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tran tıiMt-. geçen VeUalui Majeste ~pur ve yeni lmn K~M 

Şehinşah 
oğlu lehine 

Tahtdan 
çekildi 

Feragate sebep 
Şahın sıhhi vazi

yeti imiş 

1 ran 
tamamen 

işgal 
ediliyor 

Müttefik kuvvet
ler bugün Tahrana 

giriyorlar 

Berlm, ı& (a.a.} - Alman or 
dualrı baş kumandanlığının teb
liği: 

Ukrayıaa.da Alman ordusuna 
mensup teşekküleler Alman ha.
va kuvvetlerile iş birliği yapa
rak cüretli hüeumalrda bulun
mu~ ve aşağı Dnieperin geni' 
mecrası üzerinde en mühim nok
taıanla. köprüba.fılan kurnıllf
lardır. Günlerce st1ren muhar~ 
belerde bu lıtöprüba,lannın düş
manın zırhlı teşekküllerinin mü
zakeresinin müza.heretile yap
tığı fiddetli hüeunilara mukav~ 
metinden ve genişlemesinden 
sonra, Alman tiimenleri bUyük 
bir cephe Ullırinde !l&l'k& doğru 
ilerlemeale devam etmektedir. 

Berlin, 16 (a.a.) - Nejredi
imh....S bir telılll: 

')ıı birinci. yirmi yedinci ve 
otuz dördündl Rua ordulanna 

( ... • •yfa 1 .etun 1 de) 

Amerikan douaoması 

At/antikte 
faaliyete 

[!~~a~,'!~yk!abancıl~~ı R başl;~ıd 
ooseve tın e-

J ngi liz le ri aldatmak için - mokrasilere yapı-
ilk meyvalar lan yardımlar hak-

kındaki mesajı 

iDARE YERi 
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Tdgraf: YENİ SABAH İ8talllıılll 

TEl.D'ON: _,. 

Her yerde S Karaı-

L[ARP VAZiYEfil 

Kış muharebeleri 
• 

Asri ordular.bütün zorlukları yenmek 
üzere lıer tedbiri alacaklardır. 

( YAZAN: . ) 

1 Emekli General /(emal J(cçer J 
Kış, havat ve harekat üzerin

de müesirdi. Harekftt atalete 
mahkum olmakla beraber, C"ıvle 
haller ve hadiseler zuhur eder
·kı. cephede durgunluklar baş 
~österir. Harekat çerçevelenir. 
~arruz yapılsa bile de çok mah 
~t hedeflidir. 

Kar, yorucu; s~uklar dondu
rucudur. Taze karlar, rüzgar
la da okşayınca, boğucu bir te
sir yapar. Yolla. izler kapanır. 
Yürüş ve görüş kabiliyeti azalır. 

Taze vağan kalın bir kar ta
bakası, tipinin bıriktirdiği kar 
yığınları ve çözülen karlar, ha
rekata büyük engeller teşkil e
derler. 

Kar arazinin te.şckkülatını de
f{iştirir. Nefer, dümdüz ve bem 
beyaz bir satıhtan başka bir şey 
ıJZÖremez. Yollar temız]encbilse
ler de, köy yollarını ve patika
ları seçmek, geçilir bir durumu 
getinncık çok ~iiçtür. Yol dışın
da yayaların, athlarm, tekerlek 
li vasıtaların, hatta otörlü va
sıtaların tahrki unkansız bir ha
le gelebilir. 

çinde sona erdirmek imkansız 
gibidir. Uzun müddet kalınan 
mıntakalarda, ormalnar mevcut 
olduğu halde. barınılacak yuva
lar, barakalar tedariki müm-

Sonu ıayf~ 2 sütun 3 de) 

ALMAN-RUS 1 

HAR t 1 

JJ/osk<ıva bildiriyor
1 

Romen. şehirleri 
tayyarelerimiz tara 
f ından bombalandı 
Leningraddan 

Londraya mesaj 
Mosköova, 16 ( a.a.) - Sovyet 

tebliği: 

Ankara. 16 (a.a.) - -Cüın
huriyet Halk Partisi Meclis gnı
pu umumi heyeti bugün saat 1~ 
de reis ,·ekili Seyhan mebwıu 
Hilmi Uranın reisliğinde toplan
dı. 

Refah llcidisesi 
CelHCnin açılmasını mütealnp 

söz alan Milli Müdafaa Vekili 
Saffet Ankan Refah vapu.nı fa
ciası hakkında cereyan etmekte 
bulwuuı adli tahkikat ür.erinde 
grup umumi heyetini ~Jir • 
miştir. 

Milli Müdafaa Vekılin.iıı ia
hauna nazaran adll tahki.kat ta.
bii seyrini takip etmektedir. 

Harioı~_.... ..... 
Milli Müdafaa Vekilinin imla& 

tını m\iteakip Jdtnöye geJm ifa,. 
riciye Vekili Ş8Ja1l Suuoila 
son haftalar zarfmda eereyu 
etmiş olan dt1nya siyasi hldille
lerinden grup mnuml heyetine 
mufassal isahatıa haberdar ~ 

(a.,t• ı .Utua 5 •ı 

Alman 
gazeteleri 
lsveca siddefle 

' hücum ediyorıar 
"İsveç milletin .. ı
müsalimetperver 
bir millet olduğu

nu kimse iddia 
edemez,, 

Berlin, 16 (a.a.) - Gazeteler 
İsveç münakalat nazın, M. An
derson tarafından yapılan be -
yanat hakkında teferruatta bu
lunuyorlar. 

Gareteler bu beyanatta 1sve
çin Avrupanın tahribine hadim 
olmak istemediğini, bildiren söz 
leri bilhassa. kaydediyorlar. 

Völkismher Beobachter gaze
tesi diyor ki: 

daki kaıbilelerin maişet nisbeti
nc göre gene çok yüksek bir 
miktardı. Bundan dolayı Taci
bostanlılar işi ciddi addetmemiş
ler, va.da inanmamışla.rdır. Başhyan bir teşebbüsü gün i-

Dün, biltün gün, tekmil cep
( Sonu 1111yfa 3 ıütun 3 de) 1 

Vaşington, 16 (a.a.) - Bu
günkü salı gününden itibaren 1 
Amerikanın AUfıntik filosu A-1 
merika ile tzlanda arasında icar 
ve iare kanunu mucibince nak- 1 _ 
!edilecek hamuleleri silahla mü- ====================================== 

İsveç milletinin, Avrupa me
deniyet eserine iştirak etmek 
istiyen müsalemetperver bir 
millet olduğunu kimse iddia e
demez. Fakat biz şu kanaatu. 
yiz ki Almanya ve müttefikleri 
bütün medeniyetin müthiş düş
manı olan bolşevizmi ezemedik
leritakdirde İsveçliler medc.ni
yetle meşgul olmak fırsatını pek 
az bulacaklardır. M. Anderson 
ıse Alrnanva ile müttefiklerinin 
gördükleri buişe "medeniyetin 
tahribi,. atlını vermektedir: 

daf aa için derpiş edilen harekete 1 
için bir soğuk duş teşkil ettiği-, çarpan Japonların Uzak şarkta hazır bulunmaktadır. 
ne büyük bir kuvvetle ihtimal Çinlileri rahat bırakmak, Ame - Roo8eveltVı raponı 
verilebilir. Çünkü ondan sonra- rikan ve hıgiliz nüfuzwıa ta- Va.şi.ngton, 16 (a.a.) _ -M. 
dır ki Japonlar mütecaviz lisan- hammill etmek suretıle ya.şama- Rooseveltin kiralama ve ödünç Elen vat:ıni ve ebedi isüklAH için Elen çocukları zın g<lndereceii yirmi beı; ton gıda 
la.rını, taşkın tavırlarını bıraka- ğa katıanmalarlll& imkan yok - verme kanununun mevkii tat- ölen kahramanların arkada bıraklık- maddesi bir scmboldur. O yırmı beş 
rak Amerika ile bir anlaşmak ça tur. .bike girmesi hakkında parla- ları on bınlcrce çocuk... ton gıda, yirmi beş milyon sevgınin 
resine baş vurmuşlardır. Fakat Japonlar, çok düşünceli mentoya tevdi ettiği raporlar Ve harp rernketlne ul:ramış t.ahııın- Yazan : Aka Gündüz bir zerresidlr. 
Amerı'ka ı'le Japonyanın anlaş ve ihtiyatlı hareket ettikleri için milllu bir miUetm kucaklarına baı.1ık Atalar sözüdur: Çam sakız.ı, çobav (Sonu eayfa 8 sütun 6 da) 

ması ne dereceye kadar kabil - Uzak şark hakimiyetinin imkin ==========:=.;===== lan yüz bınlercc çocuk.,. arma~anı. 
dir? Biz Japonyanın Amerika sızlığına kanaat getirince, daha Tarihini bir defa daha şan ve şe- sırga gibi akışı bir çok zorluklrır çıka Ne yapalım ki bugün !çın çam sa-
ve İngiltere ile Uzak şarkta ha: münaııip fırsatlara intizaren, itlı ... Wll~--1'111111111111111 .. ~-' rene doldurmuş bir toprııiın ihtiyar- rıyordu. Nihayet bu zorluklar, yerle- kızı armağan edebilıyoruz. Bunu ilk 
kiki bir anlaşma arzu edeceklen muvakkat bir tesviye tarzı ara- r._ u• • ze ı ı ı• k ları hastaları... rini kolaylıklara bırakıyor. Hu ko - ve son sayamayız. Kış gelmeden (hu-
ne kat'iyen inanmayız. Japonlar ma.ğa meyletmeleri pek ihtimal '-1 Hepsi, ne varsa topyekun, tasavvur laylıklarm daha maddi b.r lulde ı;usi) ıcıda teberriılerinin de Kızılayı-
anıacı.ıımazlar Çün' kil bütün e- dahilindedir. Ne olsa Amerika- , ""'lemeı. bir ıztırap içındcdir. Bunun artnıasını bekliyoruz. G6 en knı·an- mızı takviye edeccgine kanaat1miz 
men;;! Uzak. şarka mutlak ve Iılardan az çok bir şey kopara. Kral ıçesi ;'tışetini, rakamla, hendese ile belki lık aylar çabuk unutulur~ u '\iar. 
mUnferid surette hakim olmak caklarını biliyorlar. Avnıpada ölçemcyız. Fakat vicdanlarımızda, Kahraman Elen milletine k~rşı gös Kuçuk pakeUcr içinde Kızılayımı-
tır. Üçler misakı Japonların gö- Rus mukavemeti devam ettiği kallılerlmizde taınamile duyuyoruz. terilen civanmerdce musanrnhn Vtl za gondcrilecek &ekcrli gıda m d Je-
zü önüne Umide cesaret edeme- müddetçe Japonlar bu ihtiyat Pek yakında Elbette duyacağız. Çünkü bizde -bn- yardımcf:...n dol:ıyı bütün muhnrip lcrı, karakış ortasında çocukl. ra. 
dikleri derecede geniş bir istila vaziyetini muhafaza edecekler- ---------- husus asırlarca. çok ıztırap çekmiş devletlere ve şefkat teşekh.ullcrıne h~ıstalara çok fayd::ılıdır. 
sabası açmıştır. Bu muazzam dir. Vekayiln lnkişaflna gijre Yen.. Sabah bir millet.in çocuklarıyız, ayrı ııyrı ve aynj dcreı..:cde tc ekkur~ Bunu bir teklıf olarıık d<'ğil, bır 
hUlyaya kavuştuklarma onlar onlarc!a ya eski harisi ci.hlarına Onlara yardımı biz hepimi?. ve etmeğl insanlık vazifesi biliriz. 1 t tkik m~u olaı ak Kmlayu e-
bir ln i"İn inandılar Ye kendile- · avdet ederler, ya bugün varacak1 dünyanın mühim bir k··-ı düdlndU Bu çoc .. ı.•-ra -daim" mlıınt>ttarı dıvoı um çu· nku· o ıdn: "Ok daha ıyı 
rın. i Uzal<k markın sahibi ve amiri lan muvakkat bir anlaşma de- Sütunla .. ında ...... v~· • uıuu .. 1 . . ..,... ... " 

"i- ı ' Ne çare ki :zamanın, hAdiselerin ka- olduğumuz, altın yürekli- Kız.ılayımı- bılir. 

gördiller. Haris ve müt:earrız ol- vam edip pusuya yatarlar. =================================~ duklan her bareketlerile göze Hüseyin Cald YALÇIN = _..,. _ ~ ~ 

---ıl F 1KRA1---



Sayfa.: 2 iYENl SABAH 

\ Cerrah p~şa ( c: E R B E R L E R 1]
1

!' 
hastahanesmde - ,,, - - ~~!5~,.., 

DÜŞÜNÜŞLER: 

Ruhumuzun freni 
Parmıllın.a bir l§ne batınca canı yanın insan tam kalbine taabet eden 

kurıundan acı duymaz, Uzviyetimizin oldullu kadar ınancvlyetimlzln de, 
btr bDyOk fe~ketler ve 11kıntılar kariısında duyguları uyu§luran bir fre· 
nl var. Eza ve keder kayna6ı otan hldlıeler tn,uayyen bir haddi attı mı 

veya haddinden fazla uzadı mı ruh bunlara kanıkaa~or ve artık aacılara 

bl"fl muafıyet keunıyor. 
Şimdi gözlerlmlzln önünde cereyan etmekte olan bDyUk dünya tra· 

J dlslnln ilk baıladıöı anları hatırlayın. Fel ket, bugUnküne glSrc ne kadar 
mahdud ölçUde ve bizden ne kadar uzaktaydı. Bununla beraber, o zaman 
bu be,ert maiyet kll'§tstnda duydı.ıtumın ta-Ur, 81'adan iki yıl geçtikten 
aonra ve harp akını bütün Avrupanın listOndon bir ılllndlr gibi qarak et· 
rafımızı çepçevre kuptttitı sırada ~lmlzl saran hliz(inden daha kuvvet· 
ı ydı. Facialar glSzlerlm{zln tinUnde birbirini kavaladıkçı t.raJlk vaıfından 
haylı kaybediyor. Real te hl..ı l;lmlzdcn alllnlyor ve biz ldleta bir fllm 
acyredlyormuıı gibi oluyoruz. Bir devre geliyor ki azabın yerini merak 
alıyOI" ve sonra gene bir devre geliyor ki :Jllerak bile kalma • 
yO': Alııılıyor. 

iç tıayatımı.zdakl 11kıntıı.r huauaunda ıs. ayni ruhi ~eyrı mDphede 
etmek mümkün! ilk zamanlarda en küçük bir mahrumiyet ihtimalini bU· 
yiik tellılarla karııhyarak dOkklnla ra hOcum eden ve evini depo hatfne 
get rmeye çalı n halkımız artık aak ndır. P yasada fU kalmadı, bu kal· 
madı. bu tükendi haberleri 1\mtli bizi cakt.ı gibi alikadar etmiyor. 

Tramvayların haline bakıyorum. Gersekten bir ıztırap kaynaCı olan 

• 
yenıpavyon 

Pazartesi günü 
açılıyor 

İstahbul Belediyesi Cerrah • 
paşa. hastahanesinde yeni tesis 
olunan cild servisi pa.za.rtcsL gü
nü ~ılacaktır. Bu servis 8 ya.
taklıdır ve cild ha.stnlarnle fren. 
gili oalnlara tahsis olunmuştur. 
Diğer taraftan Cerrahpaşa has
tahanesinde iruJaatı tamamlan -
mamış oaln Universite cerraht 
pavyonunun malzeme ve sair 
teçhlr.atı için 160 bin liralık bir 
paraya ihtiyaç vardır. Maarif 
VekaJeti sene içinde bu parayı 
vermeyi taahhüt ettiğinden cer
rahi vywmnun tamamlanma -
sı sene içinde mümkUn olacak -
tır. 

iz<! ham muayyen haddi aftı mı, arab:;ının içinde pestile dllnen yolcularda ================ 
f kllyet yerine bir nq'e havuı hiklm oluyor. Sabahtan beri yUz defa had· 
deden geçmlı biletçi ile karfllıklı nükteler s:avuruyor, Araaıra çellmslz bir 

1 vUcudd- ylik.eleft bir .. aı.nma nldısını kahkahalar basttrıyor. 
Ruhumuzun bu frenı blztm için ne buyük nımettlr. 

Yaşar Nabi Nayır 

mumııınnmmmt1IU1mıurnmm iIDllllliımıınınınıımn~mwmıınıını ıınınnmrıımıu 

lıitham ediyor !., 
Fransaya hiyanet eden ad!_~~! 

Yazan: A. Simone -15- <:eviren: H. Cahid Yalçın 

Rejanlık A.rlatokrt\tlıırın Jeekey 
Cleeblerı &1b mrf halisüddeın kım -
selere mOnhllSU' bulunuyordu. Bir -
birlenne ınnıf baiları l:uUvaç lumı-ı 
beUerl, iş mcntantlcn, ıı<>S)'t1l nıbıta

lar ve Snob!liklerlle merbut bulun n 
bir avuç adanı kcndı.lcrıne iltib k ··
mek lstlyecek bilgilere kartı 

Ailam. m~tklr bır kütle tefkll 
ediyorlardı. Bunl r aynı lonl;;ıru, 

~ moda kluplere devam ederler, 
birbırlerik rekabet ve muc dcl ye 
cfriş rlerdı. 1"1ıkat m~-ek menfa
atıeri ~ cıddi bır t -
did peyda ohırı hemen bir~ırler. 

Anüannda f~ olab k tnUün 
üd.ll4!lan ortadan kaldınrlar, kuv -
v.ticrınln isünAd. etilli 6o6y 1 nıuımı 
uilam bir halde muhafau etmek ga 
7C5lJli takip eylerlcrd.ı. Milletm ra
ııuu onlar kontrol altında t.utarlım:lı. 

B nııennleyh m•mleketin sanayi me
kanızmal .. nndan t<t.:un:ı hAkım bu
hnw,yorlardı. Aü.erl sııufın başında
ki kim ın lle yakın ınuna~e -
Mtıcn vardı u ref)enn çoiunu ayni 
•Oelerin y n dallArınd vct• .,, 
dı XUbıenln en 7\lbe'lt fef'erlnin 
bazılan Ue karabetlerf hal% idiler. 0-
tutıan. 7 ~ri, damadl r h.:rricıve 

ner.aretind.. maliye nezare.tiode ve 
devtet duircl r de de mühııil mev-

tutuyorlardı. Fransayı ecnebi 
men\leketlerde !l edm dıtilnm t

lar da oolarm arnsından yr.tlşiyordu. 
Kendı Biye~ pnrtilerlne ve gruplarına 
pgr " ıyorlardı hem d bol bol. 
:Malı1c: cıkluklan yahut kontrol nıtın
de uluodurdu!dan Ca7.etder VB ıtı:ı

ırUe cfkln u.murniyQfi t.stedikleri &ek
!ıe ~ı..uyodardl. 

1Jte Yülaek Danka kabine üzcrin
detı".t nültızu, 1 ct-nab partllen u
uruıdeki luıatrcılu v Framad ki 
pek nuftulu gazctclcıı vuıhuı ı .. ha
ktıtatte l:'rn polltlktwnt kontrol 
albnda tutrnaktadK". Baoluımn wnhi 
uwrıdur. Fatkltt Franeız muharrırlto -
riodca I' Dclııidlrun dediği gibi 

nk.ıı datınıı c J)t'rlenn bbür t.anı
tındn alıruftır t 1848 ~ banka lı
bentl demokraUar ııleyhınd müca
dele tti ve Fr manın p r u: pul
sw: halk ktıtletıinın bir 1:r.f nı ten
kildekl ddet v v seti tle ~ret 
bulmu bır mUitAri olan cncral 
ea .. ~ı:ıac tanduıı tuttu Dab:ı Mnra 
Bsnka çuncu N poleoo 11 rnil$terelı: 

ltarcket ed k onun ijedıd dıktatürlü 
mUzahcret1e bulundu. 1870 d 

Fransrt - ~a harbındeo sonra, 
Fransız Banluıııı halka karaı marc
f Mac aban ve kr:ıli.ydçilcr taraf 
tan oldu. Dl'eyfus el e3IUl.Smda 
Banka, Both!cbUdlcrc rafm~n. Drey 
tu aleyhtadmıruı para ılr. yardım 

etti. 191.j - 18 harbini müteakip ilk 

ABONE BEDELi 
TUrklye lon•bl 

llN&L.IK 1400 Krf. 1700 Krt. 
1 AVL.IK 710 • 1410 • 
1 AVLU( 400 • IOO • 

AYLIK 1IO • 100 • 
TAKViM 

HllJR 135 GÜN 260 AY 9 

1360 

Şaban 

25 

oı ... , 
11.26 
6.42 
Aktam 

12.00 
18.16 

17 
EYLOl 
1941 

1357 

Eylül 
4 

Çarşamba 

Ol•• lklıt41 

5.52 9.22 f?ranr 
12.08 15,38 Vmtı 1 
Vıtaı lmuk 

1.32 9.44 Ennl 

19.50 4.01 Vaaatl 

on &ene tr;tndc, Banka l':duard Her
rıot'nun lkı radikal 005)&1 hUku
metı aleyhinde mücadeleye gır!~, 

onları dU1ünnc ~ nıı.ı\ atrak ol u. O 
z.oınımlaı Hcmot'nun dedı.:ı &ıbı, 
B n uı l.ıır ~para knlcıu> t il cdı
yordu. Hıç b.r hukômct bwulu l.ıir 

gedik açma •a muv:ıfüık olamazdı. 

Bır defa, bu) ilk hr.ırp ~n d:ı, Cle
m ~ u kUi derecede nuruz \C kud 
rctı olmadı ınd:ın şıkfıyct odiyordu. 
Bır m bus sordu cöyl amma, ıı.zdcn 
daha nüfuz ve kudret :ıhibı k.m 
\tar?> Kapl n derhal ınukabcle etti: 

1 dl' usa Bankw.sırun rcjanlıırı ':ıo 

Buyuk harp e nasınd Mussolini 
i::Slyayı ınuttofıkll'r yıırundn harbe l 
sol,mnk ıçın mucııdcle ed ) ordu. O
nun · rctifi bu yreUe o ~vr o 

Frn1151z bütrum ti büyü bır comcrd-ı 
Ukfo para hu:nıaunda yordım ediyor
du. Duc;e 1lalyada iktıdar mevkime 
,.ukı.cldıktcn gonra, Fr:ı Bmlk&&l 
reJnnlonnın gozd 1 oldu. Onların 
gazeteleri la t rejlmlnın tiı b8'l:ın
gıeından ıübaren M olıniv h:ırp 

sonra::ı dcvres:nde Fnıns: alcyhınde
kl men' d~ufü hücurnlarwa ra -
men, milu ret göstcrd ler. Fr. ıst 
İtalyanın ornzı tı:ılt'pl ınuı Fr 
muırtcml.-kek!rlne yohut Fransanın 

nuıhk olcıutu topraklara d:ı i<!INl ol
ması bıle rejıınlarm t ı. tarafiı hay
renlı.klatıru ve takdir rlıklarıru ta
dJ cdeınedl. Fransa bankasının ken- f 
dı husus! mcnfaatlCS"inı n ılıt ı -ı 
fıı Ucrın üstüııe çıkannıısı ılk defa 
obrnk vukuıı gebnlyordu. Fnın ız -
Pnısya hııı-bi uı1uında da &nka 
Prusya şansöly Bıs.march üc bir ı 
uzl~a yapmay9 çalıpn Thıers ta
rafını tutmuştur. 

1933 de, HJUer ilı:tidıır mevkiine 
gcldı(ti \"akıt rejanlar Hitlenn Alınan 
amelelCf'ını ret oluna almasından, 
cTrode Unıont ları nrkas.ndan \'e 
butun lıbcrnl ve Sol partilerı m ıct

n~nden on derece keyıfienmişler
d . ı; rnn:oıayı Almanynn111 bır numa
ralı düşınnnı ilin etm mı -.e Meın 

Kampffda Fr nı:anın tecrıd \ 'C tez-1 
lilıııl programının b:ıeını:ı çıkantl41smı j 
affetme/! hııur idıler. H tlcr n reji
mm,n ılk gününden ıtibaı en, cikı yuz 
aılct Rhuı nehnnln öle taratma ağ
z.ının ııuyu akıı kn bfilı:tı Kcnd.le -
rinden evvel Almııo bil)"Uk iŞ adam-ı 
larm ı yaptıkları gı.bı Hl lesi Avru
payı bo~vıklclkte!l kurtaroın bir ha-
1.fls.k r diye kabul Wer. HiUer hu
künle'Unın ılk ayl rı asında, bu 
bilkilrnctiıı 1 tıkrarı, devamı \'e muh
temel muvaffak yetlcrı hal;.kınd bnzı 

tcreddU<1ler bcsliyo l.ırdı Fakat 1934 
sene&l b~l;uıgıcmd , lki ) Uz Aile Hlt 
lerln ınisalını takip etmcyı ve i şekli 
siym bır nnl~ınasa "asıl olm yı 
zihlnlerine knt'ıycn sokmuşl:ırdı Da
ha o tarihte Fransa hır fnşut lt.tılya , 

ve nazı Almanya omeğine gorc bir 
f'Ckle ı;:lrmek l<,in olgun tc!Akkı edı
yorlardı. 

1036 da mcbman :meclisinin malı
ye lcomls7onu tarafından neşredilen 

bir rapor Fnı Banka ırun m.nnev
ralaruun ve teşc'ub:ıtının u tü11deki 
örtünün bir kosesilli k dırmakta -
dır, Banka şunlarla ıtham edıh,or
du. 

( l) Banka mcmleketı me.busl rının 
başının üst.ünden aUıy rak idare e
den bir oligarşinin elindedir. 

(2) Bankn ollgar~ ru:al nna yahut 
onl.aım şerikk!rine sair firmalara na
znran daha kolaylıkla ve JutufkArlık 
l:ı kredi açm tadır. , 

(3) Küçük ticaret evlerine kredi 
kolnylıklan yapmadığı hald bUyfık 
korporruıyonlara hududsuz kTedi ko
lııylıklıın gösteriyor. 

(4) lklncı derecedeki teşcbbilsleri 

ve mOteaddid hususi zlroat b nknla
rını gnyet :r.or mcvkle d ısurtiyor ve 
rrahvediyor. 

B r i u t kte nJasılıyordu ki 
t tş rej:ın lı:ı yfr! e lı şirkette z 
ldJler yahut lda lisl rınd bu-

• ~.':-.,.- . '.,. - 'S 

Ramazanı'loerif 
23 EylUl 1941 S h gtinU 

Rama.7.'lnı Şerifin iptidası ol
duğu ilin olunur . 

İstanbul MUftüsU 
F. tJZgcn 

ış m 
c• .. tara'ı 1 lnol aayfada) 

kundur. Fakat, değ.~tırilen mev 
zılocde _,, cnı muşkiliitla karşıla
şılır. 

Asri ordular, bütun zorlukln
n yenmek uzere her tedbırı a
lacaklardır. Fakat. tabiatın ha
kmı olaca~ını datma kabul et
m~ lazım gelır. 

~~~~~ 

lu.uuorlardı. Bu bahied.ilen sirltet .. 
}er otur. bır hususi bıırıkadan iki ı

mendıfeı· kumpaey ındnn, yedi çelik 
ve ı!ernıı kumpanyaaınd n nlU umu 
!ili bJnneU , eki& nı.adcn, on ilu 
lı:imyn, selt12! sı orta rk~inden te
rekkup ed yordu. R Jıın r, bır hUl
pc•t gıbı, ç:engellerııı.ı en mubım s -
ıınyi uz.enne ve Fran arun paraya 
r, ııteaW b merkez.leııne takınıı;
lıırdı. F at dal bud 1ıın milli hu
dudlardan arak yabnucı m mlclcet
lcre kadar Ul.3.ruyorou. 

RPJ:ıns heyetinde Frnnsaıun en 
j.. heyetine Fransanın C..'1 bd 

yük ~Htı t tröstilnun -yani Schneı 
acı Cr t'yu_ t.cwsil eden dem 
ıa::ılı Euı:ene Schncıdcr Çck.oslovnıt

ynda en mübını tcslihat mucscecsi 
cJ n Şkod !abrik.411.;,.ı ıaıı hukım Unı

Otl Euro uıe baulun d rcl:sı idl. 

:Eo'ransa mebusan nıecllsıne nı uıdilcu 
kanaat verıci delillere gnrc, Şkoda 
rouesse cs.ının Fr nsu: müdUrtl n d 
hareketine gcn111 surette muavenette 
bulunm~tu. ıııa~ da Çekoslovakya
nm ı.ı~ sonra, Scbncıd r Şko-
d dakı Ws:..ıclerinı Alman • \tı. 
Bu pııuırlık Par eki Lnz.ııı'd kar -
d ıer fabrıkası taraflnd.ı.uı idare edıl 
miŞU. Bu bank d'1 NUan& heyetinde 
Max Du ıd - Weil tarafınd n tcmsıl 
cdılruekt idi. Lazard kıırdCil rm 
Frankiurttak1 Laıarc! - Sueyer - E
lıson hlınkasile \"e o dn Almony nın 
muazzam k.iınya sanayH tröstü ol n 
ı. G. Farbenln kaynniı Metal - Ge-

1 scll.scluıtt Ue sanılmt r.UT'Ctte irtlbab 

vnrdı. ı 
l. G. Farbeo lapanyada, cenubi A

merlknda ve Cind Kuhlmıuın'ın 

Fransız kımya sanayii trôstU tle iş
bırllğj yapmıştı. Bu tro: u Fransa 
Bankası rcjan hc:",retlnd Bene Du
cbemuı tems J eder. Dıkk te şayan
dır ki 1. G. F rbcnın hayaU eh mmi
yctı b:ıız aellilloz ınfilalt maddeleri 
fabrikalannda ayen.in yuzde yet 
m1ıi ı Fransız hissedarlar elinde -
dir. 

Fransız y n meclu azatand ıı bu
lunan reJan Frençrus Waud l Fran
sadıı en büyük mnden şırkctı ol n 
~ endcl tröstii.mın b:ışıdır. Fransanın 
pek nufuılu a::ır y 1 t o
nu olnn Comıt.e dcs Forg n de li
deridir. Wcndel grupunun maden o
cakları çelık döldim.haneleri ve yük

sek ocakları Fransız - Alman hu
dudundıı kdmdırleı·. Bunların bazılıı

n Fransada da, bazıları Almnnyıı -
nın Saar hm'tllisindcdir. 1914 de, bu
yük harp patlak vcrdif:ı zamon Cıyan 
az ından Wendclın en yaktn akro
balarındıın bı.ri Reichstaida aza idi. 

Cümhurrcısı Albert Lcbrun, Comi
te dcs Forgc tanı!ındnn dalma 10 -
tufkaran e muameleler ı:örmu:stü. 

Lorraineli bir maden mühcndJal ve 
kumpanya d.ircl.."törü olan Lebrun, 
fichevılle çcllkhaııesI idare mecli

sinde aza oldu,fu gıbi Comttenin de 
azası idı. 193ı den 1939 n kndar Ber 
linde Fransız seflrliI:indc bulunan 
F:rnn Ços Ponçctnln bu muazzam 
t~kilftt ile 61kı rabıtııl:ın vardı. Fran 
ç:ois Ponet Berlındc diplomatik va
zifesini dcnıhde ft"fn !~erinden oy
nlmadıın evvel Pnrsde Coml~nln 

her gunkO bültcnlru neşrediyordu. 

Berlind '·i Fr.tınsıı s f\rl için Fnın
çellk ra nnın lUmndlanru ha

iz bir adwn olmak b1r nn 'an idi. ı 
(Arkası wr) 

Tramvay guzargahı olan 
bütün yolları tramvay 

idaresi yapacak 
• 

Hükumet idare talimatnamesinde bu 
şekilde tadilat yaptı 

Heyeti Vekile, Nafia Vclile
tinin talebilc 1st.anbul Belediyesi 
Tramvay, El ktrik ve TUnel U
mum Müdürlüğ\i ta.limabıamo-

einde esaslı tadilat yapmlfbr. 
Butadili.t knramameai resm..l 
gazetede intişar temiş ve ala -
kadarlara tebliğ olunmuştur. 

Kararnameya nazaran Tram· 
vay, Llektrık ve Tünel işletme -
leri Umum 1tidürlüğU şehrimzi
de tramvay guzeı-guhı olan bü
tün yollaı la cadde ve bulvarları 
(yaya k<> ıi•11mlan da dahil ol
mak üzere) b.=lediyenin tercih 
edeceği şekılde asfnlt. pnrke ve 
yahut da roozn.yik p::ı.rke yapma
ğa mecbur tutulmaktadır. 

İdare aynca bu yolları her za. 
man ıyi bir şekilde tuta k v 
tanııratı mütemadiyesini deruh
de edecektir. 

• 

K~m dagd spor hareketler: 
her en~eli ezmıyc alıştırır. An. 
cak.. yuvasına, 1 ocağına bal!lı 

sına alışkın bır kütlenin kışın 
ve şehir ha~ atına ve ılık bava
sahrada ve k rlı rlaJ!larda yaşa
m.ası, muhrebe ..şını basarması
nı pürüssüz temın etmek hiç de 
kolnv deP;ildir. 

Finler j?lb, clünvanın en nam
lı sporculannın tabiat.\n ~lük 
lerim yendığl-ne şahdfz. Fakat, 
arazi, iklm ve hayat bu milleti 
döv ®ve vcttstirmi ti. Alman
ların ve Ruslnnn a,yru mukave
met kudret nı haiz bulunmadık 
ları rne.,.dıın,darı. O s beble, kt
& n r'la harele tın devam c-dece. 
l;ini kabul etmek miimkün de
~ldir. 
İkmal v ı.aşe huııust tedbirle

re ve uzun }'Tl~saiye düzum f!ÖS
terıı. 

Hava bel'{"~tının d .. vnmı. va. 
2-iyetc ve ~nrüs imlclnına b:ığ. 
l•dır. S!.m&lde l\ı:ıv . çok defa 
ka alıdır d 11 şik 'r 

F'ıs '8. Avn•oaı ın di mem 
lekete lerinde oldu~u kadnr da 
m ~kfın dP~lciir Tahrip ve ih
rk sc zorluklan t ırmı.ştır. 

Bıt ı:ününtin ordulnn, ruhu 
moHlr iJriicünden almaktadır. 
Snauldar motör h rekattn inti
?."m3 m!\ni olm•sa bile, kalın 
k"r taba1 nsı bur d bir firen 
rrtü ·ra dM-Pktir 
Kıs harek$•ı. bir ordunun mu 

kavemet k bıl • t-ini ölcmeve 
n ~'"r.cl :r vesıl ver b!Itr. Su 

bav. ~rtnin ruhuna hnkim ol
m"k vı> 0"''1 .,..,r d ınımda örnek 
t k' le ır ki eetınlıklere gö. 
pijo; "'f'rm"k ~~bildir Tecrühc
liİ7.lik, bHe izJik. v nl nrhm
hr ıs bu ruk zaviatla ödenir 

~ -s!min "iddetinP karı:ıı dur
mP. ivi v k"t"İ karar vermive. 
rı""c:'ıı)iv.,ıı. sev ive nf'f P itima 
~ 0 l-üvük ıer kudr in<' vabes
tedir. 

K•'ltn, u k vfe m wii fpo:"b 
b"' lp; v pıJ b;lmic:ti Sarkt 
P~ ht ·v!)('}l!rn öre veti.c;tiril
rt 'l· 1,,,.· idi l ll'n OTdulann. 

nl"l<l lh bu arazi ve ik
ı;.,.... hııo;in + b n n tl ve 
""" ~ .. rlı>vc k d.:ır kırAroğını şim 

ı..ı .. ıı k~!mt'l( 1!
0 

C"t ır 

~11ı."'- ·µk ol"P l)·r sev ic:p 

kıc:ı,., ll 'iviik fTlJkv c:I• harekat"' 
~""'"ll"r nrız olmasıdır. 

O seh,,ble 1m n "',:ı" ı.. 
b.,ıı;m "dan e rv 1 mf l--ım hed"" 
lf' .. · elde etrııelr VP 11· b"''h"' 
ro'i~ it bir • 7.ivett"' lrnr<: •ıl· 
mak mııks d•lc. "" bbü -
kı r\•p• ve sirld<> vermekted;,. 
H 0 rfd. Leni rad Ki •Pf v f' 
oPc:"'rm h ttn Mc-s ıw'lnın isl· 
tıdır &iph(>ı:;İz h1 rir~rli mır 
ta ları eld n cıkarmamak tl7""''" 

le c:ava<;an müdafaa ordusu ~ 
bu arada hıı-pal nacaktrr. V 
taarruz ordusu hı:ındi uıtınd· 
bu e:evevi tnkib ctmrktedir. 

Prenses Nevci-
• 

vanın cenazesı 

dün kaldırıldı 
Dün ölümünü teessürle haber 

diğimiz Prenses Nevcivanın ce
nazesi dün kaldırılmıştır. Mer
humenin cenaze namazı Teşvi
kiye camiinde kılınmış ve mü
teakiben ail makbe1'lSine def
nolunmuştur. 

Diğer ta.raftan ayni kararnn.
me ile idare tramvay oıünaka • 
IA~ tesrii noktasından tek 
hatlı yolların miimkiln olduğu 

kadar silratle çift hatta irca o
decektfr. ··-

Filips şi rkef i 
Yüzde sekiz yüz 

ihtikar suçile ad .. 
/iyeye veriliııor 
Tanınmış radyo ve le,·ıızi.matı 

elektrikiye satan Filips mües.'ie· 
inin ytizde sekız yur. kiır n 

ihtıkur yaptığı vnki şıkayetı r
d n anlaşılmıştır. 

Dün, Fiyat Mürakabc bUrosu 
memurları tarafından yapıl n 
tetkiklerde fii1ınldka bu mü€S -
sesede 16 k111 u. luk ampulün l O 
kuruşa satıldı ı görülmüstür. 
Yüzde sekiz yüz kfır ile ihtikar 
yapan Filips m\iessas i mcsul
lantı yapını tır. Toplanbda kaza 
leri adliyeye verilecektir. 

----"'°"'-----
Parti a 

( .&.ı,ı 1 inoidc) 

mi.ş ve bazı cevapları vermiştir. 
Ticaret '\lcl;-ılinin i:xıhatı 1 

Hariciye VekUınin izahatın
dan sonra grup umumi h y ti. 
nımamesinın dığer bir madd i 
ni teşkil eden Manisa mebusu 
General Nn.ci Tınaz ın hükumete 
tevsih etmiş olduğu tnkririnın 
müzekeresine g~ilmiştir. 

İhtikara karşı hüki'tmetin ne 
tedbirler a!makta oldui:'Unun 
izahını istiyen bu takriı·e cevap 
vermek i<;in Ticaret Vclali Münı 1 
taz Ökmen kiirsilye gelmı ve 
hayat pahahhğı ve ihtikar mev
zulnnnın ehemmiyeti bUtün 
memleketi al kadar etmiş ve 
nihayet f erdleri oldugu kadar 
bazı ~umrelen de töhmet albn· 
da bulunduran bır had.ise olması 
itibarile mev~uun ~ok et.raflı ve 
çok açık olnral. izah e· ilm~i 
liizumuna işaretle evvela be.yat 
pahalılığını ve ihtikarı tevlid e-
den imillerin, sonra bunlar 
kal'§l alınması gereken tedbirlı~ 
ri ve nihayet buuünkü tatbilınt 
ile ne yolda çalışnıakta olduğu
mu izah etmiştir-. 

Bu mevzuun bir kaç vek"leti 
alfı.kadar cd n wnumi kı.qmı u • 
rinde B vekil Doktor Retik 
Saydıun ds.lü heyete eslı iza- 1 
ha.t vermiştir. 

JrukCnnetin bu beynnntı P,"rup 
umumi hevetince miittcflknn 
tasvip olunıiıus ve sant 20 de n
ynsetçe ccl n.ye nihay t v r·ı
miştir. 

----ıuıc----

Çivi geliyor 

Harice ısmarlanan çivil r pey. 
dcrpey şehrimizP- gelmrktcdir. 

Bu cümled n < lara!< son glin
lıırde t tanb• 1 ınadent va it.ha
lat birliği nanuna killliyeUei 
miktarda çivi gelmiştir. Bu çi- . 
viler birlik azasına teni cdilc
cekti r. 

CürınU mcftıud uçüncü sulh cc· 
za ma~kemcsl, dün hayli oarıp alr 
kadın kavg sının neticesinde zuhur 
ed1:t1 cbir poll.&i hakaret> muhake· 
moslni görmtlştur. 

Suçlu Ştrefıye adında bir kadın· 
dır. Hırkat,er fte oturan terefıye, 

aynı evin üst katında oturan Naz• 

mlye adındaki genç kız ile her ne· 
~fişe bir tUrlll uyupmamıJtır. He· 
men hemen her llUf't muhtelif ae· 
l)ebler yuzlinden kavgaloar etmek· 
tc, blrblrlcrıne k•l'fl llerl oerl 
aöylınmektedirler. 

Nazmiye, Şerefiyedon Y•K• çok 
kllçllk olduğundan dallfta kendlalnl 
çatlatacak hareketler yapmakta ve 
$erof1ye ile alay etmektedir. 

Nihayet Nazmlyoden adamakıllı 
bir intikam almağı kuran Şerefiye, 
evvelki gUn tutmuı, gOzel bir pakat 
halinde hazırfadı~ı kazuratı, Naz• 

mlyenln odasına çıkarmı" masası· 
nın Uzerine koymuftur. Nazmiye 
biraz sonra gelmlı ve maunın üze· 
rlndo carılmıt. urmalannuJ, gUzel 

taksilere 
yapılan zam 

Yüzde otuz beşe 
çıkarıldı 

Şehrin ekmek ve nakil vasıta
ları ihitiyaçlann.ı tetkik etmek 
üzere bugün belediyede bir top
lantı yapmıştır. Toplantıda kaı.a. 
kaymakamları, belediye reis mu 
avini, iaşe müsteşarı, topnık o
fisi müdürü, belediye teftiş heye 
ti resi, iktisad mtıdUrü hazır bu
lunmuŞtur. 

Biltün kazalarda ekmeğin nor 
mal şekilde ve iyi olarak çıkma
sı ic;in teftişlerin sıkla.ştınlması 
fena ekmek 'mal ed n fırınlar 
hakkında ynrdım ce..:mru tatbik 
edHnıesi karnr·Jnr.tırılnnştır. ! 

Tnkc:ilerin zam m~lesi de gö 
rlişülmüstür $imdiye kadar tak 
sitlere yn.pılan zamla birlikte 
umumi zam miktarı ''\?.de 15 i 
bulmuştur. Fakat h • m'ktarın 
bugün!..'ii ihtivacı önlemiyccP~i 
?ö1.öniinde tutu'arnk VC'ni en 
yüzd 20 zamla umumi !<ı.m mik 
tarı yüzde 35 çıl·arıl~tır. 
--~-

Hava ~azı 
şirke inden ~i
kayet ed· iyor 

-0---

Eazı m.:ıtık~i.:ır""' p-k az 
gaz v ~r~r k ıih> r 

} p.) o;m '§ 

J:>m,, Fiyat Hürnkab"' bürosu
ua, bir hava gazi ihtıkaı· ihban 
yapılruı91. r. ltıba a gore Kadı
köy b:ıvagazı şırketi baz.ı mü:,ı
terilerine ısıtma kuvveti g t!t 
az llH u6 ı,anıo d , U.l l.l ı'l
ttl ı eı ınuı otu1'(}.1· ,u roı ıt.ı:ı.ka • 
larda ısıtma gr.!ı et az.la g ~ 're
mcktcdir! Lııtı ıtı ku. ••.'.!4.İ aL gtlı. 
karşınında Kailıkôyd\: oturan 
bir çok havagazı ınüı:ı•eı ilE'ri 
mang&l kömürü kullanmak ıncc· 
buriyetindr l:almakt dırlar. llı
bar salııbinin idJıasına göre bu, 
havagazı müşterılerini :nmnı. 
sokmnk ve solayısıle ihtikar yap 
ma.k demektir. 

Fiyat Mürakn.be büroıiu. tah
kikata başlamıştlr. 

---•o.&«---

Cton o .... i 
t 1 

Emniyet Altının Şube :Miidür 
1Uğünden, llistiksizlik yiızündcn 
garo.ja çckilmış otomobillerin 
a.dedi sorulmuştl\r. Altıncı Şube 
MüdürlUW bu arabaların mik -
ta.nnı tesbitle mew,uldür. ' 

Simdi sırasımı ? 
:'fazan : ULUN~ 

Diğer taraftan yakında o .. nıo 
bil lfı.sti~ı;i tevziatına başl na· 
caktır. Umit edildiğine gö ete ·
z.iata ileri e de dev m olunabı· 
leccktir. Bu ümidi kuvvetlendi· 
ren anıil. son zamanl3.rdn bnric
ten memleketimize oto'!'W'lob•l lis· 
tigi gclmir.; ve gelm kte buh n· 
atda i"t ·da sa' · nl • m" tı i n 
muş olmasıdır. Bu sef rki t vzi
sıra nuro rası dahilind y p 'a
caktır. Bu sıra mmıaralanum 
list.Psi rle hnzırlanmı tlr. J te inanmaları 
tasd k edildikten sonra fo liye- Ul.UN.ı\.l• 
te geçecektir. 'l'ıu,"dik if;inin ıse ___ ......,.....__.._.. __ ... 
bu hnftn sonunns olMP.zsa önü • 
müır.<Md hnftıuı.lr icm tamam 
tanınası kuvvetle mubtem ld.ir. 
Otomobil lfıstifti tl"v· iat sırrı nu· 
ma.rası yapılaca~ındnn sırası 
~lmiyenlerin müracs.atta bu • 
lunmamaları zaruridir. İlk eldPn 
t.e'"li edilecek lastikler 100 den 
afzladır. 

ına 

Bir muh ... kır k ... dm tt;V~ 
ediidi 

C:: latada Tünel civarınd !I 

mıma a fotoğraf maı:.ezıı ~ 
s:ıtaıı Nuvart adında bir ttnô 1ıı. 
o kuruşa saulması liz.ım gel 
bır İ1 fılmi 125 kuru ~ 
mış, yakalnnarak dün ikınci 
hye <!eY.Cl mahkemesince tc" 
olunmuştur. 

Ayni mahkeme, i danko.t'' 
Nalburluk yapan odon · 
çh ı ihtikanndan dolayı tc 
etmiştir. 

bir paket gl>rUncc, kcnd;aı evde 
yokken gelen bir miaafırln bıraktı· 
ğı hediye sanarak bunu hey canla 
açmıt. fakat lçindeklnı görünce de · 

::,;_:;;;.---

1 Açı h mllhe.feıe: 

rln bir hayrete, sonra hlddetlne dil 
çar ılmı.ıgtur. 

Numıye tabıf bunu yapanın ~·· 
reflye olduAunu anlamıt ve pür· 
hiddet ataOı ınml.Jtir. Bundan son· 
racını tab i tahmin ederalnl.z. 

1 k1 kadın ç uça birbiri erine 
giı-m Jler. nihayet komıul rın ve 
feryadların• yetiıen polislerin yır· 
dımlle ayrılarak karakola ~ötürUI· 
mUılerdlr. 

Ancak. Şerefiye burada da hıraı· 
nı alamamış ve tahkik.atı yapan 
polla Cafere de hakaretler ctm!Jtlr. 

§erefıye dün bu suçtan dolayı 
vorlldıCı üçUncU sulh ceza mahke · 
meslnde 31 gün hapse mahkOrn 

edllmlftlr. 
Karordan aonra dıprı çık rılan 

Şerefiye arpacı kumruau g b du· 
ıUnUrkcn. Nazmiye kahkah larl 
gülüyordu. 

,fi: 
Emekli Albay Bay R.:ı d TOrkttt 

l' 
rlektubunuzu tetkık ,,. tahıkılt , 

tik Elde cttiğ1mlz n ticeyi blldirU'-o 

rw:· Herk malum oLm sebebtd: 
' den dol yı nakil ... tası az.dır 11 

do yıı trnmvaylar hemen h~ 
ıunün her tind tıklım tJklım d ' 

ludur. Arr.unur vechlle bh- k pt ,e, 
girılip di erinden lnılmek mecbur 

ıı· 
t• knbuı edılırse mektubunu d:ı bt\ it 
sctt ni m ıı'ıc: va:uy d ha ı:" ti 
kendını rnıez mı" Trnm"'ıı!' 

,."t iniş kap•~n~ u:ıık b lr yerde olnn 
cu hcrkc5 ıte k:ık onuı , bu ı rı 

tınıı b b::ısa kendin<' 
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1=' ahim Bey ve . Moskova bildiriyor 

_ 
0 

iZ Rumen şehirleri 
l~lll ak §lnast Hl~•mn Ulu da tefrika edilen bu eaert kitap §eklinde bombardıman 

"e Pfl.oaaaya çıkarıldı. Eserin mliellıfl ne, kM"k senertk allevt huku-

d \'lrdo'. Hediye ıettlğl kitabın 9 -uhıfes1nde camimi btr cümle Ue d•ıd• 
Jf ~ııı tfttnden fazla Utifat ederek u hukuku hatırlatmak neuketinde e 1 1 
~ ~t~ltur:. Bundan dolayı kendisine çok m~kklr~. 

'l; ~ Qonderllen klup, yalnız k tiip-hane:mı zengınleftll'mok lç1n tıe
l 1t olsaydı o zaman tıen de aziz dostum Fazıl Ahmet Aykaç gl· 

tatıliıe, tcnklde sütunların l<lfl gelmediölnl ileri Giirerek 1ki bu
ıı, ıııuk tatlı bir kaside ile 1.Jln '91nden çıltardırrı. 

ltaı e:1ebt tılr eser kal"jl&tndJı bulundu(jum için bana bir tahlff ve 
_.~fısı teveccllh ediyor ve bu vazifen n. yanlarımı ta.kip cdefl 

11 tarımın huzurunda b:ına 'UıhmiJ ey'edlği a:Oır me.allyat bana kırk 
6~arnu bir (Şahı • ı . Stfls) gfb; tel kki ett rerek eserini lhl~ ta

ll'ı bir nnıh•rrire altmif g bi ltarafane tenkid ve muh la:meye 
td :Yor. 

ULUNAY! 

' ( Baı tarafı 1 inci sayfada} 

hede şiddetli muharebeler cere
ynn etmiştir. 

Sozyet hava. kuvvetleri Ru
manya.da, Kalas, Sa.lina, ve Kös.
:t.enceyi bomhlamışlardır. 

Alman - Rumen kıtaları Ode
aaü:wrinde bir hücuma tefebblia 
etmişlerse de, bu hücumlar, ka
rada ve denizde Sovyet kuvvet
leri tarafmdall püskürtillmtiş
tür. 

Estonyada, Almanlar, cumar-

imanlar Afrjkada 
faaliyete oeqtiler 

Tobrukciv 
mühi · b. 

rında 
tepe 

o undu 
Beriin, 16 ( .a.) - imatt 

Afrika.da Sonum cephesinde, At 
man kıtalnrı tankların mtıu.b&-

1 ıretile bir keif hareketinde bu
lunmuş ve düşman hatlarına 
kadar ilerlemişlerdir. Çetin bir 
muharebeden sonra Tobruk ci
varında milhim bir tepe işgal 
edilmiştir. 

Amerikan do
nanması 

Atlantil{te 
ı(Baıı tarafı 1 lnel .. yfada) 

yard:ılllln büyük bir kısmının 
İngiltereye yapıldığını ayni ~
manda diğer 12 millete de mu
zaheret edildiğini göstermekte-
dit'. Bunların arasında. Çin, Po
lonya, Yunanistan, Xugosla.VY!-, 

"orveç, Belçika, Holanda Hindıs 
tanı, Brezilya dominik cümhuri
riyeti bulunmaktadır. 

M. Roosevelt raporunda. de
mistir iti: 

:r.ükı••i.ıştü. Bilmem n 1 olu- j 
y rdu Bu nı:.uırbrın ı n 

tesi günü, Oesel adasında bir OIJl~~~~~~~~~~tdJti 
ihraç hareketi yapmağa • teşeb-

Amerika. hürriyet uğruna dö
ğüşen bütün milletlerin nıhai Z.'1 

feri kazarunaları için yalnız 
kalan değil, keskin kılıçta ver-, 
mektedir. 

Amerikan milleti Hitleriz..oin ! 
bfı.kim olacağı bir dünyada ya
şayamayacağını biliyor. 

ziydc ıiÇJerinc ba:kıyo:-lar g"b1 1 
itli. Bilmem neden hu g··xıer 
İ(;n i(;in ıuymor mu? Vok5a 
gizli •c inatçı bir sabırln dni- 1 

mi bir teccssii h111" demidir. 
Pek de helli olmıyordu .• 

Sonra şu ta:.vfrleri kavde
dworum: 

• 'k r.m. -seh~ "~ kel•ılere 
helmcsini tH•kiivor. ·okakl.nn gf' 1 
l"enlcr"n ~fü·lerİl!e hıran'ıkla - · 
rın ürmt"sİni t'cJri,·or, vii:r.l"rini 
snn'ntın miinnlsriyle ~zelleş
tirh·or. 'lforeke!terini kah.rn
m;mlamı eda1arivle es"let!~ti
riyor. Her ~eyi ronuı•ıti 1 gf;!ge
~el re StıT'Mak kı ·m"tl<'!o.1İri 
Yordu.• 

İ anhulu tasvir ı>dcn 'tl ~a 
tırhr ~a o val•m: 

•İ<t .. ,•bnltın Ö•ile eSTarJı hiT 
"'""" ·•e n' ın1ık Piinft"ri o1r-r 
ki ' f'lar dsı snnki h;r 1?·;.,r11a 
l>1>Y. nc-,-ir- ;"l lhHtii ..,:7.1j m1•,.iz,.. 
lrn malıfft:.onl"rt.,rl'ln SO\!UtUt

r:al.r. ha\'t czl .. ri111İ7. ·nı:ı. 

ıı:ınifa göstt'riıı:1i h'T """if "" . 
nı: ''IHllVOT c:ırı iT, h~r t:ır11f•0"'t

zı !ı:.,ıi. t":tnh t.:r z:"n ıı::ırar, mıı. 
,., E"im ı, 1 Mnlv'lt"ıiYı hususi hh 
f •m gibi tır~n'nr ... 

z.,tr., A t--;füh•k Sin~in•1l 
te~virlrri,...cfp hn r,...,.,.,ı.c;t\ ri'7'7; 

birdenbire seldi delt'stiri
w-rmf""İ cok 1 ki r. 

"F,c;,.rın bll hl' lmeli. lfı :rnutl i 
h 1vi •rt:nin ;c-i ııde llle.!{'lfı <'1 l 
d'ran bir krme11-,. n t s"tır1ar 
kadınlnnn dedi"<oduları hu 
~ ... ıı ve amr foktrıa1an ni.r::ı~ 

büs etmişlerdir. Almanların dört 
nakl;ye gemisi ile bir muhribi 
batırmıştır. Diğerleri hasara uğ 
rs.tılmı.ştır. llu suretle, t.nanuz 
ak imkalmıştır. 
Lcningnad.G;an L7ond:rayo, meaaj 
iLondra 16 ( a..a.} - Leningnıd 

ri bugün rnd.yo vasıta&le 
Londra şehrine hitaben bir me
saj neşrederek dost İngiltereden 
r;clen y. l\imı ile cesaret bulan 
şebrinsonuna ka.dar mücadeleye 
azmettiğini bildirmiştir. 

ıran tamamen 
işgal ediliyor 

(Baı tar•fı ~ inol Nyfada) 

mi bir membadan bildiriiliyor: 
Buraya ~elt-n son haberlere 

öre Tahrnndaki Alman kadın 
ve çocukiann 17 eyltil ~nµ.mba 
,giinü ıharcket etmeleri takııııı1r 
'Ctmi.;tir. Bunlar Tahrandaki Ai
man e)\:Jlıği nıensu.plarile bir
hkte ve Türkiye yolile memle
ketlerine döneceklerdır. 

Amsterdam, 16 (A.A.) - Reu
ter Ajansının Tahran'dan bildir
di~ıne ~öre, İl1l{iliz clçiliğl S"v
yet kuvvetlerinin T.abran'dan 
28 kilometre mesafede b4,lunan 
Karac'a vanfrklarını bildirmi~
ür. 

Tahran, 16. (A.A.) - Pars 
Ajansı bildirivor: 

Parlamentonun 14 eyhil ta
rihli i<;timaında mebuslardan 
bırı 'Hanedana aid elmaslarıa 

e ku una 
dizilenler 

Londra (A.A.) 
Atman ikontrolu altında bulu 

nan Parıs radvosuna gore Al
man makamları Alman ordusu 
mensupları -eleyhine tevcih edi
len tecvüz hrektlrin karşı mu
kabelevi bilmısil olmak üzere 
işgal Altında bulunan Fransada 
on Fransız rehinesi daha kur
şuna dizmişlrdir. Kursuna dizi
ler1ler o dokuz ile altmış tki y~ 
arasıda kimslrdir. nsrdiln isim
lerin yarısından farJası yahudi 
ismin bnzınktdir. 

----ıtıı«,----

Pravdanın bir 
yazısı 

Moskova 16 (A.A.) Tass: 
Pravda ~azeieai başm (Cf!in 

de şöyle yazıyor: 
Httler SovyeUer birl~ine ta

arruz -ettij!i taman flarbi kıstan 
ıve hattt son bahardan evvel biti 
TCCe!.1\ni tahmin ediyordu. Bu 
lhc b •ani çıkmıştır. Sovyet 
-ordusu dü mana knrş.ı takdltt 
dder bir mukavem l it() ere
re1c Alman cü.zü lannı ve 
hnr;p malzemesini ilmansız bir 
su.rette imha etmekt ·r. $iddet 
U Rus kışının ne Oldu~nu Af-

Reisicümhur, beyanatında na 
zi harp ınakinesine karşı muka
vemet gösteren bütün mil.le~ere 
miizahir ola.on Rus :milletının cel 
surane mukavemetini tebcil ey
lemiş ve Amerika hükCımetinin 
o Sovyet Rusyaya acele ihtiyacı 
o1an harp malzemesini gönder
mek için gayret ettiğini ita.ve 
etmiştir. 

Amerika J'Kırbe girmek 
ımocbtıriyetinde ~ 

Nevyoric, 16 ( .a.) - Bahriye 
na&ın mua'rini Ralpy Barid bu
gün bevanaita. bulunarak şunl -
rı söylemiştir: 

Soo günlerde cereyan eden 
h&dieeler Amerikanın harbe gir
mek mecburiyetinde kalabilece
ğini kuvvetle göstermektedir. -m~mlar yakında owcnecekl .··r 
Kış Hitler Almanvasına açlık, 
okuk ~e çok büyük insan zayi 
atından başka bir şe\' ~etırmi
veceklir. Bütün beşeriyet Hit
!11 ·rci crc ka,T".;ı V" ·1 nı ı r. 
Hatta tabiatın kuvvetleri de on 
lan. karşıdır. 

}.iukavim ve metin Rus e-=~ 
kederini korkutmıvan şidde~i 
sof!ukl r ve kar fırtına1ın "'1a. 
$)llvon ordusunun vaktile•Rus-
•arun karlarla örtü 1i.i vası top

rak larmda ui'iradtRI ı::erefsiz a
:a.·ibcte Hitlercilrri de u rata
~ktır. 

hI>f1fleten nmiJ1<>rdir. Okuvu
cu hunları e!ıt"rin hPr tar::ıfı., hı 
'hasretle anvor, ve... bereket 
Vi""f"Stn 'ki bu1uvor. Fahim bPv 

banke 1kııimeieri karşılı~ı olarnlt • 

elblS('leri. pevnirJcri, 8~ffp' 
mahfuz bulunması icab eden al- ı 
tıniar hakkınd1ı deveran etemk- ııı:•ı-,,. 

hanımın m~ a: h. btıl"'l=>r . il"qa 
n 7ffllini l:ouu Tt'nldi b;r t h
lonuıı Ü:T.rrın~nki cırık nf.'c:'el" 
.. ·vcı '"M"niT'f f'rini htı1ır1ı:ı+ır. 

ıte olan şaviaları rnalıve veri- ANA _ ı·LK _ ORTA ve LiSE 
ı-indm istizah etmişti~. 

Melive Veziri GQ1savnn şu lpntaf1: QlNAR &OKA~ı 
~vabı '\•ermi tir: Talebe kaydı içln her cün müraca t edilir. Tf!lef n· 

Bahis mevzuu olan elmaslar, .t1im~!Dı~:ri::s:::~~~:E:~~~m~roSi:i.1~m~:M.~~a!f!E:51rJ 
547 

Bu aR.tr <:>~re hal flik veren 
im 11 ı me' nr.ınd::ı Abdülhak 
$in ~ınm şahs'i tef lı üflerini u
.uut.manınk lll:zırodır BWlları• 
F h ·m beyin portr sine cizmi
vr~k P.t"redf> tebarüz ett:rsP 
avni tesin yapac~ma şüph~ e
d;lt-mf'z. Meseli: 

banka hazinesinde mahfuzdur. =========================::::::..-=..:;.;.;:;:~======= 

eooııııı Leyli le e ve • e:ı: İ e .c,~004~0 
Yatılı oi<uUarm .nizamına uygun talebe karyo~aıarmı 

et t Kuyola ve mobllyo aıtıı evinden 
tedarik edeb•linıiniı:. 

•Ya y:nnm iirföı rJ•r •dr-~·
eu !l··,, ıneslni ta 'i buhtıt!h \ t> 

Hanedana aid ve tarihi kı.v
meti haiz elmasJnra ~elince. 
bun,ar halile ve Gülü tan sara
ymın müze olarak aynlmış olan 
biivük salonunda muhafaza edil
mekte iken tamirat dolayısHe' 
bu elmaslar 16 ai!ust-OS l~l ta-~'~Ml~MM 
rihinde milli bankaya naklolun
mustur. 
Diğer bir mebus şu sm1eri ü akşa 

söylemiştir. 

nm kabu1 t>tnıelhiz. B • 1ı:ku
v('ltt. n hiilrii l , SK:a •· ·•r 
ım ,·~ın ffiten du •nı, ... •
lan boku ı gibi !bir PVdtt. " 

E.s~rl"" ta1n1dı~ım birk c u
f k noktavı isaret E'fmek mec
l:>urivetindf"v· .. '11" ol§: 

«Ba.rrknnın doWtı voldan av
'.rılmıvP.ca~ına ştiphe etmtv<>mz. "'"_.,...,. 
Malive vc:ırlrind<>n bütün me- 1 

•O d ii i k~l li bir adam-
m• ki fü.dti riki s r miilt~ 
zi k fil olurmu .... 

r mlesindeki •Öteki ı iki 
tabirinin önüne elen• rnôna
sına :fi'! ldiı!ini anl:ıma: için bi
!".az zıhin vorme'k liznndır. :Son
r:.ı "Ftıhim .. ~elimesınin y nhş 

ldu una - csıki l"san mü eas
sıp1nnnrlan Süleyman N azifin 
iddiasına ~men - kail dei!i
lim de talı •ha• :ile 
(Fahim ult azim n nt' de
mektır. v~ ·inhm... büvük a
dam ~ a ına t!elir. Buradaki 
v.anlışlığın kelimenin telaffu1 
iSUTetmde olduj!u tasrih roll-

czse <> uıman (hahim) in nok
ıtnsız ·ha• ile vazılar8'k kömür
den f,teldijtlııi kabul etm~k za
n.ıreti hnSl l oluyor. 

Al ıncı kısmm <b~ında "sa 

"Eniştem Fnhim he)·i. hare. 
4ltler., faSlmda: j 

busların bu elmasları ne ~ü 
zivaret edebileceklerinin tesbi
tini rica ederim ... 

----ı----

Ber.lin lılldiriılor: 
(88f tu•fı 1 İııtC~ Hybda) 

mensup dokuz Sovyet tümeni
nin İlmen gölü mıntak~ında. 
imha edilmiş oJcluklar.mı bildi-
riyor. . 

Diğer dokuz Sovyet tliıneııin
den de tek insan ğlam kalma
mıştır. Almanlar 35.000 den fa:u
ila esir almışlar, 320 sa.vnş ara
bası, 695 top ve bllyük miktarda 
malr.eme iğtinam elmişlerdir. ı 

MEL 
BU AKŞAM 

Yeni mevsime baş\ıyorı 
İlk" programda: 

Nelis bir komedi 

mi flet ha ınn da ha1 m fa
nıvorlar.,. cümlesinde biıriz bir 
za-S - l - t 'lif verdıro. Bunun 
doh'u bir cümle şekline konul
ması için (eniSt.emle), (Fahim 
beyi- 'kelimelerinin takdim ve Karım la 
tehiri ıkınfi idi. 

~er bu cümle enişte :bev ta- J • 
tt'.afından yapılmıs clc;ıı ·dı: v ~ n 1 yorum 

•Mn:h\mat paralıımadan lro- -
n ttU!7- Elfunu ıı cü un Baş Rollerde: 
demiş olırulsı ;itibariyl mazur NANCY KELL y • ROLAHO 

göriir<iük. Çünkü enişte bevin YOUNG 

~ça darbı meseli tersine .Ayr.ı.ca: 

söyledi,ğhıe ı?öre sık sık bu l!i- 1 _ Memleket jurnalı 
bi hatalara düştüi!ünü kabul et-

2 
_ Renkli Miki mavs 

mck icap eder. 
.FAZıl Ahmet Ayka-ç'm muh- DiKKAT: Numaralı biletler bu 

tcşcm kasidesinde Abdülhak Şi- -sabahdan !.tib:ıren verilir. 

.nasiye ay:ra.lan hüyiik fıahrii ;c;;ım;:.;:AliTEcli':efı:i!ionii51: m'1:08tl~S:r;:::::=mdlJ 
(Sonu cayfa 4 ıtltun 8 de) llli.i 

r 
Afk •• lıleş'e, Kahkaha, lık ve bnraket :Cılml 

Baş RoUerde : 

Hlfde Sclıneider - Marta 
tJinz Ruhmann 

m 
Bütün ıh:ilk~ Mıılıb up .Jı:ın Pröınlyeri 

yrone ower'in Linda 

Teı·no 

sirıe 

ar 
·ile beraber harlltttliıdc bir tarzda y ralt.ığı şen, neş"eli, :ı:nrlt \ e doku-
ınakl.ı bir mcvzua mnllk ve modem bayatın .. ıı uhiti nd,., 

ı e ı; e n 

..., 
gence 1 

Filmi ile yeni sinema mevsimini açıyor 
11iveten: Renkli Mlki • ııvs ve cm1eket .lumalı 

Kara~ lıüliisasıdır 
c. 40/1074/1072/1070 
MiJli !Korama kanununa muhalef tUn suciu Çembcrlitıış Vezirluın C. 

si 25 No. d::ı bakkallık ticnrefile me,..;guı Karabet .kızı Vomke :f.rtin oğlu 
N.ijan Karabet.oğlu hakkında lstanbul asliye 2 inei ceza mahkcmesınde ec
.reyon eden mnhkcmest neticesinde suçlunun fili bıt oldı.ı,gundan .mı'1lf 
ikorumn k:Rnununun :!1/2, fiS/S maddeleri mucibince yirmi ~ llrcı ~ 
para cezası. -ödemelerine ve <ycdb gün müddeUe dükkfınının kapatılması

na tı hükm\in b.t'~de ücreti suı;luyn aid olmak üzere kanır bOliısnsı
pın Yeni Sabah ı:azetestnde ncşredı~nc 10/7/1941 tarihinde kıır:nr ve-
~1.di. «8222> 

1randa yabancılar 
(Baf tarafı 1 inci sayf da) 

lııo..Uizler o.sker çı.Jmnyor 
Ramazan esmı.smda da Vas

mus faaliyetini kesmemiş, Şiraz 

1 Her Sabah 
Sekiz senedir hoca 
bekleyen mektep 

ı 
ile deniz arasıııdaki miidlrlş sa- B ursa Yenişehrinin pek 
hada dağlıların ya.ğmnları ~- riınH ovasına bakan bir. 
la.mış ve bunlan ancak İngiliz- . . . 
ler Buşird.en çekilirlerse nılıa.t, tepenın bol sulu~ yerme~.:., 

Ö 1 .......... ; ... 1erdi rulmuş 120 haneli Subaş kôyu 
dur~klarıru 8 .Y.._,.-F .. r. ahalisi kozacılık, tütüncü.l~ 
Buşır aradn. bır gece hucum- reçperlilt yaparak hayatlaruıı 

l~a da ,u~amıya başlayınca kannan çalışkan :va.tan ve maa. .. 
şehlr .. 1ngilfzler. tarafuıda.n ~ rif sever insanlai-dır. Köylü 
ne mudafaa haline konuldu. • köylerinin en iyi bir yerine gi'.i-

Dcrken Vasmnsun sebatııtar _,.,.ı 1...' ekte b" ....... ,.,, .... 
ve inatçı mesaisinin ilk meyv.a- u.;ı ıuır m P ınnsı ya~ • 

t ı.:ı ed b" "'ıı~=-A 1A... Bahçeye bolca yer ayınnı ar. 
sıru eşJıU..l en il"~ Oıuu. E•-r da 1...-ton d ,,_ • 

B · k •---·-"an wı:ı..ı.ına '~ uvatuı.r 
~<Ure 8l'§l geCle ·~.ıuz.ı "A ... 1 ktep '!... •• • 

-ddetlenıi.nce körfwe ıbağlı mı~~·. e ıuınasının _onu~ 
bulunan gemilenien karaya ve ne büyükçe beU::marmc bır 
civara asker ç.dmrll:masm kar su deposu yaptır.ımşlar •.• ,, 
rar verildi. Ebr muhariple- . Mektubun bu ~ ınew. . ~ 
rinin rcisi Ali, Ramazanın so - ıs .. a~cı, ~erah yencı değil ~. 
nundnn iki gün e\'Vel. Vasmu- Koy1~er ü~ımişler. ~mış
sun karar:iyle bu İngiliz askeri ler güzel hır mektep bm_aıs y ~
ihracına muhalefet etnıege ha- mışlar. Çocuklar·: _&ı guzel~ ~- ı 
zırlamnı§tı. ?~ ~~urlar, yetişırl. r. Aı~n 

Darken Reis Al.i bütün adam- koylu dayılara!... dıyeceksinız. 
Jarma kara.. ·a hi~ir İngiliz as- ı Evet, amma. bakın . m~~~
k._ rı çıkanlmıımasııu temin için son k~.~~nd~ ne den~l~y?r. :Su
bi.ltm sahili dol:ı.şb. Ramazan- baş koylulc;ı-mden .. bı_r~sı .:b~: 
dazı i i gün sonra, s:Wa;hleyin O~uma 2agında yuz ıla _yuz :rır
erkcnden vapurlarJI'..!!Z sahile mı çocugum.~ var, dedi. _J!':'!'la
yaklaşırken lnmlıbr ateş açtı- rı oku?n8k ıç.ın §U görd~~ 
ıar. Bunlı:u-a gmuilerin t• plan ok~ bm~ yapbrdık .. UıkDı 
ve mitralyözleri 'DlUka!bele etti: se~ı!' se!ledır .h~~ bclclemıyonız. 

Da){War, ç buK da.gudtlar. ~av.bıze b1: ogr.etm~ veya. 
Asker-lerimiz karaya Çj.knuşiar- bır egıtmen gonde~~ı··::• ~ 
dı. Aralcı.rın<ian 1ti kışi öldü. Şayet mektup sahibı mubala
l!.ilierlıler. mki b r ismi ve-1 ga ve hakikati tahrif etmiyorsa 
ıiJen mahalle {iQğru çe ·ılmışler- j sekiz senedir bir öğretmen veya 
di. Bunun arkasında garpta ye- e~tmen bekliycn o güzel mektep 
ni veya büyük Ll mevkii bınasına ac:ımauı~k _ eld~ ~
vardır. O gün karşılıklı tüfenk mez ~c b~ ~ koylü vazıfcsıru.. 
2tışlar:iyle geçmiş ve hücum hatta vazifesinden. dah8: :fa.zla~
ertesi güne bırakılmıştı. ı m _yap~ış,. f~knt Maarif Vckfı.,.. 

lngiiız obüsleri harekute geç- le~~ ':'.azıfesmı Ya.ı~ışb.r hük
tiğı zaman, dağWardan bir kıs- ~~nu çıkarmak bır zaruret 
mı eski Elbere, dort yüz kadar 

1 

lını alır. 
bir kısnu da Yeni Elbere çe- Mektep ha.zır, okumak istiyen 
ldlmişler, bu sureUc dağılmış - yüz çocuk okunıay: teşne. Lftkiıı 
Jardı. sekiz senedir bir ö..:,<rretrnen veya 

eğitmen bulup gönderilemiyor. 
Hayır bu ide mutlakn bir YAD. 

Faka.t burada v.u;•yet buhran- hhk olmalı. Çünkü Hasan · 
lı bir hal aldı. Çiinkü, da.giılar a- Yücel gibi yakından taiııchğımız 
ğaçlnrm arasına sokularak bıııe çekirdekten yetime bir maarif
nte.;; etmekte idıler. Runlın g&- çinin idaresi zamanında buna 
rh · sürmek lazımdı. Yahuz havsa.lamıza gerçekten sığdıra-
bi"r işaret yüzünden gemıl rin.ıi- ı yor.uz. _ 
zn ateşi oniara dt..'bll. b~ zarar A. C. SARAÇOGLU 
' am :sti. K uvvetlerinıizin bir an !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!~~~!!!:9 
zayiata uğı-ayarak gerı donıne- ı 
si İranlıl rı ccs.u-etlendirdi. 
hıt-t ·1~ ler anca.k s ılul boyhnea 
tutuna.hiliyotbroı. Bu h a b e r 
Tacibostan ıçinde akisler yap
tı. üstüm ar harbi k un
ıruşlnrdı. Hatta T · lı -
!ardın biri bu harpten çok son
ra ba : 

- t."'vet. o muhn.rebcye ben 
de iştiri.k ettim. Tok başmıa 
İngilizlerin Jiltı seker.ini öl
diu durıı. demışti .. 

Va."mlus için · ler tam y.olun
da gidiyordu. Sc>y.hl-ere BuşII" 
üzerinde dnJg:ı.laıuuı İngiliz y
rağıuı göstererek diyordu ki: 

- B.u ka.n ı~li kwuas bir 
:işar ttir .. Hu kum eize d ek 
istiy r ki bütün maJını.z, mtilkü
nüz, koyunl nnız bir gün gi
Iizlerin şlldin oJ.a..ca.k, eUeru e 
geçecektir. Diğer bir işa.ı- de 

imalden geliyor. Bizim bir 
ko losumuzu yakal1ı.ınışlıu- -
dır~ Halbuki Elberlere mağlüp 
oldulftJ' ve ButJirdcn Heri git.mi
ye cesaret edemiyoıinr. Onlan 
oldiirdüğünüz zaman sizi ta.kıbe, 
cesaret edemediklerini görüyOl'· 
sunuz. Çocukların m ve aile
lerinizin bir gün ellerine esir 1 
d ·· . emooini istiyorsanız siz 
onlara h-cum ediniz. J e· Ali 
onla.nn hücuma. hıı.zırlandıkları
w görür görmez ileri atıldı Ve 
ileriemeJderine m.8.ni oldu. İçle
rinden bir çoğunu uJdurdu. Siz 
de Alman impa:ra.torn gfüli yapı
nız. Bunların size ~ru u.uwan 
tınwkla.nnı &okiı.nüz. 

F,..i.at ora ki tnlıammü.Lsuz 
va.zıiyet.e yeni bi:- fdfıket ur.G
mahı ediyordu: B und . uz 
Siz:: r toı r.a.klanuda ;·uz _ ı 11i 

guulük r:ilı:gar afeti çd·l!ll&l. 
Bu rli~r bir kum fır na 
tnhavvül edeı ek bütün lı-a.mn 
cenubu şa.rksinde tam dort. ay 
hüküm sürüyordu. 

Almnnlaı· hududa yaklJ.şı · ı 
yorlardı. Ş3rkm 1 uyük son. ·z 
sahrası önünde idiler. \'ilmi 
hnlk onlara · ditşmnn na.sın.rivle 
~yordu. Faknt h1ddeim de 
~!c:meıliğı kin Almlilllar yoJlar ı 
dl! fazla ~1cnmen ek ili.um gel
difjni nııh~ orlard1. Nihay tra
nın ıssız bucaksı7. hn,•alismc 
vardıkları Y..am n k ıdılerlııe 
delilh , rehberlik eden veriı1 , 
birer ilci.şer \"llŞmI) 
dıla.r. Hem de ~ilkte b ·r bul
duJtlaruu benilber- gÖtürüyor -
lardı. 

Nid nna.yeı·, bir hayli 
zaman e\-vel Rmılann hB.Zlriı
ğından h ıdi. Fıa.k.nt an
cak yakına gcldlği .zaman bu 
hB.Y.Irbğın tahmin cttif:'"1den ç.ok 
daha mühim olduğunu anladı. 

bgt. 

Bunun üzerine ycı:rl ıbır wm
ye kullnrunıya karar ven:li: Ev
vela Vagneri, sonra. d:ı. Buk ·'i 
şimal doğru ller1 süroil. l\w.k- 1 
sat 'I'urbe istikam tinde hı dut
ta görllnerok Rusları .alJatm 
g{iyıa. Ahnan heyetini ra 
hÜC\UU edecek gibi yapmaktı. 

Seile.r ise başka bir gnıpun 
başında cenuba hareket etmişti 
Bwıun da hedefi ~ .al
datmakt.ı. A&l kuvayi kill · o 
merke.zde, geceleri yilrü~ 
gündüzleri sak.laıınıtak ilerliyor
du. 

Vagner hücuma uğradı ~ 
kendisi ror kurtuldu. Y aw.nda
kt1Pr yakalanmıştı. 

İngilizler ü.?..erine ~n kıt'at 
evv~lii hilclWl edecek, sonra go
ri çekilip Kirman ürerinc top
lanaooku. Bu grup gayesinde 
ınuvnffnk oldu. Il'.uv:ayj külli
ye ise Nidermayerin kuınanda
mnda \•c kat'i h~kete geçmeı-c 
iizere idı. Bu ucsuz bucaks1z yol
larda onlara h tıra.laruıdan b 
ka ar.k ş yoktu. Arada b"r 
rnsUadıhiurı kervanları çcvuı
yor, bi.nu: fen.--hhym'<'lu. Niha~et 
21 ağastosta h ıdu girdiler. 

Artık Efganıstanda bulunu
vorlardı .. 

Herata kadar yürüdut ·. ı "ç 
bir manıava nıstlıım mı r 
\•e oravn kadar tarihlı'ı kaydrı. 
ti~i en kahramanca seferi ta 
mam1nmışlardl. 

ALTINCI KfSIM 
ilk mcyynfar! 

Rarn:ı.zan fo?cldı. Bütiirı ir:ı., 
k.ıb"leleri denn bir rehavf' t"' 

~owiilduler. Son hür.un d n 
s rr> 'lranlılar Bu :r iı er 
herhanı?i bir harrkettc bl!tun -
maktan C"Ckınıvorlardı. İngı 
lızl!.'r de bır tahrike. SC'b!.'p o 
m ıv r k beklemeği tere h et 
mic;lerdi. 

Yalt .r. Vasmusu vn'kal ro 
lara mukefat ~"ide mi krdi 

Vasmusun bö'll le para ilc-
elde echlmelc iS'tenm~ ı ı:!. 
gir kevfh ettir. F kat bunun 
Vt w ö~rC'nil nce Va u.; ·ı 
adarniarının ovn"'d1kları k11r
lık o unlar da ort.ııva ı:tkaea'k 
hr 

B nha.şı oel. bu adamı va 
kalomııı iken elınden karın:ır. 
mı-v'ki kumanda mm 1"

0

7. 

V 8Jimusu d · ri v~ öfü ıv.a k:ı 
yan ıcı ühim !b"r para w-rı 
ı N>i!"nı "Jiı ru!tmic;ti. 

Fakat Hind ü kumeti Va 
musun başına bövle bir miil ~ 
fot v"dedHd~ğini haber a1ı r 
h na ddp•]p mulıafofet _,.,. 
Buna ait arnhır ve ve kal:lr 

· alındı. Hınd hükum ı~ 
nin fikrince bövle bir mlikilf~ 
v· · Vasmusım bileler <'7 

dinde itibarını nrttıracak, otjih 
ri' · ; temin edecek, Oll3 bnll;: • 

d kıvm<'1 'erdiııece'kti. 
Hind h;;kiımt•fnin 'ti r. 
,1 ed"ldi Bununla b~ 

hrr mükafat miktarı p 
7 J• larak !J>ka edildi. 

Reis Afjnin ıf:!"UTe!tr.ı-i 
R .!'; Al" ·rı k" .. -IC'rlni 

rnrızla tahrip etnı · ... •ik O 
t mad BP\<-eirine 
b "Tin ~ "h"~t 
k b"l leri umum1 
te ·ik <'tti 

(ArkMt ''"'") 



Y:CNI 8.&BAB 

HERGELECi İBRAHIM LK-~-
Yazan: M. Samt Karayel ----•98 

vazan: ULUNAY ••• Ta.un, ~ bir manevraya 
-teıa:Wn :f.aıiona ~ 
ti. LAkin bu nasıl manevra~ 
.. Mr.ememişti. 

Her~eleci, alay oı.un diye 
çaıpmarak bir nh'a aavurdu: 

- Hayda Tosun be! 
Tosun, Hergelecin:in ıı&ra

mndaki manayı sezmişti o.; 
lliYle demek istiJıord:a: 

- Aptal! Daha senin tıftMe.... 
dilin bizde neler var.. Alıp ka
oar mısın. tek caıpnw ... 

Tosun, hasmının ne derece 
U8ta, ve mahir oldııiulnı b1ld~ 
diji iıc'in ne ntrasma ve ne de 
~na kmna11netı. Kendi lı:en 
eline etti~ dua şu idi: 

Hamdolsun kurtuldum .. 
Yoksa avak küntesivle gidivor
dum. 

Deli Hafız, dayanamadı .. U
luorta -kahkahayı salıverdi. 
Tek çapnız manevrasına o da 
bayıJmıştı. 
· Hafız, kendi kendine şöyle 

niyordu. 
- Aptal! Bır kere aldık! tek 

eaprazı tekrar alacağım zanne
dtyor .. Nasıl yedin mı 1ıtünteyi 
kıçına! 
Torlaklılar, Ezerçel il er j!Ül

-mekten kırılıyorlardı. Deli Ha
fız, neler söylemiyordu? 

Hat ti: 
- Tosun, ha ıa:vret daha JPr 
~ 

To.sun habire ~yoniu. Her
~leci ~reıin on beşinci d.aki
kalanna d~ Tosuna btr çap
raz verdi. 

Bu bile bile verişti .. 
Hoş Tosun, kat'iyen ı;;a.prazı 

:istemiyordu. La.kin artık önii
De hazır pişmş ~elmişti. 

Tosun caprazı hem SÜTÜYOI
hem de korkuyordu. 

Cünkü, Herj(elecinin bu. çap 
:nz oyununda türlti manevra. 
Jar vardı. 

l'akat Tcı&unun bilmed~ 
cene bir mannra vardı. Bu ba
rebt ise harikulide idi. 

Tosun, ~razı almış temkin
le yürürken birden bire allak 
buDak oldu~u "6reü. 

Tosun, hiç bilmediJI ve ~r
rnedili bir oyuna takılrrııştı. 

Ca.>raula H~lecinin to
puia kadar sıyırmalannı sıyı
np oturarak mania teşkil et
melerini, yanbaşlannı talan bi
Hrdi. 

LAkhı bu sefer y3ı1)'11am ne 
aörmÜ$ ve ne de i$itmişt;. 
H~eci, bu ı;;apraz muka

belesini daha o J{iine kadar hiç 
bir Rfin tatbik etmemişti. 

Mukabele basit olmamakla 
beraber .ko2aydı. Tam çapraz
da aiderken ~ kolu üstten 
sıyırıp, sol kolla hasmın bile
Jf nden tutmak ve sal' kolu 
hasmın çaprazladıkı kolun ü
zerinden aşırıp baskıya ~ir
mek .. 

Bu, mukabele mühimdi. Ve, 
çok ceviklikle ya.pılması la
zımdı. Fakat HerReleci jfi.bi 
bir pehlivan bunu pekala ya
pabilirdi. 

Tosun basluya ~rince boca
ladı. Ve az kalsın havalanıp 
sırt üstü yere vuruyordu. Be
reket versin bir talih eseri yüz 
üstü yere düştü. 

'Her'j(eleci, hasmının üzerine 
wtmde vakit bulamadan To
sun tetik davranarak kalkmış
tı .. 

Fakat, Tosun bu sefer şaş
kındı. Ne biçim oyuna ~irdif!i
~ini bir türlü kestirememişti . 
Bu da ne bi(im oyundu? 

Hergeleci, Tosunun şaşkın -
lıitını sezdiRi için çırpınarak 
bir nara salladı: 

- Havda maşallah be!.. 
Hergeleci apaçık hasmyle 1l

lay ediyordu. Tosunun kel ka-
r~ı kızmı.stı amma, ne yapahi
ırdi? Hiç bu herife ~reş uy
lurulabilir miydi? 

Tosun, Ezi)ıeltye, Filibelivc 
c d · ğcr pehlivanlara isted~i 
(bi ~üreş uydurduğu halde bir 
'ürlü Her2eleciye birşev yapa
mıyordu. Ma~lübiyet mukad
.erdi. 

A•ksi ters, sakat girişli, kar-
ma kanşık hareketli hasmı kar
•c;ında bocalayıp duran Tosun, 
me kendini kaybetmeden, üst 
rte hamlelerine devam edıvor 

du. 
Güreşin yirmi ~nci da ki

l(aJ arına doğru Her~leeinin 
Jıamlelcri arttı. Güreşi karma 
·~ıarışık ediyordu. Bir alttan, 
bir üstten giriyorou. Hıısmı
nf!red,.n ~P nereden çıka
caıtını şa~rtmıetı. 

Tosun. Hcr~elecinin bu fev
l{'lFırlc· hıt.h ve kan~ık hamlele 
r'nc ancak büzülerek ve kaça
mak gc>sten=rek mukabele> cde
biltvon.iu. 

Deli Haf1Zln neş'CS'ne pavan 
voktu. Habtre giı1uyordu. Gü
; jnmiyPcek gibi de değildi. O 

c ha!dl? 
Fakat Torun dayanıyordu .. 
Elı.ıden geldi~ kadar ken

dim mulMfazaya çal~yordu. 
lJl'r{'cl c·. hızlandıkça h;z

landı Nfö:l)'et hasmını tek pa-

ea bashnp altına aldı. 
1$te, Deli Hafız bunun özeri

ne çenesini a(;tı: 
- iste, Tosun ~diyor sinı-

di. .. 
- Pasaportunu alacak ' 
- Ha, İbram Göreyim..-.. 

nt!. 
Alalardan biri: 
- u.ta.ı.. Oluyor mu? 
- Oluyor da demek var-

mt? Şimdi ~rlinriinı. 
- Nuıl olacak? 
- Tosun, ktinteye i.Yl lflltr .. 

' - Amma 1'IJ)tm ha... 
- Evet, kal~alan dar oldo

lu için tam küntellk adamdır. 
Dedi. 
Hakikaten Tosunun tek bir 

kusuru vardı. O da yukarı
sına nazaran k~alan daniL 
Yani beldC'n ı>4l~ısı zayıftı. 

Kurnaz Hergeleci, hasmmın 
zayıf taraflarını bilirdi. Her 
halde künteleyecekti .. 

Çok geçmedi. Deli Hafızın 
dedi~i oldu. He~eleci hasmı
na künteyi oturttu. 

Tosun, kıvranıyordu. Künte
vi sıvırtmab çalışıyordu. Fa
kat imkan mı vardı? Künte 
sahibinin C'line :ıte<;mişti . 

Her~eleci, Tosunu astı.. Bek 
!etmeden a!'lırdı .. 

Zavallı Tosunun iki kürek 
kem~i yere vurmuştu. Gökte 
yıldızları savmıştı. 

Tosun yenilmişti.. 
Her~eleci artık baş altı ı\i

re$lerini de tamnmlamL'ih. Ve, 
başaltının namdar pehlivan la
nnı birer birer ma~lup etmiş
ti. 

Her2elecinin o devirde daha 
kimlerle güreştiğini bilmiyo -
nız. Elde ettikim malumat yaz
dıklarımdan ibarettir. 

Her~elecinin ıerek büyük 
ortada ve gerekse »asaltında, 
belki daha bir çok pehlivanlar
la Rfireşleri vardır. LAkin elde 
ettiğimiz malumat bundan iba
rettir. 

Fakat Hergel('Cinan baş peh
livanlık ı\ireşlcri ma7.buttur. 
Her kimle güreşmiş ise malUm 
dur. Ve. bas pehlivanlık havatı 
tamamiyle notlarımız dahilin
dedir. 

Her~eleci, baş J)ehlivanlık 
hayatına dahil oldulu zaman 
yirmi beş yaşında vardı. Okka
sı yetmiş iki idi. 

Zaten Her~eleci, hayatında 
bir kaç kere ancak yetmiş beş 
okkaya çıkmıştır. Bütün baş
pehlivanlık devrinde ancak 
yetmiş iki okka ile ~ş yap -
mıştı. 

Her~ebir, baş -pehlivanlığa 
girdi~i zaman onu hiç kimse be
nimsememişti. Çünkü, Her~e
leci başaltını kurtardı~ı za
man başa j!Üreşen pehlivalnar 
o derece namdar ve okkalı a
damlardı ki, Hergelecinin bun
larla boy ölçüşmesine kimse 
imkan veremezdi. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizll)a 
Ne1J raljl, Kırılılılı "" Blltiln Ağrılannızı derhal lıeıer 

fcabmda ıonde 3 kaşe ahnabilir, Her yerde pullu kututarı 

San'at ve edebiyat 
Fahim Bey ( 

ve Biz 

KIJprü betonarme d~me ve parlıe 
kaldırım inşaatı 

Nafıa Vekaletinden 
1 - Seyhan vi!Ayetinde Ceyhan kopri'9Gniln betonarme döşeme tecrit 

ve parke kaldırım inşaatı 26800 lira keşif bedeli üzerinden kapalı zarf 
usulile eksiltmeye ~·ıkarılml§tır. • 

2 - Eksiltme 1/10/1941 tarihine müsadil çarpmba günü saat 15 de 
Nafia VekAleU &O&e ve köprüler reislill ekııiıtme ve arttırma komiııyonun
da yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mUteferrl elli« evrak Nafia VekAıeti 
Şose ve Köprüler Reialiilnden 134 lwnıt mukabilinde almabllecektir. Bu 
evrak Seyhan Nafia MüdürlUjünde de görOlebWr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için i.sıeJdiler1n tat.il giinleri hariç olmak 
üzere eksiltme tarihinden en az 3 gün evvel bi.r istida ile Nafia VeUletine 
mı.iracaat ederek bu ılbi işleri yapabUec:eklerine dair ehliyet vesikası 

almaları lizun.dır. 

5 - lateklllerin Ticaret Odası vesikası Be •ıo liralık muvakkat temi
natlarını havi olarak 2100 sayılı arttırma ve H.stltme kanununun tarifa\ı 
dairesinde hazırlıyacakları kapalı zarfları ikinci maddede yazı)J saatten bir 
saat evveline kadar komisyon reisllline makbtu mukabilinde vermeleri 
muktezidir. (6612 - 8175) 

(Bat tarafı S Uncu aayfada) 

şeref hissesi şarkı, bir ~arplı 
zihniyetiyle ince eleyip sık do
kwnuş olmasıdır. Ben bunu zan 
nolunduj(u kadar kıymetli bir 
teveccüh ve iltifat eserj olarak 
telakki etmekte mazurum. Garp 
gözli.ıj(ü, şarkın nihayet deko
runu gösteren bir stereoskop 
tan ibarettir. Onun gösterece
i'!i manzaralar taşları çarpılmış 
mezarlıklar, suyu kurumuş 
<;eşmelerden başka birşey de
ğildir. Ve bunun jçindir ki hiç 
bir .garplı bizi, bizim kadar anla 
mamıstır. Bu itibarla müellüin T A K S 1 • . 
vazdıjtı: 

•Mevlevil~r, ayinlerinde döne A ğ 
döne U(masınlar diye derviş- Yatılı na K uca 1 
)erine yeryüaünden bir ses du- Yatısız 
yurmak İ(İn musiki (alarlar.• iLK OKULU 

KJZ 
ERKEK 

tarzındaki yanlış bir efraneyi 
~arıph kültürüyle şarkı ~örüş llml••Y•u•v•a ve sınıflar için kayıtlara ballanınıftıı" Telefon: 40181 

tarzında tefsir etmek muhterem • ~· •••••••••••••••••• .. 
arkadaşıma halt verdirmez . on Ü .. • ... h 1 s t l 

Türk edebıyatı, Türk gözüy- umrı ıuer ı,.ıU B 8%8 B lnB ma 
ıe J(Örülür, Türk kafasiyle dü- komisyonundan 
şünülür ve Türk diliyle ifade 
edilir. Milliyetin en kuvvetle 19 EylılJ lHl Cuma günü saat 15 de 450 lira muhammen bedeJle 60 
kendıni RÖSterdJ~i saha lisan- takım mürettebat yatlık elbisesi pazarlıkla yapbrılacaktır. tık teminat 33 
dır. Cünkü bir fikir Fransızca lira 75 kuruştur. Şartname ve nUmunem ber ıttn k<ımisyonda ıörüle 
düşünülüp Türkçe üade edilir- bilir. bteklllerin kanuni vesıka ve teminat makbuzlanle belli aıiln ve sa 

d b . atinde Gulata - Mumhane caddesi 54 numaralı dairMe ı;abn alma kombıyo 
se ondan "bir araba al ım, ır 

•· nuna gelmeleri. '97> hamam aldım, <;'Ok sıcak yapı-
yor,, lfibi acayip cümleler çı
kar. 

Abdülhak $inaside bazı 
cümlC'ler çok uzundl•.r; hele 
yirmi satırdan mürekkep olan 
bir tanesi var ki içinde kaybol
mamak için büyük bir nefes ve 
fikır mukavemetine ihtiyaç var 
dır. 

Bu derece uzun cümleye ne.
den lüzum Ri)rüldüğünü anla
mıyorum. 

Üsllıba gelince: 
Tahkive tarzının ağırlığına 

raf!men Abdülhak Şinasinin 
üsJübu vorucu değildir. Hatta 
bir r:ok yerlerde sadeliğe temas 
etmesi itibariyle eserin felsefi 
ağırlı~ını tevazün ettirecek ma

1 Devlet Demiryolliırı İlcinları 1 
MUhaıftmen bedeli 15.000 lira olan 1.000.000 adet tulla 211/9/941 cuma 

lfinü saat H.30 da kaptlı ıw1 u.ulü ile Ankarada tdare binaunda satın" 
alınacaktır. 

Bu ile girmek istiyenlerln 1125 liralık muvakkat ıemınat ile kanunun 
tayin ettltt vesikalan ve teklifiennl ayni 8\in saat 14.30 za kadar komiı-
7on reislijine vermeleri 1'zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anaanda Malzeme dairesinden, Haydar-
pqada Tesellilin ve Sevk Şetlijinden daiıt&lacaktır. (7983) 

~ 
Erzurumda yapılacak malaza b!nuı inpatı kapalı zarf UIUlile ve va-

• 

hidi fiyat üzerinden eksiltmeye konrr.uştur. Bu inşaat.ıa döıfeme ve lentolar 
için muktazl demirler idarece verilecektir. 

ı - Bu işin muhammen bedeli c125000, liradır. 
2 - istekliler bu İJe alt şartname ve sair evrakı D. D. Yolları Ankara 

ve Erzurum veznesinden '6'ZS, kW'Uf mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 26/9/1941 tarihinde cuma IÜJlÜ saat 16 da Ankarada D. 

~ 

Yalnız kaldığı zaman kendi 
kendine yüksek sesle konuşu
yordu: 

- Ne derde çattım yarabbit •• 
Bu isten nasıl SlvnlıP çııkaca -
eım? Yukan tftkürsem hıyı -
lım, aşaiı tükürsem sakalım. 

O, böyle deli .ıibi cırpındık
ça, Dilfi~ bir aöz iftt
mekten .aorbJı ~klar Rn>i 
sessiz, sadaszz etrafında dolatı
yordu. 

Gazeteci Be ldWı.:attan 80lll 

n onun ~ _J'&vaı salonda 
dolaştıbnı «Gribıee btr wıkan 
Ribi patladı: 

- Harum efendi, rica ede
rlı:n, beni kendi halime bırakı
nız. 

- Sizi rahatsız ettii(i mi zan
netmiyorum .. 

- Rahatsız edlyorrsunuz .. 
Zaten kendi derdim kendime 
yetifiyor. 

- Fazıl! zannedersem has
tasınız .. 

- Evet hastayım, deliyim .. 
Ne derseniz oyum.. Anladı
nız mı! 

- Peki, peki. Sinirlenmekte 
mana vok. Sizi yalnız bırakı
yorum. 

- Lütfedersiniz .. 
Her sabah ~özünü attılı za

man sanki bililtizam yapılı -
~rmuş gibi bütün gazeteler e
l.inin erişeceği yerde bulunu -
yordu; ·Havadis• muharriri ? 
nin ziyaretinden iki gün sonra 
yata~ının yanındaki ~azetelere 
elini uzattı. 

•Havadis• en üstte duruyor
du. Fazıl ·Büyük havır severi
mizle mülakat• başlıklı ıki sü
tun yazıyı j?Öl"Ünce korktu. 
Makaleye biru ı?()z Rttdirdi, 
hayretler içinde kaldı. Muhar
rir tamamen uydurma bir mii
lakat yazmıştı; okudukça RÖz
lerine inanamıyor. 

- Ben mi yanlış söyledim? 
Yoksa o mu anlavamamıs! di
yordu.. Baştan asa/!ı yalan! 

Mülakat şu şekilde yazılmış
tı: 

•Dün muharrirlerinıiıden 
birini Renç ve hayırsever a
limlerimizden Fazıl Kaniye 
RÖndf•rdik. Tesis evlediği bü
yiik hayırlı eseriyle bütün ~a
zcteleri .kendinden bahsettiren 
Fazıl KAni muharririmizi ka
bul etm~. tasavvurları hak
kında birçok tafsilat vermiş
tir. Muharririmizm müşahede
lerini ve mülakatını avnen der 
cediyoruz: 
Üstadın malikanesinin yol 

tarafına açılan -kapısında RS
v<>• fnmi7 ı:rhd.,ml._ sivrıhf hir 

Her~elecinin zamanında baş 
pehlivanlar şunlardı. Katran -
cı, Koca Murad, Filibcli Kara 

hiyettedir. 
Fahim bey ve biz hakkındaki 

umumi düşüncelerim bundan 
ıbarcttir. İhtiva eyledi~i felsefi 
fikirler ise aynca bir makaleye 

D. Yollan yol dairesinde toplanacak mer:ka birinci komsiyonunca yapı-ı 

lacaktır. 

4 _ Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektupları ile blr-ı 
likte aşaiıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat c15, e kadar komis
yon relslit\ne vermeleri lhımdır. 

• Ahmet, Adalı Halil. Koca Yu
suf, Koca Rüstem. Yancı, Ka
ra Ahmet, büyük Yaşar ~ibi 
pehlivanlar vardı. 

zemin teşkil edebilir. 
ULUNAY 

Bu, saydıkım pehlivanlann 

en aşağısı yüz on bes okka en r ''Yenı· Sabah,n,, 
yukarısı vüz otuz okka idi. 

Bu sebeple Hergeleci ~bi 

yetmiş iki okkalık hır pehJiva- ı·ıAn fı·yatlarl 
nın bu gibi devlerin arasına gir- a 
mesi, bov ölçüşmesi, ve bu dev- Kr. 
leri yenerek başa ı;;ıkmasın3 
kiIT"qe evet deyemezdi. Balhk maktu olarak '750 

Fakat bütün bunlara rnğ- Birinci sayfada santimi 500 
men, Hergeleci, yetmiş iki ok- Ddııcl " " S50 
kası ile devlerin arasına biperva tJçüncö ,, ,, SOO 
~inli, ve senelerce bu' devlerle Dördüncü ,, ,, 100 
boy ölçüştü.. Beşinci " ,, '75 

Hergelecinin yalnız Koca 50 Altıncı " n 

A - c7500t liralık muvakkat teminat 
B ....:.. 2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesikalar ile bu işe mahsus ol

mak üzere MiınakolAt Vek~letinden alınmqı ehliyet vesikası, ehliyet Vt>

sikası lfçin ihale tarihinden en az sekiz gün evvel bir istida ile Münnkal~t 
VekAletine müracaat olunması. c8395> c7935> 

• • • • 
Aşağıda cinsi. mlktan, muhammt'n bedel ile muvakkat teminatı yazılı 

malzeme kapalı zarf usulilc satın ahmıcaktır. Eksiltme 1/10/Hl41 salı gü- 1 
nU saat 11 de Sirkc<'ide 9, işletme binasında A. E. komisyonu t:ırofından 

yapılacaktır. 
!steklilcrın muvakkdll teminat ve diğer kanuni vesaiki muhtevı kapalı 

znrflannı ayni giln saat 10 n kadar komisyon reisliğine vermeleri Iıızımdır. 
Şartnameler parnsız ~rnk komisyondan verilmektediP. c8236• 

lıluhammel\ Muvakkat 
Cinai Miktarı bedel teminat 

adet Lir& Lira 

Karo Mozayik 30000 > 
> > , 5180 llA'7 

Yusufla on bir güresi vardır . ._. ________ _.. __ _. 

Diğerleriyle de iiçer, dörder gii- ============ il 
resi vardır. DOKTOR ------··-----------· ..... ---1~ " 

Süpü.ıclili •sop , 
Koro Siman 50000 , 

Hergeleci, bas güreşe başla- --- TÜRKiYE CÜMHURiVETI 
dığı sırada Çolak Molla mey-1 HAFIZ CEMAL 
dandan çekilmiş bulunuvor - z ı' R A A T B A N K A s J 
du. okman Hekim Çolak Mollnnın o vak.itler vu 
nıldu~unu sövlivenlcr oldu~ı gi 
bi. Mollanın Ramide koca ~tı
sufla yaptığı güreşte kasıkları 

Dahlllye MlltehauUP 
Divanyolu 

çıkarak JlÜN>şten avrıldılbnı söy •••••••••••••• 
livenler de vardır. Hf"r ne hal ise 
He~eleci. başa girdiğ' zaman - Bl HÇE MERAKLILARI -
Çolak Molla. ortada voktu. Nadide modem salon yeştlliklerl-

Acaba, Çola-k Molla ortada ol- nizl envaı çamlar, muhtelif ıüs 
muş. olsa idi ne olurdu? fidanları şekil verilmiş Jidıınlar, 

Evet, acaba Her~eleci, Colak Avrupa ı\Jlleri, begonyalar, ma-
Mollavı yenebilir mivdi?. Yok- nolyalar v~ıre. Ortaköy Ankara 
sa Çolak Molla, Hergeleciyı te- Bahçesinde bulabilirsiniz. 
mizlenniydi? .____ VASIL 

Burası kanşık bir davadır. ================== 
Yalnız ,eskilerden ve, hem Her-
geleciyi ve hem de Çolak Molla- •--• Doktor 

lturulut taribl: 1888. - Sermayem: 100.000.000 Ttırk ltraaı. Şube " 
AJana adedi: 285 

Zirai va Tloart her nevi battka muamelelerL 
Para blrflttlrel\lere 21800 llra lkramlve vertv-.. 

• 1 

Ziraat Batıkuında .kUmbarlllı ve ınuaıau ~''" beAblannda eo 
az \o lirası bulunanlara senede 4 defa çekilttelı: k~ JJe ıilatıdafl 
plAnn göre lkrrunl:re. dı;~'--.cakbr 

, ,..., ... 
~ 

Küçük tasarruf 
lıesapları 1941 

l ı RAMiVE PLANI 
KEflDELER: 4 fubat, 2 Mayı .. 

1 AOustoa. 8 lkinoıt..,ın 

tarlhlerll\de yapılır. 

- Bilmesem de ta 
l'llt'k f?Üç deltild\r bu 

- O halde ziyaret 
izah etme~e lüzum 
soraca/lım bazı suallett 
cevap vermenizi istirbal" 
rim .. 

Bu vurunuz .• 
Son zamanlarda 

lerde taarfınızdan ha 
müessese vücude «eti _ _. 
olduğunu ıördük.. BuJMll"" 
df'receve kadar doATU 
nu ö~renmek istivonıı. 

Bu meselenin böyle 
te sütunlarına düşm~ 
etmezdim.. Cünkü buJI 
RÜTpriz jlİbi hazırlıvord; 
ıkat 7'1asılsa haber aııhd..., 

- Demek doğrudur ... 
- Evf"t. müessese u~Jı 

vet.Jerimizin birisinde 9'~ 
nan biivük bir mallkinr"" 
sis edilecektir. 

- O halde mü~:, 
ttsini bir hevete mt ~ 
deccksiniz? 

Fa7.ıl Kani sualime 
le mukabele etti: 

- Niçin bi:r heyete 
edevim? Bizzat başınd• 
bulunaca,lım. ed 

- Bu sizın i(in bir f 
lık olmıyacak mı? 

1 
1941 iKRAMiYELERi 

1 adet 2000 Liralık = 2000.· ... , 
3 > 1000 > = sooo.- , 
2 , 7i0 :t = ı500.- , 
( , 500 :t = 2000.- , 
8 > 250 , = 2000.- , 
35 , 100 , = 3500.- , 

80 > 50 , = 4000.- ' 
300 , 20 , = aooo ...... 

yı bakı.şından tamyan suyolcu Ç .J p R U T 
Mehmet pehlivana sordum. 

_Usta! Çolak Molla ile Her- Cildiye ve Zühttviye mütehassısı 
geleci tutuşmuş olsa idi ne 0_ Beyoğlu Yerli Mallar Pazarı kar-
lmdu.? şısında Posta sokatı köşesinde 

4 adad 1.000 Llralık 4.000 Lira ,, 100 aded &O Llralık 5.000 Lira 
4 • 500 • 2.000 • 120 • 40 • 4.800 • 

~ : : : ;~:: : il 160 • 20 • 1.200 • 

ı - 20/8/1941 tarihinde yapılma<:ı mukarrer olan c20> çift bil~ 11 
dan ve 50• çift yanm boydan lüS'tik çizme eksiltmesine müracaat e<JC 
madığından 23/11/1941 salı günü saat 10.30 da eksiltmesi tekrar 1 

Suyolcu, düşündü. Ve tered- Meymenet apartmanL Tel: 43353 DiKKAT: Benplarmdald paralar bir sene içinde 50 liradan •Pli 
d(lemiyenlere ikramiye çıktılı takdirde tı. 20 fulaalyle verllec:ekUr. düt etmeden şunlar ısöyledi: 

- Vallah bu güreş cok kan
Şik olurdu ev1Ad!, 

Dedi 
( Ariıı:UI 1'BT} 

Kur'alar eenec1e dört defa 11Mart,llllazlraa,11 Ey· 
itil ve 11 Birbldkinun tarihlerinde çeJdlecWdir. 

Sahibi: A. C•m•l•llldln 8araço01u 
Nell'~t MüdQrll: Maclt Çetin 
Basıldılı )'el': (H. Beklfo GOraoyı.,. ve 

A. C•malechlln 8araçojlu matbaaac) ••••••••••••••••••••••••••ld 

caktır. 

2 - Açık eksiltmesi yapılacak Olan ınlkdar ve nev'i yukarıdtı 1 1 
lılsUk çizmelerin muhammen bedeli c545> lira olup % 7 .5 muvai'1'

9 
( 

minatı •40.88, liradır. J,I 
3 - Mezk\ır eksiltme yukarıda y:ızılı gün ve saatte Xabaıaşt:ı 

:um şubesinde müte&ekkll alım komisyonunda yr.ıpılacaklı.J' .sı. 


