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Bulgar - Yunan 
hududunda 

bir hadise 

Bir Yunan çetesi Bulgar 
toprak•arına girdi, bir 
kaç saat çarptşma oldu 

Resmi tebliğ 
~ 

iDARE YERi 
Nunıosm.aniye, No. 17 lstaıdlıılıl 
T-.rat: YE.1"11 L • • \H btanöul 

TELl~Hı .• : 20795 

·Her yerde 5 kurul} 

Nakil Vasıtalarının seyrüsefer 
~ahdidatı bir ay temdit edildi 

• Ankara, 4 (A. A.) Sişdttla • adilDllJttr: -
J - 9 EJttil lMl tnrihlndm ~ taf.lılk 
~ olan benzin vfl88ir petn>I mtiştaklutle 

müt.f'.ha.rrik bilıınnım ıara. ve deniz nakil vaSl

t.aJanwn seyriNofor tnbdi.datı ayui esaslar da

hilinde 9 biriuclt{'!Şrin lM 1 t.arihinde.a iti.banın 

bir ay daha de'1Vn edtt.ıektir. 

! - ı..m, a.na, J!Wı\ Mr ~ ıAdıe ... 9 
eylül 19'1 tariblnden M'Wll iıtlııuwlde ......,_ 
ve husm;i şahıslara alt ola.n otobüs\ertloo hai.igl 
istika.metlere işle~ WJyriiseler yapatıile

ct-kl~ıi bizzut ~iltt taııı.fmckuı ta~;n ohmnaık 
ve lla.')""ftkilden müsaadeleri alnın('aktll'. 

(Sonu sayfa 3 sütun 3 dt ) 
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Sofya, 4 (a.a.) - (Rte.fani)- ----------------------•-•_•••~•• ... •••••••••M~ıH~,,.e.• 
Rcsınen haber verildiğine göre 

j Şark cephesinde hir Alrnıuı m) y. reı-i uçuş esn.•\smda 

28-29 eylül gE~:esi, Yunan ara· 
zisinden gelen bir Yun:uılı çete
si, mahalli Yunanlıları bir araya 
toplamağa ve Drama havalisin -
deki bazı kasabalann umumi bi
nal.annı ele geçirmcğe teşebbiis 
etmişlerdir. Tüfenk!erle ve mıt-

Mr. Ruzve t 
söylüyor: 

f t n Alnıa."l tebliği Sovyet tebliği 
ttiği ~ . :-- -, r- - = --, 

ata I. ~~nhı savaş \ Murmanskda 

ra.lyözlerle mü.seUfı.h bulunan bu 
çetelerle mahalli kuvvetler ara
sında bir kaç saat sürl'n bir "ar
pışına olmuştur. Her i1ri ~
tan da ölenler vardır. ~teler m 
ha edilmiştir. Bunların su<; or· 
takları ara.mnaktadır. Ni'7,!\m v~ 

Yalnız orduyu de· 
ğil halkımızın re· 

f ahını da arttırmak 
lazımdır 

ı ~n büyüğü, 
tın altlandığını 

in~anlıjın 

imek istedığı 
sından belki 

tfit l insanlar arı:-
.. ukla çok daha 
"'Pcıtilı olmu~tur. 

devam ediyor l!I 
Fin körfezindeki 
ma yn taı: laları 

tarandı 

bozuldu 

Cenup yolundaki 
geniş taarruz 
~ '" ilerliyor 

1 
aaa.yiş tamamen iade edilmiştir. 

~lea~g 

Sof ya. 4: ( a..a.) - Ofi: 
Huduttaki kanlı çarpışmaları 

im.h eden bir tebliğ nef1redil 
miştlr. • 

Bu tebliğe göre, Yunan top· 
raklanndan gelerek Bqlgar 
Trakya.sına hicret. etmiş ola.n 

'--- Yunanlılar, tüfek ve mitr&Jy~ 
8üaeyiu Cflhlci 1'A14 ÇIN Son hafta içintie 4 76 Saldtran düşmanın ölü lerle silahlı Olarak bir çok yer

lerde binıa.lan ele geçirmeğe te-

• Bertin BUyUk Elçknlz, Örlf idare Komutanı ile go"rüf~yor 

Berlin Elçimiz 
Ankaraya gidiyor 

itler, Uçüncü kıa harbi ln&iliz tayyar e!>l iahrıp ve yaralı zayaatt çok şebbüs etmişlerdir. 
için yardım hareketleri ecıı . Jı fazladır Bulgarlardan 19 kiti ölmllır Berlln ~ Elc:lmk Jlüsre'\' Gerede, Jı.:dime yoliyle Ahma-

~~ ınünasebetile cepheden Berıın, 4 <a.a.) - Tebliğ: Moskova, 4 (a.a.) - Sovyet tilr. Yunanlılardan ka.c ki§i öl- plan '6hıimize gt"in:ı~1ir. Bttytlk Uçi, dfuı, 'l'abhn ~ 
lna - gelerek SporpalM da Al- Dog~u<la ~ümulü mucı.~ bir tebligı-·: dUğU belli değilse de kayıpları daki tarihi Tlirk musUdsl konserİDdıl'I bulunmuştur. Rüytik ~ s:a ltlilJetine harp vaziyeti bak aava.ş cereyan etmektedir. Bütün giln, ceplıe boyunca pek bUyüktür. paetıecilere tu he),._tru bolunruuşQır : 
~ ı·· izahat verdi. Führer·~ Alma.n tayyaıeleii nakliye muharebf'ler devam eUııl~tir. YunanWar bu köylerde halkı "- Abı-.nyaduı geldbn. ~n (bu~} Ankwa.ya gi~ 
~. ~u hissetmesi ~ tabn i · · batı 1 Mosk va. Şi a.ı n •• _ fiilo b' Alınan de- Bul i.A.-::-::.....:- '- akl o-.1... .......,. __ .,,;ı... - 1 ..... ,..__ -ra 'l>......ııı_,_ dö"~" bt;hC\bıku but·un· Alına.ova yı'ne genı suıı rnıış ar,, o m ı\.WI ı:;u 1r gar ua.ı~ıe au.rşı a.y an4 noıoıııa ··~ 6._. ...-uu\WID ....,.. ~ v ~·e-
"'ll ~ ~ ve Leningrad askeri tesiHatını niza.ltı gemisi batırmıştır. dırmak istemişlerse de muvaf· ------------------------
~ in teminatına ıstinad e- mı:vaff akiyeUe bombalamışlar- Cephenin şimali garbi :mınta- fak oJamamı9lardır. i f 
~ 1 harbin 'tiu sene zaferle ı dır. Finlandiya. körfez.inde Sov· iitaeında Sovyet bamüatcbmail =ft"" -- ..-,, -1t0.---• HA R p VA 7 İ V C . T .i 
tf~ tt bülmuuu bekilyordu. ı yet mayn tarlıa.ları t::aranmı~1ır. ta.yyarelerinden mütekkep bir _""91_-___ ..-. __ -__ -__ ,.,. ___ ..L-__ -__ _._,..._ &.-.. -·I ; 'liiıı .... .. f 
t.af~Uer ö..ı.rbln uıamasuıı ve Athwtikte Alınan denizaltıJa- filo bir günde düşmanın 33 an- -
bu gecikmesini intaç eden n ceman 28 bin tonilatoluk dört be.smı, iki ~n deposunu ve K h 
t\ lU~bi Alman milletin': açık-ı dilşınan. ticaret gemisini batır - üç sahra bataryasını tahrip et- 1 ş v e a r e k aA t 

t.::-dirdi: Aldandık, dedi. f" mışlardır. Bu gemileıin arasın- miştir. 
fı~~lar içn, ha.tt.8. devlet ~ 1 da büyük petrol gemileri de vu.r- Sovyet kıtalan Odesa.ya gi -
~ bi l" bile, aldanm.Jc pek mru· dır· doo yollara ka.rvı ya.ptıklan a,. 
\l~r haldir. Totaliter rejimler İngiltereye karşı yapılan sa- zimkarane bir taarruz netioesin
titı· da ya.şaya.n kavimler şefle- vasta Alman av tayyaı-el&i Grf:' de 45 sahra topu ve umn meıır
tı : .. ~ haklıı daima li.yuh- atYa.rmouth'un d9ğusunda ce - zilli wplardan mürekkep bir ba
t.,b"'=-1.'ilckı etseleı· de bu kılan man 28 bin toıı.llatolu.k Ü" dfüı.. tahri ............ 1 mühim 

~ıat kanunlannı ~ .. tir.ecek ..,, ...., taryayı P .:;wıuv-er, 
UV6~ man ticaret gemiİırini batırmış - miktarda silah ve cephane almış 

~ .. ~nüfuzlu olamaz. Şimdiye 1_--1. ,~ ö.l"Ulr. }ardJr 
'"' lıı: .. al~ yalnız. Almanya Leni--..ı ___."esindeki A!- Ceph. -rin ~-·-· garbi kıs 
~~'"'~er 0Jmawı1"tır. lngillzler ·~~ ...... ~ı- '"'' cıau.uuu. -
"' --y man ağır toplan Kronşta.d ve mında düşman latala.rı bir ma-
tln .. ~damnıştır, Fransızln_: ~a Oranienba.um askeri tesisatını yin sahasına girmişlerdir. 
~tşlardır ve nihayet butun muvaffakiyctle bombardıman et Zabit, küçük zabit ve nefer 
~ 1~ aldanmışlardır. Al~- miştir. olmak üzere 560 telef olmuştur. 
)ttı bır insan alclanmakla me?.ı- 24 Ağustos ile 30 Eylfil ara- Mu.rmaDl!lk u.haftıbeJeri 
I~ · e:ini, şere!lerhıi, yükseklik- sında 476 İngı'liz tayyaresi tah- ~. " (m ) Rö·.+ .... 
:ı.~llı kaybetınek ıa.zmı gelmez. MR.?~~v,a,M"'.I:··~~--:- ........ ~~li-: ~.. rlp edilmiştir. Bunlardan 418 i lll1UU wı.ww.usA ~ 
}~biat kanunundan h!lriç ve Alman tayyaresi ve 58 i de Al- mammn garbında k&in bir neh
~"' h kahna:k istiyen dikta- man deniz birlikleri tarafından · -- ı....:ı:-de ---yan ed-- bir 
~~l"in en büyüğü milletine hi- düşürülmüş, 40 Alman tayyare- :Uuh':'~e ~ kı~ 
lı: · aldandığını itiraf etmek- si ka.ybolmuştur. ezici bir hezimete uğratmışlar -
~~nJığın fevkinde çekilmek Sovyetlerin mukabil h.üeumu dır 
~~i teferrüd dünyasından Berlin, 4 ( a.a.) - Rus cephe- iıa. Alman alaıyı Murmanska 
h_ ı aYnl.mıs, fakat insanlar 1 'k 65 1..:1,_,m_.__,:ı. '-!-----~ede bu-... ~~ · dah sinin cenup bölgesinde bo şevı - A!ll"" ~ ı.nı· ~ 
~ na kavuşmakla çok a ler tankların yardımı ile muka- luna.n Titza nehrini geç~ 
'41.>.~atik olmuştur. Kendisini (&onu Hyfa s eUtun 4 do) (Sonu .. yfa S aUtun S de) 

~\l.flti, binaenaleyh yarıma-================-============
ttıı .. _ tanneden bir insan ile ko-
~·;rak ve anlaşmak zor olur. 'at fani iınsanlar arasında 
tn~ -Uşınak ve uyuşmak her za-
~ lnümkündür. 

harekatın sonunda imha. edile
cektir. yahut, Alınan Genelkur
mayı bir ha.t.a. da.ha kaydedecek
tir. Şimdiye kadar düşmanın 
imha edildiği tebşirlerini bir kaç 
defıa. almış olmamıza rağmen 
bili düşmarun imhasına ihtiyaç 
hissedibnesi propaganda aervis
lerinin mübaiagasından neş'et 
etmiş olacaktır. 

Halifaksa göre ••• 

Mutlak bir 
muzafferiyet 

kazanmak için 
"Avrupanın tama
men istilası 

lazımdır,, 

Tabiat, beşerden kuvvetlidir, gOzide bir kıta da 
onun zebunudur, binaenaleyh fazla nikbin olmadan 
girişilen imtihanm sonunu beklemek muvafık olur 

C 
YAZAN: , 

Emekli General Kemal Koçer 

rap ardından kaştu.klarıru ihtar 
ediyordu. Ordular biliyoruz, 
Mevcutlarının yıarıBlDl kaybetti
ler. 

Şüphesiz, tabi atin yenil
m~ güçlü.klen vardır.Sa

lonların ıbk havasını yaşıyan
lıar, havanın müsait günlerinde 
sapaaının baŞmda., ya 8lcak. a- Bir tetkik vv.ifesile, yazın 
tölyesinde çalışmaya alışanlar, aıcak gününde "Allahü Ekber,, 
soğUk riligirların okşadığı, don (8onu sayfa 2 eütun 2 de) 

durucu tipilerin kamçıladığı sah --------------
i'alarda ve dağlarda kıpırdama- ~~~~=~~~~~ 

• ya.ca.k bir düruıiia dUŞerler. · 

BUGÜN .... 
Askerlik, güçlükleri yenmek 

sa.n'a.tıdır. Bir vakitler, manevre 
ler, araziye az zarar vermek ve 
çadırlarda barındırmak kayITT!- - Pazar Sohbeti -
sile, sonbe.harın, hatta ~ur- R 
8UZ günlerine rastlar. Kış tatbi- amazan ve 
katları günlere inhisar ederdi. 
Dar kon~ ha.ya~ ~r.~ard!' ge- ş Q i r / e T 
çer ve nihayet bır iki gun surer-
di. ---:ıtııc,---

Büyük harp, her erazide ve 
her iklimde sava.,mak mecburi- Sohl:et.sever'in merakla oku
yetlerini öğretmişti. Hayatın gacağınız &Üzel müsahabesini 
bu acılıklarına alışkın olmayan üçüncü sahi/~mizd• 
ordular, ilkbabıa.nn karlan gibi bulacaksımz 
eridiler. Doruna ve ölüm vak'a- İİİİİİİmİİİİİİİİİİİİİmmİİİİİİİİİİİİİİİt 
]arı, teşebbüslere ~ere se-1 • 

~ 

Mr. RuzyeU 

Vaşington, 4 (a.a. J- Yok
sullaı· için iane toplamaık ~:ı-e 
y:q>ılan eenelik kampanya.nın u
çılışı ıniirwıebetiyle ra.dylot a 
söylediği ha- nutukta Ruzvdt 
demiştir 1tt : 
"-Yalnız ordumuzu Vt bah

riyemizi kuvvetlendi.nnek değıl, 
ayni zamanda sivil halkımızın 

refahını da arttlrınalıyız." 
Ruzvelt, Amerikan milletıni, 

iktid:.ınnda. olan ne varsa ver
meğe davet e~ ve sözlerinl 
şöyle bitirmiştir: 

"-Bunu milli müdafaa için 
kat'iyen elrem olması gibi mwı. 
zam bir sebepten dolayı yapma.
mız icabeder. Federal hükiime -
tin, sosyal hizr::ıeti tama.men ye
rine getirmeğe ~ebbüs edemi
yeceğini ve etmemesi l!zım gel
diğini bir keITe daha aöylmıek 
isterim.' ' 

&tan ~kizinci gemi 

Nevyork, 4 (a..a.) - 27 eylül 
de Atlanüğin şimali şa.rkisinde 
batırılmış olan lcwhite isminde
ki Amerikan petrol pemisi har
bın başlangıcından beri ba.tırılan 
Amerikalılara ait sekizinci ~c
midir. 

Bu hii.dic;e Vaşingtonda bazı 
tefsirlere yol a.c;.nuştır. Ruz,·eltin 
"iya.seıtin~ taraftar olanlar bita
raflık kanununda tadilii.t yapı!
ması lüzumunu ileri ~te -
dir. 

~~erin ~dandığını kabul et: 
~ '1'>0ktalar var. Mesela 
~ in teminatına na.zaran, 
~anya planlarında ve tahmin 
.\ıh.~de kat'iyen aldanmamıştı_!'. 
\ıe .... ~ askerinin kıahramanlıgı 
\ld~sek kabiliyeti hakkında. 
~~amışb.r. Alman silihlan
-'ı.(. iyiliğinde aldanmamıştır. 
~~ teşkilitırun mükmeli
l\a.linde, Aima.n halkının feda
tı/hlc kuvvetinde aldanma.mış
lcıı' ~alnız bir noktada. aldan
\ı §lır: Muazzam Rus hazırlığı-

de galip geldik. Dobnıca ve Ga
liçya cephelerinde döğüştük. 
Müttefiklerimiz Tannenbe!'g za.. 
ferile hıarikalar gösterdiler. De
nizaltı muharebelerile İngiltere
ye dünyayı zindan ettiler. Fa.ka.~ 
aldandığımız bir nokta oldu kı 
bizi felakete sürükledi. Harp 
içinde Türk mebuslarından mü
rekkep bir heyetin başında A 1-
:mıanyaya iadei ziyarete gittiğim 
zaman, bugün Führer'in otur
duğu sarayın o tarihte daha mü
tevazi bir siması olan bahçesin
de, şansölye Bethma.n-Holveg'in 
çayında, kısa bir kaç söz söyler
ken ortada dol~ sullı ,ayiıv 
lanna işaret ederek: 

Vaşington,! (A.a..) - İııgilte
reırin Amerika sefiri Lord Ha
lifaks gazetecilere beya.na.tta. 
bulun.arak denıiştir ki : Dünkü Konser===--

~ taluninde. Fakat bu o b.dar 
t~lı bir noktadır ki işte bü
~ ~plan &.ltilst etmiş ve 
~·altı hafta içinde bitirileceği 
'~ ~t edilen bir harbin beş altı 
~ ıc;tıde bile bitirilmesi şimdi 
~heye girmiştir. Bir harpte 
tftb~tıin ne kadar çok imillere 
~i 1 Olduğu dUşünWürse her şe
"a e"velden en ufak tefeITiia.tma 
t-tı~11caya kadar hesap etmele
!'ıiie ~eı,hur olan Almanlarda 
~~ ~p edilememiş bir nokta 
~ ası ve bu nokta zaferden 
li,l·~re Yiirüyen Alman orduları 
ti~de nihai zaferin bir serap 
e~ d,~a uzaklaşmasını int.a<; 
bi °'~1• ııahı kabil bir hadise gi-

aotlinUr 

Biz Alman Ba.şvekilnden sulh 
istemiyoruz, mfer istiyoruz! 
demiş ve harpte nihıal zafere ka
dar devam hususunda Türk mil
letinin beslediği arzu ve itimadı 
göstermiştim. Fakat dünya ve
ka.yii daima insanların ıarzula
nna ve pli.nlan.na tabi olmuyor. 
Ve insanlar yanm Allah derece
sine kadar yükselseler bile yine 
in.san kalıyorlar. 

''Tam bir muzafferiyet elde 
etmek için .A.vrupanın üıtilii.sı li.
zımdır.'' 

hıgiltereye yaptığı bir kaç 
haftalık bir seyahatten avdete
den sefir şunl~ ili.ve etmiştir: 

"İngilterenin ağır boınba.rdı -
uuuı tayyarelerine 9iddetle ihti
yacı vardır . .Amerikan maıtmua
tmm parolası şu olmalıdır: 1941 
de bir bombardınıan tayyaresi 
1942 de iki veya üç bombardı
man tayyaresine muadildir.'' 

J~ de ayni fikirde 
Fort Va.yne, 4 (a..a..} - "Her 

aeyden evvel .A:merika" isimli in
firadçıla.r cemiyetinin himaye -
sinde Gospol Temple'de söyledi
ği 00: nu~ Undberg dl'miş.. 
tir ki: 

.. 
~altlkatı 1914-18 harbinde 
~fat arın ımUtU...4'}1Q bulunmak 
lıy0~~= hUzUn ve elE".m ile hatır
ferd· 44 Dört sene bir arada za-
~a en ı.afore yUriidilk. Çanak

lecıe galip geldik. IWtiilemare 

Almanyanın Rus harbinde düş 
tüğü hata acaba tamir kabul e
der mi? Filhrer'in bunda şüp
hesi yoktur. Nihat zaferden o 
kadıar emindir ki bunun pek ya
kın olduğunu zımnen anlatan bir 
tebşiri bile sözlerinin içinde ar
Çlkça anlıyoruz. Führer'in t.e • 
.mina.tına bakılırsa., nutku si}y
lediği zaman 48 saatten beri 
dUşmanı imh.n edecek muazzam 
harekita başlanmış bulunuyo~ 
du. Demek oluyor ki düşman 
eimdi cereyan otmeJrte olaıı bu 

:Meselede asıl ehemmiyeti haia 
o:La.n nokta Führer'in kabul etti
ği hata.om ne gibi neticeler tev
lit ettiğini veya etmesi mllin
kün olduğunu bilmektir. Eğer 
ha.ta SovyeUer cephesinde sade
ce harbin ur.ama.sına ve Alman 
milletinin bir kış harbinin daha 
sıkıittı ve fedakarlıklarına. kat
lanma.sına inhisar edecekse bu 
büyük bir fel8.ket addedilemez. 
Çünkü telatisi kabil değildir. 
Fakat harbin uzaması Almanya 
için zaman bakımından mühlik 
olabilirse o vakit iş değişir. Bun 
dan başka, harbin uzaması de
mek, yalnız İngilterenin silah
lanına.ğa ve eksiklerini tamam
lamağa vakit bulması demek 
değildir. Alman ordusunun bira.Z 
daha yıpranması ve Alına.n zayi
atının biraz daha artması de
mektir. Daha şimdiden Chur
chill Alman ha.va kuvvetlerinin 
nisbi zliile memntm oluyor. Bun 
aı. ~ark cephesinde Alman tay
yare zayiatının büyük bir rol 
oynamış olduğu ştiphesizdir . 
Her halde Alman - Rus harbi 
çok merak ve alaka ile takip <..'
dilıneğe değer bir mahiyet al
m.a.ğa b~lamışb.r. 

Hüseyin OaJıid Y A!LÇIN 

"Hitleri ezmek için Avnıpa~'J 
istila etmek, A vrupaıyı i<>tilfı et
mek için de tarihin en tahr.ibkir 
hamini göre aknak 18.zımdır "1 
\.indberg, hükiımeti şiddetle ten 
kit etmiştir. 

İstanbul Konsen'8.tuvamıda b.rilıi Tilrk mus}kl4d konscııierindeo blrinclsi dün v~..rti'm!;jl.b. l'"ukırı
daki nıısimler, konserde Dede efftıdinin eserlerinJ söyli)-..ın !ilnll'atlci.rlıa:rla Valinin mn tı:si ob

rak bWvoan kesif cllnıe>·idıe...wf gösteriyor. KODJfıt'r:' hakkındaki yau, ikinci ~1'anmda'1ır. 

• 



-33- Ceviren: H. Cahid Yalsın 

En çok sev~ marifet kabahati 
ni b~ birl:iliı omuzlarına yüklet
ınekU. İspanyacla dahili harp esna
mnda, Dalııdlcr bir çok defn benim 
onümdc m~ hükılmet tara!tarlan-

a mil.zaherct etmek :fikrini izh:ır et-ı 
• tir. Onlılra seUm venn~ istedi· 

lin.1 fakat Uon Bluın'un kendisino 
111Anı oldufunu temin ediyordu. Fa
kat Basvcltfilete ı~ ilk y pt.ığı 
~erden biri hamız - ispanyol bu
dutlannı sımsıkı kapnmak oldu. O 
detteedc ki Rus ıdlOhlannın kü~
cük bir lamu bile :mefl"U bükUmei 
taraftarlınnın ellerine gônderlle-

edi. 
de kmd:stnin Hııriciye Nazırı 

o n Georges Bonnet aleyhinde ateş 
pu kürdiığünü gördum ve kulakla
rımla lşıttim. Yirmı dört saate kal
madan onu, bnşmdan atacagıru bir 
dram oyuncusu gibi 90ylilyordu. Fa
kat Bonnet, bir buçuk sene onun 
Harıciyc Nnzırı olarak kab"n«le kal
dı. 

en.izam, otorite ve millet> uturun -
da mücadele içın Adrien Marquel 
vcsalr otuz mebus ili! birlikte Sos -
)'ailst partisinden ayrılmıştı. DC:ıt, 

nihayet bir Alman toprab olan Rhi
neland'm tekrar askeri hale sokul -

1 teşebbüsüne karşı mücadele bir 
ransız askerinin. kemiklerine bile 
değmiycc · · açıkça iddia ediyor
du. Daha sonra, parlfunento tarafın
dan uzun müddet ta3tllk edilmem!' 
olan ll'wısız - Sovyct misakının mu 
amelesini tacil için Saı:raut'nun tat· 
bikino muhalefette bulundu. 

Kızılay haftası 
bu o un 

başlıyoı 
BugUn, memlekete çok uatı 

ve çok yardımı bulunı:ın ma:aı
a.yımı.zm haftası başlıyor. 

Bu mlinasebetle Vı1.ayet Kızıl
ay merkezinde ve Halkevlerindıe 
toplantılar ya.pılaca:k, bütün yur 
dun dört bucağında da. Kı.zıla:y 
haftasının bu ilk günü kutlana
caktır 

Halkevlerinde yaptlaca.k obn 
topiantı!arda Kızılayın tarihçesi 
dmleyi .. ilcrt: anl.ıt •larnk Kuru -
mun şimdiye kadar yaptığını 
hamleler ve muva.ffakiyetler 
bireı b:rer bellrtılc •=-ktir. 
B•ınd baŞlra h.mlayın mad

di v l.. e"; kıvrn "ni ve ehem
mıyetuıı a.nl.ıta.ıı temsiller ve 
konferanslar verilecektir. 

.YENİ SABAh 

.. 
ır v 

o un stoku tes 
ve t t ik ed· iyor 

'OKUYUCU "\ 
DiYOR Ki: 

Olgunluk imtihanlarında 
muvaffak olamayan talebe 

leim ve imzasının mııhfuz tu· 
tulm rıı lsflyen bir tal~be kııril
mlzden ıu mektubu aldık: 

Ben olgunlukta yalnız bir de,... 

Adliye VckfileUninı 
dışı evlenmelerin 

ğu ve bu yüzden miras ~l ~t1' 
akla sığmaz~ 

S ok 
tıtn muvaffak olamıyan tıılebeler- dana çıkması mCselesinb1 r; 

f kafi eğilse, 0dUDUD Civardan dentm. ŞlmcU bUtQn bir scno bot tiği büyük ehemmiyeti :kll:~y 
durmak meeburlyetlndeylm. A•· rak bu içtimai derdimiZ I 

getirilmesine çalışılacak kerll§lmı yapmadııiımdan ve nl- de araştırmalarda bulllll~Of 
Vali ve 8'ılediye Reisi ~ mıgelecektir. hayet ancak bir eeno çalıpblleco• haberi, gn.zctelerim.ir.de bU "'ti 

tor Lütfi Kırdar'm oelU'l • ODUN STOKU ğlntden beni hli bh- Y°" kabul et· min bahis üzerinde ycnid~J 
mlııdeki o d u n tacirleri - '"ez, etse bile "'4Smuf'lyet bayatJn• hayli mürekkep ~ 
ıılıı. yeni narh ~ sabo ~ tara.fta.n. belediye eeh- ~"tekrar tahsile dkmok kolay• yoi. açtı. L.tl 
yaptıkları takdirde zarar ed&- rimizde meevcut. odun atokJan.. mıchrT Y~ llorily°"• halbuki Gerçekten luı.vntl b~ef>V,,. 
eekı · nı tetkılr ve t~ı.a~ ~ ... 1~m1m·:ır Onlverslteye kabul edlUp baka· ,,-

en yolundaki iddialarını na.- ıı;;r.wı<.o ~ S"- • miyeti olan dava, bazı ~ 
d 

'~- Bunun sebebi tont:ı.ncı odun ta lorya ~manında olduliu gibi lk· zan 1 tAZ!!"e alarak yarınki Fi- .l - r 1 j pek sathi bir görüşle sıuı · cirlermın· · odun n".,.hmda ~· malim verdikten &0nr~ ünlve-'· d }:at müralm~ komisyomınun i~- · "'"' · ,,~pı- .. nJJ n gibi, bir şehir davası 
~aınd:ı o:.lun işini yeniden tet- lan tenzilattan sonra şelıriınize ı ten n ımtıhanlarına girsem ol· ve a h l a k ı oıı :ı.h 
kik etmesuu emreylediği yazıl _ c..J.un gelmiyeceg. tarzındald iddi mar mı? Yüce M:ıarif Veklltmldn 1 yade içtimai bakımdılll 
muştı. ala.rıd!r.Bd~ye şe~irde.D17vcut 1 S yüzlerce Türk gef1clnin bu dlleOI· 

1 

tulea cet ıınek ll.."lllldll ·., 

B 
"h ittok}a....., hır senelik ihti,,,.,,.a ni reddctmlyec-xın·1 ve muhter•m . . u cı etle, komisyon, yarınki ·........, .r -;..< ı """ ~ 

11 
hir çerçeve i i ç i n d e " 

ti 
-2 od kilfi gelecek miktarda olmaclıgı- gazetenizin buna delAlet edec .. ,;lnl ı r ıç maınu:ı un işini tetkik &- - ...,. ' ! çarpan serbest bırleşme e • en 

decckt.lı-. Bundan dolayı, lkomis- nı gördüğü takdirde yakın yer- Um it ederim. : 1 tikçe artmasına r.ağmeıı. 11 
ili 

Kendisi hakkında "Son Jaeobin., 
tabirini kullnrurdı. Fakat o a 1a
cobınlcrin ne a~i vardı, ne s mimi 
kan~tleri. "Hürriyetin son 51.pen,, 
ol.4ın Fransa hakkında beli.gnne S07Jer 
SÖ) lcdl. Fakat Fransayı düşmana te! 
lim eden o oldu. Bir kere, Frani>Bnın 
en bUyük siynst mütdc.lddrlt!rlnden 
biri Dzılndıer hakkında .. meş'um bır 
komedyacı,. demiştl. Zawıcdcnın kt 
Mı S02'lı>r F.douard Daladier"y pek 
haklı ve doğru blr tarzd tarif ed«r. 

Par..ste rahat rahat do~ Htt
lerin ajanları -nıeŞhur Otto Abetz 
1936 sen i kı!illlda Pııriste uzun mi.ki 
det kaldı- Fruosıılasmış mahfillerden 
ve nas.110 lıst pol: t kacılard .. n Fran
sıuwı H.huıeh..nd'ın tekrar ruıkeri h:ı\e 
sokulm. ndan dol yı harbe ıırmi

yece.,.;.ııc da r sık • ı tem nat alıvor· 
l rdı. Berlini ziy .. r t co<>n f r. r. ızlcl 

da ayni lisanı kullandılar. r.Lndcld 
Fransız muhabirlerinden birinin bt\
na söyledilinc giıre, bir Fransız me
busu Berilnde FnnıEJz sefaretinin bir :::.::::..::============== 

yonu !(,tfal suçile adliyeye veril- ~b~l~ngın~:!!1:;1~.üzere te- YENi SABAH - Yukarıda bah· bir çok Avrupa mem}c.'l,:etler 
melerıne karar verilen 8 toptan- - :r--'.=u.r ıcdilen vaziyet, yeni imtihan taH· göriilcn şümulü aımaı:nıstJrd 
cı odun tüccanna ait karar BİR KARiE GÖRE., matname.alnin tatbikinden beri bir lı itibarla daha yıllarca Dl~r 

)rEDINCl BAB 
Hltler bir asker intizamı ile yUrtiyor· 

f'li,.cHn aOlı:yor 

I..av l'in siyasi mafhibiyetlni ha
rid siyaset hakkında r h ve vaz h 
bir hukmu ifade edıyordu. Bu bır 
hük!tmet reisi ile efkCın umumiye a
rasında rabıtanın k~·lm!:'Sl 'dı. Ln
val'iıı bıraktılt rnıraıı hiç de ıırzu o
lunacak bir &eY decıkli. 

Bir sene evvel, Lnvaı 41<1yle iddia 
etmişti. cBu dunyada t-eş ltı k si 

vardır ki sulh onlara hatlıdır. Mu
kadderat beni de o adrı.mlar arasına 
iıhal etti~. Siyaset sahnerltıden •nu
Yakk.aten ayrıldıfı .zaman, şoyle bir 
nz.iyet bırflkıyordu. Takip ettı'ı p0-

ıttika sulh ihtlmalkrini cıddı ,,uret
te teblikeye dilşürmüftü Arkasında 

bir 71!,ın hıırabc btrakı7ordu. Millet
ler Cemiyetine öldüriku bir 1on 
llÇ'llmıJtı. Bundan hiç bir zaınan r 
~mıyacakb. KollckUf emn yet 
fikri 'bcrb;ıt olmUŞtu. IAıvel 1taly. ve 
Almanya ılc bir yakınlAfltla Umıt et
miiti. Halbuki, bunun yennf'., lkı 
ıievlct bırbirlerfne e.'HlBlı .surette so
kulmuşlardı. O dere<:edc ki ı ... -ıv ıl'in 
~nden bir sene geçmeden 
Jt.oma - Berlin Mihveri artık tıır hi 
Wr vlk.ıa haline gelmişti. Frnnm7. -
lu,glliz müna.!cbetle!i şundiye kadar 
t6rfilmeınis derecede blfrlt bır hl\I 
alm~ı. Fransız - Rus münasebetleri, 
INr sene evvel gayet büyük şcykr 

...tdeWii halde şimdi parlaklıkların
•an ve haİ'.retlcrlnd pek o- kay
ı.e4mişlcrdJ. 

öğle yem~i :tlya!ctinde, Almanya 
hııriciyesjnln yüksek memurlarının 

önllndt-, Fr asadaki hi.c;sıyabn hartıo 

aleyhtar oldulunu ve hiç bir hükü
metin efk{ırı umuıniyeyi Rhinelnndın 
a kerl bir mınbkıı haline &0kulma
wruı. knışı ııyaklandmımnyacafmı be
yan etmıstir. 

Fnımız aetırı f'ranoois Poncet de 
uzun mliddet Rhineland'ın cmuzake
reler neticesinde askerileştinlmes.ı• 
ne t:ırııftathk etmiS"ti. Muhtelif vesi
lelerle Fuhrer'c bu tanda beyanatta 
bulunmuştur. Hitler, i1te bu vükuı
kın goz n!lnde tutarak, ntac.~ı adı
mın vahim blr netice vumesinden 
korkmuyordu. . 
Sağ ccn ha men.mp motbu:ıt, Sar

raut'nun Frnrwz - Sovyet misakını 
tasdik \ e kab~l niy tinde bulundu
cuoun ko unu al r k' bu tasnvvu
rıı karşı ~ddctli b r pl5n tertip elti
ler. 1935 senesinde Fransız Gcnd
k.urmayı n:unınn Rus,ranın askeri 
mane\Tnlnrındıı hv.ır bulunmuş 011111 

General Lo sean şöyle demişti: cTank 
h da Kwlord4yu d nyoda bl-

rincf addediyorum>. Buna rağmen. 

cenah matbuatı Kızılordunun 

teknik teçhizatı ku~urıu olduğunu, 

BeVk ve idaresi noksan bulunduğunu, 
bir Alıruın hücumu takdirındc l"r:ın 

iç n ol:;. olsa hiç bır kı)"mcti olma-
1acıık: t.cd'1füt bi.r sllfth sayılabllece
tinı ickfüı ettılcr. Bu gazeteler Fran-
ız - Sovyet misakının üçi.ıncli COm 

hurlyet ıle Oçuncu Reıch arasındaki 

anlqınılyn sadece bir sedd<"n ibrıret 

olcjuğu fikrini müdafaa ediyorllU'dı. 

Bir kere bu sed bertaraf edilecek 
olursa, Fnınsa ile Almunya çarçabuk 
anlaşacakhırd.ı. Almanyanın bu nelj

rlyılt ile ahenktar bir B\lret.te yürü
yen nıızi matbuatı da ayni h.ııvayı tc
ı'WVıOtn ediyorlardı. 

Mebusıın Meclwnde, Saı: cenab 
hatipleri birbinni milteckip ınt.Mk 

aleyh.ind söz söylediler. 
(Aıhuw var) 

da tehir edilmiştir. Ancak, ya,,. Boyacıköyde 10 numaralı çok gençlerin maödurlyet ve 9ikl· ır bır mesele teşkil etmiyeC ... 11~ 
nn İstanbulun kurtuluş bayra.- evde oturan okuyuculn.rımızdan il yetıerine sebeb olmaktadır. Biz, Asıl mesele, köy cepbe.w-
mı olduğu için Fiyat mürakabe B. Zeki. Bize görıderdit";ri hir mek lise tahılllnı ikmal edip te olgun· karşınuza çıkıyor. d# 
k~misy~nunun toplanıp toplan- tupta odun narhının ta.mamile luk imtihanında muvaffak olamı· Serbest evlcıınıclerin bU ~111' 
nıtV!'lr-naı mal~ d -·ıdir B · "h lmad - - yan talebelerin bir sene batı bot C l b~c:aıv· . . ,, --ı:. um egı . u ıç- sarı o ıgını, sergi yerlerin- e yaygın o mnsınn V"ı<_.~ 
timaa. da Vali ve Belediye reisi .... kesilmemiş, kesılnfr:ı, kesil- bırakılmıılarını doijru bulmuyoruz. güçlü~'ÜnÜ sebeb olarak ~iP' J 
dokto Lu"'tfi Kırd . . ·' Maarif Vekilimlzln bu huau-· e· 1 be d b . .. ı.ııı r ı ar nvaset et- 1:nış ve yerine teslim, k:ı.yıklarda - ınc t nce aı· tr gorW7 ~ 

o 
-----·~----

mesi mukarrer ise de bayram do ve salıilde kesilmemiş odun fi- hemmiyetle nazarı dikkatini cel· de:-;idir. Scbeb, çok dalın 
Lrt:anbul belediycımun 1\Qlı~"'ia.- layısiyle, Valimizin buna madde- yatlarının da layJkiyle te.;;bit e- bederlz. dır ve her sevden önce bır :ı 
tuvannın uzun bir zanıandan:be- ten imkan <bulamıyaca!b zanno- dilmesi liı.zımgeldiğini yazmak _ meselesidir. - ı-11' 
ri hazırladı -ı '"lm-ihl Türk mu- lunarak oduıı işinin öt~ümüzde- tadır. Bu Ja ne demek? diyeet'"". 

ilk konser dün Valinin 
hususi davetlilerine verildi 

sikim" konserlerfaden ilki 7 ~ ki Perşembe içtimnmda görüşü- Yeni Sabah_ Kari.r.ıizin bu Nafıa Vekili uiz. Şu demek kı; rueııılCJ>; 
rinicvveld verilecektir. Ieceğine ihtimal verenler de var t.eın · · • b" h~1.t. mizde nütus ve tapu sıcı .4' 

Hamamizado İmnail Dedenin dır. Bu takdirde veni odwı nD""-- enmsını 1Z, ııauı ve yerin- 01/f'Y e 1 d le rv>k yazık. hlilli ııltid:ıi Be\~)rev hı • .... - de buluyoruz. Alakadar makam .., ı·~ 
eserlerinden müteşekkil olan bu iş.inin geçen salıdan itibaren lann bu nokta üzerinde durarak ni aşamamıştır. Şehir mvı ~ 
ilk konser, dUn TW.im gazino- 10 gün içinde kat'i bir neticeye halkı tatmin edecek bir karar Nafıa Vekili General Ali Fuat den farked eıı:uyen bu ııı;-
sunda Vali ve Belediye reisi dok bağla.nacağını kabul etmek J.i- vereceğini ümit ederiz. Cebe..-;oy, dün sabahki ekspresle köy gözönune ı;etiriliııce Ô' 
tor Lütfi Kırdaıı . .n hususi dave~ ~======:============~~~~~~~~~~~~~====== Ankaradan şehrimize gelmiştir. ı tün a.cılığile- meydana çıkll·\~ı 
illerine verilmiştir. Konscrvatu- AD.LIY EDE \ POL/SJ-t::' oc lüın. doğum vak'ala.rı gibı ~" ,i varın çok muvaffak bir eserini -~=....;;.-=;.::::.=:. ı;;, me vak'.ılan dıa günü vuıı ı; 
teşkil edecek olruı bu konseri ... ~ı. D R N Otobüscüler biletlere . ile g"'' ek icap ederkc.Jl 
rimizde bulunan birçok tanın - zam istediler yapıla.mtyor. Köylii ca.b

1
:...& qçM r. ıza ur Beylerbeyıende sıc t . .;m ıdı· 

nuş 1tlmseler d.inlemeğc gelmi~ ~ .... --b 1 Resmi muamelelere akh yntıı'".". 
lerdir. Bunlar 'a.mslnda örfi ida- fi f • b ~w.u. u otomobilcilerinden · · · b" k" ~ ...... en 1.L Q e mıgor J•r ev yandı müteşekkil bir heyE't 'im Vali ışmı ızzat ta. ıp etme.ı.ı. 1' 1 
re komutanı Kbrgcneral. Ali Rı- ve Belediye rei: 1 dokt r 1 • tfi diı Ona bu ibi hususJ3JdÜJUI" 
za Artunkal, sablk adliye vekili Doktor Rıza 1". .... un a:·-~ Klrd t muhlnrlaxınm. nahiye JJl ~ 
B. Fethi Qkva... •. ı:ınir ve meb'us nur VUAISU Be l rbe . d an :zıyare ~det k, otobüs 1 . . 1 b"" .. "dnJ'C -•<- ~ Ömer Cenıil ta.rafından muhar- - Ye yın 6 çeşme so1ra · biletlerine biı mıktaı 7.anı) µıl- erıwn, sıra..cıı e utün 

1 
()f 

Yahya Kemal, birinci umum! rir ark&daşımız Naci Sadullah gmda Ahmet klZl F'a.hriyeye ait 1 masmı iste.mi" tir. mirlct'iuin rehber olması 
1

ıı1e müfettiş Abidin öz.men, bazı ve Tan gazetesi neşriyat müdll- olan 7 numaralı ve bir odalı ah- O~obüscüleriu ıdı ma gor eder. ıı~a.ka.t bundan ônce de sV 
mcb'uslar, Vali ve Belediye reisi rü Emin Uzman aleyhlerine ~ evden yangın çıkmış, Evin taJ;:s~ere ~·~pılan z .. nı bcpleıı todlu ve ~~-ıncu t.>ir sicil j # 
doktor Lutfi Kırdar, ımıısiki saıı neşriyattan dolayı ac;ılıın cezıı, hır kı...;mı yandıktan sonra sön- otobusl~r lç.m de v..ırida· ·.Bclodı nıin ihtiyaç VJU"dır. Kü)' e, 
atkArları ve gazeteciler bulun • ..:ı-vasın~-

8
,. .. 1 •• tL-- bınnı"ıt •- dürülmüştür. Yapılan tahkikat-' y ik · t . d"' '-'a.<ıayau binlerce ve binlcrc~ •. ı.ır kta idi. ~ Uö. ~ur<U"W \Ar" {!' USa mU uru< toOtL'>ri.I!erın .J ıtlı.1"",; 

elli kaıydı ile Hnsınin d nltı.'J:ll" ta evin sigortasız olduğu wıla- de tnleplcrmi totl ik eo c tttır. I tand s kl'ndı\enni evli bi e<l 
ay -mahkUmiyetlerine karar ve- §llını.§tır. Yaugııuıı neden ve ne ~akndax ı. r oı.oous fiyatlarına ri ha.klc l anun nıu.arınds. ~ rilmişti. Tan idareiliıce bu hü.- sureUe çıktığı etrafında tahkı - ı bir mıı< 1 • ın ynp·lmılF.ını milin o :nodık• rından hab~lert ~od' Konsere aaat tmn 16 da. kon

eerı.•a.tuva.r müdürU B. Yusuf 
Ziya. tarafından Hrunami:ı.a.de 
İsmail Dedenin hayatını ve eser
lerini izal1' eden. bir konferansile 
00.Şla.n.n~br. Bu konferansı mü 
teakip konservatuvar icra heyer 
ti hazırlanan proğram mucibin
ce Ham.amizade 1Smail Dedt.."O.in 
eserlerini çalmağa başlıınııştır . 
Yahya Kemal "Itri'' şiirini oklr 
muş ve alkışlanmıştır. 

Vali ve Belediye reisi dok.tor 
Lôtfi Kırd'l.rl ve lstanbul kon
servaıtuwıruu bu muv:ı.ffakiyet
lermden dolayı tebrik ederiz. 

kilin kat'iyet kesbetnıcden da.- kala <.ievam olunmaktadır. kün görmektedtr. tuı-. Gene kcn:r i Uz,e~, 
di d 

t 0 r düktiiklc-ri toprnkhrHl _d 

vacı nez n eve af yolunda y:ı.- iV' pılan te>ebbiıs.lerin mtisbet bir bi hildiklerı bnlde kanun il 
ecmere venncdıği ha.her alın - e rında dc-!i dirler. ,.r 
mıştır. l~in mahiyeti itibariyle k İF e b\iyi.ik güı;lük mih'.oefııı 
evrakın temyizden sürntle çık_ a r a r v e r ,. C8 ins:ını!'l nıcd •ui haUerinl Bıl~ 
mn.sı beklenmekte ve artık her gününe ve intiı.amla t kiP (t! 
şey to:nyiz kar rına, bağlı bulun cck bir nü Ys ı>.istcminin kt maktadır. lamrunış o1rnn.sındndır B5)' et 

~~arif ~ek~leti, neşriyat müdürün··. şehrimize tiıı bir i"'in hir kaç av vc'llıı >"ıı 
Sahte bono suçlulan gonderdı, bır haftada 300 bin kıtap basılacak başarıl b:ıPC·eğini sanmalc kt\tı 

mahkum edildı mizi aldatı :ı.k ıur. Böyle f 
Ölti Himmet tst.nııbuübki kitap bulır.uıı ye ~'Okluğu Ü:ı:ftrinoo ;,;akmdun Wıt.- neticeye erişmek meıntclt~ıı ~ 

mubadıl bonolan =:ı ~~: ~~~~.:ıu~~~:_e !lal ~r. VcJdUt:ti • T~Ti) ııt. mfüiürii l' aik bilgi ve ı cdC!l.iyct seviycsı 
Lavaı sahneden çeldklıi1 ıe.o, 1 

1m1anzlart bunun daimi olacngını -==::.::::::::=================-:::.:=============== 
annetrnişlerdi. Fabt o tekrar m~y- j 

Ziraat bankasından '.1nA8 lira n .. ~ .... r. I ~ • nıze ~ '\C tetl.til~ '-~~- yükselmcsiı•e bağlıdır. (;: .. 
.,l.N _,. ·~ O zaman kadar derdi ,,..1ı; 

H A R 
n v para çeken Tevfik, Ethem ve İlk 1 ı çen d,...faki gibi. nüfus iştc.rt.1 1 

6ano çık.aCG.kları tarih son kararını 

verinceye kadar uzua hir zaman 
ti. 

Lavnl m vttdiii zararlar ancak 
kuvvetli bir bbine ile tamu- v te
llfi edilebilirdi. Lava! biç bır kanıt.al 
ve meı.hebi olmayan, ııılılılld miila -
luızalara chemmıyet vermeden, mu
ayyen tarihi vazıyeti ıdrf• clmeyen 
ltir adaındı. Hrukı derin dem.ok.Nıtik 
kanaatlere, kuvveUi nhlik hiwnc 
lnalik. Fransarun imkanlannı deı, 1 

sureı.te müdrik, ihüyaçlanna vfı nf 
bir adam olmalı ve düs(lncclerm 
lıle çıkaracak da-ecede enerliJ'c sa 
laip bulunmAlı tdL Fnkat Cünıhurr ~ 
isi Lcbrun'un bulduı:u adam Ra iknl 
6o57all::rtlerin darbı meseli hilkmun 
~eski pclillvnnı (hnrp ~) 
&rruat Albert idı. Bu bir -mt. 
kez kabinesi ~l etti. F.kseriyeU hir; 
bir ı.:c yaramaz de ~ kimscl.erden 
torekkup ediyordu: 

Sarra.ut da dahil olmak üzere ~r
kes bihr kı bu kablne b r bo luk dd 
durma kabinesi idi. Tam Fra ~ yA 

hiç uymayan bir hükOmeU Yeni hn
ricıyc nazırı Picrre - Eticnne Flandln 
idi. tşe ilk baıılarken Habez\stan me
selesinde Lnval'in politilrosını tama
rnen tasvib etU!lnl söylcdJ. Bir bub.
ran zamanında Sarraut ile Flandinl 

Yeni kabf.H il• bqlar bqlamaz, 
HiUerin Rhineland'ı wıaı ebnele az
ın~ olduiu gayet bed!hl bir su• 
rette goze çarpb. Almanyanın Fran
ııaya bitişik olan bu parçası, Versa7 
muahedenıımcslne ve Locan:ıo misa
kına nazaran, gayri askerl bir mınta
ka ı11n e4llmlstl. 

Sarraut - Flandin kombinezonunua 
teşekkülünden bir kaç gün onra, 
Kral Besinci Gixırge öldü. Flandin 
cenaze alayında Londrada l'.ranaayı 
temsil etti. Baldwin, Eden ile konuş
inalan ona Büyük Britan,Ya bQk\bııe
tinln Hi1lerin Rhlncland hakkmdaki 
pUınlanna enerjik: bir mukavemet 
göstcrnılyeceğl kanaatlnl verdi. Blı 
hıtibaını blr kabl.Do içti.maında nrka
d~larınn blldlrdl. Bu içtima Snr
rnut'nun kab'ncslnde ne k dar ç0k 

<La\ l'ch b ıl ındu{:unu meydana çı

knl'(h L d€ l ri aksı ve tit.iz Marcel 

De t B r c Yeni SOısyalL~ dır ki 

l}P" ,. Mehmet admdaki üç suçlunun 1 ~ mau tcdbırler arasında zaman z mnn umumi aflar 
1 ~ < 

ikinci ~ır cezada görülen malı- Şirketin kış tarifesi 1 ~ m:ı.to~as~m bu bır haıta ed rek halletmekten başke. 
k.emeleri dün notice!enmış, Tev- . . hazır_ landı 1 z.;ui'ınaa ın:uhtelü çeşıt ldta,Jfar- 1 çare göremiyorum. 

K h k 
A fık 2 seııe 1ay15 gün, diğerleri dun 300 hın kadamu ikmal ede-- "' ,, 

ı Ş V e a r e a t 2 şer sene b p e mah.kfım edil- Şirketi Haynye, Boğaziçi kıa j rek satışa çıkaı:ınuuu kararlaş- Boru patladı Şehir dtıf1 
m.işlerdir. tarifesini hazırlamıştır. Şirketin tınhuışttr 

1 

tarifeleri memur, işçi, ve taıe-1 Bu mcscle imkan altına alın- Sl!SUZ kaldı 1 

ister .. Soğuk, kar, hele sepken, Mahküm oldu benin geliş gıdiş saatları na- dığı takdırde kitcı.p vu:a~eti der- İstanbul cihetine. u ~ reo ~ 
( &ı.şta:rcıfı 1 mci Sayfada) 1 

in karlı şfil>.ikasına tırmanıyor. 
duk. O elemli günleıi y~anuş 
olan bir köylü: 

- Buraya im.dar geldiler 'c 
burada kaldılar. 
diyordu. 

12B3 tc RUBlar, Erzuru.mun 
yakın tnbyalarma soğuk ve kar
lı bir gecenin zulmetine büriine
rek baskın yapmışlardı. Uyku
sundan uyanan şehir, kadınlnri
le ve çocuklarile top dağının ar
bk ateşler saçan duvarları önUn 
de bınlcrce şehit bırakarak va
ziyeti lehimize halletmişti. 

1

Azi
ziye, fatihlerine bir hnrnbe ol
muştu. Ruslar, karla. örtülü Kar 
ga paq,a.nndan aşmışlardı. Tn
rih, diyorlıar, bir tekerriird.Ur. 
Bilyük harpte de Ruslar ayni iz
den ve ayni mev&im.lerde yürü
müşlerdi. 

Maiski, Londranın Amerika 
ticaret odasında verdiği bir nu
tukta., Rusya.dairi kış seferinin 
dura.kiıatnnlara uğrayaınayaca -
ğını teba.rUz ettirerek, Almanla
nn donmuş, ka.b bir zem.inde 
ha.rekita devam edebilecekleri
ni hatırlatıyor. Vakıa, menfi dil 
şünli§, en karlı bir harekettir. 
Hakikatte, kşn, 8War ve ba
taklıklar donar, hareket ser -
bestisini temin ederler. Fakat, 
Rusyıtdaki soğukların, sisin, 
eusun, kar tipilerinin, taze ya
gan .kalm kar tabakasının ha,.. 
yat ve ha.rekB.t iiY.erinde t.esir 
göstermiyeceğini kabul etmek 
te fazla nikbinliğe kapıln.ıar. -
tır. Kıt'a., yetişkin eleman.Ja.r 
bütiln bu zorluklara g?Uoh ça1: 
mak üzere yetiştirllmı., olsg lar 
da, öyle vaziyt:tler zuhur eder 
ki, faaliyet durur. GUn k.(Yma 
çalışan ve çarpışan insan, gc· 
<'eleyin barınmak, ısınmak, yeni 
ve zinde bir hayat iktisab etmek 

takati kırar ve tUketir. :Muhar&- Bir sene evvei Arap camilnde zarı dikkate alınarak hazırlan- hal düzclnıiş v tal benın clnıe terkos bonılann".ian bni dun ,r_ 
be kabiliyetini kış sporlal"l a.rt- kendisine tecavüzde bulunm-L mıştır. Bundan ba.Şka. şirket, bu hemen heı· çeşit kitap \'eriln.ıiş •hah patlamıştır. Bu vaziycı; ~ 
b.na.bilir, fakat, ~ılmayan ara- WL kış Bebek hu.ttmclıı. tramvay se- olacaktır. şı.c;ında sulcı.t" idaresi dün !ıl 
zi ve iklimde bitmek bilmiyen isteyen çalıştığı fırının pişirici- ferlerinin kaldırılması ihtimali- Kl'.f.A.P PAZARI ll de !stanbula verilen -~ 
mesai sarfı, bu illerde tavattun si Ahmedi bıçakla yaralıyarak nl gcizöniinde tutarak Bebek Diğer tnrafta.n bir to.lebe to derhal kesmiş ve bor mun ~L 
edenler için nisbetle kolaydır. öldilren onbeş yaşındaki Sadul- hattı vapur seferlerini dbrtte luluğunwı teşcbbiı.sü ile Sah t ıi için ıa.L~mgelen teclbirlctl rr 
Finler, bura.da tnkdire ş:ı.yan lalı yedi ay hapse mahkUnı edil- bir nisbctiııde fa.zlalaştırmı.,tır. lar carşısındJ. büyük bir ki~ mıştır. Yapılan e.raştırnıa.lBf ·~ 
mukavemet ve sebat göstermic:ı.- ..nı,+; Her iki tarife bu ayııı 20 sinde pazarı açılmıştır. ti.cem bonınun terkos 1ta1,,. 
lcrdi. Ruslar bile kutbun b,

1 
~r. tatbik edilecektir. Bu paz::ı.r<la daha ziynde mek- cıvarındıı patladığını gös~ ~ 

kahraman ırkı knr~ında. bir/ tep kitapları sa.tıI:m.1.kta veya tir. Dün sabahtan n.kşanlS ·~ 
çok muharebe vaziyetlerinde. • ? mubadelc olunmaktadır. Mcselô. d:ır devam eden <;alışma netl• 
büyük bir varlık ifade edeme - r ii"' gı oca . , ge<;en sınıf kitaplarım toplayıp smde boru tamir olunm14c;l;t.lf· mişlerdi. Bir Bavyeralı ile Pnus bu pazara getiren tvlebe onların Tevkif edilen kömürcO 
yalıdan, hatta Siberyalı ile Uk- - tutan karşılığı olarak yeni 81 Toph ed k"" .. .. AhIJlet 
raynaııdan, ne de :rapıısa ayni "Koca mı o?, Koçan, koçan... nıfın kit-apıarını temin edcbiıe- köm .. ~tik: omurtıc~ ·bbllf 
kudreti beklemek mümktin c». cektir - ur 

1 

' an yn.p gı ı , ~ H d h ı· k f T · · . dilerek yapılan cüı~ü a11c 
1 

gildir. em e a 18 mıs r oçanı " aıe~nın teşebbüstt ile ve ile adliyevc verilmiş ve dün j * buluşlarıyle aç~an bu kitap pa- ci asli ve ·cezada tevkif edilJlıl 
Kış, huswn bakıma., iJbua y uumdakl dava uhlplerl11I aleyhimde &!na doıvaaı açmıf gel dıt zannda.alıs venş çok iyi olnıa:k· tir. ..-/ 

ve iaşeye nıecblU' eder. dlnllyerek e§lencetı bir mev- mn ol aözünU dinlet, Meramını an- ta ve bır çok talebenin de ihtlt • ,-., " 
Muharebe, arazide, yollar dıiuı- w bulmaya çalı9ırken birdenblN lat bakayım. iki çocukla meydan· yaçları knrşılnnnıaktadır. r 1 
da. harekete lüzum gösterir. 'BaJI karıımdakl mahkeme uk>nunuıt da kalan bir kadın ne yapar ha.. B = ıve" i Sa eP:' k 
layan harekat, başarılmalıdır. kapıaı açıldı. Çok e9fn•r, çok zayıf, Sorarım size, ne yapar?. asamakda kiderken ·~f 1 lıi 1 J 
Büyük teşebbüslerin sona erdi- g&lerı bol sürmeli, kaılan rastık- Blr: kadın: Beşiktaşta Akaretlerde spor ~ ~ · /'-~ ı 
rilmesi, çok defa, haftalar talep lı, yeldirme ve bai ortülü bir ge.. - Peki kocıın bakmıyor mu?~ cadd~i 2~ sayıda. oturan ve ABONE sr:oı:: Lf 
eder. Halbuki o diyarda bava kadın pürhiddet dı,.rıya ~raclt. Diye ııordu. Hayrıye Iısesi talehesinden 20 TG!'4'1ye ~ 
daiına. dcği.~iktir. Meskihı yer _ Arkadan çıkan genç bir erkek - Hangi koca .. Koca mı o?. ~~eıulkid?- gun~arunEdioğluk M1Si1'?3,ffe~ HNELı K -1~7._ 1; 00 'l'Jf 
lerse yıkılmışbr, istirahate çe- acele acele merdiven batına 11...W· Koçan koçan, mısır koçanı de· . rne apı rkeci 1 •vLIK .... 0 • 
kilen kıt'alan ~- L.---dırm··- aek daha iyi olur. hattına ıı:oleyen 76 sayılı tı ........ _ ro - • 

1

:~ , ua ıw..rı.n """'" ken ukasından haykırdı: b!ıl" .wu. ı AVLIK 4(11) 11 ...,.. 

lar. Her halde, tabiat, beşerden - Ooohl. Canım ~ otaun. l)'I - Öyle ısa Mn de onu dava et; \'ay arn. a.s:nın basamağında du 
kuvvetlidir Ve nihayet, gWdde vannııım da yapmııım lfte. Anla· 11&faka versin. Sana ve çocuklıtra rurkcn mhısarlar idaresinin 231 

1 
AYL\K HO 

11 

bir kıt'a da onun zebunudur. O dın mı?. Gıtlecck aefe.rki mahke- laabın • say~ k~;1Ilyonwı_~ çarparak ye- T A 1\ V 1 M 
sebeble, kışın hareklta yer yer mede g-4, relea bunlatı • _,,.. - Ayol o benhn kocam de611 ki re duşmuş ve sag ayağından ya- - O 
ve vakit vakit a.taıet gelecek _ olur mu?. wtık biz çoıctaaaan bo,.ndık. itte ralannııştır. HI .. IR 153 GÜN 176 ~ 
tir. Her m1lşkülil ezmek a.mıila Ada111 arkuına 1tıı. btııkmadıM, .-Jıkeme ııını btle koynumda. Kadın !ardan da yol 1360 5 13ft 1 
çalı§an Alınan ordusu, kış ba&- Adeta kopr tlbi gidiyordu. Diyerek kara ~ilnO açtı ve • • ı 
maman hedefine v.e:rnıa.k için. - Naııl da kaçıyor baki Utu· •ynundan bir mahkeme kararı vergısı alınacak R ç 'üi 
bfitiln cephede taarrum devam az, arlanmaz herifi. IUf'Cti çakardı. AdeU ezherlemit Anka.ı:adan gelen haberlere il 2mazan B. Teşr il .. J?I 
etmektedir. Sonra dönUp yanflMa ot.ru laı· gibi okudu. Netlcede kadının ko- ~ Maliye, Dahiliye ve Nafıa 13 2 

Artık, mevsim de, iki ordu dıntara baktı ve hızlı luzlı _..... -.ına hiyanet ettlğlndetı ayrıldı· vekfiletleri mümessillerinden mü 1s41 __.!-:.,..; 
için bir imtihan hazırlamakta.. k•l"§tııtna gelerek dikildi: I• ani fllıyordu. z:kkep bir komisyon. evli ve be- p A z A R 
dır. Burnd"· sil:.'"' '·~-"-- ... 1 .. ;..;_ - Siz ılmdl beııl eytplıy--•nu.... kar kadınlardan da ~ol ,.,,.l'"O'i · .,. wı. ııı.uua.ı- QU.LLl."4 ..,._ - - Peki amma •• Bu dava ne da· " - .,,,. 
de rol oyımyacağı inkir götür- de~ll mi? •. Elbetteeeo •. Ayıplamak- yqı artık- Daha ne lst.lyor tıenden? almması mecburiyetini koyan 
mez bir realitedir. RUBlar arazi ta haklısınız. Fakat ben de haklı- - Demedim mi ben olu ayol.. Y?lliı.r kanunu proje.sı tize...'"lll ;-... 
ve iklime hft.kim oldukla~m da yım. Ben de haklıyım amma kime Adam d~ıı. koca değil ki herif. ki çalışma.lanna devam etme te-
iddia etmektedirler. Ancak: a"ıatırsın. Bq!<alarlle düıüp kal· GOya boaden intikam aJacak ansır dir. Bu projede, ayni zama , 
•:1.şto meydıanı hüner, gitmi~ kıy'onnutum dfye kooua olacak ko;anıl. yoll.anıı yapılması, ınuhafazam lım Şirazat, \ _ ı ve ağaçlandırılması hakJr~ 

ı htikiirnler de , aı'dır. 
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1941: YENl SABAH 

Afrikada 

~ye.ter - Bosnnlı Sab'lt - Kaldınm 1a.şlnn aıtm-
.:"'Ul ~tahier - · • - Nedim no diy-0rr -

'.Eürk So ;aUsti: N ~ ve .ramwm.n - Leı:r..etıı Hta.r -
§a.a. Esref \'e ya.la.ncı dolma - Hayyam ve Ramazan Bek-

ta(.ıl 1ıkralan 

Y ZAM: Sohbetsever 

li :::::~nı °1: 
~~ler, :mmazrrnitan 
~!}lar, oruç hfıJindeD 
"~Yet etmi§lerdir. A:rdı a.rk&
~!111nmaz cemaatlerle dolu bü
~ camilerde tiz ve berrak 
;:ısli .ınliezzinleri dinlemekten. 
l'iiküdan secdeye varan safla
~ kubbeyi inleten ~netli U· 

guıtUsunu duymaktan kaçın
~nr, şarabtan hmnar • .-ıı 
;rmıestıiğini, rama?.a.nın uhre-
:esuiğine tercih etmili: rdır. 

d una rağm~a hemen h 
~ ( ramazaniye) ler yazmış
ı._ dır. Tabasbus çaknnak, da!
~'IU.kluk etmek ve nihavet 
caize" ıkoparmak için... w 

" Bosnalı Sawt'ın (Ramazani
~e) sinde: 

°Y6\"fl1İ ~ • myettne şıra t,ıı-
kaTken ~. 

Sık boğaz etti gelip :ılmo-i- ı 
hıi R naw.n 

be f enfil"' ru-1 ada 1 
renhil-1-siihur 

~ f da şikem h re-
ler ·r o 

tt~tleri ile ra.ma.za.nı tasvir 
:~l;Cll oonnı., zamanının bıı.zı 
~~e;lııi hicvederek diyor ki : 
~ nm oıltında birer 

şair ''ru'' 
~ aluOOi çirWi.b lıe:r.o-

yan! 
Si Sabitin bu çok meşhur kru.ıde
lli' eski devrin ı"tLIIlazan telakki
oırı~~-~ · yeti ba. onundan 
~ enteresan ·. 
aşın .beaa.h, hicraru şiir, ta-1 

ltal .' ve belayı aşk yapan ·ve 
tn bıni hassasiyetinin kınalı par 
t a1Uarue bir ruba.b gibi inletip 
itialan büyük aş'k şairi Fuzun, iç
..,:i:. olan hasretini oruç neşve 
l'ı lle3'esiyle a\"Utanuya.n bu ba.S' 

}'anık, şeydayı meliil şair de: 
"~'lta:ı!tm ayı gde nçıbı ('.Mnet 

lra~u, 
~ re kbn Ola m~yhaue im,. 

ı 

ki~·yor. Bwıda anlaşılıyor 'ki 
~de aşk, nıhları çeken bir 
~ ~ dilııyayı knphyı n 

seyya.ıe olan. :melfı.li : kal ten 
~ bir alev ve kalpl gidoo 
l... - R1Zl yapan Fuzulı"'yi kor - ı 
'Utan ramazan değil. ibs.-
ll.o t . 'd' esın ır. 1 
~ oldu budur \-e i 

l<'urulioiıı kim, 
~- gti.a İ(tmıcye mey ıililı-
'rl di~ ta ıd tuta hu ı 
~~ı. şctareti nusra 

~!:._line ~?yan, şuhluf;'U, şenliği 
~ı;;anenği ibilllır bir şiir yapan, 
~dudaklarda çiçekle.~n 
~ü kelime hfı.linde tebel
'IQ' ettiren "şiirimizin çchrei ci
~" Nedim de, ramauı.n 
~~arından ve !'8mazan eeven
~e.n değildir. İki · · 'n {lahit· 
~i "e b' . . "ı..a:n: ... ırmııı ıUUi.U rn.mazanı 

~,, üzerine birden bi-
~ l"a1xuu7.a.run ilanını : 1 

Obea.k ohlu ~ oo, şimdeıı 

~ hlikmtt 
teslim-i-mnam ! 

beytiyle, ba otırı: g9nü ılmderin 
cilvesi, . darbesi telikki 

ediyor. 
fik Ttmtc eosyalist1 Neshntnjn 
beyti itik;Mlımca. araç ve 

namaza ir yazılan §iiıierin en 
gliZclleriodendir : 

61!1, ~el ki kamu sı!.\"lıı 'e s:da.-
"' . hn ılrauısı \'al', 
~ ~ zrun:ı.nlann um-

ma Jcazası ~ okl 
:7..iya Paşa da, rama.za.Ôın ba

hara rastlamasından istifade e
der.ek: 

ülilattr(ı g · ruh, ibozd n 
o nıah onıcmn 

Bu sene zehi tesadüf, ranmr 
?lllil k ara dü tii ! 

diyor. fıe:t giHsinin yanağını 
koklamakla oruç bozmak, bil
hassa bir şair için ne :nef"ıı.s ne 
lezzetli bir iftar ve ne büyük bir 
nimettir! T ıirk fil oflanndan v ha-

Sovyet tebr ği 

kim şairlerimizden Hoca 
Tahsin, şu beytinde, Fransızla
rın akşam yemeği anam.sına ge
len "diner" kelimesiyle 'bizim 
"din'' kclıımesi arasında bir ib
ham, bir uygunluk düşfumüş - (Başta.rafı 1 i1'.ci Sayfa8.a) 

muvaffruc olarak nehrin şark 
, .sahilınde tahJdma.t vücude gctir

Yel' anişlerdir. 

tür: 
Dejö dine mnı.r ım 
B:ınuwım tubılıihwmı 

idlın ! Bu muha rcbedc Alman zayiatı 
Son deıTin hatta bütün os- bin ölü ve binlerce y -ah olarak 

manlı edeblyatuun en kudretli, tahmin edibnektedir. 
en büyük ve yegane hiciv şairi lmanlan ysndaıı ·vu.rw::akbr 
Elşref de bakınız ranrn.Y..an için mış 
ne dJ r: . Londmda bir ıhabere göre ma-

Kw'b ila ülfeti yoktur dilimin, re,.~ Budiyenni Stnlin · ikn
Olsada <loln ~ hwcı )Ut. metinden büyük bir muk.abtt :t.n-

Na tm'a!llm olwlar ~~~: .a.rrnza geçmiştir. M.aksad.ı Kır.ı
Raınauı.n kn,..... da bir a" ..L.. .ma icarşı ~tıklan taruTu7.da 

~· ,, wa. Almanları yandan ıvur.ınaktır. 
tutamam! Almanlar Perekof körfezinin t 

Rer rübaisinde ruhani bir zi- cenup ucuna. kadar ilerlem.iş <>1-
yaf et ve tazelik bulunruı Ömer mala.nna rağmen ı;ıimdiye kadar 
&yyam, zengin ve renkli gü- K ~ı • 
.zetliklerle dolu rubailerinde ra- ırana g\.aememişlerdir. 
nıazan hakkında şunları söyli - iki tayin 
yor: 

" ayında 11>- Anka.rn., 4: (Y.eni Sa.bah.9 
me. ziı'8 caiz .Lw'rild"-. K..._ Yüksek mühendis okulu müdür-

.. .,Eot u .,.... lü,ğüne yüz lira mruışla demir 
p a,ym da !içme, yol müderrislerinden Tevfik Tay 

derler. ~~)~ h ay~~ lan, Teknik okulu..müdlirlliğün 
r"OO?P tmnnın ve poy~ mezkfır okul öğretmeınlerinden 
bıorin ayıdır, i~ Atıf 'l'ansug tayin edilmişleroir. 
riz. Çünkü o bıi7..c ına.lısus-
tur." 

* "DiyQrhr ki rnııt3.7.a.n an 
göriindii. Artın had u ..:t. 
mfmila dolaşılmaz. Şa.baıı 
&YJll!D ~umb. e kadar şa
rap tçeyım ki bayr.una k. 
dar l>iitün romazruı mest 
lm.ln.ymı." 

* "Eğer ben r&ma.za.nda. o-
ruç vroim..._-.e, ranıa.?.an ayı 
gitti. üz ~i . iki gt"J

• Onıcnn \oenliı;;ri meşak
~ '~ rorguııluk olm~iyle 

~ uştu. 
Satrur ·ye )iyorum." 
Son devrin lran şairlerinın 

en büyüklerinden (Rlaani) de 
ramazan İ!;in ~ınıı »hyliyor: 

(Sonu ıayfa 4 ıUtun 1 de) 

~!!!:!~~~~ 
O zamaruı. kadar susan - elini uzatmaz. Uzanan eli sı-

d.İn.i beğenmiş bayan .. nnş- kar. Samimi olmiySJı adam sar 
tı. dece e1ini uzatır. Tuttuğu elini-

- Bu saka.tlığuı önüne geç- ii. sıkmayan dosttan şüphe e
mek içlıı bir ~c var: Bu ba- diniz. 
lüsleri her zaman, her y~' 'Misafirler gider gitmez Feri 
çekimneden- acı acı tekrarlıya- döndü. 
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lım. Bu acılıklıır belki bir inti- _ Hepsini biı· iyice h.ırpala-
bah kamÇISl olur. dm, çok iyi ettin, dedi. Bunlara 

İçimden haykırdım: böyle mwımıele gerek. Gördü -
ll - Evet, .AbdUlhamit zama • 

1tıda silrgüne gitnıi§ ! 
'1 - Yakup !Kadriyi tanır mı-
ıııa:? 

1....- Nasıl mrumam, AYrupada 
"'cıç defa tanıştık. 
" - Hangi romı:ı.nlnrını okudu
"'~? 
ha - Aman, affedersiniz sayın 
s..3>'• Bay Ya.kup Kadri sefirdir, 
~değil! 

- Beni okum ~ da ben 
~~ ederim! 
dıı Genç kızlar bir daha fıkırda-

ar. Af erin kızlar! 
hh~~ terbiyeyi alınış kndınlara. 
~ erk g}lrb edebiya
h dan bir avuç çirkef veriniz, 
~~ hanı okuralr ve şapır şa· 
bi lÇerler. Türk edebiyatında:o. 
~ r satırlık şaheser veriniz, be
'<:ıetunozıcr! Hadi buna bir nevi 

Ynuztuk diyelim ve geçelim. 
\>a n.t bunun bir do yolsuzluğu 
. ~· lGtapçı dilkkWıln.rına çok 
~ çıktığım için şahit oluy<r 
geç Bayancık Fransız diline 
§a~ ~e başln.mış. Bu sene 
lılon Bırya.nı, Ana.dol Fııı.nsı, Ed 
~ . Rost:.ru, ~ni okuınağa 
da kıyor. Ötekı de ayni r.aman
~ İiigilizceye ba.c;lıımışbr. Bu 
tri t oruuıında Şe-kspiri, Kiplin 
tı ' {oc Sn.kalın adı neydi? Onu 

or! ı alırken öy-

le şeyler öylüyor ki meşhur 
Madam Kolet bile bu derece 
cür'etlı ve ukala değildir. Yol
suzluk işto burada. Yolsuzluk 
belki ağır bir kelimedir. Metod· 
suzluk, idealsizlik diyeyim. A~ 
dülluı.mit zamanında daha. kötü 
idi. Her yabancı mcmleketıa. 
genci diploma.siye intisap et
mezden önee vatanın milliyetçisi 
kesilirdi Biz de hemen beynel
milel bir cube, bir kozmopolist 
olurdu. 

Ya§llın bakılırsa bu ıkoca bu
run bayan da o neslin son n.r
tıklanndan olacaktı. 

Pek sinirlenmiş olacağım ati, 
sözlerimi şunwıla bitirdim: 

- Sayın bayan! beni imU-' 
han ettiniz, nuıınara istersem 
~ verirsiniz. 

o da hiddetli idi. 
- Üç !dedi. 
Kızlan, dönti.p sordum: 
- Sınıf geçebilir miyim? 
- Evet, dediler. 
- Öyle ise, dedim, ben mü-

meyyimkten istinkAf ediyorum. 
Bayan anlamadı. Kızlar DlUr 

~~ edip sordular. 
- Niçin, niçin? 
- Çünkti Türk edebiyatında 

bayanm mümeyyizi olsam, bir 
vagon dolusu sıfır vermegc mec
bur lka.lııım! 

- İstediğin kadar kendini be- ğün 0 züppe Ba.Jknn mubarebe
ğen bııyan ! madem ki bunları sinde bu vatan için dört yara 
söyledin, ben de seni h..vmndinı ! """Eı"""" ile can vc.rmış bir adamın oğlu-

Hala hanım efendi ile kızlar dur. Eller eline knldı, böyle ol
ve Feıi anı..sında bir şeyler dö- du. 
nüyor. Anlıyorum, biliyorum -aı- - Feri, ben gidiyonmı. 
nıa söylronenin sırası değil. Vak- - Hani burada ka.lacakt.m? 
ti gelecek ha.la hawm! - lnat için söyledim. Bir a-

Piyanoda bir iki hava çaldı. dam masum ve hakh olduğu za
Tenisin ağı önünde topu öldü- man asla müsamaha göst'1~ 
rüş darbesini iyi anla.tan. sol- melidir. Amansız davra~~ 
dan sağa eksantirik vuruf;IU iyi dur. 
bilen ve başka hiç bir bahse ka.
nşmıya.n süslü bay kızlarla da.ru; 
etti. 1 

- Ne olur, knlsa:na. Sen bu 
çatı altında. oldukça ben rahat 

.&:ıim yüzümden çirkin so-
ğukluğun gittikçe arttığım he
pimiz sezdik. 

- Çocuklar! gidelim artık • 
gece oldu. 

....._ 'l'e.k.siler hazır. 
Ben inat için yüksek sesle 

söyledim: 
- Sevgilin1 Feri! ben burada 

!kalacağım. 
Feri dışarıya haykırdı: 
- Dadı! divanı hazırla. 
Gidenlerin arasında yalnız 

ıkendini beğenmişe beııziyen ba
yan ellini kuvvetle sıkb. öteki
ler yalnız dörder pn.rru.aklnnnı 
uzattılar. Hayatta fisyonooni 
olduğu gibi bir de m.ı.nonomi 
va.rdıı. I bilgisi. Samı:ml dJ.m 

uyuyorum. 
- Yann er.kenden gelecek 

misafirlerim var. 
- Öğleden sonra gelebilir mi

y:tın? 
- İstersen Şİilldi gidelim. Mi

safirlerim yabancı değil ki. 
- Dadı ! bana bir manto ile 

bir kimono ver. 1 
-Haberi!l. var mı? DUn sana f 

ponponlu k rmızı terlik aldım. 
Geçen akşam nim terlikletimi 
giymiştin, ~ söylemedim a
ma pek konuk olmuştun. 

- ~n de sana üç truıe yase
min sigara ğızlığı aldnn, par
malda nı tütiln zifir.ınden kur
tarmR t için. 

(A var) 

ga ist nda erin nutku 
gele ses: ve a isler· 

Deyli tetgraf yazıyor 
"Eğer Bulgaristan Sovyet 
Rusyanm parlak vaidle
rine kapılsaydı boyundu-

ruk altına giriyordu,. 
· Fırtına yaklaştıkça 

azizmin mahiyeti 
an1aşıhvor,, 

Londnı., 4 (a..a.) - Daily Te
legnd' gazetesi, Hitleıiıı nutku· 
nu Q()yle tahlil ediyor: 
"Nnm:mhı ve yaklaşM fırtı

nayı r.:~ren .şeflerinin hakiki ma
hiyetleri anlaşılmağa başlıyor. 

Alınan milletinin hoşnutsuz -
luğunu teskin etmek ve milletin 
bu haksızlığına karşı harekete 
geçmek için ya.pıla.n nev:midane 
gayret arasında yine :H.itlerc 
müracaat edildi. Hitler de eneli-

!kind 25 milyon liralık Tasarruf Bonolan yurdun her 

köşesinde satışa çıknrılmı ur. Bu bo•1olsn almakta 

acele ediniz. Çunkll sutışın hugünktl ~Uine nauıraıı 

bu Bon<>lann d:ı C\'Vclkilcr gibi çok kısa bir mm.an 

iclnde tılıp bltec~ şilphe yoktur . 

ENFAATİ· 
' 

AAT NIZ; 
Tasarruf bo osu imanızdadtr. 

En znzuri ihtiyaç mnddelerinden baskn hiç bir ~ pa-

ra \'ermemek, para nrtırmnk ve blUlunlo Tasarruf Bo

nosu almak vazifenizi yapmak ve pıhsi menf.natlar.uu

:u korum-.k deme~tir. 

UNUT Ki: 

fhuyııçlan knrşılnoacak:tır. 

m FAİZ PEŞltIDi t 
% 6 faizli ve bir sene vMeU bir Tasami! Bonosu 111-
mnk için !it lıra ödlyeccksini%... Buna muktlbilblr 
sonra 100 lira alncıiksınn:. 

80.'0 FİY TlABl HER KE EYE Et p:1ŞLİOiR. 
Tasarnı.f Boooları 5, 25, 100, 500, 1000 liralık parçıılar 

halinde satışa çıkarılmıştır. Kesen.izln müsaadesi. ı:ıia-

betinde sız de bir tane alnbilirsinb:. 

Evveke satılan Ta.oı;:ım.ıf Bonolarlyle yeniden bfa 
çıkarılan Bonolar artırmıı ve eks\ltm~lerde sntıs kıy

meUcri üz.erinden tcmiıuıt olarak kabul Oılumnakta

dır. 

LEHi 
Ptıra yerine Bono yabnnnkla işiDi:Ei dllba kıı6a7'* ,.. 
kir1'ı yurütebilirsmu. 

YOKTUR 
Tasarru'f Boııoou ıılmok; hiç bir e2"aSUn n ~ 

ta; faizleri hic blr vergi ve resm(: t!ibi dertildh 

bütun bankıılarlıı şube \'() ajnnslanndan, bar , 

nuyıın yerlerde mal Ddıklanndan Uli Pı~. 

resmi gıtış gi elerind~ :ı.labillrainis. 

Tasarruf Bonosu aldıktan sonra pnr&J'8 9ıtiyQ 
olursa bunu derhal bir bankaya veı-erek isliyecek fai~

dcn yüzde yarım fcdakArlık ya,pmak s~ ber a.
Dlftfl pnraya çevirmeniz kab1ldtr. 

Bir yıl vMeli bir bono % 
Altı ny vMell blr bono % & 
Uç ay vlidcll bir bono % 4 

FAiZ GETİRİR 

mı olan de ıet kasasında karıa s~kla 

Bir tasarruf onos a ız 

Kızılay haftası 

Ya.tan: A. C. SARAÇOGLfJ 

ünyada herşeyin kötüsü o..) 
lur, ama ha:y ır ve yardım 

müessesclcrinin fenası ohnaz. 
Hayır müessese ve cemiyetıerı .. 
ınin içinde de faydalısı, çok fay.. 
dal.ısı, pek çok fnydı:.ılısı ve en 
faydalısı diye bir tamıif yapm.nl( 
lüzumu hasıl olursa bu "en fay .. 
dalısı" hanesine evvelA Kızılayı .. '. 
sonra. Çocuk F.sirgeme Kurumu,..ı 
..nu kaydc'lmek ico.p eder. 

Yurd bir yer .sarsıntısı fclakew 
tine mi Uc,ömdı! Kızılayı çadırlaı
rile, hastabakıcll.arile bcmeu. 
\•a.zi:fe başında görürsfuıilz. 

Memleketin bir kösesinde seyı. 
lfüb mı var? Bakarsınız ki Kızıı.. 
ny inilda.da koşmuştur. 
. Bu· şehirde, kasabada büyük 

bır yangın oldu, bir çok vatan
daşlar çırçıplak sokaklarda kal
dınu, fı.f:eti bildiren gazete 
haberinin sonunda: " :&z.ııay 
yangın yerine şu kadar .çadır. 
bu ka<lıu· ekmek blrkaç bın lira 
da para göndermiştir. cümlMi
ne behemehal r.ast1anunız. 

Hele har:p günlerinde Kızılay 
büsbütün Ulvileşir. fedaldirlı. 
ğın., iht.lırul:rı.uı ~<Wıhus . 
timsali oluverir. 

Hulasa Kızılay milliyet de da..
hil olduğu halde her çeşit hiasiıı 
fevkine yükselıni§ şefJro.t de
mektir. Cins ve nıerlıep ayırt et;.. 
nıodcn rnuztaribin, felikcl.ZOOe
n!n, imdadına Kızılay koşar. Ta.
biatı.n kurbanı <la., insan eliııiıı 
mn,ğduru dA bu sefka.t: mı.icsso
sesinin kucağın.da ayni sami
nıl a.Iaka.yı. içten gelen :rn.rdımı 
bulur. 

lşte Kızılay 'bu demektir ve 
onun içindir ki lıa.rptc muharip
ler bile bu tılvi ınsanltk timsali
ne kurşwı atmailar, kıluıç çek
mezler. 

Ancak unutıru!ım:lk lazımdır 
ki bu yüksek :insani \'~ "ni 
başarmak için Kızıla.v ma.nevt 
lruvvetini ruhunda.ki ~engin şef
kat ve feaakrhk hissinde, ıı.nadd! 
.kuvvetini de hallan yardı.ı:nında 
bu:lur. Binnenaleyh bcruiğini 
cnüdııik her Türk vatmıd büt 
9€.'iİ ne kadar mütevazi oİursa 
olsun Kızı1f\.Ya küçük de olsa:, 
belıanıchal yardımda. bulımmayı 
hem insani hem nıı1li bir r.a.züc 
saymalıdır. 

ı • ........... . 

B.: 
Führerin söylediği tuk • a.. . . 

can nd çok b-Jyük tesir YUf.1-
ıştır. 

Snlfilıiyetli Macar mn nfil ı 
A:uolf Hitterm tı~tc ettiği · 
rıhı ve cihanşümul roı ·· t-: _ 
yüldüğfm ve • erini tama -
m n takJ:ir i b J • 
mümkün olacağını bclirtmekte
wrler. 

Aynca ıia:tbw:ıtlı M. 
MC1>ılcl;d J 

Bu.gün aaa:t 11 r18 ~lı 
matine 



....... :. 
~ HERGELECi İBRAHIM 
i... Yazan: M. Sami Karayef 114 ~ 

Güreş çok çetinleşmişti. Ko
ca Yusui, küçük hasmının g:ıd
darlığa ve t·.?jf•iliğe gelmiyeccğt
ni anlamıştı. 

Berbat, ıjyırn.k bir gü'!'e§Çi ol
duğuuu YusuJ, çarçabuk anla
mıştı. '.:'usuf, güreşi kırıcılıktan 

· ayırırsa ue yapc.bileoekti ! 
Hergcleciye, düpedüz güreş -

meniıı bir fayda getirmiyeceğ:i 
ortada idi. Gaddareasma ve ezi
ci bir güreş usulü de tatbik et
menin imk.iiru yoktu. 

Hergeleci, hasmına~ va
rifesini yapmıştı. Çok g\h'en<liği 
kıncı gUreşe mukabele ederek 
dersini vermişti. 

Koca. Yusuf için tek bir çare 
kahyorrlu. O dn hasmı bastırıp' 
alta almak ve küçiik ha..;nuru 
alttan kolaycacık mağliıb et
mek .. Bu, en kolayı idi. 

Yusuf, Hergeleciyi alta almak 
için hamleye geçti. Ve, ilk ham
lesinde de muvaffak oldu. 

Yusuf uzun Jwllnriyle haamı
na tek paça taktı. Hergeleci, tek 
paçaya girince kendini tehlike
de gördü. 

Ve, durmadan derhal alta 
yattı. Yusuf emeline muvaffak 
olmuştu. Hasmı altında istediği 
gibi w.:ebilir, istediği gibi de ye
nebilirdi. 

Hergeleci, alta. diişer düşmez 
acayip bir vaziyet aldı. Sol a
yağım dizledi. Sağ ayağını dikti 
"" iki ellerini öne ve yere dG. 
.,ekleyerek durdu. 

Yusuf, ha.qmını kemaneledi. 
Hasmı, küçük olduğu halde der
lenip toparlanmamıştı. Apaçık 
duruyordu. 

Fakat Herge.lecin.in dunışu &

çı.k gibi gözüktüğii halde hi~ de 
a.çık değildi. Billi.kis çapraşık 
bir duruştu. 

Yusuf, Hergeleciyi kapana a
lıp ezmek istiyordu. Kapanda 
iyice e .... Jiktw sonra yene<:c-kti. 

Thkat, Hergelecmin duruşun
da ibiçimsi1Jik vardı. Bu ~kilde 
~ girileemezdi. Hatti eıar
ma.ya. bile girmek güçtü. 

Hergeleci ,evvelce u.sıa.sından 
dersini alınıştı. Yusufun kapan 
cı okluğunu öğremnişti. Adalı 
Halil ile Yusufun kapanla.n, tır
panla.rt, el enseleri, boyundu -
ru.klan boldu. Bu pehlivanlar 
güreşlerini hemen hop böyle ya 
parlardı. 

Hergeleci, Koca Yusufun ka
pana gireceğini bildiği için mah
,austan kapanı kapatmış, vazi
yet almıvtı. 

Yusuf, hasmının duruşundan 
başka. türlü isti.fa.de etmek ist.&
di. Hasmını mükmmıel '9kla
yabilirdi. 

Yuauf, sağ elini hum.ının iki 
apl.Şl arasından geçirerek şak
ladı. 

Yani hamnmm kispet ön Jm.s... 
nağmdan pençesini geçirdi. Her
geleci, hiç vaziyetini bozmıyor -
du. 

Yusuf, ~ı takar talan.az kur 
naz Hergeleci birdenbire sağına 
şi:ınşek sür'atiyle döndU ve bu 
81.ir'atll dönüşüyle §akı söktü. 
Tckrac eski vaziyetme geldi 

Yusuf, ha:yatmda hiç böyle 
pk sökiDdüğllnU görmEmişti • 
Bu da başka tUrli1st11di. 

Yusuf, bu seferde, hafif has
mının eol ayağını altmdan tu
tarak bir iç ka:ağ:iy1e dağıtmak 
istedi. 

Fakat bu sef crde Hergeleci, 
kolaylıkla iç kazığı budadı. Sol 
ayağının üzerine daha kuvvetli 
oturup altına çekerek hasmının 
hamlesini biraz bozdu. 

Yusuf, deli divane olacaktı. 
Ki.içlik hasmı o kadar zorsuz ve 
kolay manevralar yapıyordu ki 
hemen kurtuluyordu. 

Yusuf, nihayet hasmını ke
manede iken kaldırarak hemen 
hemen zorla kurt.kapanına girdi. 
Yusuf, kapanı iyice doldurdu . 

Hergeleci, sakindi. Yusuf, 
ha.cmunı kurt.kapanına takU-
ğından memnundu. Çünkü, bu 
işde artık Witalık ve manevra 
sök.mezdi. 

Kapan, ustalığa gelmezdi. Ki
min gücü varsa o. meı3eleyi hal
lederdi. Yusuf hasmından elli 
okka fazla olduğundan avantajı 
vardı. 

Yusuf, Hergelednin üzerine 
iyiden iyiye ytiklendi. Ve uzun 
kollanndan birini hasmının 
gırtlağına doladı. 

Şinı<ii eze, eze hasmını bitap 
düşürecek ve nihayet hasmını 
QO\•irerek yenecekti. 

Yu:mf, hnsmıru böyle ezmek
le meşgul iken Hergeleci, yavaş 
yavaş dertop ol.mağa başladı. 
Kollannı, ve eJ!erini altına almış 
yavn.'? yavaş bii7.ülüyordu. 

Nümyet, elleriyle paçalannı 
kavradı. Ve kendi kend.iııe o
yun t.akmL~ oldu. Yusuf gırtlak 
işiyle m~ıldü. 

Her·geleci, paçalarını çekiyor, 
bir yandan da kıçını hıLvaya di
kiyordu. Yusııf, küçük hasmını 
iyice yere bastığı halde, hasmı 
inandına kıç tara.t't.an dikiliyor
du. 

Yusuf, hasmının gene bir 
cambazlığa ba..şla.d.Lğını SC?.<li. 
Ve dikkat etti .. 

Kwdi paçalarını <:ekti, isti
ut bularak kıçmı ha.valnadır -
dığuu gördli. 

Hergelecinin bu oyunu acip 
idi. Fakat ayni zamanda da na
hoş idi. Ki.içlik hasmı kapanı 
sökecekti. 

( .A .,.ka81 t-ar) 

Ramazan ve şairler 
(B•t tuafı 1 Uncu uyfada) l 

~.... b&yrMDJ ~lrl1, ra
ma.-ıı aya gitti. Yüz şlikür ld 
bu gdili, ytiz ıjükdr ki o gitti."' 
Ramazanı sevmiyenlcr onun

la arası iyı ol.mıyRnlar yalnız 
§&irlflr değildir. Onlarla beraber 
bazı eski tarikat mensuplan da 
varch!'. Bt'kt.aş'ler gibi. 

Bclctaşi babalan arasmda o
nıç tutanlar hnnen hemen yok 
gibidir. Muhibler, canlar, mü
ritler arasında da pek nadirdir. 
Ramazanla Bektaşilerin arası 
iyi olım2.dığmı gösteren bir çok 
htkayeler. f1kra\ar ve.rdır. Bun
lardan bir kaçllll yazıyorum : 

Be.Jtt.aşi bahala.nndan biri, ra
m.ae?.nın ilk günü tartılmış, 60 
kilo g4?lmiş. Ertesi gü:nü tartıl
mış ibre 58 de durmuş. Ertesi 
günü orucu ~ zmuş, tutmamış. 
Sormuşlar : 

- Neden bıraktın? 
Cevap vermi1iJ: 
- &gün 60, yaruı 58. Ve ra

mazanın sonlmda ben yokum! 

* Baba erenlerin canı sigara is-
temiş, bir odaya çekiJerek ağız
lığına sigarayı takmış, başlamış 
fosuıda.tmaya ... Kafasuıı topla
yınca., izrnariti tabla.ya koymuş. 
Bu arada. yeğeni odaya girmiş, 
taıblanın içinde yfikselen duma
nı görünce SOM!\UŞ: 

- Bu ıı~? Siz oruçlu değil 
misiruz? 
Ji~nl~ h\c; 'hozmada.n, ~uk 

kanlıhkh cev:ıp vermiş : 
-- Sg,hu•·dan kalma! 
Şairlerden ba.iu3ederkeo, eski 

devrin ramazan manicilerini de 
unutmamak liwmdır. Öyle ya, 
aşağı yut:ar: onJar da şair saıyı
lır. Berikiler şiir düzerse, 
bunlar :fa. ••marn" düzerlerdi. Ve 
muhakkak ki, bugünün bob-stil 
şairlerinden da.ha iyi şeylc:r ibda 
ederlerdi. 

O devirlerde, bekçi ve manici 
kapıya geleooği akşam, evde bir 
telaş başlar, 90cuklar davulun 
arkasına taJulınuk için sofradan 
yan tok, yan aç sıvışı:nağa ça
lışırlardı. 
Kadınlar, beyaz başörtüleriy

le kaf cslerin arkasına yığılırlar, 
~r lambaları, be§ konu şam

a.n üfleyerek, kafesleri a-

çarlar, oruçtan ruhanileşmiş 
yüzlerini beyaz baş örtülerinin 
içine saklamaya çalışarak, davul 
cu ile manicinin yolunu gözler
lerdi. 

l!.'vin efendileri, da.mat beyler, 
patiska entariler ve şnm lurka
lariyle çat.malı minderlere bağ
daş kurarak, bakır cezvelerde 
pişm~ kahvelerini hopurdatıp, 
yasemin, kirez ağızlıklard.a 
sigarala.nnı tellendirerek oru
cun mahmurluğunu gidermeğe 
çalışırlardı . 

Bu sıra.da, poturlu, mestli, 
i.bam sanklı bekçi elinde mu
şamba fenerle kapının önünde 
durur, kalın sopasını taşa vur
duktan sonra manici ba.~lardı: 
Besmeleyle ('.akdmı ) ola, 

Selaın verdim sağa sola, 
A benim de\.·letli be~iln, 

Ya.idi ı,erif hayrola: 
Dambll' da dan. dm! 
Dambtr da dan claD ! . 

Baktaw.yı baUadıla.r, 
TepRllerde salladılar, 
le: kapıdan bekler ikm, 
DL'} kapıdan yoBadnlar ! 

ıtahm•t b&yin penccre&i, 
Gümüştendir tenceresi, 
KaJk uyuma hruwnefoodi, 
Y audı pilav feoceretti ! 

BclLçiuiz kapıya gpldi, 
CüınJenize ~lam ,·crd'i, 
Danlnıayın iki gcntim, 
Bahşıs alına.sa ~eldi. 
Sonra maniciler pisikolog a

damlardı. Her evin kapısında, 
orada oturanların karaktorleri
ne göre maniler okurlar, hazan 
medip, baza.n karikattirize, 
çok defa da hicvedcrlC'rdi. 

Pencerelerden çil kuruşlar, i
kililder yağdıkça, mtı nkinin be
lagati artar ve nihayc•t işi t -
şekkürle bitirirdi : 

Peocerel<'r ~"ldı, 
Çil paralar 'ill.'illdı, 
\'eren eller dert KÖmıcsin; 
Hak bertket \' rsin )t-:r.dan! 
Bazan da en son olarak şu 

maniyi okurlardı: 
Pek a:z: mi'>afirbn size, 
Beyit.Jerirui düze dü:ne, 
Onbir aydn bir gelirim. 
Güceameyin benden.ize! 

·s Lı~r:J 

~ Iranda ya hancılar j 1 sPo;; ;--, Topkapı JJ1aıtepestndek1 BBtın •""': 
komisyonuı1<1a11 

1 rince arlık tutnatmdılar, bir Lı•gv Maçları ·ropkapı _Maltcpcsin~eki askt>rl aatın alm:ı h~· .n. ..u ibp'Ceri '·"': 
19-41 de Harb:ye Yt:dt•k :subay okulunda yapılacaktır. :;u&iıne ~ ı 

YENi 8ABAR 

Bu hu"e• ......... ır;ya. hüc·-ı.... to.z tabakam altmda ceoub& kaıç- edil d'l k l ü k ı · · · _.....,. .....,. ~ uuım. t-n ve e ı ece o an m ırııı asa ar ıı;ln mt.'T.kur gunden itibanll ,...,...- 1 

rmdan ~- ..2... '-- '"'--ı. idi". B'... maya. ba§ladılar. »o ~-. _____, uucu. U&UA AAUU ~ rin Harbiyedeki Y~ck Subay oktılunda Askeri Satın alma ~ j 
İngiliz zabiti bunları bir baskm.- . ~~ ~ ceııubtJ?da (İn- BugOnkO müsabakalar müracaaUarı. (8813) ~ 
la dağıttı ve ka.bileler bir daha. gilizlerin emn altındaki) Karar I t• I bT ? -
UZ\111 müddet böyle bir hücuma binyelilere bir mektup gönder - nası ne ıce er vere ı ır · Nişantaşı kız enstilüs'/I. 
g~· yecek ha.le kondu. · miş ve bu gizli mektupta İran ----<>--

.. kuvvetleri memleketin hükfunetinin emri ile h&rek.et T .ıtt .......,,.,.....,..,,n Ü"'4\n...M haf.. müd'/lrlü;uJadea -~ 
her tarafına dağılmıj'b. Maa- ettiğini, kendisine İngilizleri 1- tası~ ~ F~ ı - OkulnmU7.da 7&Pllacak oJa ~t .,. WDM "* ~ 
ma.fih bu da olllann v.aatmı in- randan iwvma.k vazifesinin ha- nerbahçe ve Şeref stad1arında boulm~. 
taç ediyordu. va.le edilmiş olduğunu ~ yapılacaktır. Maçlar haftalar 2 - thalesi 1H1 BirlncitıeerfnJıı V bM1 Sah ctma .at ııt de ~ 

Brmunla beraber 10.va.mW.- ti. geçtikçe seyirciyi ta.tmin edi- Mektepler :Muhasebedlili btnaaında topıanvak olan ~ ~-
millk Şiraz ile clva.nnda iki bin V8811111SUD sukutu ci bir mahiyet alma.ktadır. Bu 78Pılacaktır. 1 
kişilik bir arap kuvveti tahşİt Bu kanlı h.8.diseler olurken itibarla bugünkii Beşiktaş-1&- ı - Keşif bedeli 0093 Ura db muvakkaUelnh:ıat '4t n eo ~ 
etti HUkfunet irkinı İngilte~ Vasmus nerede idi'! Malfun de- tanbulspor ve Galatasaray .. -t - isteklilerin en az blr tutıbOtte ıoooo ~ ba •·- .___ ı. 1"' 
ye harp açıhnM>nı istememeye ğild:ir. Pek muhtemeldir ki daha Beykoz müsabaka.lan old~ tztına dair idarelerlnden a1mıf mdafa Wllikalara ~-;,;;;:;; ~ 
be.şlaınışlardı. eenupta idi ve TakiboSta.nı, mühlmdir. tine m1ira.:aatla eJraiıtme tarihinden ı ıAD. ft"ftl almn:ui ebıt;Jıet ft "if1' 

Vaziyet İngllizler için karan- ~vee m~tL birie.ş - Bizde futbol pek sürprizli neo yılma aU Ticaret OdMl veslkalaıile belli ıon w saatte ~ ~ li' 
yordu. Vasm.us her ta.rafa. ko- "Sb......... ticeler vermekte ve zayıf takım· baptaki kt!Şf1, tutname ve muka'Nllt!OQ ~ ~ledn de okul_.. 
~yor ve efkan İngilizler aleyhi- Savletüddüvele kararg&hmı Ha lann kuvvetli rakiplerine m· me müracaatıan. 4'25> 
ne kıztştırmak için elinden ge- nrkebise nakletım.i.şt:i. Artık ha- m~ zaman meydan okuduklan • 1 
leni yapıyordu. Savletüldevle kilci kuvvetlerimize vakıf olan '"rülmektedir 1 E 
kaiilelerimlzden birine hücum i- bunların miktaırını bilen kabile- go Bu2'tink_' _ü ka.rşı_}acrmalarm da_ :rn n i y e t Sandıgv ı ilanları 
<:in vaadte bulunmuştu. Bu va'- lere yeniden itimat gelmişti. Vas ~ --r~ _ 
di tuttu. Fakat hücucm edenler- mus da İngilizlerin ellerinde Ira- beklerulmiyen neticeler vermesı ~ 
d \...:- • . ttilc O gı i.c:ı.o-aJ edecek vasıta ve kuvvet- muhtemeldir. Bunun içindir ki T k • ı• E ) Ak S k• 

. en uu çogunu esır e . za.- ıerlı:' bulunmadıgını- onların Şi- y~~ hiçbir _takımın kuv- ı·a sıt 1 m a atışı se ız 
manderdis: avlet bize bir haber gön- veti o.:.-~..:.-..Je kat"iyyetle dur.mı-raz üzerine ricata mecbur olduk- u.c.çuuu 

- Eğer esir ettiklerinizi der- 1arı.nı temin ediyordu. r~~· Bugünkü maçlar şun- Senede O /o 8,5 faı·zıe 0•• denl•f 
hal tahliye etmezseniz ikinci bir Haziranın ilk iki haftası z..q,r-
hücuın dalıa yapılacaktır. fuıda Kasnınlılar Şirazdan bE>ş Fcnerbahçe stadında: tık ola-

Bu tehdide istihfafla ıcevap mil ötedeki bahçelere kadar so- rak Altıntuğ-Beyoğluspor maçı 
verdik ve bunun üzerine Kaş- kuldular. Kaşkaylar cenupta yapılacaktır. Bu ma<; iki mü.cm
kayWa.r bizim kervanlarımızdan yaylaları işgal ettiler ve su m<'C· vi kuvvetin çarp1$118.Sıdır. Al
birine daha hücum ettiler. Ker- ralannı kestiler. Bı harekatıu tintug geçen haftaki gibi di.i.7· 
vanın kumandanı etrafındaki baŞlanğıcında şayanı dikkat bir gün bir oyun çıkarmağa muvaf. 
~enberi yarmak üzere bir ta.ar- hadise oldu. Başlıca karargah fak olabildlği takdirde maçııı 
ruz.ı. geçti. Kaşkaylılnr, emrimiz ·~enarırehdar" mevkünde idi. neticesini lehine çevirme.kt:.c> 
altındaki cenuplu kıtaatın bir- Buradan itibaren Ka.qrunWar güçlük çekıı:nemesi lazıım gelir. 
birl arkasından taa.rruzlannaı bahçeleri işgal ediyorlardı ki İkinci maç Fen6le Süleyma • 
maruz kalıyorlardı. Nefes alma- bir Ingiliz zabiti hadisenin far- niye arasındadır. 
ya vakit btılama.cbı.n Hintli kuv- km.da oldu ve Hintli kıt'alanna Fenerbahçe son ~lerde. ear-
vetlerin de hücumuna uğradı _ bir b:wkın ha.zırlattı. sılmış vaziyettedir. Geçen haf; 
lar. Kasrunlılar geri dönmiy" mec taı en kuvvetli elP.m.anlarındn.n 

Eğer Savletüldevle, Kaşkay- bur oldular. Kenanrehdar bom- mahrum olarak sahaya çıkan 
lılarla KarsunilPrin birleşmesin- ~?mıan ~i.ldi ve 20 muharip sarılacivertliler Beyoğluspor 
den terekkiip cden bUtUn kuv- oldu. Bu ha<lıse YP.rlfü~rin çabu- karşısında galibiyete ulaşmak -
v~ ler:iyle derhal mu:kaıbll bir ta- cak toplanmasına sebep oldu ve ta güçlük çekmedilerse de ta
a.rn.ı.za g~iş olsaydı. Belki bi.- 10 haziranda Ah.met§ ~idtla bü- raftarlarını memnun edecek bir 
.zim kuvvetlerimizi ikiye ayırar yük bir muharebe başlaJı. Sav- oyun gösterememiştir. Bugün
cak; Şirazı işgal edecek; bütün letüddüvelenın plin.ı 17 haziran- kü maçta. muvaffak olması 
cenubi 1raru ayaklandıracak, da hücuma. g~ekti. Ayni za... beklenilen Fenerlilerin ilerdeki 
Sir Persy"nJn biltün kuvvetlerini maında Şiraz halkı da isyan ~ tema.slanna hazırlana.bilmeleri 1 
dağıtacaktı. Fakat 8avletüldev- decek, yağmaya başhya(~ktı · için bugünkü kulüp idare heyeti 
le bu vaziyetten istifade edeme- Fakat bu plan tatbik edileme- ile birinci takuiı, futbolcüleri a.· 
d!. Tam bir şarklı zihniyeti ile di. Şi.-az eHınl7.df" olduğu halde rasındaki anlaşaımama.zlığın bir 
Fermanferma ile arala.rmdaki b.lZlları bu şehrin tabliye edil- an evvel hallini temenni ederiz. 
ihtililı ortaya çıkardı. Ondan mesini tavsiye ediyorlardı. Sir Fenerba.hçe sta~n 80n kar 
tarziye ve tazminat istemek üze- Perei a.ynec ~u <'evabı vermiş - şıl~ma.sını Galataaa.rayla - Bey 

tir: k tak·-ı-- ı re mektuplar gönderdi. Ferman oz m.ıuı..n yapacaklardır. E-
femıa. şaşırdı. Hükumete mü-

8
.- Hayır, tahliye edemeyiz. nerjik ve ata.k ek.iplerimiz ara-

racat etti. Araya bir taklm mu- ız Buldok ııeslindeniz!.. (•) sında yer alan Beykozwı, G-a.-
habercler karıştı ve işte bu uza- Kınlan ceti&l'et lata.saray karşısında alacağı 
yıp giden tehditlerden, muhabe- Sonra lngıl!zler, hasımların- tı.etice meraka değer. 
relerden hülasa geçen zamandan dan evvel taarruza geçmek k~ Sarı kırmızılıların Beykoza i
Sir Persi h~tifade etti. Hatta iki rarını veril'<'r Sir Persi bfr zaıni ehEUUn.iyeti verecekleri 
t:ara.fm notalarına birer ba.lu~ müferezeyi Ka.şkay kuvvetleri muhakkaktır. Sarı Siyahlılann 
ne ile o da müdahale ederek za- ni çekmek üzere rica.ta memur sahadan nasıl ayrilacaklan belli 
manı uzattı. Ancak 23 mayısta etti. Onlara geri çekiJirken Kaş.. değilse de Gala.ta.sarp.yı. bir. hay • 
Savlet erkanına bir mektup yaz- kaylılar da takibe koyulacak· li yorac&ldari tabiidir. . · 
dırttı. Bu mektup bize bir ilam tı. Muharebe plin mucibinre ce- Şref Siıadmda: 
harp mahiyetinde idi. reyan etti. Kabile k11vvetlen· mı·t V f A · gün In ·ı· k tı- · ş· '" e a geçen haft.a. Galatasaray 
ynı gı ız uvve ~n ı- ralyöz aL"in"" tutuJdular v 0 b,.,,. k .... ....., ·rdı'le Diw ta aftan ""'->' u .. _.. a.rşısındaki muvaffakıyeili o-

• - gı r. ger r bahçelere iltica ettiler ki bunlar- yıınile bütün na.zarları üzerine 
Bu.şirdeki İngiliz kuvvetleri de dan biri," "Bagwı '"'nnet" ı"dı· Ora-
arttı lı tı 'L"- 1. t ahalli k ""'" <;ekmiş bulunuyor. Bu itibarla 

rı nı.ı~ · "-'W\a m u- dan da çıkanldılar ve o ak""'"" Y 
,.,... ........ ı b tak · w .......... eşilbeyazlılann bugünkü zayıf 
~"""'"'uan u vıyeye ragmen bombardıman sonunda ölülcn· 
Iran dahiline doğru bir hare _ 200 aral 1 300 

rakipleri Taksim Uzerüıde miis-
kette bulunabilmek İ"-in ikill\ l Y 1 ::uı 7..e baliğ oldu. bet bir netice alma.lan beklene-

:-.· Savlet Şlraroaki adamlarına bilir' • 
teşrin ayını beklemiye mecbur ~ ha.herler gönderiyordu. o 
olduğunu Sir Persi'ye haber ver büyük muharebeden sonra gön
miştL Halbuki merkezde Savlet- derdiği bir mesajda İngilizlerin 
üddüvelenin kuvvetleri Karim- Hintli knvvetJerinden yüzlerce 
nilerle birlikte 8000 kişiye ba- kişiyi öldürdüğünü, halbuki kem 
liğ olduğu halde İngilizlerinki disinden yalnız bir kişinin öldü-
2200 kadardı. ğünü bildiriyo~·du. 

Savletüddüveie bu kuvvetlerle Şirazlıla.r kwa.ma hazırdılar. 
İngilizlere harp aQmıştı. Şirnz- Fakat 17 haziran sabahı uyan
dan körfeze giden yol ti.zerinde d.ıklan zaman Şira.zın belli ı..nn}ı 
ve 8000 millik bir mesafede ·· t uaq 
Hankebia mevkii vardır. Savlet muessesc ve binalarının ngiliz-
kuvvetıedni orada ta.hşit etmiş- ler tarafından işgal ed.ilıniş ol
ti. Aynca Nsir Divan da 1500 duğunu gör<li.Uer. 
kisilik kuvveti ile H:ıneizinan Bu ımanza.ra karşısında cesa
mevkiini çevirmişti. Savlettüd _ retleri kırıldı ve isyan vaziyeti 
düvele İngilizlerin bütün kuvvet bazı heyecanlı nutukların ira
lerile Haneizinana yardıma koş- dından ibaret kaldı. Pazarlar a
malannı bekliyordu. Orada n!- çıldı. Dükk8.nları ve sokakları 
gilizler:i gerilerinden vuracak _ ile şehir tabii manLa.rasına de
tı. vam etti. Harbin bu safhasını 

Beşiktaş stadının son ve gü
nün en mühim maçı Beşiktaş • 
lstanbulspor karşılaşmasıdır. 
Dört senedenberi lstanbul liğ 
birinciliğini muhafaza eden ge. 
çen sene ne liğ de ne de millt 
küme maçJ.annda hiçbir takımın 
yenmeğe muvaffak olamadığı 
Beşiktaş, bu yıl zayıf bir kad
ro taşımaktadır. !sta.nbulspor 
ise iki haftadır çıkardığı üs
tün oyunlarla kuvvetli bir ekip 
olduğunu isbat etmiştir. Bu iti
barla siyah beyazlıların, san 
siyah takımı kuvvetli ve tehli
keli bir rakip olarak kabul et
meleri eb:eiridir. 25 mayısta gün doğarken İn- İngilizler ka.za.nmı.'ştı. Kaşkaylı-

giliz kuvvetlcriKa.şkay tahaş.~iit lann ve Savletüddüvelecin bun- ___ _ 

:~ıı;:.·ııı0~ d~:.f;t~ ::.t=~: ~~~.:ı~ ~r; 1 ~ADYO ·pffOGRAMI 1 pı~aya koyuldu. Kabileler ce- hezımetten ıbarettır. Son harp-
surane harp ettiler ve sonra ten sonraSavletüddüvcleyi takip 
8000 metre irtifada ve Hanike- edenler ve ona taraftar olanlar 5 B.Teşrin 1941 -
bis civannda.ki dağa çekildıler. da ondıın kaçWar. 

Hemen hemen bütün Takibos- 8.30 Program 18.40 Fasıl sazı 
Savletüddüvele ile yarund:ı.ki tanlılarla civar halkından gelen 8.33 Muzlk 19.30 llııberler 

reisler muhariplerini şöyle 8 45 H b ı 19 45 c-

8 EM T I 

Usküdar &?lAmiahefendi mahalle
sinde Çıkmazkürkçü Kürkçümünir 
sokağında eski 9, 9 mü. 9 mü. yeni 
11, 13, 15, 17 No. lı 

Dörı ev 

Ev 

Mı;tıarn"'" 
lı:•Y"''tl 
ıoOO 

1600 Fatih Atikmustafapaşa mahallesinde 
Hamam soka~nda eski 14 yeni 
14 No. 

Arttırma 1 - 10/10/1941 taıih:ne diiŞ<>n Cuma günü yapılat·ak ,,e 1~ 
ten 16 ya kadar devam edecektir. 

İhale arttırma sonunda en yüksek bedel vrrene yapılır. 
2 - Arttırmaya girmek için muh:ımmen ktym~tin % 15 şJ nisb('tııııl' 

pey akçesi yatırmak lftzımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin geri kalanı aekiz senede ı;ellİ' 
müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 8.S faize t5bldlr. 

4 - Taksitler ödeninceye kadar gayri nı~nkul sandıta birinci deı# • 
de ipotekli kalır. 

~ - Blnalann totoinıfları ıandı k dnhıllndckJ satış salonunda &ritıl' 
olunmaktadır. Fazla tafsilat almak ı ~in stılona müracaat edilir. (858') 

lstanbul De/terdarlığından 
Doıya 

No. 

8/6380 

· 62159/581 

6230ı/87 

62301/2231 

J2301/20ff 

N100/ 2U4 

62301/2715 

52301/2716 

';2301/2714 

j2301/2721 

122/124~ 

2/66 

2301/1908 

1/2518 

3/217 

Nev'i 
Muhammen 

bedeli Te"11ıı" 
Galata Yenicami Mah. Zindankapı 
So. E: l, 3, 5 No. lu 3 ;ıdet balıkçı 

mağazası. 3720 

Ku~ükı.1azar Sarıdemir Mah. E: Ha
~pkapı Ay:ızma Y: Keresteciler iğ-
diş So. E: 467, 469 Y: 57, 59, 3511 
Kapı No. lu mdazanın H8/5760 
hissesi. 

Büyül<earşı Çukw· han wt kattıı ıı 

No. lı oda. 
Mercanda ttneci han alt katında 

3/6 kapı No. lı iki oda. 

Büyüktaı şı Astarcı han alt katıııda 
12, 13, 14 No. lı kargir oda. 
F enerde Tahta.minare Mah. Küprıi
~ı caddesinde 7, 9, 11 No. lı 96 M2 
3 arsa. 

Beyoğlu Billbiil mııh. Kavun So. E: 
' 16 Y: 8 No. 1ı 132 M2 arsa. 

Kadıköy Osmaıuıia Mah. Kuşd.}i !>O. 

S7, 59 No. lı dükkanlı e\·in 2/·13 
hissesi. 

Kadıköy Osmanaga mah, Tayyarecı 
Sami So. E: 54 Y: 2/1 ~o. lı kargir ev. 
Kadıköy Osmanaı:a mah. Söi;ütlucC'S 
mc So. E: 159 Y: 304, 2 No. lı odalı 
düiı.kinın 2/8 hicısesi. 

Kadıköy Osman:ıl:a ınah. Çilek so. 
E: 122 Mü. Y: 59 No. lı ahşap evio 
30/1024 hissesi. 
'l'ahtakaledc? Balkaparu han üst ka
tında 12 kapı No. lı odunın 45/270 
h issesi. 

ttsküdnr Murat Reis , mah. Çıkma~ 
binbaşı so. E: 8 Y: 10 No. lı 920 
M2 arsa. 

Eminönü Yavuz Sinan mah. Mah -
mudiye caddesinde E: 4, 6 Y: 2 No. lı 
dilkkılnın 269/4224 bi:o;sesi. 

Fenerde Küçiik Mustafapnşa Mah, 
Küçilkmust.::ı!apaşa caddesinde E: 49 
Y: 69, 69/l kapı No. ıı odalı dilkka
nın 1748/2520 h~sesi. 

Galatada Yazıcı Mah. Dibek _ Hoca 
Ali So. E: 68 Y: 34 No. lı evin J/ 2 

71 

270 

1800 

5.tO 

225 

130 

55 

3240 

352.38 

85 

30 

320 

8f 

839 

J79 

17 

10 

. 
4,5f 

243 

2cı.~ 

e.s• 

2.50 

,,.. 

o.:ıo 

hisseııi. 360 27 

Yukarıda yazılı gayri menkul1er 13/10/1941 Pazartesi ı?On\1 ıaat 15 ili 
MUUI Emlik Müdürlüğünde toplanacak olan komisyonda aı.;ık arttırrns .~ 
ayn ayn satılacakbr. Fazla izahat için Milli Emlllk 4 üncü kalc:ıı1ıı' 
müracaat. (8536) 

=========================~:;:::;=:======~ t"""'i ediyorlardı: Lıgı'lı.z" . kuv _ muharipler köylerine, evlerine · a er er · ::.erbest 
"""" · döndüler. Fa.kat Vasmus hala 9.00 Müzik 19.55 MUıik 

vetle;rinin çoğunu Hintliler leş.. Nasır Divan ile birlikte, Ka& 9.30 Evin saati 20.15 Konusma 
kil ediyorlar. Bunlar fena asker- runlular arasında idi. * 20.30 Müzik 
dir. Elimizdeki mitralyözlerle a- Bundan sonra Sir Persi Sav- 12.30 Program 21 .00 7.iraat 

DOKTOR IB 

HAFIZ CEMAl4 1 Askerlik işleri 
teş açınca bunlar hemen ters yü 1 12 33 Sa T • 
zil geri çevrilip ka.çacaklaı-dır. etüddüveleyi zayıflatmak için si · z akvımı 

Fılhakika ellerinde bı·r tek ya.si vasıtalara müracaat etti. eserleri 21.10 Müzik 
12.45 Haberler 21 35 Ankara at 

mitralyöz de vardı. Fakat bu (Arkası var) 13.00 Saz 
telkinlerin tesiri fena oldu. Çünkü 14 oo Müz.ik (pH 
anlan takviye eden ve birleşti- (1) /.falmndur ki Boldulc diş-ı · 
ren ancak korku idi. Korku za- Zerine geçirdiğini öc.ru lma7.:111a- 111 oo Program 
il olunı:a aralarındaki birlik de yan bir köpek 'in~idir. 18.03 Mü7 ik 

zail oldu. Şiımdi arala.nnda müt-
1 ==-=============-== 

Ylll'ı~ları 

21.45 Müzik 
22.30 Haberler 
22.45 Mii1ik 
23 00 Knp;mı:ı 

0.eküdar Aıkerlik Şubesinden: Lokman Hekif11 
Dahiliye l\lütch888111 

Divanyolu 

YMek sını1 8 hesap memuru oltıp 
halen avakibi meçhul kaldığı anl<ı'iı- ı 

lan Yervant ojtlu Ohanncsin derlıcl 1 
şubeye müracaaı et~es_ı_ııı_z_ım geldı(;i._ı ~~~-~~~~~~~~~~"' 
Sahibi: A. Cemateddln SarııçoQlu Neşriyat Müdürü: Maclt çetlfl 
Ba.1ıldığı yer: (H. Bekir GUrıoylar ve A. Cemaleddln Saraço61u matbaa••> 

/ 
hiş bir kavğa ba.~lamıştı: Mağ-
lüp edilecek olan İngiliz ordusu
nun en iyi katır ve atla.rı.nı tak
sim edemiyorlardı. 

Bundan sonra, iki taraf ara
sında yağma b~ladı. h-anlılar 
bağı.np çağınrlarken Hintli as
kerler emin ve kat'i adımlarla 
tepeye doğru yürüyorlardı. Sav
letin karargfilıına yapılan bom
ba.rdımantla.n sonra çıkan karı
şıklıktan iBtüade edilerek sün

,. • mi\ 

BERLITZ 
İstanbul Defterdarlığı muamele ve istihlak vergileı·i 

merkez tahakkuk şefliğinden 

ğü hücumuna geçildi. 
Savletin askerleri cesur bir 

müdafaaya tutu~uşlardı. Fa
kat aralarmda itimattan eser 
yoktu. 250 ölü ve 4-50 yaralı ve-

t~tikJal Caddesi No. 2!H 
Fransızca, lngilizce ve 
Almanca lisanlarında 

Akşam kurstan 
Haftada 3 ders 

Ayda 4 lira 
Tecrübe dersi ;'".ra.Sız 

Mükellefin adı 

Aram Ke\'orkyan 
Marıka Pepo 

111 

MoniC::ıtur:ıcı 

Sucuk ımali 

Verginin Senesi Aılı 

nev'i 

tstihlAk 934 69.50 
Muamele 938 216.68 

Yukarıda adı Taı.ılı olan mükellef namına matruh 
karıda gösterilmiştir. 

Verginin YekOn ltitaz komlıyonu karıı'1 

cezası tarihi num;ra•1 _____ __...,.., 

69.50 31/7/ 940 1720 
216.68 7/ 1U 93R 45200 

dşl>u karar vergiler temyiz korn!S' 
yonu l inci daire reisl.ğinirı 16/ 12/ 
1940 tarih VC! 8053 s..ıyılı kararııe 
nakzcclilmiştir.> 

muamele ve istlhlfık vergileri safahatı 'f1J' 

Yapılan araştırmada mükellefler bulunnmamış ve adreslerini de subı:-yc bildirmemiş 
iJndan keyfiyet 3692 sayılı kanunun 10 uncu maddC''iİO" ı t lı c "D tJf n tebliı.; olunur. 

oldukları anlıışıl<JJ' 
(8t'34) 


