isabet elde etmiş ve 
gemide yangın çıkarmıştır. 

Londı-a, 1 (a.a.) - Pr.a.göa.n 
ıalınan haberlere göre, bugün 
yeni "d lar ~.apıhmştır. Prag 
ve Bruno .llivmıhar.plerinin a
rariyle 59 kisi idam ıedilıniştir. 
1da.m olunm:lardn.n yAlnız 10 
kişinin ismi ııeşrndilıniştir. \ 

•oc 

N cip si 

bulmuş .yaca.k ; çünkü, :pa-
zartesi nkli yazımda da söy-
lemi .ol ~ .gibi, şimdiye ka
dar su veya bu makamın hatası 
yüzünden odunun çe.kisini (56 
dan almı.ş olanlar:ın ödedikleri 
fazla para ne olacak? 

Bol en tesbit olun n ka.-
.rakusi bir fiyat ~ndcn hal-

ce.binden adeta wrlıı çıkan 
bu para sahiplerine iade .olun
madıkça tlalet tamaınile yerini 
!bulm s olmaz. 

Filan 'tllemurun tecziyesi, a
lan :znta iŞten el çektirilmesi, 
narlıın "'lnakUl ve mantıki .bir 
hadde ircaı bir yanlı n düze tll
mesi ve ce:zatandır.ılmnsını 'tP.
:zanunun .eder. Halbuki ortada 
ziyaa ıuratılmış bir hak v:ardır 
ve asıl mesele o maddi mı:nnm 

( BaştcnY.tfı 1 inci ay/ada) 
Parti '.Müstakil Grup Reisi Ali 
Rana. 'Tarhan, l.1ille't foclll>i Ri
yaset Divanı 8.zaları, mebuslar, 
Vekaletler tisteşar Ye mudiırü 
umwrillen, Tiil"k Hukllk l{u -
nımu mensupınrı. Türk Basın 
Birllği Umumi İdare heyeti a
zaları ile bir'liğin Arlka:ra mın .. 
1clmsı idare heyeti \re bütün 
ba..~ın ımensupla.n ve müteveffa- '1ıamıin ve~clafisidir. 
'llttı çok kalabalık bir kUtletcşkill A. c. SARAÇOCLU 
eden arkada!jları hazır bulun-~~ 
mlL') Ye cenaze alayına. piyade, ! • 
t,~ ı:~::r~t.y::: l E Hl R t'yatmsu 1Vaşington, 1 (a.a.) - Ruz· 

velt, yeniden matbuat milDlessil
lerine beyanatta bulunarak ti- • 
caret gemilerinin emniyetini 
zıman altına. almanın Ainerika 
· çin bir zaruret olduğunu söyle-

Devriye gezen tayyareler iş
gal 'altındaki tayyare meydanla.
nnı bombalamışlarüır. 
~~ 

r- "\ 
ıniştir. . 

Bir gueteci Amerikan devlet 
rei&inc, şöyle bir su.al daha sor
muetur. 

Rurzyamn <daha. uzun müddet 
mtikavemet edebileceğini talı
min ediyor musunuz? 

Rnzvelt, bu sual ü~rine ga
zeteciye .bu uale .kendisinin ha
kikaten cevap verecek mevkide 
bulunup bulunmadığı sualini 
tevcih etmiştir.. 

~ek.tep kitaplarJ 

lk 'J • rn 

Milli Piyango 
isabet ~ yüzde 1 
kırk ikiden fazladır 

7 İl~ştjn .A'fyonda çelti1ecek 
Piyangoda isabet nisbeti {'! 421 
den ':'fazladır. 'Yani yuvaıfo.k l>ir 
hesapla hemen he.men iki bilet
ten 'biri kazanaca:'k demektir. 

Talihini1j daim tecrübe <!di -
nlı:. (S0.000) lirahk büyük :tkra-

C B•ı tarafı 1 lrn:i uyfada) mi yeden başka döıi. :tane 
iil<lirn yolunda a bir kita,p (10.000) lira, altı tane C5.000ı 
çura müracaattan kendilerini - lira, ,.e t.am kır.le tane (2.000) 
t.alcoyucu :Ş0kildebir cevapla kar ve (120) 'ta.ne (1.000) ira ''ar-
§ilaşmakta olmalarıdır. dır. 

Bunları bildığimiz içindir Bu sefer (000. ) lir.a ikra-
~a:ra caddesinde ve Beyazıtta miye olanik dı:ıığıtılacaktır.. m~ 
doğrudan-doğruya ikılatnnı- biletle .Afyonun talihini tecrübe 
za bağlı birer yayıne:vi açtığımı.ı ediniz. Çünkil .bu mer .kendile
.gibi BeyQğlundaki ıbüylik kü - 'tini en tallh::ı;z zanncdcnlt:>rin 
tiiphanelere de Okul kitaplarını :.bile kazanmaları çok ihtimal 
re&bna ;imkinı verilmiş ıve ca· dahilindedir. 
meka.nJ.arma. "buı:ada okul iki:-
ıtabı saWır.,. levhası aaılımıştır 

Bütün vata.nda.şlnrmıa ŞWlU 
'ha.tırlatımn.yı vazife bilirim Jci 
talebe olan coculdaıına her 
güçlükte olduğU gibi, kfuı.p me
sele.:;inde de -bir zorluğu uğra -
dikları zaman ilk 'bnşvtıracak -
'ları insan, okul idaTe amirleri
dir. Vekillik ''erdiği eenıirler ve 
iıttkil:nlarla. onları i>ötün bu güç 
iükleri yenecek rilde '\"asıta
:landırm~ bı.ılurunaktadır. 

dir. ı 
- Ben Selimin 1ngilizce kati

bi olmazdan önce seni tanıma
lıydım. 

- Hadi yat! Seninle $aşa
cak vaktim yok. 

- Dar.ılmaJ da.ı:ılmn, yatırl>& ., ru ... 
Dadı! İskele gazinosundak~ 

r-arson Petro 1stakoz yavrusu 
getirecek. Haşlayıver. Yanına 
da öteberi, bir de domatesli şe
rit makarnası yap. Öğle yeme
ği için.. Biz Bebek bahçesine 
gidiyoruz, sabah kahvesine. 

- Bira soğutayım mı? 
- Şunı:ı. bak! .Kırk yıllık da-

dısın, babacanın evinde, elinde 
büyHdün, hQ.15. istakozla ne jçil
diğmi öğ-renemedin ! . 

- Deli .kız! İnsanda alul bı
rakmıyorswı ki... 

- Istakozla :ya beyaz .şarap 
içilir, ya ölüm. Bana beyaz şa
rap soğut., sevgilime de birkaç 
kadeh ölüm! 1 

- Allah a.ğmıı hayra ulaştır-
~. 1 

- lnhisar idaresinin aıa:un 
ile bir ilgisi yok dadıClğım ! Sen 

Mev.1id 

Tıahran 'Büyük Elçisi 
Suad Davazın 

Ruhuna ;3 Biıinaitcşrin Cuma 
gUnü Cuma .namazından sonra 
Akıw.rayda Valde camiinde ev
lidı Ne ~ ı :aet eclilee tir. 
.Arzu edenlerin tesriflerini mer. 
..bumun ailesi ;rica etmektedir. 

dediğimi yap. l 
- :Yün ceketini koluna al, 

belki üşüı:sün. 
- Sevgilim yanımda. Benimle 

sıaak konuşarak içimi ısıtır. 
- Xuzum bayım, şu çılgına 

bir laf .anlat. 
- Sen ceketi b8lla ver dadı 

bayan; ben taşının. 
- Verme dadı ! Ağır,lı_ğı ko· 

lunu yorar. 
.; - Feri ! Adamı ızoıia ctildür
me. Senin f,ğırlığın ne ki ceke
tinin ,ğırlığı ;kolumu yoı~un. 

- Dadımı kızdır.malt ho uma 
gider. Aldırma. Sen yine ceke
timi alıver. 

Deniz kenarında ağır ağır 
yürüyoruz. Iğrıp atan Rum ba
lıkçılaıla şakalaştı. 

- Barba! Uç babe. torik neye 
derler? 

Pos bıyıklı .ihtiyar balıkçı he
men çevap verdi: 

- Benim gibisine derler ha-
nım efendi! 1 

- Han,gi balık hangi balığı 
yutar? 

Barba ik:imjyJ de gizlice süz
dükten sonra: 

bademe alınac.a:k 
ldareha.nemizde hademelik 

etmek üzere yirmi yaşını geç
. s bir gence ihtiyaç var

dır. isteklilerin i&remiz şef
liğme müracaatlan. 

Bu t 20.SO .d 

HAMLE1: 

Bu m saat 20'80 dı;; 

KlB'lPıUK BUD~l il 
Komedi 5 perde 

~sES-
T.epebaşm.da - Pek akında • Tepeba~mda 

Fevkalade ıgüzel bir 

- Uskumru torıği yutar na ~ 
'lll rn efen dı ! 

_. Huniya büyük ba1ık kUçii'k 
balığı ytrtunruş '? l 

- Onun 'mevsimi var ha'Dmı 
efendi, bu mevhim gelmcc ku .. 
çlik balık lbüyüğü yutar. 

- Bi7.e ıki balık satar mısııı ·r 
- Satmam, parasız v Tirim. 
- Biz ıınnı.sız almayız. 
- Darılmayın. Satarsam rıta-

çak olur, cez sı var. Cnbadan 
verirsem balıkçı ıınn raconu
dur, ceza yazılmaz. 

- Ben de sana elli kuru ve· 
Ycyim, .madn.nuna şeker ıalır.sın. 

- Tamam, kita:bınn uydu! 
'U'arif ettik. B hk1ar ya1ıyn 

gönderilecek. 

1 İlerliyoruz. Birdenbire nazımı 
mkb : ı 

- Biliyor nmcsun csevgilrm ? 
dedi. Zavallı , fakir bahkc:ıl da 
bile an'ane halini a :k 
düsturları vn.r. B ı düstm 
ye a:vukat Selımleı e ik dar 
pılnuyor? 

- Ne demek istcd .,. n 
belki ce ·a.p verebılirim. Fakat 
çok müphem konusuvormm. 

s 

- Bu sabah yine aniayı • . -
lığın Uzeıinde. Akşam fada 6 •t
tin. Gece yaı·ısı öyle Jıorlnchn ld 
1ki üç defıa kalktım başını lü -
zclttim. llnttü birisinde vns lık 
yer.ine kolwnu koydum, • yaı ım 
saat adar ranat ettik. 

- Sana daima minnettar. 
~eri. 

- Hadi oradan, benim gıbi 
kimscsız. sende! Birbırimıze 
minnettarlık nutku ·verce -iıni
zc J::ıırbir:imız.i destekliyelim. Be
ni atayan en tle~ilsin, ben seni 
buldum. lkı T-ekbaşız, işte o ka
aar. 1htiyar balıkçı da bıze kö
tü fildrl cevap Yerdi. Fa kın -
d<>m1 ın ? B n uskumru, sen to
l'ik ! ammn ben seni yutacağım! 

- O 1lann zanları masum !ur. 
Fcrı. J ayatta ibaŞkn sahne, baş
ka hnk Jmt görmem "şler kı. ij. 
m tirl r ince görôiikleri bu . 

'B n de lbbyle düsünd lim de 
g ccmmedim. 

D k avukat Selım sa ıa 
~kını il· n etti. 

- Bö le bir s y sös 1 m 
amma .. s . lem l üz '"<' 

(Arı· 



8ABAH 

HERGELECi IBRAHİM 
1

l!DYO PROGRA~ M LMAC ~~J . .. -·' ". ' ::. ....... · •. · .. 

Yazan: M. Sami Karaye•-----·112~ 
Hergeleci, olduğu yerden bir 1 Ve, bol bol irnnuşma.ğa başla -

yay gibi fırladı. Yusuf, kaçar - dı: 
kert arkada~ kisbeti~ kasııa - - Ulan, bu İbram! Bela ol-
ğına yapıştı. Bir ~şte J.:ocn du be!. 

2 B.Teşrin 1941 1 2 3 4 5 6 7 8 ~ 10 

7 .30 Program 
7.33 Müzik 
7.45 Hal>crler 
8.00 Müzik 
8.45 Evin sıı:ıt.i 

1 
19 00 Konu~mu 

19.15 Milz.ik 
l!J.20 Haberler 

I• 
1 

ı•I 1 

ı 1 

,B' '&I ~tzl 1 
111' hasmını önüne oturttu. Ağalardan biri: * 

Ne oluyordu?. Ortalık allak ......._ All.a.h bağışlasın... Allah 12.30 Program 

19 45 SerbQSt ~ 

19.55 Müzik 
20.15 Radyo 

gazetesi 
20,45 Müzik bullak olmuştu. Hergelecinin na.m.rda.n salda.sın!. 12.33 Şarkılar 

yaptığı harika idi. Koca Yusufa. Diye mUkabclede bulundu • 12.45 Haberler 21.00 Ziraat 
böyle şey yap11abilir miydi? Ağa, Deli Hafıza sordu: 13.00 Şarkılar Takvimi 

l•I 1 
:• 
l• I :• ı 1 1 1 

Baş, diş, nezle, grip, romatiz111 
Daha ilk elden Yusuf, alto.' ... - Usta iyi gidiyor, şimdilik. H.00 Müzik (pU 21.ıo Milı.lk 

düşmüştu. Hem deikendi ?yu- - Hep böyle gidecek galiba!. * 21.30 Konuşma 

1111 
ill ~·ı ı• 1 

\1 
N evr alji , Kırılılıh ve Bütün Ağrıları derhal k eser 

lcabmda günde 3 kaşe ahnabit!r, Her yt:rde putki kutuiarı ısrarla isteyioU' ciyle .. Fakat Yusuf, alta d~ - Yusufun çapraz.mı ne ya.p- ı oo Pr 21 .45 Mü-' ... · k tr' 8. ogram ;un. 
düşmez HePgelecimn emauecı- • 18.03 Müzik 22.30 Haberler 
nı söktU. lki zehir kuvvet ibır- - Olur şey değil .• O, bana da. 2 .... 45 Dans mil. 

ı~...ı. y &-. '"_,.\....._ ~- ...ı~ ... de 18.30 Fasıl sazı M birlerr.ı" &arşılaşm.ışıanu. u- "vu o,~A IUUCCWl 6""'~ ..... 00 K .1K> ,.2 , 1 ....,. npanı:ı 

suf kemaneyi çözerek doğl"Uiau yapar.. =============::':"".:: 
Fnxnt Hergele<>i, bu sefer de "b k-~ bHdigin halde nasıl tat.. 

Yusufu ark, ınd :ı.. kavramıştı. ı ediyor? 
Mı c le ımı Vl' ı ·- oldu. - Bile bile, ben onun tonga-

J Iihayet Yu .ıf lı.: ı t ldu. I...iı- s.ma d~"<!rim .. 
kin Yusuf, allak buHal< olmuştu. - Allah, Allah!.. . 
r...u, ya.pıln· sey değildi. D;•b::ı Hk - Evet. _.Allah .bu, kudretı lb-
l Je küçük h=ı..smının ne beli ol- ran~~ vcrmış.:. Bız, bu <;>Yunları 
duğ\mu anlamıştı. Az kal<;.ln ye- k.at ıy~"Jl t~tbık ed~eyı~ . Sa;
niliyordu. fi tehlikedır bu .. Hıç bır ınsan 

İRANDA 
yabancılar 

( Baı tarafı 1 inci sayfada) 

tisi. Siz deli mi oldunuz! Derya 
beyi ismindeki bu alçağın s~le-

• • 1 

80LDAN SACA : 
ı - tstil.Aya uğramış dost blr mem

leket. 
2 - Fanıc;. ayak - Nota. 
a - Hem Bunıada bir nehir hem de 

bir çiç~k ismi. 
4 - Korum - Aramak 

emir sigası. 
5 - Oluiırt'ıı ıilet. 
6- l-lutiin dünyanın harbe gidp gir

meyeceğini merakl3 bekledığı 

kıt':ı - Nota, 
7 - Eskılik. Yusuf, kaşlnnnı çattı. Asab_i- ~pr~a ke~di kendine hız ve

le..,<:ınh;ti. K:arşısında korıkulu bır Tir rru . Deh olmalı .. Çapraz?a 
basUl'l vardı. Nnsıl olup da ~ap- hasmın. hızını kesmek gerektir. 
razı sökmi.L~ü? HaJbu~, İbr~, h~ın hı~a 

rini nasıl işitiyorsunuz'!.,, 
Bu satırları bir çok küfürler 8 - Pehlivanlarda kalını makbul-

ve ithamlar takip ediyordu. dUr. 
Gfo..oe kanbr akıyor 9 - Belediyenin sebze ııattırdığı 

Deli Hafız kahkahayı bas- hız venr.. Yüzde yuz ve beş yuz 
mıtıtı, Olur ~y değildi. Bund~ tehlikedir. 
keyifli bundan zevkli ne olabı- - Nasıl oluyor da bu sıra.da 

Tahriklerden, ve nümayişler- Ytr - Bir renk. 
den sonra kurşun sesleri çoğal- lO - D:ıntelA nev'inden bir örgü - işle Tİ 
dı. 1916 senesi ' sonund.a. başka F:ıkat: ._ ___ _ _______ _, 

lirdi? ' <»ngcle gelmiyor?.: 
Deli Hafız, söyleniyordu: - İşte, burası bır sırdır. Ya-
-- Ulan knca herif! Sen bu· re.dılış~ ~ylc ayarlı yapıyor 

»u Koca Yusufa. da yaptıktan ~ b\l işe akıl ermez ve öğrenile
eÖnra koıimna ! Seni kimse ye- mez.. Ben, belki yü:clerceA defa o
ne.mez !. nu ·l>M.ayım dedim .. imkan yok. 

Yusuf ta.ra:ftarlan hayret O beni bozdu ... 
!c;inde ka.ldılar. Böyle t;apı~z sı- - Fevkalade garip bir şey ... 
yırtması ömürlerinden görme - - Koca Yusuf gibi bir adam, 
mişlerdi. adamın üzerine kalıbı kalbma 

Hergeleci, gene es'kisı gibi el düson;e ne olur? 
• nsc bağladı ve bruµnı çe' iıerek - Kırılır kemikleri .. 
lıcı kolı.nu sallamağa ba~ladı. - Gördiin ya ne oldu? Bir 

Yusuf, f evkalide in.adcı bir a- yay gibi boşaldı. Bir kıç kılçı
damdı. A \'ili za.rmuıda da b.J. ği- ğı il hasmım dnha üze.>inde dü
ne gi.ıvenircU. Cesurdu. Küdrk ~up kuvvetle temasa geçmeden 
'trnsmımn böyle vuru~ıına gene kaydırıp attl. Bunu dünyada 

bir hadise oldu ki bu hala halk YUKARIOAN AŞAC.IYA: 
arasında anıl.m.a.kta.dır. Scneb~ 1 - Şımdi elinızde tuttuğunuz bir 
şından bir iki halta evvel İranın ' gazete. 
ortasında kalan İngiliz kuvvet - 2 - Ad - Bağışlama, 
lerine körf ez.e doğru bir yol aç- 3 - Mısırda bil- nehir - lekesiz 
mak ve k~ın lı a.r1a.r arasında değil. 
mahsur kalmamak üzere Sir 4 - Çapkın. 
Perse bir tcşellbüste bulundu . ~ - Kızıınlık. 
Fenna.nfennacbn ve Kıvarnül - 6 - Bir cim: kumaıı - Ke. 
mülkten istifsarda bulunarak '7 - Kucakla - A:y, ı 
Nasır Dh·anın muvafakatini is- · 9 - San'at - Zeytin ya(ına benze-• 

Y eni neşriyat 

tihsale imkan bulwıup bulun - yen yağ çıkabilir. 
ma.d.ığmı anlamak istedi. ll) - Habeş imparatoru - Rumca 

Nasır Divan bu tavassuta ·====g=e=l.=======:=====-====== 
venliğ'i cevapta bunun şarta 
muallak olduğunu bilirdi. He-

Beyolu Ye r il Ae. Şube.ınden: 
Yedek Piyade Aatelmen Şülı:r!.J 

oğlu 313 d<>ıwnlu Abdullah S<>ıni 

(14348) nin hcn\ell ıubeyc müra -
caatı ilin olunur, 

Hatim N•hld Er • Bil'ln i Avrupa Buhranıntn 
Psikolojik Rbeblerl 

MUHAREBE 
NASIL BiTECEK? 

Metıf e. 
961 66 

634.!i5 
2(195,0<I 

ilk T, 

72.12 

40.09 
202.112 

Beşik taşta B.ırbnros tuı hesi bahçesine koııli 
adet fenerin m~lh:ılden yaı·ılncak :sı.itunt:ırı 111 

Fatih lfoyvmı hac:ıah:ııı~i IJınasıııın t:ımiri. 
Belediye rııctke1. bin~dlc Fen ı,ıeri MUdll 
nıı~ı kalorifer tesıs;ıtının tııınlr ve 1slah1. 

Kf·şif bedellerile ilk teminat mıKt:>rl:ırı yukarıda yazılı işler 
açık elısııtm.,se ktın:.ılmustur. Kt>şif 't' şnı·tnaınclerl 7.:ıbıt ve 
Mi.ırlilrhığu kaleminde görülebilir. lh ııc 9/ll1/1!l • Pt>rşembe günO 

•de O;'ılmt Encümende ynpılacakur. 'fullplt•rırı ılk teminat ınak.,.,ı 

içerlcmi?ti. Küçük adam, hiç kimse yapamaz .• 
de ehemmiyet ver:miyordu. Ona - Evet.. 

nüz Nasırın ıwtı belli olmadan PERDE VE SAHNE unvanlı eseri 

İranm ceıwburıd~i İn_giliz Bu aylık sinema ve tiyatro mec- iKBAL KiTABE ViNDE (8511) 

kuvvetlerine ytmi''J>jr. taawz muasının yedinci say>sı çılmı~r. Fiyatı: ıso kuruş, j =====================::;;:;..:=============:::::~ 

mektupl.'.ln ih:ıle tarihinden EckiL gıın ev'l.'el AeJı'<liye Fen l11Jeri 
ğune mııracaııtl:ı nl;ıcaklon Jt>nni ul•lıp·t ve . 941 yılına ait Ticare' 
v<-sıkal:ıı ıle ıh:ıle gımu ınu:ıyyen s:ınttc Daimi Enciımende bul 

&l'lo bn ça.praz ,}aha toplaınak - Bu oyunları Yörük Ali, 
111~-- d Arn.ıvuti>ğlu, Karagöz Ali, Ço-.A1Z1m ı.. f 

Yusuf .. kararını veım~ti. Hf>r- lak Molla gibiler. Yaparlardı .. 
releci sıyrılırken gırtlaklayıp Bu, Allah vergisi.. Bizler bildi
g~"i vul"d.rak sırt U.~ü düşüı·e - ğJmiz halde yapamnyız. 

başgösterdi. Kanonda ve Kar- Tavııiye olunur. ı 
r.onun cenubunda Deşti İran 1 
mevkiinde ba7.ı kanlar aktı. =====::;:::=:=======================JI::\ Devlet Demiry._o_llar ı 

Sir Persi gerek Karzona, ge-- I I' · 1' _ __;.. ___ .. ._ _ __ _...---

rek Deşti lrann karşı r.skeıi bir TÜRKiYE CÜMHUBIYETI 1 

cekti. - Yusuf, şaşaladı değil mi? 
Yusuf, ha.srnınm ne ınuınevra - Bir kere Yusuf, haaırumn 

ktillant.11ğmı anlarcufitl. Bu Re- ne yaptığının farkında değil ... 
fer de Hergeleciyi k~ndi muka- - Anlıı.madı nu zannedersin? 

hareket yapmaktan ba.<}ka ça-

kerle~~t:c::~~e~. - z t R AA T B A N K A s ı 
bcl~iyle tehHkeyc dti.şürcı·t•kti. ~ Kat'iyyen a;nlarnadı. Yu-

Yusuf, hasmına tekrar bir Buf, İbra.mı, kendi hızıyla ve <;ap 
eapra.z gireli. Zaten Ht~leci. raziyle siirdiiğünc kani.. Yere 
baz.ırdı. Hr-.<;mı girsin diye bek- di.iştükleri zaman da gene hı-
Jiyordu. zıyla kayıp düştüğüne emin.. 

Gene manevra başladı. He!'- - Allah, Allah! .. 
geleci, Yusufun hızına hız veri- - Fakat Yusuf ustadır .. ?.e-
yordu. · ki bir pehlivandır.. Bu, oyunu 

Yusuf, Hergelecinin sıyrılma- İbram bir kere daha tatbik etti
sıru bekliyordu. Fa.kat arada sı· ği mı.nan anJayacaktır. 
rada h::\Sllllna c;engel yet.J._ıtir • - O vakit! .. 

w al rd - - Hi" bir şey olmaz.. İbram, mege ç L<;Qyo u. ... 
Kurnaz HeTgclcci, bnsnıına Yusufa bu oyunu yüz kere ya

<;engel fırsatını ~·erdi. Bu, en par .. Ve,· Yusuf da bile bile bu 
~eli bir verişti. İnsan yüz- tonga.ya dü_şer .. Ve, daha ileri..~i
de yüz yenilir ve sırtı yere vu- ne varırsa mağl(ıp olur. 
rurdu. Dedi. 

F'akat, ha.<mlma çengeli verir Koca Yusuf, taraftarlan da 
vermez Hergeleci oluuğu yerden muhavereye başlamışlardı. Şum
eıyrılarak döndii ve yüz üstü ye-- nu ağalarından biri, diğerine: 
re dü.3'1.ii. - Şu Ezerçeliye bak! Ne 

Yusuf da hasmının sırtına yapıyor bu, be? 

F~at o sırada <la Jt'enna.nf emm 
Nasır Divana müracaat etmiş, 
kendisinin kimse ile kavga. et
meA niyetinde olmadığını, sulhu 
sevdiğini bildirmiş ve Nasırdan 
şartlannın ne olduğunu sormuş
tu. Sir Persi askerlerine Deşti 
1ranı işgal ederek ica.bederse 
mühim bir harbi gö-Le alıp da
ha ileri gitmelerini mıretti. Bu 
hareket Nasır Divanın Heri sü
receği şartlara da müessir ola
caktı. 
Ç..etin topraklarda. ~tpı~ 

Deştiira.n ile Ka'.iron !iıl..ı.sm.da .. 
)<.i topraklar hem latif, hem kor· 
kunçtur. Burada seyahat eden
ler kendilerini yeryüzünden 
kaybolmuş, silinmiş sanırkır. 
Vahşi ve her türlü insan elinden 
mahrum olan bu topraklara ce
nup taraflarından ba.zl yerliler 

Kuruluf ıaribl: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk li.rul. Şube ye 
Ajana adedi: 265 

Zlret ve ılcart ltff nevi ban ka mu• m•lelert. 

Ziraat Bankasında kumbarab ve UU>arsız ~nu iwıublannda en 
u 150 liruı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a De 111&1Jdald 
plAna göre ikramiye dr.tn .• '-.caktlr 
4 aded 1.000 Liralık 4.000 Lira " 100 a ded llO Llratılc 1.000 U ra 
4 • 500 • 2.800 • il 120 • 40 • 4.800 • 

.: : : : ~:: : 11 '60 • 20 • 1.200 • 

ve üstüne dü§milşt.U. Hergeleci, - Ha;>Tet ettim.. Yusufun 
~ere düşmesiyle kıçını birdenbi- ~ndan nasıl kurtuldu? 

hücum etmişler ve Deştilraru 
zaptamm-a.ffak olmuşlardı. Fa,. DiKKAT: Hesaplanndakt paralar bir sene içinde 50 ll.rndan aşatı 
kat karşılarına çıkan arazi da- düşmiyenlere ikramıye çıkbtı takdirde 'l. 20 fazlasiyle verilecektir. 

ıre havaya dikerek h'lsrnını iızt.."'- - Evet, nasıl sıynldı? 
rinden önün'.! düşürmesi bir ol- - Sıyrılmağı bırak .. O, kıl<;ık 

ha ileriye gitmelerine imkan Kur'alar senede dört defa 11 Mart, U llaz.iraa, 11 Ey· 

du. ne idi? 
veı:-niyordu. Zaten esrarengiz lül ve 11 Birincikanun ta.rilıterinde çekilecektir. 

bir noktadan atılan silahlar, • • • ••••••••••••••••••••• ••• .. Hcrgelecinin ou mane\"ral!J 
görii!ı:nüş şey değildi. Koca yüz 
yhmi okkalık bir pehlivanı üs
t Une düşürerek ondan sonra 
yaylanıp bimenbire kıçını kıl -
ÇJ!dayarak üzerinden kaydırma
sı bir harika idi. 

Koskoca, Koca Yusuf birden
Hre ne olduğunu şaşırmıştı. 
H:ı...ı:mu alta düştüğü halde ne ol
mustu? 

Yusuf, manevraıyı sezememiş
ti. Kendi hızıyla haammın \ize.. 
rin • D kayıp gittiğin..i zannetmiş 
ti. 

Yusuf, az kalsın yenik düşü
yoı du. :Derhal kaçarak ayağa 
k:ı.lktı. 

Hergeleci, hasmının vkasm -
dan lwşmtL<rtu. J:t'akat hamlesi
ni yetiştirip yakalayaın:unL,tı . 
Hergeleci, Yusufu tartmL'}tı. 
Bir iki hamlede onun ne ayar
da bir pehlivan olduğunu anla -
mıştı. Bu işin içinden .kolaylıkla. 
çıkacağına ko.n:ıat getirıınişti. 

Hergeleci, ayal"a kn.lkar ka.lk
moo çırpındı ve, narasını eaJJa.
dı: 

- Hayda Yusuf be! 
K'üçük Hergelecinixı bu n!H.

aı mfı.nidardı. BUtün güreşi sey
redonlcıi heyecana dlişilrmU.<Jtii. 
Yusuftan elli okka. ~ olan 
Ezcrç~li. hlr Hind horozu giü 
ötüyordu. Olur şey <leğildi. 

Adalı ile Y ·ıs uf un müteaddit 
giİ.re:'1eı mi if.ımüş olan'ar hny
cetlcrc dÜfjtü. 

Hergeleci, nara.siyle, haı-eket
lcriylc ko,.kooa Yusufa ~ırpı -
narak meydan okuyordu. Ddi 
Hafız memnundu. Çırağınm e
z· m.eden Yusuf a iyi bil- güreş 
çıkaracağına büsbütün kani ol
m1•t-i.u. 

Deh Haf1z1 Ezerçcliler, Tor -
ta-ki la · sevinç içjnde idiler. Gu
nı l l ~ın.rdJ. 

- Kılçık mı attı? 
- Görmedin mi ? Yere dti._qer 

düşmez kıç kılçığ1 ile doğrul -
du .. 

- Ya., ben, bu sefer kendi 
kendine kaydı zannettim. 

- Hayır, kılç<!. attı. 
- Olur şey değil .. 
- Ne olacak, dersin? 
- Dur bakalım .. Daha ilk 

ellerdir. 
- Böyle giderse iyi değil.. 
- Daha Yusufun kıncıhğı 

başlamadı.. Bir başlarsa o, fos-
lar ... 

~randaki kuvvetlerin dört-
te üçünü firara mecbur etmişti. 
Nasır Divan ile adamları 

bu topraklan ve dağları avuç
}arının içı k:ı.dar iyi biliyorlardı. 
Kazronun bu hakimi, hareketi 
kendi eline alınış, lngilizle.-e mu 
ka vemete başlamıştı. Bazı yer -
lilorle birlikte ilerlemek teşeb -
hüsünde bulunan İngilizler 
Kazronluların ateşiyle karşı· 
la.5tılar. 

1.ranlılardan çoğu dehşet 

P. T. T. Umum JJfüdürlüğünden 
l - idare ihtiyacı ıçin dört milyon :ıdct mukavva masura kapalı 7.arfuı 

ekıılltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel •16.000~ muvakkat temin3t cl.200> lira olup 
eks1lt.mesi 13 Birıncitcşrın ı94ı Pazartesi güni.i ııaat 4161 da Arıkaradn P. 
'J'.T. Umumi Mudürluk binnsındakj salın alma komisyonunda yapılacaktır. 

S - istekliler muııkkat temin:ıt mnkbuz veya banka temin3t rııeklu
blle kanuni vesaiki ve ~kliri muhte\•j knpalı zarflarını o güıı saat c15t c 
kad:ır mezkiir komisyona vereceklC'rdir. 

4 - Şartnnmclcr Ankarada P. T. T. Levazım Müdürlüğimd~ 1st<ın
bı.:1ds. P. T. T. Le• •ın1 ayniyat deposıı muh:ı;Jpliğinden bedelsiz olııralı: 
verılecektir. •6890> (&412> 

- Evet ... İlk hızla 'bunları ya
par aanma, sonra yaPaınu .. 

içinde savuştular. İlcrlemış o
lan mli.frezelerin kuvayı küllı
ye ile rabıtalan kesildi, bir İn- ~!!!!!!!!!!!!!!!~!!"!!"!~~~~"'!'!"~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~~~~~~~ 
giliz zabiti öl<lü ve bu sarp top 
raklarda göğüs göğüse bir Dedi.. 

Ywrufun :kudret ve kuvvetine 
emin idiler. Hergeleci, diinya 
ka.dru· manevra doğuma gf"..ne 
Yusuftın galip geleceğine kani 
bulunuyorlardı .. 

Ne ola.ca:ktı? Nihe.vet yebniş 
okkalık bir hasımdı .. Yusuf, böy 
le miydi ya? Görülüyor ki, ilci 1 
taraf da pehlivanlarnıdan emin-1 
idiler. 

mııha.rcbc oldu. Muhacimler 
kanşık bir hal<le ric'at et.ti
ler. 

Nasır Divn.ıı mu7.affer olınrnş~ 
tu. F'a.lrnt bu zaferin neticesini 
idrak edemedi. Çiinldi mütJıış 
bir ka.r firtına.cıı baş gösterdi 
ve bütün o havaliyi örten kar 
ta!-.i~"<ısı 1917 ilkbaharıruı. kadar 
dev:ını etti .. 

Deli Hafız, KO<'.a Yusufun, F'ak&.t ilk baharda havnlnı de-
İbrama bir şey yapamıy:ıcağı:ııa ğisıııi5ti. Şirazdan iyi halwrlc-r 
"Üzde beş yüz emin olmın;tu. gclmiyordu. Sir Percy'nin hü -

Çünkü o, çırn{,'ının ne olduğu- cumları Takibusl1r.nhl3rlrı nla
nu, ne yapabileceğini biliyordu. kadar olanlara ağn· claı ht>ler in

Yusuf, Hergelecin;n narclSma diımekte idi. Bütlirı bu M.dısc
icerlomişti. Durup 1 ·ı ırl 1 bu leri çıkaranlar, k:ih bu tarafa, 
çocuk ı eden nara sallıvordu? kah öte tarafa ıltiha!< edcı.:cr ve 

0rtada rıe vardı? );ııı-uf, o- biç bir za.btü raptı olmıyan 
yunun manevrasına vukuf ha- bir takım knbilelerdi. Şah Nôs
~ıl crlememim.i. Ikrgl'leciyi mu- red<lin bu kabileleri hükumetin 
k:ıbdcsiz bırakm:ıdı. emrine inkıyat ettiren son hil-

Bir::ı.z sonra hasmından avn- kfundardı. O oldükten sonra 
kwa.k çırpındı. O da bir nara bunları toplayan bir emir ve 
saladı: kumandaya bağlayan olmadı • 

-- Hayda E7,er<'ei be!. Onlar istedikleri gibi hareket e-
Yusuf, sinir içinde idi. Yarıcı diyorlardı. 

gibi güreşi kıra ıya dökıınr.ğe lşte bunlardan Ka.'}kay ve 
karar vereli. Hergeleciye soku- Kenışi ismindeki iki kabileyi Sir 
ls.rak ve koca elleriyle ve iri a- Persenin kuvvetlerini dağıtmıştı. 
yaklnriyle bir elense vo tırpan Hakikatte bu kabileler de Sav-
vurdu.. 1 ·tüddevleye bağlı idiler. 

İngilizlerle anlnşaıı bir reis 

1917 mart aymda lJiitiin Iran
da vaziyet karanlıktı. • ·~·r Ka
dir Han, her ta.rafa beyanname 
!er gondcrrniş ve Dt>ryabeyinin 
-alevhıne halkı tahrik etınek istc
rruŞ olttnakla bera her ı Bnşirde 
lngılizJerin idaresinde) Derya -
beyi kendisine bir çok tanı.ftar
lar toplamakta devam ediyordu. 
Deryabeyinin iki sahra topu ve 
iki ınitralyözü vardı. Şimalde 
Savletilddevle artık açıktan a
çığa düşman saflarına ge<;nuış
ti. Bununla beraber hala Siıı 
Pcr.::i ile birçok müzakerelere 
girişmekte idi. 

Kazı·ondaki kıyama seb<.'p o
lan kabilelerin ~avletiidde\'Jeye 
bağlı olduğunu ya.ı:mıştım. Bu 
bağlılık gizli tutuluyor ve Sav
let onlarla alüka.dar olmadığını 
ileri sürüyordu. Kazron kıya
ırnın<la rnedhaldar olduğunun 
1npılizler tara.fın<lan bilinmc!-;in
den ~ok korkan Savlet, Sir Pcr
siye karşı mümaşatkar davranır 
ken Sir Persinin de va.?Jycti na
zikti. m.ıvvetlerinin pek ehem
ımiyetsiz olduğunu Savletiiddev
lenin f-arkebnesinden ondişe e
diyordu. 

Biri !ngilterenin, diğeri lro
nın, nafiz iki adamı ilk karşı
laştı-klan zaman siyasetten hiç 
bah ... e1mcdiler. Aile 1c lıirka~ 

mülakattan sonra iş politika 
bahsinde dayandı. Bu miilakat -
lar ha.zan bütün bir giin devam 
ediyordu. Nihay~t 8avletüd
dcvle kıyanılanJ::ı kendi da.hli 
bulunduğunu ~ir Pt rsinb1 nnii
kE.'m'.mel bilclifriııi :.ınlayınc! / 
hayli sukuta uğ'ı a<lı. Bununla 
beraber İngiliz de\'let adamın -
dan şu talepte bulundu: 

- Bizim selametimizi teırun m 
ediniz, Biz <le size yolu a.çalll)l .. 
Cenuptaki, Buşirdcki kuvvetle 
riııizle muvasalıuıızı lo.>tıin ooe-
1. 1 
ım. , 

Fakat Sir Persi, gerek 1.raru, 
gerek İ1<1nlıfarı pek iyi tamyor
du. :\1Ulakatın ba..,ından bc>ri sa .... 
JelUdde\•lcnin gili'Jerinde g~i<'i 
biı endişe mevcut olrluğıınu o
kuyoı·clu. Bu bulıraıı "o endişe 
dolu rllhta bazı esral'm saklı 1 

olduğlınu sezmişti. Ne yapabi
lirdi? Elinde bUyük bir kuvvet 
yoktu ki, talebini, arzusunu bu 
kuvvete istiı nelen kabul ettirsin. 

( A rkmn var) 

Sahibi: A. Cema'cddln Saraçoğlu 

Neşriyat Müdürü: Maclt Çetin 

Basıldı~ yer: (H. Bekir Giirsoylar ve 

A, Cemaleddln °Sııraçoğlu rnatb:ıasıl 

l/10/941 t:ırlhindN1 D. D./101 No. lu U<rıtf'ııin ~nıp ve aile 
:11ı a!ık.fımı, halk tic:ın•t bıletlerint' ;ıit D. D./102 No. Jı tarife ı)f 
gruplı.rnın ait D. D/103 ' No. ıu tarı re l:'ı~vt"fiilıni~lir. Aynı tarihtell 
ber olmak üzere gaztı1edlere mahsus H~ynhat karlı tıırifesi ile C 
Zonguldak kısmına mahsu nrr.ele tnı-i!~·ı<i ıhrlas Niilnıiştir. Fıızı-
ıçln ıı;1asyonl:ıı·a miirnc:ıat cdilmelidır.. c8767t .. . . . 

, ;şlutırıerni:t ihUyacı i~·in açık eksıltıne ile 75 ton ca!ı ... ıreci ,,,, 
nıK·aktır. 

Muhammen ton bedeli cl2• lirariır. Ekı<iltme 20/10/1941 ~ 
sadıt Pnwrtesi ~'l.inu saat 11 de Havdarf)Qşada Birinci t.ıetme 

nuııda yapılacaktır. 

tstl'ldilerin •69• lirnlık muvakkııt teminat vermeleri ve m~ 
ve ıısı:ıtte komısyonda hazır buluı.nk , ı liızırpdır. 
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