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20 Eylül 1941 • 
f Cumartesi 

İDARE YERi 
:\luruosmaniye, No. 84 Istanbul 
_'clgraf: YFNI SABAH İstanbul 

TELEFON: 20795 

l 4 Onca Yıl • No. 1213 

...._%:s GÜNLÜK SiYASi HALK G A Z E ·ı: ~ :s i Her yerde 5 Kuruş 

Sovyetlere Londraya göre 

1'ardım için Bulgaristan 
sabırsızlık ltalya.ödönanınasını . 

lngilt11retle koca bir ordıı 
boş durııgor ve A iman hii
•ıunıına karşı.lam.ağa hazrr 
bıı/anuyor. Fakat Almanla
''" Rusları mağlup ederek 
•onra bütün kuvvetlerile /n. 
!filiz adalarına çıktıkları za 
>ııarı mı döğüşmek daha iyi
dir, yoksa şimdi bütün var. 

ı lıkfarile Rusları yere ser. 
ıııeye uğraştıkları sırada on. 
lorı karada iki cephede 
"'uharebeye mecbur bırak. 
"'ak mı? 

ı...., __ _ __ ,_J 

satın allp Karade-
nize oecirecekmiş 

1 

Türhiyeniıı mü
saade edeceğine 

ihtimal verilmiyor 
---:•o•---

Berlin de 
Tekzip ediyor 

Londra, 19 (a.a.) - Cenubi 
Ukraynada yakın bir Alman 

"'o ngilterenin Daily Herııld ilerlemesini bahis mevzuu eden 
ve News Cbronicle gihi bu sabahki Londra gazeteleri -
sol tarafa mensup veya nin çoğu Türkiyenin tavrı ha

llıütem.ayil gazeteleri Sovyetle- raketi hakkında mütalealar yü
re biran evvel daha fazla, da- rütüyorlar. 

nuseylıı Cahid YALÇIN 

ha müessir ve ciddi yardımlarda News Chronicle'in siyasi mu-
hulunmak için sabırsızlık gôs• (Sonu sayfa 3 sütun 1 de) 
teriyorlar. AnlaJ>ılıyor ki İn· ~v"vvvvv-vvvvvv 
lliliz halkının hepsi değilse bi
le muhakkak ki büyii.k bir kıs· 
lıu Sovyetler Birliğine yapı
lan yardımların gayri kafi ol· 
l!ıasından korkuyorlar ve zühur 
!'den fırsatın kaçırılmamasını 
lStiyorlar. İngilizler Sovyetle· 
~ yardım etmelkle kendi vatanı 
!Çin dövUşlilüş olacaklarını an
lanuşia.roır ve Sovyetlerin za
feri kazanıp da lngilizlere he· 
diye etbnelerini beklemenin ma
Ilasız olacağını takdir etmişler
dir. 

İngiliz gazetelerin.in neııriyatı· 
ııa baıkılırsa el'karı umumiyenin 
bir kısmı İngilterede o kadar 
gayretle teşkil edilen ordunun 
ııe ·beklediğini kendi kendisine 
llormakla meşguldür. İngiltere
% koca bir ordu boş duruyor 
~11 Alınan hücumunu karşılama· 
ta hazır bulunuyor. Fakat Al
llıanıarın Rusları mağlup ederek 
l!onra bütün kuvvetleriyle İn· 
til.iz adalarına çıktıkları za
tnan mı dövüşmek daha iyidir, 
:l'<>ksa şimdi bütün varlıklariyle 
lı.usıarı_ yere sernıeğe uğra.r,1:ık
lan sırada anlan karada iki 
~ede muharebeye mecbur 
bıııııkma.k mı? 

Bulgaristan 
ve 

laponya 
Rusyayı 

Protesto ettiler 
Sovyet paraşütçü· 
leri Dobrucaya in· 
diler, bunların hep-

1 
si öldürüldü veya 

esir edildi · 

Japonyanın ileri·ı 
ye atılmak 
zamanı gelmiş 
Sofya, 19 (a.a.) - Bulgar 

ajansı bildiriyor: 
Bulgar hükfımeti , 15 eylülde 

Bulgaristanın Moslrova, elçiliği 
vasıtasiyle 10 eylül tarihli Sov
yet notasına cevabını gönder-
miştir. · 

Bulgar h'iik:Umeti, evvela Bul-ı 
(Sonu sayfa 3 aütun 3 de) 

J 

Şark cephesinde Ahnan - Rus ha.rekiUlmı g<iı.-terir harita 

HARP VAZiYEfil 
Yarınki dev müsaraalarını 

besleyen mesai 
( YAZAN: 1 
L Emekli General Kemal Koçer~ 

Almanya, Jı;endine _has _bir i~-ı 
tizamla ve sıstematik 6ır say 
ile, uzun sürmesi muhtemel bir 
harbi hazırlamıştı. Yedi mil · 
yon işçi, yurdu yeniden kuru · 
yor, ayni zamanda istikbal har
bini besliy-0rdu. 

Büyük harbi körükleyenler, 
kat'i neticenin aylar içinde alı
nacağını sanmışlardı. Oysa ki, 
ilk karşıı,,,,ma, düşiincelerdeıki 
hatayı isbat etmişti. _ Fr8l1Sız 
cephesi başkumandanlıgı Marne 

•buhranı sırasında harbiye neza
retinden günde 40.000 mermi 
yetiştirilmesini tevazüyle talep 
ediyor, ona ilk günlerde 100 
bin mfümi yetiştiriliyordu! 

918 büyük taarruzlarında ise 
-sahra topu başına 10.000 mer
mi h l:ısis edilh·ordu. Menni 
heealbında kıyas vfı.lıid, artık 
k--~d.LtU. Bir meydan muhare· 
besinin bir gününde mily-0nlar 
harcanıyordu. 

Bu suale cevap vermek haki
lkaten kolay bir şey değil gibi 
görünüyor. Bir kere İngiliz a· 
daıarmdaıki müdafaa ordusu te
cavüz hareketlerini icraya e!ve
?işU surette yetiştirilmiş midir? 

~angıçta gönüllülerden te- B M • ı ı t M ı • • d 
[;~§~ . ı e ec ısın e . __ ::.-:.:::·~ 

Verdun da, üç ayda, Alman
ların 17 milyon mermi sarf et • 
tid<leri hayretler uyandıramaz
di. İcra kudreti bakımından 

!:iliz ordusunun her halde taar· y ı I d 1 r 1 m ( 
~ır:~etini haiz olduğu mu· Teknil.!_ öğretmen yetiştirilmesin_e_a_i_d 
1nt~te~d;ı~;~~~fu. kanunların encümenlerde müstacelen Bayezıd 
gil.iz adalarının mulravemetini Ü k • k b l l du 
zayıflatmak ihtiyata muvafık O· m za eresı a U O un_ 1 
lUr ımu suali de bir cevap bul- . . . • 1- t' ·1 •· · 
Qlıa.k ister. Bu sualin cevabını a- ~ara, 19 ~a.a.) ::- B,iıyil~ bılilılıare mec ıı:e ge ırı_ ecegım 

Yıldırım harbi
nin mucidi 
sayılabilir 

jALMAN-_RUS 
HARBi 

Berfin bidiriyor 

Kiyef 
işgal 
edildi 

-<>-

Dört Sovyet ordusu 
imha edilmektedir 

PoJtavada 
zaptolundu 

Harkof'a doğru 
ileri harekat 
devam ediyor ---
Umumi 
~ 

Zayiat 
Blançosu 
•o• 

seaşVekTI T1irk ve Alman 
ticaret heyeti reis

lerini kabul etti 
Ankara, 19 (a,a.) - 'Başvelıil iDoktor Refik Sayıl:ı.m bn 

gün saa.t 11 de Başvekalette Alımı.n ticaret he)--eti reisi or
ta elçi Doktor ClaAlius'u Türkiye ımura.Iıhas ht'yeti reisi Nu
ma.ıı Meınernencioğlu ile birlikte kabul etmiştir. 

Alman ticaret heyeti reisi ebedi Şefin k?brine çelenk koydu 
Alııkara 19 ( a..a.) - AJ

ma:o ticaret heyeti reisi or
ta ıelçi dokt.or C!a.cllııs dün 
saat 16 dl\ refakatinde elçi
lik müsteşarı Klriber oldu-

lranda vaziyet 
Yeni şah 

Siyasi mevkuf-
1 arı serbest 

bıraktı 

ğıı ha.ide Ata.türkün mııvıı.k· 
kat kabrini ııiyn.ret ederek 
muhteşem bir çrienk koy
muş \'6 Ebedi Şefin manevi 
huzunıııda eğilmiştir. 

Sovyetler 1,800,000 
esir ve bu miktardan 
daha fazla ölü verdiler. 
Alman zayiatı 106,198 
ölü, 286.670 yaralı ve 
72.5 tayyareden ibaret. 

1 Bunlar ~rafından 
tevkif edilmişlerdi 

Yeni İran Şahının ilk icraatın 
dan biri de babası zaımanında 

Berlin, 19 (a.a.) -Alman nr • tevıkif olunmuş bulunan bütün 
duları baş kumandanlığının siyasi meV'kufları serbest bırak
fevkalade tebliği: mak olmuştur. Bunlar arasında 

Bugün hi!diril~ıı muhasara sabık harbiye nazırı Civanl ,-ı., 
harekôıt:ı Ukraynanın merkezi vardır. ?-A , ... 
Kiyefe karşı hücumu da ihtiva İngilizler 1randa sabık Filistin 

ekt ·di Tevkif ettign siyasi mevlrutla • .n etın e ı . müftüsiioü a.rıyor!:ar 
Dnieperin garp _kıyısınd": k~v İngilizler !randa sabık Filis- bu defa oğlu tarafından serbest 

vetli surette tanzım edilmış ıs- tin müftüsünü aramaktadırlar. bıralı:ddıı;ı bildirilen sa.bık İran 
tihkfunlar cür'etkar bir tarzda Fakat "elen haberlerden anla- ı,el'ıir'5"1hı Reza Nılevi 
yaran kıtalarımız Hief şehrine 1 şı!dığın: göre şimdiye kadar İngilizlerin Filistine yahudi yer
gırmışlerdır. . 1 ımüftünün izini ele geçirememiş- Ieştirmeleri siyasetinin en !:' • 

Bu salbahtan berı, Alıman !erdir. Sabık Filistin müftüsü (Sonu sayfa 3 •ütun 2 de) 
harp bayrağı, Kiyef kalesi üze- -----------------------
rinde dalgalanmaktadır. 

(Sonu sayfa 3 sütun 6 da) 

ALMAN-RUS 1 
HARBi 

Moskova bildiriyor 

Almanlar 
Leningrad'ın 

Teslinıini istediler 

Düşmanın bütün taar- . . 
ruzlarını püskürttük ~ Şark cephesınde Alman <ıSireı·Jeri 

eaba ya.kın mazi bize verııniyor '.Mıllet M~hsının bugunku ıçti- ve fakat hazırlı~a t:ıalluk eden 
ı:nu? Geçen sene İngiliz ordusu maında kursu_ye gelen Maarif kanunların teşkil edilecek mu -
bugünkü kadar kuvvetli değildi. Vek!-11 H~ ,\.!i Yücel, hük\ı- v~at bir. enciİil!ende . hem~ 1 
bünkeıık ric'aıtinde İngiliz kıt'a- metın teknik ogretmen mesele- müzakeresıne imkan venlmesını 
!arı haınen bütün ağırlıklannı sini esaslı bir programa bağlı - dilemiş ve bu dileği kabul eden ı 
geride bırakmışlardı. y aJnız bin yarak gerçe:!deştirmek kararın· meclis mütoo.kiben 3656 ve 38~8 ) 
top .kayıbettikleri hatırlarda· da bulundugunu ve asıl prog · sayılı memur aylıklarının telif ) 
dır. Böyle olmakla beraber 1n- ramın taalli'ık .. e~iği rapora ait ve tedaillüne dair kanunların 

m~:~va, bt~~'-aiayretıer!1~ 1 r a n da ya b a n c ı I a ~ ') 
İS t İ k 1a1 rağmen Leningrad hala muka· 

vemet etmektedir. Şehre kar-

giliz adalraına Alınan askerleri maddelerın buyük hır kanunla (Sonu sayfa 3 •ütun 1 de) 

ayak basamadılar. Çünkü İngil- -
!m-e denizlere hakimdi ve gök· kıt'ası üzerinde A1ınanyaya ga· 
lerde kendisini zayıf kuvvetler· !ebe çalımak belki bir hayal ad
le muvotffakıyetli surette mü • dolunabilir. Fakat şu sırada 
dafaa edebilecek ıkadar cesur ve Avrupaya çıkarılacak bir İngi
!kahraman tayyarecilere malik· !iz ordusunun mutlaka nihai 
ti. Bugünkü İngiliz donanma- zaferi kazan:masına, kazanacak 
sı geçen senekinden zayıf değil- kadar kalabalık ve mükemmel 
<lir. Bugünkü İngiliz tayyare- olmasına beılıemehal lüzum var 
leri ise İngiliz göklerine h3ıkinı mıdir? Almanyaya galebeyi 
oldulrtan başka .Almanya üsle- mutlaka Alman ordularını der
riııe sokulacak kadar da çoğal. hal mağlil.p etmekten beklemeğ·e 
llllşlardir. Geçen sene İngilte- bir mecburiyet var mıdır ? 
l'eyi Alınan taarruzundan lk1ll'- Bugün Avrupa kıt'asına ya
taran tayyareler ve zırhlılar bu pılacak bir İngiliz ihraç hare'ke
Eene neden kurtanınasınlar? Av· ti bir kere Almanyamn harpte 
~Ra kıt'asına $Ö~derilecek İn- Rusları pek çok sıkıştıııınala
giliz ordusu Ingiltere adaları- nna mfı.ni olarak onların biraz 
llln da kuvvetleri bakıımından nefes almalarına ve te'krar top
ıınüddaasını sarssa bile ne de lanaıbilmelerine imkan verirse 
Olsa adalarda. kalacak olan kıs- 'bu bir nihai galebe teŞkil etııne
ıı:u Dünkeıılı: vak'asını talkiı;ı e- mekle beraber nihai galebe yolu 
den zamanlardaki müdafaa teş. üzerinde mühim bir merhale vü
kilaıtından daiha zayıf olamaz • cuda getirmez mi? Bugün Rus
:Binaenaleyh İngilizlerin şu sı- !arın ezilmesine zaman ve im
:rada Avrupa kıt'a.sına bir or- ikfı.n bırakmaktan ise bunun ö
üu ihraç etmeleri İngiliz adala· nüne geçerek ve düşmanı garp 
lı.nın emniyetini tehlikeye dü· cephesinde de iki katlı bir gay
eürmemek lazım gelir. ret sarfetııneğe meobur bıra.k-

Avrupaya İngilizler tarafın- mak, bitkin hale sokmak, bu 
dan yapılacak bir ihraç hareke- uğurda ihtiyar edilecek feda
tiıı.in muvaffakıyet ihtimali ne- karlıklara değer bir hareket o
dir? Bütün hazırlıklar bitiril· lamaz mı? 
ilileden, gözönünde tuLulan mu· Avrupa kıt'a.sına millıiir.:ı bir 
~ ordu teşkilatı tamamen ihraç hareketi yopmanın biiyi.iık 

" etil'.· .ı\vru zorlukları bulunabilir. Faıkat 

izah ettiğimiz gaye bakımından 
bir noktaya toplu bir ihraç ha
reketi yapmağa kat'i bir lüzum 
var mıdir? Norveçten başlaya
rak garbi Avrupa sahillerinin 
1beş on yerine çık:ı.rılaca.lı: 'kü
çük kuvvetler ve şimali Afri
•kada tecavüze geçecek bir ordu 
gartıi Avrupada ve ayni zaman
da Afrilkada müteaddit cephe
ler vücude getirerek düşman 
kuvvetlerini üzerlerine çekemez. 
!er ve düşmanı bir yıpratma 
harbine mecbur edemezler mi? 
Bu küçük ihraçl.a:r bir tecrübe 
mahiyeti alıp da düşmanın za
yıf noktalarını meydana çıkara· 
maz ve oralardan daha mühim 
bir ihraç ve hücum hareketleri
ne imkan hazırlaya.ıuazlar mı? 
Bu küçük ihraç kuvvetleri vazi
felerini yaptıktan solll'a çekilme 
ğe mecbur olsalar bile düşmanı 
yalnız Rus cephesine faaliyeti
ni hasretıınekten menederek mü
teaddit yerlere dağılmıya mec • 
bur etmek bir fayda teşltil ede
ıınez mi? Bütün bunlar asker ve 
miiıtehassıs olıruyan zihinleri iş
gal eden sualler olduğu aşikar
dır. Mütehassıslar hu suallerin 
cevaplarını vererek merakı iza
le etseler faydalı bir iş görmüş 
olurlar. 

Hüseyin Cahid YA!LÇIN • 

ha r b 1• de şı yapılan hücumlara 'başlanalı 
iki hafta olduğu halde halkın 

( kuvvei ınaneviyesi pek mükem-
Yıldzrım harbi- f meldir. 

nin ta kendisidir! ' Bundan 8 gün evvel Alman 
( (Sonu sayfa 3 sütun 4 de) 

istiklal harbinde bu· 
günün seri harp va
sıtaları olsaydı, harp 
tarihi bu büyük ta
arruzdan çok kıy· 
metli dersler 

alacaktı 

A.Jmia.n]ar tarafından bu
gün yeryer Rusya.da. da tat
bik olunan yıldınm harbi f 
sistemi yeni birşey değil
dir. Bizim cedlerimiz mulıa· 
rebelerinde bu sistemi o gü- ( 
nün ;ıruılzeme ve techizati- ( 
le mümkün olcluğu kadar ( 
tatbik etmişlerdir. Y ıldının C 
Ba.yetLid bu şanlı Wıvanı 
hangi sebeplerle kazııruruş- ( 
tır?. ( 

,. -- -.... · i., .. ' ,,_-t c. ~· .··~ • ' ; · !"'- · 

Bu gece yarısı 

Saatlerinizi -( 1) 
• saat gerı 

Almayı unutmayınız! 

/(fitülamm~re için Enver Paşaya 
2}000,000 Ingiliz lirası teklif edil<!. 

Almanlar İrandan geçerek Efganistana oradan 
Hindistana varmak niyetinde idiler - Vorı 

Der golç Paşanın planı 

Yazan: C. SgkPs 

İranlılar arasında gün 
de kırk binden yüz bine ka
dar kurban gitmesine sebep 
oluyorlar. Bu hal bizım ço cuk
larımız için bir leke teşkil ede
cektir. Bu hale karşı devlet hiç 
bir şey yapmıyor; bilakis onla
ra yardım ediyor. Mesela Kaz
vinde bu cehennem çocukları ile 
sakalsız mahluklar elele verdiler 
ve bizim İranlılardan bazıları ı 
onları evlerinde bile yatırdı. 

Tefrika No. 21 

Ey kişi ! Eğer Kazvine gidi • 
yorsan, yolunda bir yılan çıkar
sa .. 

Yılana aldırış etıne,, evvela 
Kazvinilyi öldür ... 

"Biz, büyüklerimizin bahset· 
iiği, şairlerimizin kasdettiği o 
Kazvinlilerden değiliz ve biz bi
zim üzerimize yürüyecek olan 
orduya karşı yürüyeceğiz. İşte 
İngilizler nihayet mağlup da e-

(Sonu sa}'fa 4 ~ütun 5 de) 

-================---= 
••••••••••••o•••••e•••»o•••~••••••••••••oııııııe•c 3 Bugiiıı neşre başladık 

İstiklill Harbinin son bü- ( 
yük taarruzu o günün silah ( 
ve 'VasıWarına giire yıldırun 1 
lıarhinin kenclisidir. O gün, oo 

GÜZELLİK KRAL.iÇESİ 
~~..,~~ 

bugiinkü seri harp vasıta ve füş saatinin tatbil;ine has-
techizatı mevcut olsaydı, lanıruısı münasebeti~ le hu gÔ- i 
Iıarp tarihi bn bfiyiik t:aar- oe s:ıa.t (24) de saatler bir s:ıat 

1 

1'1W.d3;11 !çok kıymetli dcrsl~r ( geri oı.lınaoo.ktır. 
:ı.lamktı. (Radyo ~t~) f 
~ ...,,.,..,..e~ """"' l~!Rlflla(l~llt!R~~~~~-9 \ 

1-lakiki bir hadiserlin romanı 1 
Üçiincü sahifemizde ok yrnu:::. .., 
------~·-.--~ 



Sayfa. : ! 

poşonoşter: 

Fil ve körler 
Dünyamız, beıer tarihinin ıfmdl· 

ye kadar ıahlt otmadıiiı çapta muaz
zam bir drama sahne olmakta ••• Bu 
fae·anın nasıl hazırlandıQını, nasıl 

ba§ladıOını bUlyoruz. Fakat tuhafı 
ıurada kj bu son derece çaprqık, 
az malQmlu ve çok Jneçhullll snua· 
dotcnln nanı çıszaı-oını btlmek 
idcllulnda olanlar aramızda ekseri
yeti t.fkll ecilyer. 

Hldlaelorln hergDn, htt dakika 
kanaat ve. hOkDmlerimlzi tekzip et 

meeı bizi yıldırmıyor, dtthal :')'etM 
vık •lara intibak ederek yeni tah· 
.m nlerfm~ ppnaz bir "'ukatlderat 
luit'11 ğlylı öne all..,nıkt.e te11eddOt 
etmlyorva. 

TENi SABAH 

rol uftu na kendimizi okadar ınandırı• S p Q R =:==:t 
yoruz ki, karıımızdn tam zıddını ~-! ._ --------- İR 

Sonra vardıöımız tıUkUm1ertn doö· ( 

kll eden kanaatleri llerl aUrenlerl B d • ••-------------~ ma!'tıkstzt•k ve cehaıeııe tth•m• bı- e en Terbiyesı ~-----------------------
ıe kalkı11yoruz. Halbuki olmayacak Gnl. d;rekto" rlu ... ğü erle Büyük Türk denizcisi Barboros 
fey yal bUlUn haklkat]erl, hiç tah- a 

r~alz, kut bakıtı görmek ve dUnya· lstanbul bölgesine bir le 
nın bugün içinde bulundu{ıu gerçek 
d:.ı•umu tam b'r vuzuhla kavramak talimatname gönderdi 
m8%harlyetlno erlf1'11ı olsak bile ne· Beden Terbiyesi Genel dirclc-
tlceyl yine kat'lyyeUe tayin edebil· ıtörlliğü İstanbul kli.rplorine aşa- • "d" 
mek ıınunsız. çunku, en basit ıın- ğıda'lri taıi.ınatnameyi gönder- Emnıyet mu ur-
• .,rıı""' rakamlar delili insanlar olsun ,miştir : ı- g"' u- hal t n yar-
bu muadolenln blltUn pr:Uannı bat· "Talimatname projesi tAuıdik U 
tnn 'bap de{ııftlrmek için bas1t 110 ~ciye ltadar sporeular biç dım İsi• yor 
urnu1madık bfr tılldlıtenln klfı gel.- lbir sın-etle tazminat ve zaruri -ıa.ıırft, 
blleec~ını lnkir edemeyiz. ınasra.f a.lmıyaca:ldar, lik ınaç- .Emniyet • ~irf'~~~ ~ 

O kirlere benziyoruz kt, bt.ulen Janna gimıelk için muvazzaf or- ~nlerd~ ~ eofo ken-
tal"lfını lstediklffl filin uzvunu eım· du menstlbıı. talebe ve içinde .zl:ll ~o'k.,, ~ ba~ 
ınr.ı yıkalam11. ~haldkaU yalnız ken• fbir gençlik ldUbu -kurulmuş ~~ ~ • ge
ıdlmizin eörcluOOnü ve bafk.alarının 'bir müessesede bulurunamak n ç~e~ ~~ ka.t1 bir mnc.,. 
ı•~ hlafere kııpıldı§ını unıyoruz. icap edecek, idilp değiştirenler dclcye gınşncgı ~ 
Birimiz, elinde bır kuyruk ''sUp r· beş ~ değiştirenler de bir ve bu mevzu etrafında. iCaP eden 

l 1 ' ~-"·otla tedbirlen almıştır. rze!" diye haykırıyor, blr dl(jer m Z Selle <UV!UI. Ce;zal dtnla.cak- An • <l · ifil: bu yolda 
ıtıııyvanın bacaklarından bırınl im- lnrdır. C<U~, • ~r • . . 
c.Pl<lamıı .. bır autun" dıyor, bir o. hıılian da kc <Lsme ger-5 bır 

l r L'}ann 'h ısılfıtının ('f_ 5 i d ın.. 1 .. ·ya" h:.-...N-:;:.;m çuncumüz koeaman dt§C uılmıı •bu "' yaı ım .... .ıu "" ~"ut> 
L-lr borudur" diye inat edıyor. stad h~. $ .. o oolge hlssesi, bıldirmcktc, heı·kootcn yard.mı 

h n biyled r ıtel bılmedıAıni r 5 hakem taLnıiııntJ çattık - ııstemeKtc.-uır. 
ı.ıı.nez: Ye hertıangı bir Mesele hak· tan sonra gerıye kalan ı 20 si Her hangi bir kimse, ibu kabil 
kında bir kanaat uhlbl olmıımııyı ~ k1Uplere tak . 11 cdi'ooektir . ., bir şafü i'c kar§ılaştığı takdir • 
tıefalne yediremez. Dun Galatasaray kfüouııde top- de derh ofonla vaziyeti mil

27 Eylulde yapılacak bü
yük merasimle anılıyor 

----------«»-----------
Merasim programı Vilayet 

f ından hazırlandı 
tara-

Bllyilk Türk amirali Barbaros 1 
Bayreddinin ölümünün yıldönü-
mii olan 21 eylfil cumartesi gü.. 
:ııl1 • her sene olduğu gibi, bu se
ne de büyük merasim yapılacak
tır. 

İstanbul bclediycsi meı-asiın 
için bir program hazırlamu lır. 

Bu programa nazarıın Beşiktaş
taki Barbaros türbesi önünde 
yapılacak mcracime Deniz talim 
alayından rniirettcp bir tabur, 
Deniz bando .. u, Yük.'.?Ck Deniz 
'rica.ret okulu, kız, eı kek lise ve 

çelenkler konulduktan sonra 
türbe bahçesinde Deniz talim a
layından aynlan iki manga er 
tarafından ha.vııya üçer el figek 
atılacak v:e müteakiben Barbaı-
rosun ruhunu tazizen bir dakika 
sül.fıt edilecektir. 

Evvela Beşikta.ş kaymakamı 
tnrafmdan bir hitabe irat edile
cek mateakiben deniz subayla
rında ... b·rı kısa iki nutuk söyli
yccekl rdir. 

Nuiukfarı müteakip merasime 
nilıayc( veı ilecek ve mevcut t& 

Evet. çok çetin bir ıruıatlele! l)nu 
iıılledebll111ek itin .ıı.ızıse btılııa.n 
n al0n:11 r neden ibaret? Atıla iıltar.af 1 
ol,...ayan kayna~ların ·dtinyada •r· • 
tık ~k bitaraf <kalôwlt?. ~iizde 

aek.aenl "ropaganda ve yatan oldu· 
(ıuou an,eden blldliilmlz b !"takım 

tı rtılrlnl tutmaz tııberlerl. Her bıri. 

mlz. temaylillerlmlze gijf'e, bu ha· ı 
berlerden itimin gal-lerl 1ııirıer ma 
lum olarak kabul edip muadeleyl 
bır ç.rpıda haUe41veriyoru. Yaşar Nabi Nay•r 

•tiJ11fli''W1'!11WHlilllmllB1WliDRlma:E .ıı ...... N.m ... iıüllU' mm 

i nu.n kli.ip murahhnslaıı bu ta
mim e:tr fında göıiiBmiişlcrdir. düriyetc bıl nnelidir . 
Çın g-...uıü tekrar toplana-
caklardır. Be§ .... ta~ta bir 

orta okul talebeleri iştirak ede
ceklerdir. 

Tören tam saat 10 da merasım 
kumandanı tarafından verilecek 

şekkıiller yine mera ·m ikomu -ı 
tıını taı afından tayin cdılccek 

yollaroan geçerek dağıa.lcaklıı.r- ı 
dır. 

ritham e !."-\ 
tf'ranaaya hiya. et e - j 

~-- bP 

Yazan: A. Sinıone -18- Cevircn: H. Cahid Yal n 
Fakat Lava! kendi harici siynscti

Di fıle koymak iÇJfl Louıs BarUıounun 
vefatına kadar bekliyccektı. Douıncr
aue onu hariciye naz.an yapmı tı. 
Doumergue•ün BarUıouyu kab nesıne 
alması bir muhabbet veya hurmt>t 
ve takdir eserı d ildi. Onu yalnız 
Barthou .kabinede bulwıur.sa blr zor
luk takat Barthou k mcden dı rı 

da kalırsa bir felaket tcikil edece ın 
den dolayı• harıclye nezaretine ge
tirm :ıtı. 

Loul& Barthou hariciye nezaretine 
~ uman yetmlt iti )'aJlI\dn 1dı. 
Siyul ha.Yatı 'pek patlamıştı. Ccnu
Mı .cnrbi :Framada, BoAcs • 'Pyren
n& luuralimıde doğmuş olan &rt
bou bir tcnekecJ\ln otlu idi. Onun 
aeki ve uy nık aimıw, canlı gözlcrı 
Te Oçüncil Napoleon tar.uıdakJ saka
lı bir düzineden Cazla kabinede guze 

~-
Hariciye nezaretin deruhde etme-

sinden blr kaç hafta ronra, kend ı

ne bir mUlakat )aptım O z.anınn b::ı-1 
na lemin ctt.ı.ıine gBre, Fransada kn· 
bine ıuızırlarınd n Meln Kampffı 

Almanca nü hasından tasluh \ c tud 
gannemı:ı veklile okumuş ye an 
zır kendisinden lbarcttl. Bartbou p 
~ Almanca konuşurdu. He rıch 

lleineden uz.un parçalan okuyabıllr· 
di. Çunkü He ne onun sevd ğı mu
h.arrirlcrdcn blrı uU. 

Barthou'yu ziyarete g d .fİDl Pa
risde Hltlerin 300.000 kişıhk d m1 
btr ordu tnlep etUiı ve Do mergu 
kabinesinin de B(ly{ik Britaeyıuıı!> 
tll?V.kt \.17.lJ ıı WlUl Tl7.o ıo rme
fe hazır bulun1u!u yoluıld< bır 
pyialnrın dlooGmasından itti 
mişti. Şimdi, vak'adan tıltı sene 
ra, ddd rontekk inin f tlt'n! 
300 000 k fLk bit" ordu ya 
müsaade sun.'til.e onu utın a bi 
lmklnmı sakin sak ı:ı ün 
meleıi insana gar p lr per 
gıbı görlinfir. Fakta Laval 
ların.ı bütün memlt"kcti d 
bunun sulbü temin yolu old 
herkese 7aymağa uça;-War. 

dolaştı. YQnında Frankfurtcr Leltung 
un nrnhııbirı I•'rıcdr eh Eicburg bulu-
nı:y rdu Bu l 1 d 

ı pol kn nn k r· 
sı duyulan nefret de bunda müc ır 

bulunuyordu. Borthou Fransız - İn

giliz ış bırl !1 muh faza <'t• ıE>ge 
calışmı alın kl beraber, bu arka
da lığıııd F 

-~----

fzmir fuarı bugün 
kapat zyor 

lzmir Fuan bugüu Ol('rasimle 
kapa.nacaktır. Fuar 20 Ağustos
da açıldığı için bugilıı bır ayını 
tamamlamış olmaktndır. Fu:ıı· 
mlinas...obetile ihd:ı.!I edılen yiın.le 1 
50 trn7ilfı.tlı vapur ve tı en bi
leilcnnin satışı bugünden itiba· ı 
ren duı-durulac.a.ktır. Maamafih, 
Fuann açılmasından 10 gün ev
vel satılığa başlayan bıletıer, ya 
,ni halen clde mevcut .biletler, 
fuann kapanması tarihi olan 
bugünden itıoaren 10 gün mu
teber ôlacakbr. 

Ka ar peynirine 
azan i fiyat 

·-0nı yor 
İstanbul belediyesinin roster

dı f'.ri lüzum üzerine Fiyat müra
kabe komisyonu kaşar peynir ine 
azami sa~ fiyab koyaca.ktır. 
Bclcd ye bu fiyatta c~as olacak 
imilleri teablt ederek bir rapor 
halı .de f ıyat ·irakabe lmmis
yonwıa ıverecektir. 

H 

• ev ço tü 
Diin akşam geç vakıt Beşık

ta:Jta Kalkan so takta 10 num~
ralı ve Uç katlı kfırg r bır ev çök 
mü.--.tür. Bir tesaduf eseri olarak 
bu inhidam hadisesi de evde bu
lunanlardan kimf',eye bir şey ol
mad8Jl anlnşılmı~ ~ır. 

Belediye Fen heyeti müdür • 
lüğü inhidam hi.disesi etrafında. 
tahkikat yapmağa başlamı~br.l 
Maıli inhidam bulunan bu bına.
yı önliyecek tedbirler alma}'.an 
Beşiktaş fen memurları tecziye 
Qlwıacakbr. 

Hayvan sergileri 
lstanbul vilayet· kaza~anoda 

açılan sergılerden 5 inciai fü.in 
Alibey köyünde mera&imle açıl
mıştır . .Memsirndc belecli~·e reis 

işaret üzerine deniz bandosunun 
İstiklal maı ile b:ışlıyacaktır. 
İstililiil marşını t~ekküller lınlk 
hep beraber söyliyecek1er, ayni 
dakikada limanda bulunan bü -
tün ~·apurlr.:.r düdük' çalacaklar-
dır. Bu sırada Baı baros za.ma
nıu<laJci kıyafetlcı-i 'taşıyan erler 
de direğe bayrağı çekecekler
dir. 

Marşı müteakip sırasilf' Villi· 
yet, İstanbul Komutanlığı, Do-! 
nanma. Komut.anlığı, Belediye. 
Parti, Liman ve istiyen Ciğer 

te.5Ckküller türbeye çelenk ko -
yacaklardır. (Çelengin konaca-
ğı yeri ~iktaş kaymakamı ih-1 
zar edecektir). 

Geoe 1 rogrmm 

Gece Barbarosun türbesi Be
lediye tarafından yapılacak tesi-
satla ve projektöılerle tenvir e
dilecekt r. 

Şirketi Hayıiyc npurlan da 
Barln.r il '"i"aii şerefine elek
triklerle tenvjr edilecek ve Be- j 
şiktaş önünden geçişlerinde pro
jektörlerini türbeye çevirmek 
suretile tazim ve ihtiramda bu
lunacaklardır. 

Halkevleri o gece salonlann
da Barbaros Hayrcddinin baya
tı, mcnkibcleri ve Türk denizci
liğine yaptığı büyii.k lıizmctfoti 
yad edecek müsamere ve konf e
rnnslar tertip edeceklerdir. 

muavini ı .. ütft A!ksoy hazır bu- r 
ıuıı•nuş ve Eyüp knymaikamı 1 C 
bir nutuk söylemiştir. ...,es san'atkarlannın imtihanı 
* Bir fhtikJr ihbarı - Halk tara· 

fından Fiynl milrakabc bürosuna 
yapılan ihtlk6r ihbarlar! devam eı-. 

mcktedır. Dün de, "Oskudrada bir 
J:l t, Kadı yde de kırtasiye ihbar· 

Yarın/,; dev müsaraalarını 
besleyen mesai 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

QRğdaşlanndan geri .katın ltal
ya dort harp yılı içmde 77 mil· 
yon mermi yapmıştı. 

Am ~rnromn kongı'C-\\len talop 
ettıci .milya.rlarm neler yapa
ca;-nm d~unenlere, bu miktar· 
larnı uf.a:k bir fıkir verobilece • 
ğıni saıuyorum. 

Ahna.nyanın garp cephesine 
g Jm 16 hat uzanıyordu ve 
ce i hnvatı b rtfba.tlar 
tem n cdı)ordu. Bcrlinden gün
de 1 00 tren geçer. ~eni şeh
rahlar (Autobalm), mc.m~o
tin }'almz moon.rı ziyneti değil, 
bir can damıı.rıdırlar, ki zırhlı 
lkuV\•ctleıin kaydırılmasında en 
ıbllylık tesiri hai2.dirler. 

harp maddeleıini darü.thari>e ye 
tıştirmcl tedir. 

1ca.r ve bre kanuniyle, de
mokrasi cephesinde yer tutan
lara herşeyi vereceğini vadeden 
.Aımeı ka, her ay yan.m milyon 
deııizuı dı"'bhıi bo)l r\en, !eda -
ika lığın heder oln: ileceği endl-

ıyle, Aıtlfi.ntiktc em.niyetin 
bılfıil elde cdılrnesmi, nihayet, 
kararlaştırdı ve bu nn la Anı.eri 
k • İzlanda yolu Aımer mn do
n asının kontrolü altında bu 
tunu} r. 

lngıltercye yardım listeleri, 
mtitefavıt rakcunlar verdilerdi. 
Son defa bu yardımın 180 mil
yon dolar gı'bi, milyarlann ufak 
bir ı}arçası sayılan, oh~nnıiyet
siz bir mikyası g~ği de 
1fsa edildi. O lıaldc, ilk iş, :ik
mal yolumm ernnı~eti idi. Bu 
temin edilince, yardım akıp gi
dece!rtir. 

i>un )"''"'"" 1rnuıı .... ı.. sıra b<l<leyen bayMlar 1 
İstanbul Bel.OOi ~ ırlnlizde pbşao =w'aUW.rlnnaı 

Jmfilmna ti.hi 1utnuyn. ~ırım'} . Dil.odrn itihan u hu 
karu.uı tıa.tbiha:tıIJA b:iş!aunıJt.1:1 r. lmaballla.r .her cuma briıııli 
yn.pı'fsc:-.k 'c uç hafta iQ)n t.aırramJana.oo.kttr. 

D!ğcr t:ıraftan öğ~ gô rimizde birinci sınıf 
sos ruı'atkan ııddolunan b:ız lan bclı:tlhl!)e ııiirac~.:ıt f'oon'i< 
lrendileriııia bu inıtib:vıdu musU\;oa tutulı ı:ıu i!.iıen ·,ıor
dir. IBelcdiye bu 'talebi nn1vaf1k bulnnmm:tr.t...snaf cemi~t>:rlnde 
yapıla.ea.k ı0I ıimtihanJan. ii:k t'dmeyen 8&.ll'adW'lara çalfıt-

mn. 'lnÜ5&:! ,.,i '\'~rihnt~ >tir. 

r - Bir hırsızlık ) '\ _____ ,_, ____________________ -=--

Yazan : ULUNA_l 

Peyami Safa geçen gftS ~ 
zmeieııimizin sayfa şek ,t 
den şik.i.yat etti ve ~ 
mıune olar&k İsviçre ;J ~ 
ni ele alacağunım Fra,nsJJ ett'-'. 

=1~ =:~~~ 
leri ekseriya birinci sa.yİ~ 
fikir yazılarına, ciddl dıı~ 
uzun maka.lelere i:ı~:# 
Meraklı hava & leri iç -__.:ı 
bra 'koyarlar~ bu ruretle ~-, 
te ağır başlı bir mecm .... a. 'Jil 
.zar a.rzcder. 

M e daşıınm bizim g ; 
leriıı şexıllcrin.i Fı an ız ga ,... 
teriyle mnkaye~e etmesi ~v~i 
değil lır. Çunktl bütün ~ 
gamtclcri bu şekilde ç ~ 
Mescl.i {Tmnps, Figaro. ~ 
Deha , L'Ordre, Actkm tı' 
caise) gıbı 'bu çok g82.CtcJer~ 
ağır b ·Iı tarzı ihtiyar ede (J' 
~""ak.at bwılaı Grande Pı cıssC 
nilcn -ı.·e btiyi.ik şırk&Ierin. tJiıll' 
kalann, mili ilıtir ların e!ll ~ 
rine hizmet içın tct~us ~ 

~Sı~:eğı n;~~-;;.')'ed &::1~ i~ ~ 
gazetclendır, su~an da }il \: 
mahduttur. Mescl5. Tem~, .Jd 
yatını sabşıııda11 ziyade DW:. 
membalara borçludur; Fi~ 
nun, lavantacı Coty'nin e ili' 
geçtikten sonra sa~ bel 
ne kadar dıı :müştü. 

Dcbat.s nadiren ellerde g6td' 
lür; Fransaru.n en yüksek ~ 
tecisi olan Emile Bure·nin ia'U' 
ettiği Orore·un satışınııı 
binden ibaret olduğwıu ~J'j 
yebilirim; Kralcıların ~:Al 
olan A.ction .li'ra.ocaise.._ ~· 
birde birinci sayf ıısın.n: .. ~ 
..• '1....·ta-ı ~ rane vennız, ,ucı. cagız.,, _.-A_ 
ilm koyarak tar.ı.ftarl~;,a 
yardım ister.. Bılna .m~ 
Jow'llal, Matin, Petit pa,risi~ 
Paris Soir gibi bir .çd.ldan plP' 

f arı;tin koyduğu kuvvetli .,ır 
siırle tok cephe teşkil ~e~J;' 
~ı inlıisaı· altma a.~. 
Ve ilk sayfalunru bütün nıe.Y' ..... 
lannı dükkanının önünde tt>J 
hir eden lbir manav sergisi !b: 
ne Jcoy.ma.larmın sebebi de 
dur. . .... .J 

Bu itibarla bu tarzı ilıW~. 
etmenin satışına fayd:ı.ın ...,

1
..., 

dui;'lllla şüphe yoktur. ~J 
halk, gru-.etcyi eline alır a.UJ~. 
bir b:ıkı._.eota milnderecatının fi ııl' 
ristini b\.ıyti.k harflerle oktJSil 
istiyor. lJll 

Bı.ıim ~.etelerlınizin de_ ır • 
tarzı ihtiyar cylemekte'ki n1";_.,. 
fladın bu olduğıınu zann ... -dlr 
mnı. ,:ı 

Bugün bir g11.Zetc ne-u-ot:Jil • 
istiyen ad:ım, bütiin dim}'tl 1 

di.selennin h~ b:.r zaman şi!l 
olduğu kadar eh~yet lt .ıt' 
be ~·i!i b"'r za.rnanda h~ 
len bır tarafa bıralrnrak b 
d yf :<:!ın:ı. •·p~agoJI,, d 
y hut "&oma.ntirın ile rea!iztl 
den bahseden bir ma. aJe k• 
ODU kim okur? İlk 6" a bô 
yazı1aı·la çıkan bir ga7.et 
mecmua kapaj;'"llldan fa.rkt 
maz. 

Mesele gazetelerin M·zaDJ 
dedikleri teknik klındc d 
dir. Asıl düşünlile ek nokta 
anınncnk kı~ct. gazetcnrn 1\ 
ler daıresıdir. 1çınde d1şe ,d 
oaca'k ne var!" Ona bakul 

1JLUNA 

Kont Ferruınd de Brinon gaz.ete 
mlldurlerinı ziyaret Uc m~ uldıJ. 

La\ al lçin çal ıı a luıclelerden 1 
Starı lils de ln Rochcl ouc;ıuld da 
bunu yapıyordu. E kl muh.lriplcr 
teşkllfıtırun nazı lid<' leri H tleı ıo 

Meın Kamp!fda Fransayı tahkır e· 
den fıkral n okuta<.'Bınna ve yeni 
bır tabı hazırlandıiına dair Perl ı 
le:nın::ıt ılc dolduruyorlardı. Bunlar 
Fransız eski muharipler çupunun 
nfifnzhı idlerinden biı lni. mebus 
Jean Gary'l, kandırdılar. O da par
lAın<'nto koridorlannda arkadaşı rına 
HıUenn hüsnü niyeUni tem.in ile uğ
raşıp durdu. HJUerln en ~ekı ajan· 
larından biri, Otto Abet7~ Perise ılk 

Rusların da, istil<lbalin elemli 
günlerini gözde bulundurarak. 
asri bir orou vücude getirdik • 
lenni hidi~clerin inkişafı gös
ternıektedir. Ancak, devıuu 
müJdeti kestirilemıy n bu har

Deniz, !hayat bahşeder, bir do 
orada işler bir yol bulununca 
Brttanyarun mükellef ordusu 
takviye edilebilecektir. 

Su çhı genç mabl\ üm hüngür hüngür 
ağlıyor, "hırsızlık sayılacağını bil
seycim, 150 kuruşluk bir kutu çiviyi 

, 
1 ftıtuhtekirlerin yeı • 

defo oı.ru KcldL Kibor oalo~ 1 

Sabah
1 

HN!LIK 
t AVUK 
1 AYLIK 
, AVLIK 

Tlrkfyı aınıbl 

t400 Krf. noo Kl'f. 
7IO • 1410 • 
40I • IOO > 
1H • SOO > 

TAKVtM 
HIZlR 131 GON 263 AY 9 

1360 20 1357 

Eylül 
7 

Şabaa EYLÜL 
28 1941 

Cumartesi 
QGnet öt•• iki ... 

11.34 5.66 9.24 Eunr 
5.45 12.07 15.35 Vautr 

Ak .. nt V•taı ı ... k 

12.00 1.32 9.53 Ezıınf 

18.14 19.45 4.05 V•utf 

urtanı- bin bütün ihtiyn ' n acaba 
mıyordu. Onun takip etli&• ekle cevap veril<)bılecek mid"r? Al
gore Fransa Avnıpa kıta uzenndo manya, Avrupa.nın b ün ış 

bhind de\lcl olmak cnp cdcrdı. O- nıc.kanizmasmı hesa:bın işlet -
nun nazarında, Letustan ile Cek<lS- nınkte ve ınisbetle ya.km yoldno 
lovakya ile, Rum nya tle \ e Yugus- harp sahnesine ulnştırmn.k:ta-
lavya ılc olan Fnmsız Uifakl rı dır. 

bek<'Si A\'l-upa milvazcn nl muha- Yukarıki mütalea.lan, Rusya· 
faza için elzemdi. Bnrthour harıci- ya yan:imı 'konfcrnn.slannm 
ye nazırı olduıu muddclçc Avrupa in'ilmdı günlerinden serdetmeği 
politikasında ~bbüs km'\eti Fran- faydalı buldum . Büyük harpte 
sanın eiındc bulundu. Bund n ev- de bu memleket muazıaın bir 
velki senelerde Fran a bu ku\ veti orduya sahipti. Fakat, 15 mil· 
muh fazaltAr tngtltereye ve nar.ı Al· yonluk ordu techizattan mah -
man.raya kaptrrmı tı. rwndu. Bugünkü cilıanşümul 

'Barthour büyük harp~ raki harbin ba1f döndürücu tıarfiyatı 
ilk devrede Sovyet Rusyanm amansız için yüzlerce milyar tahsisi de 
bir düemanı olmuştu. D. hııt r;lya e- mümkündür. A2ı1 gtlçlük, uzun 
tin~ ko:ru bir muhalazaklr ıdı. Fa- ve telilikelerle dolu bir yoldan 
kat tlmd.i Hıtle!"cılik tehlikesinin ~----!"!!!!8!!!!!!!!!18" ___ mll!!!!!!I' 
1lr'tması knrşı nda, Sovyetlerle bir 
anlaıma:rn vasıl olmak için yorulmak 
blbncz bir gayretle çalısıyordu. 1934 
sen i mayısında, U. B. S. S. in Mıl
leUcr cemiyetine gl.rmesl içln zemmi 
hazırlamak işinde :I.Jtvinov ile ~bir
liği yaptı. Cemiyetin ayni l.çtıma 

devreslnd~ Sir John Simon'un Hıt
lere müsnldkAr davranmak tcşeb
bti 1erlnln nleyhlnde bulundu. th
tirasdan ari 'lie 511kin bir nutukt8, 
Sir J"ohn'un lvlc<ıclı ve kanunslnasa
ne bcya.ıuıtuuı mukabele olmak üzere 
BarUıou nazilerln mlltiy rizrn ve 
harpruhunah eki-
zlnt'i da 
sôz.ilnQ uf k b 1' d 1 ile lıllt'p hak· 
kında kullan rak o la cAlmnny nm 
milll sanayii> dedl. 

Konferans salonundan buyük bil' 
lnfıal ile aJTtlclı!ı zam n, beni bek
li.Yen gazetecilere: cMoruısız ~ler 
~yliyecek kadar lhtlyanm> dedi. 

Teskin siyasetinin soluk kanlı hav 
varisl de icUma devrcsı csruwada bll' 
daha Ccncvrede görülmedi. 

Barthou, haliclyc nazırı sıltalle. 

Fransız ittifakları sistemini :reni bQf 
tan tnnzime ve takTfyeye derhel 
çalıfmağa bnşlndı. Zihninde bu fikir 
ile Awupadn büyük bir tur yaptı. 
Lehiliana, Rumanyaya Yugoslavya
ya .. e Çeko:;lovı:ıkyaya gitti Onun e
sas fıkri Locarno mi k nnı (Ba 

n garpte Frnnsa. llll:iltere, Alman 
ya. ttıılya ve Belc'fkayı 

( A rka&t var ) 

Rus,·aya gelince, :yakın ve 
tehlikesiz ikmal yolu İranda.n 
geçer, ve bu. biriciktir. Vili.di • 
vostok yolu, çift hntlı olnuılda 
beraber, çok uzundur, za«n3Jl 
yer ve bu istikamette yollama"' ı 
nın durakla.mal.ara ugrmruırn1.31, 
jrı.ponyaıun vaziyetine tabidir. 
Ar.kanjel yolu kapanmak li7.cı-e
dir. 

Hava yolları, tehditlere rağ
men, Rus hava. kuvvetkrinin 
arttınlmalanna imkiuı verebilir. 
Nıte'ki.m ln.giliz filoln.n, Lenin
grad semalannda milttefikleri
le iş ortaklığı etmketedirler. 

Gerçi, Rusya.ya yardımın, 
her tedbire baş vurularak, müt 
tcfilderi ta.rafından yapthnası, 
artık mil1ıtef1k cephenin kuvveıt.
lendirilmesi demek olmaik bakı
mından., şüphe götilmıeyeo bir 
hakikattir. Ancak, Rue omu . 
8W1Wl mu1cavemet kudretinin Ja 
nhnaması, Rus basiretki.rlığı 
ayesinde gerilerde tesia edilen 
lkımibinaların mtemll meeaiei 
ne mütevakkıftır. Son bir ka
rar, 16 - 50 yaşındakilerin as
keri mUkellefiyeti ta.mim edi
yıor. Tehlike karşı8mda, bütün 
Sovyet camiaaı, harbi mesut bir 
neticeye iysal için, iş ve sllib 
başına çağrıkna.ktadır. Harp 
hayatını y~~. bu kit
ledir ve .bilhassa gilvmilecdr de 
bu lmYvett.ir. 

çalarmıydım. istikbalim 
mahvolacak ••• ,, diyordu 

&uçlu 20 yAflartndıı kadar ıbır 

ae.nstı, 

KUçUk yqtan beri baıladığı 

onüeN-de kendıslnl eevdırmıt 

ve ınıhayet ltbaıı mevklıne aeçe
tek iyi bir para ile istihdam olun· 
tnu§tur. &on günlerde bir bafka 
mür.eeeae ile daha iyi ter11it aft.fn· 
da bir mulravele ı.nıuıamıı. an· 
cık, latikbalinin temin olunıaeal}ı 

bu mü..ataoye geçmek k1911'1et o~
madan hıraızlık auçundan yakalan· 

mıt. ciirmU meftıud üçüncü aulh 
cezaya verllmlftlr, 

Hü1190r hüngür aOlıyor: 
- Ben maaumum, efendım, dl· 

yordu. Bu bir kutu çivinin artık 

müe-ye llzım olmayaeağınt va 
eve oBtUrmemde bir mahzur bu• 
lunnuıy.aıOını dOtOnmüftUm. 

Cebime koydum, fakat kapıdan 
04karken kapıcı tarafınd11n çevril· 
dlm. Bilmiyorum, evet beni her za• 
man aramadan dııarı bırakan beJ<· 
çl bu Mfer de neden UzerlMI ara• 
111ak IUzıtmunu 9örmOttüf 

Her ha1da it arkadaılarımdın 
blrlal çivi kutusunu ceb141'1e koy • 
dujunu g5rmUı ve kapıcıya iıaber 
vermlt olacaktı. 

Beni yakaladılar ve huzurunuza 
getl~dlter. EOer bunu almam çal· 
mak •Y"'...., her cezaya razıyım. 

- Pek lyı amma o61um bu senin 
mahn deOıı ki, müeaaeaenın çivile· 
ri. Ne dl)'e aldın bunları? 

- itte diyorum ya efendim, hır· 
••zlık 'flayılaeııfiını du;unmedim. Bu 
160 lkurvşluk çıvıler yüzünden la· 
tıkbal m matıvoalcaktır. 

- Oraaını daha evvel dUtilne 
idin? 

Şahit olarak dinlenen müeaseH 
müdliril, ile müdilr muavini de 
genç aleyhine ı§ehadet ettiler. Suçlu 
phıtlere gözlerı ile ldeta yalvarı· 
yor, kendlainı suçlu çıkarmamala• 
rını niyaz ediyordu. 

Neticede mahkeme, .uçunu sa• 
oıt 9öf1dü ve kendi.ıni 6 ay mild· 
detle hıpae mahkGm etti. Genç 
hiklmln aljzından bu aözt.erl du
yunca, baygınlık geçirerek olduju 
yere ptiktO. 

Fakat daha karar bltmemlftl. 
Hiklm devamla,, çaldıOı Malın kıy 
metinin az olmaaı dolayıalle ceza· 
aıtıın 2 aya lndlrildljlnl, aabıkaeı 

olmadığından ve ileride de blr da· 
h:ı bu gibi suç lıleml)'ece(ilne mah 
kemece kanaat getlrlldlOlnden ce· 
:raaının taclt oldu§unu blld rdl. 

6ankl suçlu gence dlinyalar ve· 
rllmlftl. Sevine aevlne mahkeme· 
den Çlktı, gitti. 

marifeti 
nıttkir yapan bazı dukJc 

1 sahıpJerin!n h:ık:la.nnda 1ht 
l-'apıldığmı sezince kepenk 
in np savuştuklan ve kmm 
l ı ma da türlu yalanlar y 
dikleri anlaşılmışbr. 

ı )i.ikkim kapalı bulan f . 
murakabe memurlarını 
ibtıırir cürmümeşhudu y;:ı.pnıf • 
Jar.ına imkin olmadıği ıçm ı· 
yat mürakabe bürosu, koaniS)~ 
na rnıiracaa t ederek bu gub, 
kanların zabıtaca milhürienJl'lı°" 
si hakkında bir karar istiy~~· 
tir. Bu .karar, kepemderi iudır
mek suretıyle ihtikar ciirJnll • 
m~udundan kagmak iste)'C~ 
bazı acıkgöz dük.kin sahiplel1" 
ıni, böyle bir ha.rekettaı ınezıc
deccktir. 

Mağazalara fiyat listeleri 
tamamen asddı 
Fiyat müNl.kabe ~ 

yonu tarafından muhtelif ıf\: 
nıanlnrda kabul edilen 63t.•., 
yüzdeleıini bildirir iistetd''' 
mıığaz.ılara tevzi işi dün bıt : 
miştlr. Bugünden ıtiıbarPn lJlfl 

ğazalann kontrolüne ba 1 
cakvb "t 



üyük Millet meclisinde ( 
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~~=~ey=I ::~~ :~s: Bulgaristan ve ı Moskova bildiriyor murikada i firatcı Bertin bildiriyor 
~ Vek" · · · J (Bat tuafı 1 inci aayfada) l'd 1 d 1 (Baı tıırafı 1 inci sayfada) 
~ ii.letine devrine aıt mi§tir. aponya r r n r Dört 8'.>~~··-·.-t,..., o~,,,_ imha 

lkınnantlaru Fon Leeb, kıtaatı- .,........,...,...... 

lllga ·ıstan y Ol Şah mev Rusyayı protesto ettiler :~rz~~t~:~~~~:ı~~~ Roosevelt'e catıyor Berlin, 19 (a.a.) - FevkalA-ı,_ enı • (Bat tıırafı 1 inci aayfada) ti". Şım' dı· bun"- r::ayn· m''-'-''- de tebliğ: 14'l k ga.ristanın Sovyetler Birliğine ~ ~ wıu.uu. Mareşal Fon Rundedt ve roa-
h f/an donanmBSI kuflar hıra h karşı, daha. Alman • Sovyet olduğunu gören Fon Leeb, Le- reşal Fon Bok ordu grupl:a.rınm 
qf Satı l ca ı.mış ihtilafı başlamadan evvel resmi nın.,"'Tlld& bir ta.ıwn risaleler at- "Hitleri, Stalini ve us- ımütemerkiz taarruz hareketleri n 8 8 K (ll•t tıırafı 1 inci sayfada) dostluk tıınıinatı ile telifi ka.bil tırarak teslim olmadığı ta.kdlr· SOfiniyi takiid etmeyiniz! yeni muazzam ihata muha.mlıe-
İ.... (Başı 1 incide) yük a.leyhta.rlanııdan biri idL olmıyan bir ta.vır talandıgı" yo- de şehri ateşe ve kana 'boğa· sine müncer olmuştur. Gonel 
~ ııunu yazıyor: Bu yüzden İngilizler ta.rafın • lmıdeıki Sovyet iddialarını red· cağı tehdidini savurma.ktadır. bırakınız ki harp bu mil- muharebesinden sonra mühim 
CYleıtdJğine göre, Mihver dan Filistinde tevkil a.lunacağı detmektedir. Sovyetlerin bir mukaıhil taa.r- let namına bizzat millet kuvvetler Desna. nehrinin yu . 
\ıetleri taratından ha.zırla.nan zıımın kaçmış ve lra.na sığınmış Bulgaristan hıilrıJmeti, Sov- ruzu üzerine düşman, Lenin- mümessilleri tarafından karı ve aşiiı mecralarına. doğru 
ı..lltojede Bulgaristanın !tal· tı. Burada İngiliz a.leybtarlan yetler Birliğme karşı dürilal graddan kilometrelerce geri çe ilerliyerEik şiddetli mU!ıarobe -
-~~harp gemileri satın aJm1ı... bir sfyaset ta.kip ediyordu. olmıyan ir ta.vır ta.kmdığı ve ki.imiştir. ilan edilsin,, ıerıe bunları .zorlamışlar ve son-
1 ee lııı gemilerin Kara.deniMe- (Raryo gazetesi) bu halin Alınan • Sovyet mtililı Diğer taraftan Leningrada ra da ta.a.rrııza. cenup istikame-
'11gulgar liın:uılanna kadar ı:er!ln ,-~·eti ağır buluJ·or üzerine fazla.laştJğı ve Bulgaris- ikarşı denizyoliyle yapılmış alan Ro·sgyalf dfm1kras:ıe•e yar- itnde devam ederek Dinyeper 
~:q.. bayrağı altında sefer Beriiu, 19 ıa.a.) _ 'an ree- tanın Almanya ve müttefıkleri 'bir taarruz tc,.:,büsii, dliı;ıınnna n"hrini Keımençı> .un iki tara· 
'~tıderpiş edilmektedir. mı· bı'r m--'-adan lıilllin1ı,·or: ta.rıı.fınd-n :5Myı·Jer Birli:iııe aJır za~;at ı·erdirilmek sureti· 1 ı·ç n k rH. n 6 1 ı,.,r fI'ld:ı.n 120 kilometre geııişlt in 11.'."'n·•- d · b·ı· "'"" , ~ d · •11 ' ... ;, u 11 "''J" f ka!•-'-.·11lt ":a a şu cihet i~"cc ı ı- Al:man tell:ıa nu.cn !randm karşı yapJ ıc~, :ı. eri hare!.iı.t le tardr · ihnı,ıtir . Tonajbı-ı de bir cej'llıe üzerinde ev . ouc 1 

~ kı Türkiye bu gibi hileler· müşkülatsız ayırt:ı.Ul<l ! rine için b ' ı· mı uıtline g ürikl'ı,'i hail<- yekunu 40 bin tona baliğ olan dfi ar j İ' dı mii •l;ül •artl la geı;:crt'M. şunale 
t · , tılama:ı:. d.ıir Berliııe henıtY. 1ç bir haber kınd ·i ::)o, yet iddi.:ılarını ela 37 gemi batırılmıştır. "'tikaınetinde taarruza hazır bu· 

\~k.ıye, Montreux mucib:n- gelıı:ıbıni tır. A erLk ıı· tle- ı lıayı • k kar.,ılamakLa 1 r. l\Jerk,....ı mınta!· sında &ıvyeıt.· Nevyork, 19 (a..a.) - United lunan diğer grupla bir~r.-.iş • 
ılıı ı altı< olduğu haklar üzerin· ıiııe yar:unıyaıılaruı V<' 4-, ılen , ı; vet. B ı lıWdımeti, !er. A 1, l! m Smokıns.k is ika- Press: !erdir. Bu iki grupun irtibatı 13 
İbıı ll\1caıiide hll$SllS bulundu · ı ya"1.ı olanlar n, yapıl~n anla,, - me:ıu,an mecli.,, tıuafından ka· il:ı:tt·ı..ınd• ü.skürtmeğe deva.m. lnfirad~ı liderlerden Wlıeeler, eylülde Kiy,.fin 2!:12 kilomEtre 
~her zaman isbat etmiştir. maLtra. ragmen S<>lıverilm~miş lıul ~;.lııın· <>la.n b.r kanunla atnı ·tediıfor. B. Podomouatda söylediği bir şarkında wku bulmuştur. 
1> -:Ilı! şöyle yazıyor: ı oı.aıaları vazi"eti • ;rlutır:uı muhtelif ceza Jlilkiimlcrinin de- l'"'-ber dört Sov,-e!. ordusu· 
~-a la ' f b hınd J Mookova 19 (a a ) So...uet nntukta, M. Roo veltin siyasc- .,....... , 
"lınt· z rın muna ızı u U· bir ha<lkıe olarak tclıi.kki ecill - iiştirilımesiııın, Bulgarista.nın ' · · - •J nnn etı<lfında kap . Bu 

nSon Tel raf ab 

~ tahakkukuna bır •oc-- hücuma kalkma.sına hazırlık bir Sovyet ctizüf.aı:nı 38 tank, tir: Mareoıa.l KeRSCeling ve general 

Her Sa hah 

Q ünkü "Yeni Sabah,, da 
siz de okumuşsunuzdur:, 

Bayan Hornik'in küpe gamdü-1 
ğü mücevherler Bayan Müııev
veri lurı;;ızhk suçile hapse gön
derdi. Hiç şüphe yok ki, Bayan 
.Müııevver kendisine ait olmayan 
mücevherlerini küpten aldığı ve 
beşi bir ycrdelerden birini ni· 
şanlısın• verdiği ~ hiç @üplıe
siz hırsızlık cürmile hapse a.tıl
ma.yı hak etmiştir. 

Lakin mücevherlerin banka
larda hususi kasalar dıırurken 
muhtaç bel.ki de aç kiracıların 
mevcudiyetini düşünmeden mut. 
fakta. ı;funillU bir küpte sakla.· 
yan Harnik keihnm el& bu işde 
acaba bir günahı yok mudur? 

Vilkıa Horni1< kadın ihtiyat· 
sızlığının <·ezasını mücevherıe
rini çaldırıııak sureWe ödemi<e& 
de göz göre göre ınuhtaG kiracı
sını 8.dcta zoıla hırsızlığa sev
ke ti..~ iç n müce\'herlcri bulu
nup kendi~ine iade olunurken 
şöyle bir ita.be düçar edilmeli 
idi: 

llt,;;'!lddetçe, Türkıye Bulgari on.ıkledir. ı Sovyetl,r llirl!ğine karşı bir teıbhjme göre Şark cephesinde tini tenkid etmiş ve şöyle demiş dört ordu imha edilmektedir. 

~'l'iı~~· ! mii.01 3mı tazammun ettiği ha.k· ı:nitralyuzlü otomobil, 20 motör- M. Roosevelt Hitleri ekalli - Löhr'ün bu parlak hare!.iı:tın in 
,. "'l,.:.~iye, şimdiye kadar, Fraıısada konıünist kaıd,J<i idJiayı protesto eyle • kışa· fına büvük mikyascta işti-...,. ,,_ uka ı · · lü ıu·aoa ve 4 toıı t<ıhrıpJ etmiş- yeUere zulüm etmekle ve söz 

- İçinde ya.'l&.dı:;tmız a•rm i- , 
capl rına uy.m:ı.dığın ü;in m · ev 1 
hcrlerini kaptırdın ve bulunca· 
ya katlar Ja pcl< çok heyecan va 
hclucan çektin a.mma zabıt.anın 
faaliyet'ni seni se\'gili mücev • 
lılrlerine ka.nıştur<lu. Anc:ı.k 
ihtlyatı;ızlığvı yüzünden bugün 
k'racın 1\Twıevver h!4pistedir. ;· .. 
yet sen mücevherlerini su küı•ti· 
ne da!dırıı.Olik yerde nlan, her 
medeni insana yakışır bir suret
te, b!r lıankllda saklamış olsay· 
dın bugün kiracın Münevver ha· 
piscle olmayacaktı S<'n <le bey
hude yere korkmuş olmayacak -
tın .. 

""' m ve enamesının • • mek mecburiyetindedir. tinlk etmicJ<'.rdir . 
n d letl 't h faalıyetı ya a ,. tir. hün·iy.,tini kaldırmakla itham .- ev ere aı arp g<'- .. °'"&!' So~~ri tııı.tmla etmedi b ·k Alnn!l!ar Harkof• ilerli~·orıaıo "'- "azlard · tm "'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!-""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!'!"!!'!! ediyor. Fakat Amerika irleşı q • .oug an geçır e- Virhy 19 ( a a ı Dahiliye MoSkova, 19 (a..a.) - Ta.as ~ Son dakikada Londradan bil-

i.-:' ha.kJrnıda.ki hüklWlcrine ' · · .. - aı'ansı bildiri'yor·. uı d · •set · · · devletlerinde bu söz hÜITiyetini • ~ ceb . ;;'}'"' ..,_ nazırı Pucheu bugun şu beya - s anuaa enız seyrı erı ıçın dirildigine göre Kiy= inı 
-t, "il uir itina ile ria.yet etmi~ natta bulunmuetur: gı:.ristanın Muşkova elçisi M. teşkil ettiği tehlike hesabile Sov kaldırmak veya tehdid etmek yanda bırakan Alıııan orduları 
il.._,. K · · · t' · k 17 e}llilde, Hariciye halk ko- yet hükumetinin mütea.d<lid de- istıyenleri icbar etmiyor. Bu söz yıl<lırmı hıır'·ı· s;·stemı'yle Har-
~öyle zannediliyor ld: omtinıst par ısı, anun mu· . ,, ~ 

~"'' ta ""'"'• cibınce lıı;:w'<lilmis ise de, Fran- mıscri .Jlolotov, 10 eylül tarfroli ralar naz.arı dikkati celbetmil} hürriyeti Lindberghden alınmış- kofa. ilerleınektedırler. 
.i?e :vn hareketini '°""""' . d ed k Sovyet noLı.sına Bulgar hüku ve bu hususta icap eden te b.r· tı (Cad•·o _ _._,) 

~.~ " nı•"--dını gu"d·•" Al· Bit.da ,'a.ıı.lıyetıne ·am ere . r. • .,~-
t"'ll an= ~· . _,__ l t h b - ı metinın cevabını getiren Bul· !ımn aıuınuu;ını Sovyet hükO. • 1 

.. ~ı:ıı."""tıerine Türkive mu- ~'tlebı bır u<0V e esa ma. ,~ış-ı Sta----'u '-··bul e•-'otir. Ameı·ika Birleşik devletleri Polta\1l i~•!al ed"lıli 'l, ,.~ , k du =-•= """ ...._ metinden ta.lep eylemiştir. be ,,., 
lı11ı etmiyecektir. ma ta ·. Molotov, Bulgar hiikiımeti reisi, ~ayet siz memleketi bar B 0 rlin, 19 a.a.) - Almo.n ar • 
~ ~rin Kafkasya i ttkarne- M.ookov hül<funeti, Komü · tara.fın<lan \'erilen cevabın, lat Sovyet hükumeti matlup ted· sdrilldemeğe karar verdinizst'. duları baş kumandanlığının tel:ı 
~ ıcraaını taBavvur e°• nist p.tr!.l ıne, W>yet Ordllı;u • min edici olmadığını ve Sovyet· birleri almamış bulıınduğundan 'tunu na.muskiı.rane ve m ruti- liği: 
t.r. at tahaık:kuk etı:niyecek · n ·n lw • .i.tına müzaherette ler Birliği Jıiikfuuetinin 10 ey- japon hükü.meti maynler yüzün- yete uyar bir şekilde yapınız. Kremcııcu civarında, Dnicperi 

bulunrnaı< İW' e i$gal altmda ltil tarihli nota.s.ı muhteviyatını ı den vukua gelebilecek kazalar· Bırakınız ki harp bu millet ns. geçtikten sonra şimali şarki isti-
~ llcrfü~ tek;;ip e<liyor bamnaıı Fr:ııı da daimi bır ih hiçıbu veQhile cehetmediğini M. dan mütevellid tehlikeli va:ı.iy&- mwa bizzat m!llet ııııimessilleri kametind ileri hareketlerine de 

~ hirrlin, 19 (a.a.) - Yarı res· ti1;1 v11<11·üı ı. ,·, ı(ıız.a ettır Stamenofa bililirnıiştir. tı Moskova ileadinde protesto tarafın<Lıu ı!u;ı edilsin. vıım ~>den Alman kıta.lan, Har· 
~· lllenbadan bildiriliyor: nıesini c•uııetnıc '°· l Sovyf't paraşütçüleri etmiştir. va~in;;;t.o.•. 19 (a..a..) - Reiiır kovun 120 kilometre cenubu gar 
~r ka.ç günden beri ccıı bi HıiK "'t, e.. !h>hİ bir mem Bulgaristan.da l:itr Japon yeZke>ıoUsi battı cümhur s. lfooseı·elt, ic v• bisinde Poltavayı zaptct.ıni~Jer-
~ketıerde dolaşan ve Bo - leke• tarnfı'ldau cnırcd .. cıı 1 1 Sofya, 19 (a.a.) - Sofy:ı. rad· Tokyo, 19 (a.a..) - Japon hü iare kanLnıı mucibince demok- dir. 
l;y tneselesine temas edE·n 'ır k h r • 1 • iu neticelerin yosunun bildirdiğine göre Bul - kCııneti Karede Dishisuira burnu Büyü.1< taa.rnrz başladı 
~1.1alar gittikçe fazlala.şmakta· d.ıı ı~ı an~ız nı ·a,.,., ı:ıi kurtaıma· \ gar hükimıtti bugün Sovyet açığında bir Rus maynına çar • rıu;ılere yarilim edebilmek için Lyon, 19 c .. a.) _ Jurnal ga.-
llr ğı L"Ifl"tmıŞ ve <>münist.lerin hükı1metine bir nota tevdi ede- pan Kore limanına mensup yel- koug-n'deıı 6 milyar dolar kredi zetcsinde general Deuval " ark 
S;· l{\odyüsün Ankarada güya fa.aliy tuıı durdum:ı.ağa karar rek Ddbrucada D<>brit civarına kenlinin batması hi.disesinden cephesinde AJnıan ordularının 
~~arın açılması için mtiza· vemı lır. Sovyet pra.ııüU.iilerinin inmesini doalyı, Moskovayı protesto et • - -- büyük taarruz hareketleri "-
4' ... /de bulunduğu rivayetleri '!'!"!~~~--..., ..... -"!!'!!~---- proctsto etmiştir. timle devam edPrek Dinyeper bir mıittefiki aldueu.,· bir glinde !adı,, baı;JıJı altında neli'ettı. 1 ! 
'"anldı ••n bu şayı·aıardan bir netice çıİ Nl()tada tasrih edildiğine gö- miştir. mak lede ;;unları yazı:or: 

~~qhriv0 ye.tler hakkında Al· i.':rabılir. Bunun i'·in de bu gı·- re eylülün 15 inde hafif maki· ı dahi yine ayni lngıltere tarafın· ''l3u ta rruzu haftal:ırdanbe j 
ı,~ ~ "" ' lil "•apon11« ıç111 'IU!rıyr. atılmak dıı!l ma.ruz kalrmş ol 'u6 u ta_ .m . bekl 
'\l'l(I :U:iciye nezaretinde Dr. bi habederin kimleı tarafından il" er, t ö:mcalar ve ,·erici tel- """"''" gelmiştir,, mi.ıl ediln ez manevi lıakaretleir n iyorduk. Alman kunuı.n • ı 
~a i!\is!in .münhasıran ~ı1!1an: çıkanldı~nı nazarı dikkate al-r siz llot.leriyle mücehhez ve üst- hiç bir zaman ur.utmıyacaktır. danlığının bir taraP kh l 
111''\ı; ,_,'kıye ara.sın"-,_, tıcan mıı.k yeter. !erinde P.ulgar parası bulunan Tokio, 19 (a.a. l - Harbiye 1 A .,,_ 1 · 1 ·k manı:\'ralar. yaparken diğer La-ı " •"~ı\ll'. """"' "t w· B ı to ak! nezareti matbuat bürosu men • ngiltere ve mı>rı..,, lir .,,şı aft d ·1 b' h k t 
llıeııı,,~ e işlerini müzakereye İran hadiseil'rinden sonra Trü rara~u t er u gar pr a • dl' ,lı;Leri tarafındRTI Ja.po ya r a.n · sag aın ır an~ e 

~..,. "-'ı'ldı·gı·· b"ıldı'n'lmı"şt"ır. kı•""'e hc,ıl olan dikkat ve en- nna ımnefte teş<)bbüs etııniş!er- supla.rından binba§ı Tominapi 1 rdna tis>'.ün ıswıat ederci< ı.a;,..w·. "" r-v .•. , " kta t kl'k ı b aleyhine çevrilen manevra a 
~-t·ı· """- Bo""zlar m---'-ı"nın' dı-lerı· b .. s.lm cihetlere ~evir - dir. l:\uli'ar ordu··una mensup şar e ı e çanı ça ıyor., aş J tını ikmal etnı<;kte bulım..J iTn ı "I """" 0 - """"~ .,. ' bahscd 'n Tominaji, a.pcınvanın ,,-
\ iı~eıı bahis mevzuu olmadığı mek hedefi'1ı giidenlerin bu ha- bir m !freze ile yapılan bir çar· lığı altında. neşrettiği bir yazı. milletler cemiyetinden çekilme· yerkrden düşmanın hareketilli 
A.ı"'"e edilmektedir. bcderi çıkarmttkta tabiidir ki rı EEnasında tfr zabitle bir da. u it arkrn o ı ~ .. n sine sebep olan Mançuko hfıdıse- tetkik ettii,ti a~.kfırdır. 

,., llııtnlann Bulgar huılu<luna b;ıyük menfaatleri vardır. kr.r ·~r ölmii~Wr. Butün pa milletlerine· hitap ederek, ken - h 1 Bu ikn ıislcr şunlardır: Le-"lle •- öldür;a ...... ·· d 1 A b.. .. sini ntır atıyor. ti.._ r tahşid ettıkleri ...., suıg... Bütün bu şayıalar) e.kln şark- nıJil.. ..,r uııu.ıı,, veyş. e- i erini syada yaşayan utun niııgrad rn OJesa. 
~nda seri asked hazırlıkları ta her halde lngılizleıin i~tedik· ı;ir ecl imiştir. milletleıin hak ve mcnaa.erleri· Bhıba~ı Tominaji, şöyle devam 'l'r. • ,6Su 

Bazan öyle ihtiyatsızlık Te 
kabahatlerimiz oluyor ki b!Lı -
!arın cezasını yalnız biz d ;ğil 
yabancılar da çekiyor. İşte ba
yan Jlornikin dolayısile su kil· 
pündeki mücevher hikayesi bu 
nevi mu•.aaf zaran ihtiyatsız -
lıklardandır, 

A. C. SARA.ÇOÔLU 

ingiliz 
gazeteleri 

Ru yaya layıkil., 
y r ırn y pıl dı

Qından şi ·a t 
ediyor r 

~ llııduğu hakkındaki ha.b~rler ı.-ri kadar cııbıık unutulmayan Ja.pmılar Sovyct'leri proftsto etti ni müdafaaya ve bir milyar yüz ediyor: Berln. ı;ı ca.a.J _Alman 
,,.,. ~hır.hayal mahsulü olarak tav hassas ba•ı noktalardan naıaı• Tokyo, 19 (a.a.) - japon hü- mil ·on Rıı.rJdınm kurtarılması-ı Japonya için ileriye do:;ru a· umumi karargıilıuıın te ·<><n 
1 l!<lılınektedir. dikkti b ka cib Uere çevirmek kameti, \'ladivostok ör.lerinde na mkfeylemelerini istiyor vel tılmak v" yolunun üzerindeki de ezcümle bılclirikliğme gö-

Londra, 19 ( a..a.) - Rusya.da. 
vaciyetiu •ahametine ra.,"meıı 
bu sabahki Loııdra gazoteleri 
h ıçbir muta.le• serd e -
<lirler. 

. , 
1 ~ 

o 

' • 

ri 

.ı· 

s 
,e 

,t 
o· 
ı· 

<~tnan saliUıiyetll mahfille - ht'tlefini ~den basit bir hileye Rovyo?t mak'1.1Tllan tarafından şöyle diy r: b"•tün •=uileri kırmak zamanı re şimdcyt> kacl:ıı- alınMn Sov-
...., beyan edildiğine göre dola dayıı.nınaktadıı. d nfae dökülen maynlerin japon Janonya, İngilterenin sadık gelmiştir. yet e•ürlerinın miktarı 1 .mil-
~ yon SOO bin kişiyi bulm tur. 

- · 1 Oliilemı miktarı her hı.lde 

Yalnız Da il y Here-ld gazete
si dün N rs Ohronicle ga.zct a
nın mevzuu tıahsettiı;:ı noktaya. 
t..mas ile neşrettiği fevxalıide 
fidde' li maka.lcde şöyle <li yor. GÜZELLİK KRALİÇESİ 

~AKi14i BiR HADİSENİN 
~M 1 

1-

Bursa isyanı 

-.,~ir cuma. gününwı gece yarı· 
"'~ Ankara çalkandı: Bursa· 
~~çıkmış! 

~için, nasıl, ne şekilde? Hiç 
~t e bihniyor. Siyasi bir nare· 
~~? lçtim&I bir patırdı ıını 
~ ! Arayan eor:ı.n yok. Bı • 
lL iki kelime: Bursa isyıım : 

ttı:;'!"eket versin Ankara, ilk 
~ "'lltı.den beri bu gibi hD.disele· 
~"ı...0~ kanıksamıştır · ku· 
~ kulağa. dolaşan her çeşit 
~"'lllrı miilıimsemiyor. İsyan 
~ bastırıverirler, deyip 

ı.:fo.r. Doğrusu da bu. 
~ cemiyette yaygaracılar , 

~l'ıaljl'Ciler, lrori<altlar bulunur. 
!ii,\!llaıname lı. Sinirlilik veya 
~~ meselesi. 

\b1"88- için çıkarılan haberler 
ltı lı.tta. benzer olmalı. 
~ Ilı ne yaparsa yapsın, ha· 
~ ııe olursa olsun, bir gaze
bıj • ınelbus için daitna. ehem· 
ııı.~~Uidir. Kaldı ki bir inkilap 
~ıı:;ıeiıı.in üyesi ve gazetecisi 
~6a ve duyduğu haberde ih
!ı\; •h~eliın_esile üade olunursa. 
lı.:ı~yet katmerleşir . .Ala-
1<t~k. otomatik olarak va· 
~ aline girer. 

h ilde payım& düşen vazifeyi 
~J:ııağa çalıştım. Dahiliye ve· 
~~de haber azdı. Haberlerin 
~o "'Iİ kulaktan kulai;a dalaşı· 
!la 1ıı. lsyan bir cami avlusun
lla aşlaıiuş, belediye meydanı· 
l\ı .lat:ıanuş. Cuma namazı eza· 
o~l>onca okunsun denilmiş ' 
Q! l\ra demişler, Çince okuruna· 
~ Pça ile kanşüc Farsça O· 
tı._v~ıııı. ! ya Tilrkçesl nerede ? S a:tıttıkça azıtmış! muez.. 
~ le. imamlar birbirine gir -
~!~ ikisi ahaliye saldırmış! 

l>ala!ara, mi•rnlyözlPrf' ha 

w.n toplarına.. el bombalarına 
davra.nmış ! Valinin pastırması· 
nı çıkarmışlar, emniyet nıüdürü 1 

nü ça.rnuha gcrmlı;lcr, jantlar-, 
ma komutanını kayıplara kar!!j
tu·mı.şlar, belediye reisilli kuş 
b :>ı. kuş başı doğradıkları yet·\ 
meııniş de iki çekilmiş kıyma 
etmİ§ler! P"-ıti başkanı kül kö· ı 
mıir olmu~! hacı fışfl§ tekke • 
sindeki bütün bayraklar, ku • 

1 
dumler, dıimbclekler, çalpara • 
lar çıkarılmıs' Nilüfer ır~~' 
kıp kızıl akıyormuş! kan göv· 
deyi d j;>il de U1 udağı göttiriir-

1 müş! 
Balıkesirden dilrt piyade fır

kası, Eskişeh irden 1tltı ha va fi
losu, Büyük adadan on sekiz 
sahra bataryası bereket etmiş! 

Şimdi şu satırları okuyanlar, 
romanıma mizahl bir çeşni ile 

1 
ba;>Jıı.dığımı sanırlar. 

Faka.t hayır! o günkü haki
kati olanca. açıklığı ile tasvire 
çalı.şıyoruın. Su uyur, düşman 
uyumaz derler. Büyük inkılap· 
lar geçirmiş her memlekette sa· 
man altından su yürüten ve 
fırsat gözeten kötü kisiler bu
lunur. Bu seferde pireyi fil ya
panlar çıkamazlarmı? 

Nitekim çıktılar ve iki gün 
muvaffak da oldular. 

B•rkaç _gün deniz havası al· 
m:ık için Izmire giden Atatürke 
bile üç gıinlük istirahati haram 
ettiler Hemen hususi bir trenle 
!ht•lal halinde olan Bursa.ya hıı.
r~ltet etti. 

Ankara.da da Bilecik için bir 
tren hnır~andı. Adliye vekili 
Yusuf KcIY>al Tengrşekle Dahi· 
üye vekili Şükrü Kaya'da Bursa 
ya gidiyorlar. Sen, sen ol da a· 
yialara ehemmiyet verme! 

İki vekilden rica ettim. Beni 
de trrn 1 ~ aldılar. Öyle te1 " 

yak, tez el gidiyoruz ki müzmin 
bronşitimi bile unuttum. Sır • 
tınıda kaba bir elbise ile kalın 
b r süveter var. Kolumda da eski 
paltom. 

\'agon · salonunda konuşu • 
yom'.. Hiç birimiz bir ihtilô.l~ 
ihtimal vermiyoruz. İki vekili 
de yakından tanıyorum. İkisi 
de memleketin ruhunu, ozunu 
bilirler. Hele Bursa.ya ve Bur
salıya ihtilal atfetmek hiç biri
mizin dilinden gelmiyor. Aklı • 
mızda.n böyle birşey geçmesini 
bile yakısıksız buluyoruz. İsyan, 
ihtilal, inkıliı.ba karşı irtica! 
bunlar birer birer ve topyekun, 
güzel Bursa ile temiz yürekli 
Bursalılara iftira olur. 

Bursa valisinin yıuıdıklarma 
kendi payıma. inanıyorum. Bir 
şey yok diyor, bilakis mubalil. -
gacılar hakkında takfuat yap
malı. Safdilin biri ezan Türkçe 
mi okunsun, demiş Arapça mı? 
Bu bir açık ve kısa münaka,.-.a- • 
ya yol açmış. İki polisle üç be
lediye çavuşu gelmiş, meydan -
da kalabalık etmeyin ağalar! 
demiş onlarda evlerine, kahve
lerine dağılmışlar. 1 

Fakat kulak zarları bir defa 
yerinden oynatıldı. Devlet sür
atini, inkıliı.bı ne şekilde olursa 
olsun arızadan korumak husu
sundaki titizliğini göstermek va. 
zifesile mükellef. Atatürk'ün 
kurduğu muazzam, yeni bina -
nın duvarında en ince bir kur· 
şun kalem çizgisi bile görmek 
istemiyor. Baı;vekil İnönü mem 
leketin üstüne kanad germiş 
bir siyanet kartalı gibi. lki ve
kilin hemen vaka yerine gitme
leri de bu abkımlardan yerinde 

Gc-·e yarısı Bileciğe vardık. 
İstasyonda sabahladık. Erken • 
den, bekliyen otomobillere bin· 
dik. Kasabada biraz durduk. 
Halkta ne etlRş var, ne heye • 
can. Halbuki Bursa oracıkta • 
Btlyiil< bir ihtilal olurda burası 
tesirine kapılmaz mı? Yenişehir 
halkı bizi ncş'e içinde karşıla· 
dı, neş'e içinde uğurladı. Burııa
nın burnu dibi sayılan lnegölde 
öyle. 

B 1 •diye reisinln odasına gir-

diğimiz zaman vallyl cpice mü
!:eeesir, fakat güler yüzlü gör -
dilin. E~bette müteessir olacak
tı, çünkü bir hiç ui!;runa sevgili 
Atatürk'ü beyhude rahatsız et· 
mişler, lıtikiıfunet erkanını bo
~uııa yormuşlar. Giiler yüzlü i
di, <~Ünku ort.ıda f'l'ıe •f U ıi
lacek birşey olmadı~ bir anda 
ishal edıvordu. 

Atatürk Bursa:" çok aever • da.ha biiyüktiır. 
di. Bir aralık dc-dı ki: 22 hazirandan 31 ağustosa 

- Ortada. bir mes~le yokmuş j kadar Alıuan zayiatı Ş<Jdnr: 
Fakat beni ursa ya gctirmeğe Ordu ve hücum kıtalsrı: 

"lngiJterode Ruı;yuya ya»!
lan yardım meııelesinden dolryı 
her giın ziyad ·l~n memn . i
y · elik vardır. Bu meınnuni -
~ si?liği ya yardımın ) lı
' i3'bat etmek ve yahut neden 
mahdut bir sahaya hasredıldi
ğ.ı.ni iı;ab. edeı ek gidermek ıa. 

vesi~ olaıığıı içın çok memnu- 84.354 ölü, 282690 yaralı, 
lll921 kavıb. 

Köşke· gittiğim zaman birçok 
mebus d rkı.d114'ları büyük salon· 
da buldum. İzınirden Bursa.ya 
yıldırım süratile yetişen Ata. -
türk'lin hareketine uymuşlar. 

num. 
lsyanlardan .sonra iyi ve gü

zel mevzular a~ıldı. 
Hertüı lü c han h8disP1erini 

yakm<Jaıı takip e'1~n Atatürk 
sözü güzellik krali~esine. getir -
di. 

- lntıhab ne vakit? 
Bilı;nJerden biri cevap 
- İki gün sonra. 
- Gidecek misiniz? 

verdi: 

lş anlaşıldı. Bir emekli vete
rinerin sa.flıih memleketi yerin· 
den oynatın!ş' galiba biraz da· ı Hepimiz elt>isesizligıınizi öne 
rıldılar, sonra bıraktılar. O da sürdük. 1 
yaptığına bin pişman olsa ~erek . - Ne be;• var, dedi. R~ 
Alnı temiz, g"nlü temiz Bursa 1 bır alo d .1 ki, ·.:mtı ~ ı· 
da geni~ bir ferah nefes almış toplanma. Masasını tutan, para· 
oldu. sını \•eı en gıdı:r. 

Mesele böylece tevazzuh edin· - Siz te -rif buyurnu)acak • 
ce, tabıi herkesin nes'esi arttı. mısınız? 

1906 danbri yakından tanıdı· Bir an diit'i\ndükten sonr&: 
ğım Atatürk'ıi o akşamki kadar - Hayır. ci'1ğrU olmaz. Bana, 
keyifli, ncş'elı erder gördüm. bu işte bazı oyunl~r döniiyor 

Krali~dık Ba.IL~i gibi ~eliyor. Siz ~ıdiniz. sonra 
Gece, mahdut davetliler. Ben ban:ı anlatımınız. Ü,;tfrnoe bir 

tereddüt içindeyim. Çok tizülü-, hakP.mlik işi almak ist.emiyo • 
yorum. rum. Fak.ı.t 'liz mutlaka gıdi -

- Ne o, dooi, senede bir limn- niz. Hatta benim davellim ale-
tti var gibi. rak. 

- Af buyurunuz En Büyü- Akeam üstü !stanbula h•r"· 
ğüm! dedim. Kıyafetim<len uta- ket ı>ttim. Ertcsı ı,kşa'II bD 
nıyorum. Bıı lııhkla huzurunuz arkada&ın Beyoğlumhki ::pqr1 • 
da nasıl bıılunabıhrim? ma:nıı.da otııruyorduk Ev o2 

Gö.ilıimscd: ve hepimize teş • hibi k 0ıt bir telefon muhalı<er.-
mil ettiği b:r liade ile: sındm ·onra dedi ki: 

- Sizler, dedi. Kendi insiya-
tiklerinizle ii.ur\•rinize ınkılılb - Yahu. güıel!!.k krali~esi 
vazifelerinizi aldınız. Frakla, ca bu gece s;ıçil<'< ekmi_. VC'kilhan: 
ketata.yla geiecek değillerdiniz , lığmııza ta)in edilen bay (X) 
Sürati göz önünle tuttunuz. Ca· 'SOruyor. git."lliyı>N"kmiyiz? 
ketsiz bile geletilirdiniz. Böyle Bu ha.tırlatı~:;.n hepimiz mem 
arkan:ı~lar için ~C'fram da kal- nun '>lduk. VP renimiz olduğu· 
bim de daima a~ıktır. mıızca. kalkıp gittik. ürelin ~a-

Rnna döndii: lonla.rı mah rınl mah&r. Yer 
yok. Yalnız valıve ayrılan ma· 
eıı. boş. Vali Peraııalastaki ı.ıa
eonlaı· balosuna de,·atli imiş . 
Gelirse ona da bir yer veririz, 
deyip oturduk, Yan muzda ki iki 
masnnın birindP eski Adana va· 
!isi Cevdet, ötekinde umırmi mü 
fettiş Tahsin Uzer ve ahb plan 
var. 

- Çocuk! dedi, sen epice so
ğukl1tmışsın. 

- Onun i~·n elinizi öpeme • 
dim. 

F.ski isyanlar,~an konuşuldu • 
Derv:.s VııJıd~t'nin Volkan ga
zetesi hatırlandı. !satnbulda çı
kan 31 mart isyanından hikir 
yeler anlatıldı. (Ari· Utı ) 

Hav3 ı;u\'vetleri bu ha t.e, 
31 ağcJ:< a kadar senclı" 
i.malatııım anc:a.k bir kl.!'mı • 
nı ) iWli 725 tayyare ka.ybet
mi-tiı·. zu:uüır." ===--=-:===========-= 

LALE SİNE ASI 
Veni mevsime neler hazırlamış 

1?: 
Dünyrı vaziylf'tinin 1 lerine rağmC'n son on • LA/, se11edu1bert yarutJı..n fj. Jcrden da~ jC\4ellcrini bir 

ar~ya topl.ııdıiını nui.id ler. 
A rın ?..tark·:?SJ. PARAMOUNT Film Sırkt•Unin en .. 

LALE: mu l.l'sna filınlerini. .. Warner'in en blıyıik şahcser
lerını ve yeru Fran&DXa Pı-oduksiyonlanron en s )J:l 

çe\ ıklerı Filmleri l.istesıne koymakla hakild biı' 
seı-ef duyJnRkt.wd.ır, ' 

A L T 1 N L ı S T E 1941 - 942 
1 - ZAFER ORDUSU 
2 ...... ŞAFAK DOGMASIN 
3 - ÜMiT GÜNEŞi 
4 ...... SINGAPUl'I YOLU 
5 - CAZ FIRTINASI 
6 - YAŞAYAN VENÜS 
7 - MEMNU MEYVA 
8 - AŞK DOQARKEI 
t - MEET JOHN D' ! 

10 - VARALI KALr-L-ER 
11 ...... DEM IR TAÇ 
12 - KLEOPATRA 
13 ...... HANLI SALTANAT 
14 - SÖNEN IŞIK 

15 - ZAFERE DOCRU 
16 - TAYFUN 
17 ...... DENiZ KARTALI 

18 - DOKTOR SIKLOPS 
19 - GÜLIVERIN SEYAHATi 
20 - GÜNAH GECESi 
21 - AsıKLAR CENNETi 
22 - MEMl<U AŞK 
23 - KORKUSUZ ADAMLAR 
24 ...... KADIN SALTANATI 
25 ...... HAYATl'1 SENiN OLSUN 
26 - VAHŞi AŞK 

27 - INKILAP KAHRAMAN! 
28 - ŞARK suı.aoı.u 

29 - PIRLANTALI KAOIN 
ao - VEDA BUSESi 

L A L E: Bu mtiateana lıst~sıne 
baflı:yor. 

Grny Coopcr - PRulette Goddard 
Cbarl .. Boyer • Paulelt~ Godcl;,ni 
Tino Ro i. 

Doro\hy Luınour • Binı Grocby 
Fred Astair • Pauletıe Goddard 
Vl\: iyan Romanc-e 
Barbara Stan'ıo\:yck - Tlcnry Fonda 
Clıiudet\e Colbert • R 'Y Mlliand 
Gary Cooper - Barbara Stan'\lı.-7ck: 
Madeleıne- C'arrol - Frcd fı..I. 1\.lurrey 
Luısa Ferida - Clııe Gen·i 
Claudette C<ıll>ct • Jlenı·y Wikc.xon 
Claudette CoJb..,.t • Frcdı·ich Maı·cb 
Ronald Coln1an - tda Lupino 
Fl'edrich March • Bet!y Fleld 
Dorothy Lamour - Robl'rt Pı·cst.on 
Dougla, 'Fnırbanks Jr .• Margcr;ııo 

L<ıckwood 

James Lo"Dn - Charl~ H:ılton 
Mox Fleı ~ 

Barbara Stan\vyc.k _ Fred r.ı. M"urrey 
Clı.cudette Colbert • Jl,ıy mı d 
Dorothy Laınour _ ,Tohn llow&1rd 
Jean Mur t - ClEıud o, upht·ı 
George Breııt • De\wlı Rvben.ı 
Bcnja.mino GicJ_i 
Ray Mifönd • Patrlclda 
G ·!1.o Gervı - Luıs;1 Ferlda 
D rothy l.amcr.ır - J ac, Dcnn,y 
1soı !\! rer.cla - G1.."f.)1 ~e Brı-n\ 
lıaJ ~ 1 n<I . ıı:y laı 1 n • Don 

A r h 

n'•t hayııtınJn en lliirt.ık bi,. de~in• 

1 
1 
j 
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iranrla yabancılar HERGE LECİ İ RAHİM 
:Yazan: M. Sami Karayel n-----ma-•101 mDı1 

Deyince, Hergeleci gene aa- Iiçodan korkardı. Tcık başına bü 
"1nılzln.ndı: tün en azılı Bulgar çetelerine 

- .Ağnm, d6!llek Aliço çok ya karşı kordu. Bulgarlar Aliç,o ge-
nan bir pehlivandı. liyor dediler mi, kaçarlardı? Gö-

- Oğlum, ne diyomun? DU- zü pek, yüreği sağlamdı. Böyle 
pnı kil, yirımi altı sene bu he- bir adamla meydan yerinde bo
ltfiıı elinden kimse meydanı a- ğuşmak kolay değildi. 

İLE SABAH, öGLE VE AKŞAM 
1 manuştı. Nice gelmiş geçmiş Nihayet, Kel Menıiş ve ave--

pebltvnnlar oldu ki, Aliço tara- nesi kazan dı'bine yürUdU. Fa.-t =!!!!!!~!!~~~~~~!~~~~~~~~~ fın an meydanda. kınlara:k bı- kat hepsinlıı rengi bembeya.2Xiı. 
~akıldı. Onun zı:unanında ~ Yalnız Kel Yemişin canlı ve di
otma.k kfme mUyesser oTunuştu. ri olduğu g(irillüyordu. 
Ha, Cazgır başaltına kimseyi Kel Yemiş, Al~ ile ciddi \Je 

bulamayınca ba.~ bağırdı. İş- ağır bir güreş yapma.ğa karar 
te bu .mra.00. Kel Memiş, aya- vermişti .. Her De hal ise Caz.. 
~a ~ sırtında gömlek gır, eşleri tuttu. 
!Allçonun oturduğu yere gitti. lik olarak Allçoya Kambur 
iEllerini k-..Jçasına koyarnık : Omııan düştü .. Bu, Jaımbur Os-

- lh·ta Biz baştan pay at- m'.l.n müdlıiş bir pehlivandı. Çok 
mıyacak mıyız? usta idi. 

Dedi.. Tabii biz, bi?1birimire eş düş-
Vay sen mi.<rln bunu söyle- tüğümüz için kendimizi yorma -

yen? Alıc;:o oturduğu yerden 'bar dan hasımlarımıza birer birer 
· ğmanı.k: pes ederek meydandan ayrıldık. 

- Ulan! Ben ölmedim daha! Güreşin apaçık çivgar olduğu 
Ne payı? Ölmeden miras mı? belli idı. Altı kişi bir aroya gel-

Dıy<: ı'evap verdi. miş Aliçoyu yenece-kti. 
Kcl Mamiş: Aliço, güreşleri ezici yapmak-
- Usta! Böyle şey mi olur?. la beraber uzatanıazdı. Başı 

Gelip güreşe oturuyorsun, soyun kurtarmak için hasınılarını ça
madan başı alıp gidiyorsun? buk yenmesi lhımdı. Nitekim 
BJzlcre başaltı ödülü kalıyor. de böyle hareket etti. 
Bu, her vakit olur mu? Bari Alıço, peşrev bile yapmadı ... 
gelme iböyle ufak güreşlere de- Bir iki çırpındıktan sonra .Kron
yince Aliço çileden çıktı. Ve: bur 03manın üzerine ~ullan -
~ Baka. be!. tnan ben ne ile dı .. 

geçineceğim? Sıkı ise işte mey- Fevkalade usta olan ~mmibur, 
dan!. ayni zamanda yÜ7. yirmi okkalıık 

- Hiç olmama baştan bize bir adamdı .. AH~'Onun dolu <li.,;-
tmY ayır... gin yüklenL'}indcn kurtuldu .. 

- Abe! Zırnık bile vermem.. Aliço. bü3biltün kıaıuştı. 
- EJh ! Nasıl olur? Kamburun hamlesini lx-rtara.f 
- Dedim ya, ~te meydan! etmesine içerkımişti. Ense en-

Ben, pa.y vermem adama.. Çı· seye dunıyorlardı. Va.llah oğul, 
karsııuz meydana hepsini alırsı· birden ve zorla Kambur Osma-
nız? nı boyunduruğa aldı. 

Diye kafa tuttu. O, koca adnınu boyundurukla 
Kel Me:miş, daha üste gitmek is- sürüyerek savurdu ve zorla al
t emiy<>rdu. Ne de olsa bi.7..den tına düşürdü. Üstüne çullandı . 
ihtiyar bfr pclılfvnndı. Hürmet DerlınU<>arnnaladL. Be bekletme
«memiz lazımdı. den küntel<..'Cli. Hemen askıya a-
Demeğe kalmadı.. Hergeleci, lar.ak a.<ıırdı. 

atıldı. Ve: O, fcvknlii.de usta olan Os-
- Ağam, demek ihtiyımiı o man neye uğradığını hilmemiş-

yakit Aliço... ti. Beş <lak.ikanın içinde sırt 
- Elbet de!. üstü yoofüp gitmişti. 
- Kaç ya§IDda vardı... Hasmını yenen Aliço, meydan 
- Kırk beş yaşında vardı. dan c,-eldlmiyordu. Galibiyet 
- Ağam sizler kaç yu.şında temennası bile ya.paronmıştı. 

vaıdınız.. Davul zurnalara işaret ederek 
- Yin:m beş, yirmi altı ... durdurdu. Ve, bağırdı: , 
- Poki, nasıl oluyor da bu - Haydi kim gelecekse gel-

im~ bcşlfk adama karşı k-0- sin !.. 
ya:mıycırdumız? Hülasa, oğhun, birer birer 

Deyince lsınail ağa: herkesi temizledi. Nihayet Kel 
- Oğul, tıiz değil ecdadımız Memi.'}le karşı karşıya kalınca 

bir araya gelse karşı koyam~ gene davul zurnaları susturdu. 
dl. Allço, kırk beş y&.§lnda iken Ve bağırdı: 

KiJprü betonarme döşeme ve parke 
~ · lıaldınm inşaatı 

t ılafıa Vekaletinden 
1 - Seyhan vil~yetinde Ceyhan kOprilsünün betonarme d8S1!1'T\e tocrlt 

ve perke kaldırım inşaatı 21!800 lira, keşif bedeli üterinden kapalı zarf 
usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 1/10/191,ı tarihine ı:nüsadi.f çarşamba günü saat 15 de 
N:ıfia VckAleti şose ve köprOlcr reUı~ı eksiltme ve arttırma komisyonun
da yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şıırtnamr.si ve buna miiteferri diğer evrak Nafia Veklıleti 
Şose ve Köprül<'r Reislığiııdcn 134 kurul} mukabilinde ahnabllet.-ekttr. Bu 
evrak Seyhan Nafia .Müdi.irlüğiinde de görülebilir. 

4 - Eksiltmeye girebllmt'k içın istckHlerln tatil günleri hariç olmak 
üzere eksiltme tnrihinden en nı. :i gtin e\'vel bir istida ile Nafia Vek~letine 

miiracaat ederek bu &ıbi işleri yapabila--cklerine dair ehliyet vesikası 
almaları lazımdır. 

5 - tstcklilerin Ticaret Od.ısı v~kaGı ile 2010 liralık muvakkat temi
natlarını havi olarak 2490 s.ıyılı arttırma ve eksilbne kanununun tarifatı 

dairesinde hazırlıyncaklan kapalı z:ır1ları ıkinci maddede vaı.ılı saatten bir 
saat evveline kadar komisyon rcisligıne makbuz mukab;linde vermeleri 
muktezidir. (6612 - 8175) 

Umumi deposu : Z. SAA TMAN, Sultan hamam 
Camcıbaşı han 

-E~~ Yeni Kolej Neha.ri •-Kız 

n k - Orta - Lise Taksimde Sın.serviler 86 
ejderha gibi idi. O, elli altı ya- -fily Yemiş gel b.1kalım ... 
tunda iken Adalı Halili meydan Dedi.. Müdür Sabık Şitli Terakki DirektorU M. Ali Haf111et Kırca 
dan çıkardı. Seıı no söylüyor - Mcm.iş, korkusuz olarak has- Hususiyetleı·i: Yub:ıncı dillere ehemmiyet vermek, talebcsmin sıhhat 
sun?. nurun karş.ısına dikildi. Memi~, ve in1.ibatile yakından nl!lkndar ı•lmaktır. 

- Sonra ağam!. müdhiş- paçacı idi. Yııni, bir ke- iiİllll••••• Telcton· 41159 
- Sonra Kel Memlş, dile ko- re hamnma dalıp paçalarını &-

nuşrna.ğa ~la.dı .. Ve, şöyle söy- line geçirirt-ıe muhakkak mağ-
lüyordu: lüp ederdi. 

- Biz bıktık senden .. Nihayet Memiş, .Aliçonun paçalarına 
güreşimizi ayırt edeceğiz. Mey- daldı. Ve, iki pençesini de has--
danı sana bırakmıyacağız.. mının paçalarına geçirdi. 

Dedi. Eh! Aliço gidiyordu. Memi-
Aliço, bu mukal>ele fuo.erine: şin pençelerinden kurtulamaz • 
- Ha.ydl be! Hep soyunun dı. Hepimiz heyecan iç.inde idik. 

.çı'kın meydana! .. Yalnız sen de- Aliço, Memiş paçalarına gir-
tıı... diği zaman hnsnunı kazkanadı 

Dedi. ile karşılamıştı.. Meıni.<j, hasmı-
Ve, olöuğu yerden fırladı. Ço.- nı kesip sırt üstü düşürmeğe 

lnık, çabuk soyurrmağa. başla- çalışıyordu. 
dı. Aliçonun bu derece hiddetli, Aliço da, hasmını kazkanadı 
olduğu görülmemi~. Kisbetini ile büküp çevirmeğe ve paçala
ayağına giydi .. Ke<;ebendlerini 

1 

rını sökmoğe savaşıyordu. 
bağlarken şöyle söylcniy~mlu: İki acı .kuvvetin hışırtısı işi-

- Aıbe! Öklün mü be? Te- diliyordu. Vaziyet çok müt-21m 
bey! Benden baç almak istiyor-1 diliyor<lu. Vaziyet çok mühim 
lar be!.. İşte meydan ıbe! Hep- ve zorlu idi. Hangi taraf daha 
ten kıranın be!. kuvvetli ve mukavim ise netice~ 

Oğluım, doğnısunu söylemek yi o alaca:."rt.ı. 
18.zım ge'lrse hepimizin ödü ı..-op- Hillisa ,o çekti.. ötclti zorla
muştıı .. Laf değil Aliço, azılı a.- dı.. Nihayet Aliçonun paça 
~am1 dı .. İnsanı yenmez e-Ler, ci- bağları yerinden koptıı .. Kcçe
ger erini ağzına getirirdi. bendleri dışarı flrladı, Memişin 

Fakat a.rttk karar veribnişti. elinde kaldı. 
Ne olursa olsun kırasıya güreş Fakat knzknnadında olan A· 
ya.pıla.caktı.. Biro.e iiıpitvardık. liço, hasmını bükerek sırtüstii 
Ô) le kolay meydandan çıkara.bi- çevirm~c;ti .. 

Bir veznedar aranıyor 
i stanbu l elektrik tramvay ve tünel 
işletmeleri umum m üdür /Üf}Ünden 

Elektrik işletmeleri muşforıler dairesi Kadıköy şubesi lçln 2,5 lira yev
miyeli mu-ı:akkııt bir vezned;ır alınacaKtır. Taliplerin bin llrn nakit veya 
iki bin liralık şahsi kefalet vermek Ş."ll'tile ve e .. Takı müsbitelerile birlik
te 12.'9/1941 tarihinde snat 9 da id:ırcmrı Metro hnnındaki zat i;ıleti nıu-
diirhiğüne müracaatları luı.uıııu bildirılir. c8370• 

1 Devlet Demiry_o_U_a ___ rı_İl_a __ n_Ia_r_ı 1 
Kar:ıbUk demir \'C çelik !ııbrikalarının tesis ve inliasında kullanılmak 

ili.ere cclbcdilmis olan montaj nU\t ve edevatından 31/12/1941 tarihine 
kadar mahrecine ıade edilenlere tnri!esmdeki şartlarla % 50 ten7ll:'ıt yapı-
lar.aktır. (6807 - 8331) . . .. 

Muhammen bedeli (11170) lira (45) kuruş olan muhtclir eb'attn 68000·' 
metre bakır iz.ole tel ve koblo (NGA) (29/9/1941) Pa7.arl.csi günü saat 15 
on be$te Haydarpaşada Gar bimısı dııhilındcki komisyon tarafından ka
palı uırf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (837) lira (79) kuruşluk muv:ıkkat temi
nat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtcvı zarfinrını ayni gün 
sant (14) on dörde kndar komısyon rcisligine vermeleri lftzımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyond;ın p:ırasız olarak dn~ıWmnktadır. 
(8066) lecc.k mi kti bizi? ~ Memış, sırt ü.<rt:ü yere yat -Aliço soyundu. Sırtından !ml§tı .. Aliço, ayağiylc ıkarnına fl':•--•-•••••••-•-••1C1•••-~ 

gdmlPğini çıkarmıştı. Fnzla kıl- bastı .. Ve bağıroı: TURKl
0

VE CÜMHURl0 VETI 1ı olan göğsünün kıllan hi<lde _ bastı .. Ve bağırdı: . 
tinden dimdik olmuştu. Pos bı- - UI.an susak! Aldın mı ödü- z ı• R A A T B A N K A S J 
yıldan avuçlarının içinde sağa. ı lü? w • 

sokı. buruyordu. Kazan dıl>ine ~Oğlum, işte sa.na canlı bir hi
g~kli. Eliyle davul zurnalara ~aye .. Nasıl güzel mi? lşte peh 
~ etti. liva.tl buna derler.. ni.z bu de-

"1avul zurnalar durdu. Bütün vlrlere yeu~-tik... dedı. 
seyirciler lıoyccan içinde idi. Ve, sözlerine şunu ilave etti: 
Laf değil dünya yUzünde gö- - Sen Aliçoyu görmedin mi? 
rillmert}iş bir güreş müsaraası - Hayır ... 
olaca:kb. - Da!ha sağmış .. Kaç yaşw-

Aliço, nutuk irad eder gilıi: da var acaba şimdi .. 
- Baka bol.. Güreş kıran kı- - ~l~ı.ş beşlik vardır. 1''a-

a-a:ıadır .. Suya gibnelc yoktur. kat d~pdin .. 
Göz silmek tokıtur .. .Atbe bana Dedi. 
mı çivı;a.r be? H~ c;ıksnlnr H~rge~~· lsmail ağanın an-
ıneydana be!.. Aliço ölmedi da- lattıgı hikayeye bayılmıştı. İçi
ha he! ' ni çekerek vu İsmail ağaya belli 

Dcdilrton sonra, Tosuna dö- etmo<lıen şöyle diişiınm~1:ü. 
nerck! - Ah, ben do ı;.'Öyle bir pehJi. 

- Abe, pcl bel Topla kızan~ van olsam ... w 

lanıu he~>ten gelin meydana İsrnaU. aga, Hereglociyc bir 
be! d--di. 1 ço kpehlivan menkıbeleri anlat-

Oğul, Kel h~ hepimizi bir- mıştı. Kendisinin de ne yrunan 
den istiyordu. 'fuk basına altı- pehlivan olduğunu belli ebniştı 
mızla tutıışacaktı.. Gö.zü karı:ı.r- ( Ar1.xı..cn var) 

KurulUJ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Tlırk lirası. Şube Te 
A.Jarıs adedi: 265 

Z lr9' ve Tlearf her nevı baııka muameleler!. 
Para blrlktlreıılare 28800 lira ikramiye verlvor. 

Ziraat l:!aaka.suıcıa Kumbaralı ve ıoııarbıt c.asarrut besablannda en 
az 50 lirası bulu:ıanlara senede ~ defa tekllec-ek kur'a ile aşağıdıı!t.I 
J)lAoa göre ikramiye dalbtL'cıcaktır 

4 aded 1.000 1..lralık 4.000 
4 • 600 • 2.000 
4 • 250 • 1.000 

40 • 100 • 4.000 

Lıra 11100 aded 
• 120 > 40 

: il ~60 • 

60 Liralık 

• 
• 

6.000 Lira 
4.800 
8.200 

.. 
• 

D 1 K KAT: Hesaplarındaki paralar bir sene !cinde 50 liradan oşağı 
ırustı .. 

7ı ten Allç">, asabi ve nfunerd 
ıtfr damd:. Kıncı ve staddardı. 
AY1U za.maıhla fcv3aı1Ac1e cesur 
bir yiğıtti. Bütün Bulgarlar A-1 

Sahibi: A. Cemaleddln Saraçoğlu dilşmlyenlcrc ikramiye çıktığı takdirde 3 20 fazlasiylc vcrllecektlr. 

Ncsrlyat Mudürü: Macft Çetin Kur'alar senede dört defa 11 Mart, 11 Haziran, 11 Ey· 
Basıldığı yer: (H. Bekir GOraoylar ve lill ve ll Birlncikannn tarihlerinde ~ltllccelıı.-tir. 
A Cem aledd in ~raçoljıu matb:ıııııı) j ll:!:l!!::!!l!lll!l•ımm:•mmı1Z1ill'l!lll!ll!:BmmmasıMl!llll!l!IPJl!!::i!m!I 

(Baı tara'ı 1 inci .. yfada) 

dildiler. Reis Ali Dilber onların 1 
milyonlarca askerini öldürdü ve 
İngilizler Bu.5ire iltica etmeye 

1 mecbur oldular. 
önlerinde büyük bir muharebe 
cereyan etti. Bu muharebede ln 
gilizlerin gemileri de ateş açtı
lar. Fakat neticede muharebe 
meydanında bir çok ölü bıraka
rak kaçmaya mecbur oldular. 
Bizim kaybettiğim.iz Uç kişiden 
ibaretti. Hem denizde hem ka· 
rada mağlup oldular. Onların 
şimdi bir zafer elde etmek için 
göze aldıkları mevki neresidir? 
Onları yarın öbür gün karşımı• 
tla. göreceğiz ve gördükçe hep 
birden haykıracağız. Şimdi on
ların reisleri, en büyükleri bizim 
elimizdedir. Yarın önümüzden 
geçecekler ve Zair Kadir hanın 
hapishanesine sevkedilecekler
dir. Onlar geçerken bağrışmız 
ve sonra harbe yürüyUnüz. 

Behsettiği biiyük İngiliz reisi 
ve esiri konsolosumuz Sir O'Co
nor idi. Bu esir kafilesi Şirazdan 
körfeze doğru yola çıkarılmış ~ 
tı. 

Kafile Karzundan gec;erken 
halk şiddetli nümayişler yaptı. 
Havaya attı. Ve sonra ellerile 
tuttular. Halbuki ka~ bütün 
bu tezahürlere tam lır soğuk 
kanlılıkla mukabele ediyordu. 

RTULU Ş 
Ratı 

bar~ 
4 5 ırıl 

Doktorlar, bankacılar, kiitipler, mühendisler
velhasıl buhı l ınurekkepli kalemle yazı ya
zanlar, murt>kkl!bin c-cplerine akmasından 
ve ucun bozulmasından kurtaran yegane: 

Kırmızı Halkalı T i K U 
Dolma kalemi Bo~len~ 

rın 7eıieltle~ 
ücreti abJl1Sl _-ııf 

maliyet fi.atuU' ~ 
ne takılır~ T\Ktl ~ 

Avnrpado dahi tasdik olundu
ğu gibi Almanyanın bu ten. 
dı, mürekkepli kalemle ya 
21 yazmak mecburiyetin-
de olan halkı hakika-
ten bu eziyetten 
kur~. 

TIKUucu~-. 

1M2. Bol IRQ.. 

rekkep alır. Kuv 

vetll basılll'S:\ 

4 kopye ı;ı. 

karıla

bilir. 

~b. sekiz parçadan i~ }.? 
her bir parçası buıunut·~ 

bırakıldığı halde, bel." ııe 
do duruı-sa dursun. jl 

akmu ve ktırınnaz. Ttı<U fJfJ J" 
lam ve en kullanışlı mürekk~ 

lemdl.r. Her yerde araymız. 'l' 
rindcn sakınınız. Uzerin.deki T J ,c\1 
kasına dikkat ediniz. 

TORKIVE UMUM DEPOSU: ı 

F ILIPO LE\f 
Ta,raya posta ile gönderilir. 

~rı6 
HAVUZLU HAN, No. 1. 151' 

i stanbul Nafıa müdiirlil{;-:ündt1fl 
23/9/1941 &ılı günil saat 15 de tstanbulda Nafia MudtırJiır!ll c t

komisyonu odnsmda (2117.71) lira keşif bcdclli t t.ınbul Janda rııfl 
komutanlığı bınaı-ı tamiı i açık eksiltmeye konulmuştur. ...? 

Mukavele, eksiltme, B:ıyındırlık lşlt'ri gım!'l hususi ve fenni fil'-• 
lcri, proje keşif bı.ilüsasiylc buna mi.itcferri dıgcr l'\ rak daircsınde 
lecektir. 

:A.hra.m emrleri Muvakkat teminat (159) liradır. 
Jsteklllerin en az bir taahhütte ( l 500) liralık bu i~e benzer 1~ 

İralnlıların İngilizlerden al- ı ' ğma dair idarelcrınden almış olduğu n:sik:ılarn ı:sl.naden tstaııbıl 
dıkla.n bu on esir içindeki ka- tine mümrMtla eksiltme tarihinden tatil gunlcri hariç 3 gün e,.,r, 
dınlar Buşire gönderildiler. O- mış ehliyet ve 941 yılına ait Tıcard Oda~ı \'csıkaları ile ge111ıcJer1 • 
rada. İngilizlere teslim olundu-=====================___:-:_~ 
lar. Bunların kocaları ise Ah- aj 

~~~. 1;.'r;1'!.e~ı.?ı"1~~~ !~1!?itlere KATRAN HAKKI EKR~ 
kadder imiş. ~ 

Ahramda iki cadde, bir cami, 1 
bir mektep ve bir de saray var- stanbul Deniz Kf çük Na kliye 
dır. Fakat bunun ismi saraydır. Esnafı Cemiyetinjen : 
Dışarıda manzarası bir l~a 
kalesini andırır .. Duvarları bal- Cemiyetimiz ht>f<'ti id:ırcsirıin umumu hakkında 18/9/ 1941 P" fı 
çıkta.ndır, dört kulesi, koca ka- günü yapılan iııtihııpta ekse?ı ıyct hasıl olmarlıgından esnaf cenıiyetlt 
pısı ve etrafı duvarlarla çcv- m:ıtnamcs le nızamııamci dahiliıniz ahkamına tc\ tlkan mczk<ır • 
ri~ bahçesi ile uzaktan hny- Jkiııcj def:ı olJr:ık 25/!J/1941 perşembe cümi icrası kararl.astırıwır. 
li mehiptir. Bunun içinde, yal- ğunda~ esnafımızın reylerini kullanmak üzere mezkur gün ve :;nııt~ 
ruz Zair Kadirhan ve ailooi de.- yet dııdanlannı hfünılen saat 10 dan 15 ~c kr.d:ır cemiyet merkcı' 
ğil, ba.şlıca. reisleril siivarisi, e- =tn=el=e=ri=r=ı=ra==oı=u=n=u=ı"==========================~ 
şekleri, kilınes hayvanları ve 

kois~~=::den pckmom - KUŞ TÜY Ü ND EN 44 

~:~~~~Ht!~:~~F~l~~ ~::::.:;:;_. VBiR"KUSTOY'f YASTıKRtLf RAD~J 
terdi. Bu dairelerden, yahut so- ı Yastık, yorganları da ı.ıek ucu1.dur. Adres: tstaııbul ÇakmakC" 
falardan biri yatakhane, diğ'e!i Ömer B:ılioğlu Kuş 'l'uyu fabrikası. Telefon: 23027 
bitip tü.ken.m~k bilmiyen esaret iiıl••••-=-.::3111-a.-••-mimı:m .. a.a1_•_..,... 
saatlerinde biriç oynamıya nıah 
suı>tu. 

Esirlerin başka yapac3k ü;le
ri yoktu.. Ahramın şiınc.ıJin<le 
bir sıcak su vardı ki halk arada 
bir yıkanıyordu. Arada bir' ln
gili:rJerin de bu pis kokulu su
da yıkanmalarına müsaade o -
lundu. 

Burada mahpus lngifü:lcr 
için bir eğlence de Vnsmusun 
2'iyatetleri oldu. F.sirler ara -
sında •bulunan konsoloslar Ooo
nor, bronz tenli, kısa sakallı a· 
damın Vasmus olabileceğini 
hiç ta:hmin etmemişti. O tam 
bir müslüman softası halini al· 
mıştı.. Şimdi bunlar Vaınnu
suıı emri altında idiler. 

Vasmus esirler eline geçince, 
Buş.irde İngiliz makamlarına bir 
haber gönderdi ve şu teklifi ileri 
sürdü: 

- Elimizdeki İngiliz esirleri
ni tahliye ederiz, amma şu şart
la: Siz de elinizdcJ<i Alman ve 
Tadbostanlı esirleri tahliye edi
niz. Buşirden çokiliniz .. 

Buşir ve Kôtülr.ım.a.ra 
Bu teklife İngilizlerin cevabı 

bizim oradaki mevzilcrimiY.in 
takviyesi oldu. Bununla bcra -
bcr bu cevap Va.<;JDusun pek ca
nını sıkmıştır. Çi.inkü bizim 
Bu.'jiri takviye için gönderdiği • 
miz her asker, Diçle boyunda 
TürkJere karşı harp eden ordu
muzu zifa uğratıyordu. Ve ni
hayet oradaki hezjmetimi7..c de 
sebep olmuştu. 

Filha.lrika tam o sıralarda 

(22 • 24 ikinci teşrin 1915) de 
g~ncral Tavnscnd 8ağdac.l ön
lerine kadar yürümüş oldtığLı 
lıal<le Nasrııya ve nihayet Kıı
tülfunaraya kadar ric'a.ta mec
bur olmuştu. KütülarrJrda mu
hasara 00.ilımişti. Orasını muha
saradan kurtanma.k için Buşı"· 
de hareket.<>iz duran kuvvetk>
rin hepsine muhtaç idik. 

Bu suretle fı.,leta ~u iiç h<-ıı 
İngiliz esirinin hay,\tı Kfıtti:a
maradaki ordunun selametine 
baglı idi. Fakat Buşıı·i t,ıhlıyı.; 
edemezdik. Çünkü o takdırdc 
bütün cenubi lran müttefiklı:ı 
aleyhine kıyam ede-bilirdi. O a.
na kadar mütereddıt V(' h1ç bır 
tarafa iltihak eLmrnniş olan 
Bahtiyariler Almanların J tıca
ğına cliişehiliı l<>rdi v~ nilıayct 
bizim petrol borularımızı İran
lılar ke5ebilır<li. 

f<~ii;er amrşun a.t.arsmın! 
Nihayet 1916 yıızındrı.. traniı 

lann reisi, Buşirin tahliyesi teJ,
lifinden vazgeccrck yalnız e.air
lerin mübadelesi esasına razı o· 
lur gi:bi idiler. 1.ı"'akat bu Vas • 
musun işine gelmiyordu. Bu su
retle Vasmus bütün davay 
kay'bedelbilirdi. O bilfı.kis şeyh 
leri ve reisleri umumi bir hiıcu 1 

Yeni İ stanbul el tezgahları dokumacılar 
kooperatifi ortaklarına 

lfi Eylfıl ı941 tanhinde ilan muddctinin noks:ın olması yiizOlldtl' 
plamıy:m TesLo; ht'yctı toµhıntısı 9 birinrıteşrin !J41 tar hıne ın.ı ... 
şcmbc günü saat 14 de tekrar ypılacıığmdan mezkur gi.iıı ve ~ ... tı 
ortaklarımızın Sult;ınhaın;;ın Haındiby geçidi No. 14 de Kooıı...r:ıt11 
kezjnde haı.ır bulunm:ıl:ırı ehemmiyetle rka alunur. 

RUZNAME: 
l - Tesis mtısarifinin tetkiki ve bir karara baı:Ianın:ısı. 

2 - tdare heyeti seçimi 
3 - Mürakip s~·lıni 

ısta11lı11l Elektrik, Trtııızvag ve 1'iifi1 

işletmeleri umuın 11 Ü"'/Ürl'üğüntfef! 
ı - 28/8/1941 tarihinde mektupla teklıf i temek suretile ıhnl ' 1 

ği evvcke ılfın ed len muhtelü çelik tel ve galvaniz halkn j~ n ıt·l<J;. 
ıne muddeti 1/10/1941 çarşamba giinu s:ıat 17 ye kadar tcırıcfl( 
mi~tir. 

2 - Teklif mektupları, 5611 liralık teminatla ber:ıb~r en ~eı; 1 

çarşamb:ı gunu snat 17 ye- knrlar Metro hnn di'rdıı:ıcu k:ıtl.1 J.. 
1 

.nıudı.irluğune in=_;nukabiliııdc ~~dllmış bul~ıı~:ıl~~ 

ma teşvilk ediyordu. Bu yiiz-ı 
den müza.kcı-Plcr u7.ayıp gi<liyir 
ve e;irler teslim olunmıyoı<lu . 
Buşirdeki 1ngiliz ma~kamları 
müzakereye devam ıçın Abra
ma bir heyet gönder<lilcr. Bu 
heyet esirlerin mübadelesi ~ası 
derhal ta:Ubik olunmazsa Taci
bostan arazi..,ine doğru lnhniliz 
ru;k~rlerinin yürüyccCbYi tehdidi
ni ileri sürdüler. Zn.ir Karur 
Han şu cevabı verdi: 

- Eğer İngilizler bize bir tek 
kursun atarla~ bütün esirler 
kurşuna <li=ilccolderdir. 

'F'ilhakika bizim askelerimi -
:zin yakla.şmakta olduğunu ha-
ber alır ahmaz esirleri ıbir duvn· 
ra dayadılar. Ve ilk işarcLtc Hi· 
lah atmnlan için bir miifrezeyi 

En idareli 
LAMB~ 

' 

onların kar.:jısına diktiler. - - ::;...-..-; ~ 

1
. .

1
. . . bö' l 'b' k l'.'IU~~ HELIOS MOESS[SAll ~~~ 

ngı ız esırl rı y ece ır aç ~ ~ 
sa.at bir öfüm intizarı içinde son 1 vvvvvv 

derece acı anlar geçirdiler. Bu Z A Y İ 
sırada içlerinl!.en Mister Petti- 16/ 9/ 1941 Sn! günü niıttJS 
grev bir kalb sektesinden dü - remı kaybctLm. Yeni.sini çı • 
şüp öldü. ğımdan eskisirıın hiıknıu yoıcttl 

Arkada.'}lan onun naşını he- Aksarayda Yusuf-ınş:ııhı ı7~ 
men oraya bir duvann dibine ıu dükkanda sob:ıcı Bo.os 
gömdüler. ,

1 
· _,/ 

Bütün gece C8irlerin gözleri 
297 doğum~v 

dlı' uzaktan Buşır projektorll'rinin h.:ıdir Han söylediğini ynP• ·, 
ümid ve teselli veren lnizmelerı- 1 ca:k ve esirleri bırukacaktlr~ 
ne takılmıştı. 1 yorlardı. 1',akat tu fitdr 1' 
Esirlc-rdcn birinin <:t"".-. .... uranc h1r olunmndı. ~ ı 

teUüi j Ancak c~irlcrden kO~t 
Ahram esirleri Buşir İngiliz D'c0n0ı', Buşire gizli bir nıc 1, 

makamlarını şiddetle meşgul e- gönderdi. Bu mektupta ıc~~ 
clıyorJu.. Onları kurtarmak Io~umu~ Buşır erkanı ıur.tb1• 
için ne yapmak lazımdı? Vas- nr• k,tl<"yi içindeki esir!eıirt [ 
mtula nasıl anlaşılırdı? Hare- d :.ıyle Ye b'r b~lunla z!l?1 ı,etc geçseler csiı lerin kur unn mck teklifinde buluı.uyordı 
dızılec klcri muhakkak mı idi? Küçiik bir kuvvet c...zlice Y 

İn0'1lızlcrden bazılan Zair la.c;ı!l.(,a.K, içcrıden ~.ı~l<Y' on 
Ka.dir Hanın tehditlerine ehem müzaheret edece!.l .... r, ı:.tl<ll" 
mıyet veı-.m.iyerek mcmle re in d n tak:\•iye kuwetkri .tc;tı: 
ıçine asker göndermek l.nhil o- c~kti. 
lacsğı mi.ıtaleasında idiler. Z ir 
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