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25 Eylül 1941 

[Perşembe l 

Sulh 
Şayiaları 
ltıünasebetile 

r:-- sathi• in'ikadına 
1 ~;:'e, mani bu ifler 

1 

il ""•Jcıdır, Çinkil A./rnan!fa 
.~ . ltafg4 A fJrapagı sevk 

1 d; ır/.,,e efrnt>k. hakkını !d. 

1,.~ ~e il~r. etmişlerdir. Bu 
Qı'l'.f'" 

• q ka1şısı:.da ıayialar 
b~ p,., P ' ganda le,,. inatları 

1 I~ ili... d 
~ ifade • em"z" 

---~ 

llii'K'vhı Cahid YALCIN 

1 
Ln arp .ba.şl:ıyalıberi, sulh 
lflJ Şayiaları hemen hıç 
!,.._ . eksik olmadı denilebilir. 
t~n şiddetle temenni et
lq~ilt bir şeye biraz sonra bir 

• 

- .... 
K.rorıştnd limanında malısnr kaldığı bildirilen Rus donanma sından bir lıarp ~'B.ltldi 

Alman 
tekzibi 
---oıı---

Türkiyeden yol 
istemiş değiliz 

Bunlar Türkiyeyi 
harbe sürükle

mek isteyenlerin 
bir balonudur 
Berlin, 24 (a.a.) - Yarı 

resmi bir kaynaktan bildirili
yor: 

Alman salil.hiyetli mahfille· 
rinde şu noktaya bir kere da· 
ha işaret. lüzum hissedilmek
tedir ki, Clodiu.s, Türkiye ile 
munhasıran iktisadi müza· 

iDARE YERİ 

Nunıosmaniye. No 81 lstanbul 
Tlll?T'al: YENi SABAH İstanb.ıl 

TELEFON: !!0'795 

Her yerde 5 Kuruş 

r Dil Bayramımız 
J Yarın ilk Kurultayın yıl 
J dönümü büyüktezahül ratla kutlanacak 

Ebed! Şef ve mu önder A,. l ltadar malrıı-mhır& ve bi!ha:ııall 
t.atürkün ~ancı başkanlığı al· Halkewlerlne tebliğ olunmuş • 
tında Dolmabalıçe san.yında tur. 
toplanan ilk dil kurultayının , Bu programa göre, yarın sa.
dönüm gününe ra•tlayan 26 at 18 de Ankara radyosunda 
eylül büyük bir milli bayram O· Türk dil kımunu namına bir 
!arak kabul edilmiştir. Tiirk söylev veri!...'<:<>k, her Halkevi 
dil kurumunun ana tözl.:~ü Ye kendi bölgclı.:r·ınde bıı söylevi 
kurultay kararı ile bir ,::ı bay- toplı ı bir halde diııl"r k >'<: d:n. 
ramı günü olarak kabul olıı- ı !etmek ÜT.ere terlik' ,Jaca 1,: ır. 
nan 26 cy!Wün kutlanm~ı i<;:n l Kutlu günün lell'icli i~in ya. 
bir program hazırlaJl·trak al8. ~ (Sonu sayfa 3 sütun 4 de) • 

Amerika 
llt'· at rengi vermeleri pek 
t,~liııdür. Hıuıbi istemeyen r 
!eı; arpten ıstırap çeken millet
\'tln biran evvel bu felakete 
1ııı;ıtne çekecek bir sulhü bek· 

Alman harp 
tebliği 

rı= 
1 kerelerde bulunmağa memur 

ı 1 
edilmiştir. Binaenaleyh ken· 

1 HA R p VA zı· y ET 1- disine güya siyasi bir vazife 

bir harp arife
Bulgar 

Dahiliye Nazı
/ sinde bulunuyor rının beyanatı 

6 ''h•ri ve bunu bekl~rken de --
I tevdi edi.l.ıııiş bulunduğuna 
I dair musirrane dolaşan şayi

alar tamamen esassızdır. Roo~eveltin 1 ayaı·ı li 'ç l::ir tecavüz ve 
1917 vilson kara- istHa emelinde 

~!"taya bir takun sulh rivayet· 
~ Ç~kannaları mazur görül · 
lıJı ıJ..lıza eder. ~'akat halkın 
llıl{ı"lıi haletinden mütevellit 
1tı 'layia.lan bertaraf edilirs<:. 
~ lılıaııp devletler tarafından 
~ı.4~ yolunda bazı adımlar a

Rus 
donanması 

Büyük Britanyanın Sovyet Rusyaya yardımı Türk t:o~~:~;n3 .~:8e"d~-
ı·------· rının eşi imiş bulunmayoruz 

--o-
~gı muhakkaktır. Daha doğ· Kr t d l° 

( YAZAN: 1 
Emekli General Kemal Koçer 

~· . bu sulh teşebbüslerinin onş an ıma • Sovyet Rusyaya yardım, gü· 
~ esı Mihver tarafından sa· nında mahsur nün en mühim meselesini teş-~0lnıuştur. Son defa olarak kil ediyor. Alınanlar, kazandık· 
~ llayialarının çıkması da İ· bulunuyor !arı zaferleri, bir yandan da 

a kralına atfediliyor. tek cepheli harbe imkan bul-
\ l.eııistan istilamndanberi te- Helsinki, 24 (a.a.) - Bir rnalanııa borçludurlar. Demok-
ı:ı-ur eden bu teşebbüslerin da· miktar So~yet harp gemisinin rasi uzak bir atinin tahakkuk 
• d • b da '! enterne edilmek ürere İsveç su· ettirebilecegı·· seferin plAniari· lu b' ogrusu u son J arın lanna gelmiş oldu.klan hakkın· 

• ç ıri. bi tic vermedi Ne- le ugr" '00ırken, bu harpte riyazi '"", r ne e · da s. ayı'alar mun" asebetiyle sala- ...., • • ., .Acaba M'h • ama - ·bir kanaatle hareket etmek ki-, ••. : k ı ver agız ar hiycttar bir menba, Baltık de- di l 
• ""'e daha dogru· ola.bilecek yaseti gösteren Alınan P O· 
"lı nizindeki Rus filosu bakiyesinin "' l.\ıllı rı'vayetlerini mahsus masisi, bir gun" Almanyayı ar-
"'lı yani iki saffı harp gemisi ile, 

dada tek cepheli bir harp ic;.!in 
vaziyetin miisaid bulunduğuna 
inanıyordu. 

bit 01"taya çıkarıyor? .işin içinde iki kruvazör, on muhrip ve di· kasından vuracağını tahmin et
"t "a.nıimiyet yoktur da mak · tiği Rus ordularını ortadan 
~,~lıllı l&kırdıları ile karşı ta- ğer cüzütamlardan mürekkep kaldırmayı düşünürken, bura- sonu sayfa 2 ıutun a de) 

"' yıfl tnı k olan 40 parça geminin Kron&- -----=~-...::., __ .......;. ______________ _ 

A\1rllpa kıyıları, Alınan biiki· 
miyeti altında idi. Büyük Brı
tanya adaları havalardan ve de
nizlerde'1 tehdit ediliyordu, bat- ı 
ta tehdit çemberi Okyanus· 
!ara kadar uzanmakta idi, ayda 
yarım milyon ton batırılması, 
ikmal konvoylarını sarsıyordu. 
Hava akınları İskenderiye ve 
Süveyşi baskı altında tutuyor 
ve Akdeniz armadalannın faali-

;l'aııUt sinirlerini za ~ a ' tadt ile Leningrad arasında G ) V ) 
lraq . karşı tarafın azım ve h . . ld - h t enera ave llıiQ·eııllıdeki kuvveti denemek ta aşşiıt etmış o ugunu ve a . 
tiı 11'~ Burasını tayinden ll.ci- t8. Finlandiya mevzilerinden gö
lle ·d~er Mi:hver şiddetle har· rülmekte olduklarını tasrih et- -o-

b- "e'-'aın cctcrken sulh imkan· mektectir. Kaf kasyanın mü-i;'ll\1 ortayıı. atmakla müttefik· Mütemadiyen Alman bombar-

1 Sovyet harp 1 

tebliği 

Timoçenko 

W hi gl 24 ( ) '! Sofyı., 24 (ı._a.) - Da.biliye as n on, aa. -· ". 
Roosevelt beyanatta bulunarak nawrı Cabroski ecnebi gazeteci· 
dün demistir ki; ı !ere lıcyıı.na.tta bulunarak son 

Birle~ik Amerika genıilerini 1 günlerde Bulgarislana inen pa
silablandıruıak ,cya bitarııflık ra ~ütçülerin Sovyeuer Birliğin· 
kanunıınu kaldırmak yahut da j den geldiklerim teyid etınştir. 
bu kanunu deği.ştirmek suretile 1'üfek, l lıba, rövelvcr, telsiı 

M k d bir karar almasını parliı.mento- ı aletleri gibi üstlerinde zuhur eer ez Of USU ! dan ıstıyeceğiın. E>et mezkur den malzeme Sovy<>t fabrikalan 
kanunu büsbütün kaldırmakta.n- 1 nın markalarını ta.,"1maMa idi. 

taarruza g'.AÇİI• sa tedrici olarak değiştrmesini Nazır lia:.:-osJ.., bund:ın sonra 
"- · ti' •· Bulgaristanu, hiç br memlekete ıa yecegım.," \.. ......... 

1 ----111« Bu beyanat siyasi Amerika karsı tecnvilz emelleri .,,,., eme-
53 Alman tayya- mahfillerinde büyük bir al:ikal di;ti~i ilave etuıı~dr. 

ile kar~ılanrnıştır. Bu malı filler- Bulgaristanın ~ark cephesine 
resi düşürüldü de kaydedildiğine göre, bugünkü seferi b ir kuvvt>l göndercct' hla 

vaziyet tıpkı 1917 deki vaziyet 1 dair veri:ı ı haberlere gelintc na Londra, 24 (a.a.) - Mooltöva 
g •. bidir 7.J.r bu ht:.11~ı·Jerin hi,.. bir E'F.~a radyosu Alınanların Ki""f et- · ' 

rafında 30 bin ve ~el-adası ' Esasen M. Roosevelt de Ame- :.slenid olmaclığıııı söyleı,;i~ . 
muharebelerinde 14 bin kişi 1 rika ticaret gemilerinin silılh • 
kaybettiklerini bildirmektedir. ! landırılmasından bahsederken• -
Düşi.iriilen Alman tayyareleri Amerikanın 1Dl 7 de harbe !!:ir· vib etmP),tedi r. Meaınafih yino 

ı: ın~ınde bir tereddüt ve dıman tayyareıerinin tecavüzle- da/ aası için Ti/ lise 
iti ~~klik tevLt etmek istemişse rine maruz kalan bu filo askeri , t , 
~,~at etmel;dir ki bunda mu • harekete iştirak etmek maksa- gı mış 

Moskova, 2·1 (a.a. )- Sovyet mesinden bir kaç hafta en ! o l:crk~z Amerı..'canın harp yolun· 
istihbarat bürosu, a.şağıdaki zamanki devlet reisi Mi \•ii so- da uzun adıınlaı la il'!rlediğini de 
gece yarısı tebliğini neşretmiş- nuıı da buna benzer bir tedbir kabul eylemektedir. 

1 

(Sonu sayfa 3 aütun 3 de) almış olduğunu söylemiştir. I Alman . Amerikan mÜDaS<'b, t. 
Amerika ticaret gemilerinin !eri bugün 1917 deki gibidir \'e 

~ Müttefiklerin Londra 
1 

sil&hlanclırılmasını herkes tas . gittikce fenala~maktadır. ~~fak olamamıştır. Müttefik· diyle iltica !'ttiği mahalden çıka. Nevyork, 24 (a.a.) _ United ı 
ııı 'tin ha,,be devrm hususundaki rak Leningrad istikametinde ile- Press ajansının Londradan öğ · \ 
İıı'E>tl~rinin ciddiyetini anlamak ri gitmPk teşebbiisi.inde bulun- rendiğine göre, Hindistandaki 
cıq ltı.i§lerse her def:ısında bu makta ise de gayreti boşa git • İngiliz kuvvetleri başkumandanı 
\.::tetin hiç s&.~ılmadan de- ml'ktedlr. general Wavel Tiflise muvasalac 
la1'iı ettiklerini göımüş olacak· K!YEFDE İMHA HAREKATI etmiştir. Söylendiğine göre Wa- 1 

~~ konferansı lra~da Yabancıla 
r. Berlin, 24 (a.a.) - Süratle vel Kafkasya mıntakasının mü • 

q/a.kat bu sulh temaYwleri ntı- sorı una yaklaşmakta ola.n Kiye· dafaasını hazırlıyacaktır. 
h~, s:unimi olmasın? Bizim fik- fin şarkındaki Alman imha har· United Press ajansının ilave 
l':ı~ce Mihver cid<lcn sulh ta- bini Alınan askerii münekkitleri, ettiğine göre, 1ran demiryolla· 
,;;;~ıdır. Bugün yapılacak bir ehemmiyet itibarile Polonyada · rının tamir edilmesi, stratejik 
ı.-;«ı Mili · cak ı h' 0 ki Kutno, İngilizlerle Fransızla- bir ehemmiyeti olan Sovyet pet-
"'OiJir verın an e ıne - ra ve Belçikalılara kar.ı yapıl • Binaenaleyh Mihverin ., rol kuyularını müdafaa etmek 
"ll!ı · · mış olan Flandres muharebele- İn tı,,.._'Stenıemesi için bir sebep için belki de bir giliz heyeti 
~--mak Jfı.zım geleceği müta· rinin ve Sovyetlerin ilk mua.z • sefcı::iyesinin Sovyet Rusyaya 
ı .. ;. tndayız. Zaten, Lehistan (Sonu sayfa 3 ıütun s da) gönderileceğini göstermektedir. 

~~~~~~:~;2ri:~~~ ---,-z--,-,-a-y--n--'-y--a-r-'--d~-,-m--- ç ö J ç i 1 
!;:~n~natT~üz~~\~!;e 0l~: "Beş liman vali 
ı;:""IYanı.n karşısına dikilmek lordu,, ünvanını 
~nı nihıtyet verince Alınan- p "kh d kt aldı. 
ed' elde ettiği menafi ile iktifa( atrı ane yangının a açı a Londra, 24 (a.a.) - Kral al· ,_erek sulh yapmayı ve taliltini İ ı 
L"1 lll'a . başka vesilelerle başka k J J d d" ı· tıncı George, ngi tereye etmiş 
~.~zamanda denemeyi muvafık a an ara yar ım e ı ıyor olduğu fevkaliidekil hizmetlere 
~0tıııüştu. İşte iki senelik şu mükil.faten başve Cburchilli 
"'11.zi h Ankara, 24 (a.a.) - Kızılay ler ile derhal meşgul olarak Da· "beş liman vali lordu,, tayin 
ltııı. · atırlanacak olursa, Al· umumi merkezinden alclığıınız rfü;şafaka mutfağında sıcak ye- etmiştir'. 
tarınya ile İtalyanın sulh taraf. malümata nazaran İstanbulda, mek yaptırmış ve 377 nüfus 'bu Bu Unvan tamanıiyle fahri • 
.._ olmıyacaklarına hükmet- "k d tl · ed'l · tir ;;•ek bir hata teşkil edecegı·· tes- Fenerde çıkan büyu yangın a sure e ıa.şe ı mış . dir ve çok eski zamanlara aittir. 
~ıtı olunur. 94 eviıı yarunası ile açıkta ka· Yangın haberi Ankaraya O devirlerde Hastings, Douvres, 
~ lan { 76 vatandaş tamaıniyle is· gelir gelmez Kızılay umu.mi Sanduich, Romnyu ve Hytme 

'lıl!ı alnız, Mihver Devletleriyle kan edilmiş bulunmaktadır. Kı· mrrkezi felaketzedelere tevzi e- limanları İngiltere sahillerini 
ıııo1._Yapmak büyük garp de- zılay Fatih şubesi felaketzede- (Sonu uyfa 3 sütun 7 de) müdafaaya memur ediler. 
ile "!'.asilerinin, yani Ingiltere !!!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!! ~· .Acıerikanın, işine gelmiyor. 
lttıd.iye kadar ortaya çıkarılan 

~llık §:lyialarma biraz dikkatle 
liııQ.ı'lınia bep ayni mem bads :ı 
ııı r olduğunda tereddiıt edil· 
!la ez . .Almanya A\1rllpa btasın· 
k.:.. '-'eya intanın pek büyük bir 
ı:""lllııda tamamen ser.ııcst bu· 
~ istiyt>r. Sulh yapılması 
tıd;;:__~ı:m hep bu şarta t§.lik 
ı.~. İngiltere ile Ameri· 
~ ıae .A.vnıpraya bil.kim olacak 
•· Alı:naııyanın te.lanil dünyayı 
""'l>letıxıe1ı: emeline bütün bütün 
~~ve nihayet kendiJe.. 
lı:ı de hillı:ınii altıne. alacağını 
ltj~akkak addederek henüz va.. 
iln .. "e ümit varken bu !elli.ketin 

ll.tıe geçmek istiyorlar. 
~\'.~Yet bundan ibaret olun
ııe' iki taraf arasında sulh akti
~· tıasıı iml<An bulunabilir? tn. 
118 cere ile l..l:nerikanın harpten 
~~meleri için Almanyadan 
fııı: .!erine bir zarar gelıniyece
l!<le e eınnıyet got.n..ıeleri icap 
lUıı r. Bunun i~in de Alın~nya· 
......_ lıiQbir memlekete teca.vilz 
""lleıneGini, her milletin istik· 

ifil ve hürriyetim tanımasını 
şart · koyuyorlar. Kendilerinin 
hayat haklarının tem.inin.i baş
ka milletlerin de yaşamalarında 
ve müstakil olmalarında görü • 
yorlar. 

Alman propagandası da ba.ş
ka milletler ve devletler için a
daletten, sulhtan, haşat hak· 
kından bahseder. Dünya efka
rı ımıumiyesi 'bu noktada ger· 
çekten bir muamma karşısında 
bulunuyor; Bir taraf hürriyet 
ve 'isti.klillden başka bir şey iste
miyorsa, diğer taraf da h'er 
milletin hakkını tanıyorsa ne
den bir araya gelip de bu fikir 
mutabakatini tebyin ve müşahe
de edemiyorlar? Bu sual pek 
ta.bil olarak her zihinde dolaşı
yor. 

Fakat dikkat edilecek bir şey
dir ki İngiltere ile Amerikanın 
n:etanetleri, az.im ve kararlan 
hiç sarsılma.dan bütün sulh son
dajlarını reddetmeleriyle saıbit 
olduğu gtibi Mihver de bütün 
sulh tekliflerinin esası olarak 

Avrupa hii.kimiyetini istemek • 
ten vazgeçmemi§tir. İki teklif 
arasındaki muharebe faaliyeti 
esnasında Mihver propaganda
sı her ımilletin mazhar olaınıya
cağı adaletten ve sulhtan ve 
saadetten bahsetmekte kusur 
etmiyorsa da sulh şayialarında 
bu esaslar şarta bırakılıyor ve 
.A.\1rllpaya hakimiyet talep olu
nuyor. Çünkü A \1rllpa i§lerin
den İngilterenin feragat etmesi, 
A\1rllpaya karışmaması arzusu· 
nu başka bir manaya almağa 
imkan yoktur. A\1rllpada hiç 
•bir millet İngilterenin gelip ken
disine karışmasını istemez. Bu
gün İngilterenin müttefiki bu
lunduğumuz halde hiçbir zaman 
İngilterenin bizim işlerimize ka
rışmasına meydan vermemişiz
dir. Zaten İngiltereden de böy· 
le bir teşebbüs vfil<:i olmamıştır. 
Onun için, Avrupa meselelerin
de'n f.erağa.t şartım Üçler mi· 
sakının serptiği ziya altında 
düşünmek ve manasını o misa
kın dela.Jeti dairesinde anlamak 

zaruridir. 
Bugün sulhun in'ikadına en 

birinci mani bu üçler misakıdır. 
Çünkü Almanya ile İtalya Av
rupayı sevk ve idare etmek hak
kını iddia ve ilin etmişlerdir. 
Bu vakıa karşısında şayialar 
ve propaganda teminatları bir 
mana ifade edemez. Böyle olun
ca, itiraf ederiz ki sulh teklif • 
)erinden, sulh taarruzlarından 
Mmverin ne fayda beklediğini 
aklımız allnıyor. Kanaatimizce, 
sullı sondajları Mihver için fay. 
da temin etmek şöyle dursun, 
bilakis zararlı oluyor. Çünkü 
Mihverin da.iml surette imkan
sız bir sulh arkasında koşması
nın zaferi kazanmaktaki zorluk 
vı: imkansızlığı idr8.k etmesi ma
nasında tefsir edilmesi pek ka· 
bildir. Bugünkü yaziyet karşı
sında mydal:ı.da yalnız bir ha
kikat vardır: Sulh anca.k kat'i 
ve kahir bir zaferle temin edile· 
bilir. Sulha knVlL,"1Ilak isteyen 1 
hami' galclıe ile bitirmelidir! · 

Hilseyin Cahid Y ALC'IN 
- 1 

Eden Rusyayı ve 
Yunanistanı tebcil 

ediyor 
Londra, 24 (a.a.) - Mütte • 

fikler meclisi bugün İngiliz 
hariciye nazın M. Edenin riya
seti altında ikinci toplantısllll< 
yapmıştır. 

Müttefik milletler mümessil
leri etraflı bir tetkikten sonra 
Atlantik deklarasyonu hak · 
kındaki noktai nazarlarını bil· 
dinnişler ve harp sonrasına 
ait iktısadi meseleleri de yeni
den müzakere etmi§lerdir. 

Edenin nutku 
Müttefikler konferansında M. 

Eden, şu beyanatta bulunmuş • 
tur: 

12 Haziran tarihindeki son 
toplantımızda, zaferin kazanıl
ması için ve zaferi takip edecek 

(Sonu sayfa 3 aUtun 4 de) 

Finlandiya 
fehdid ediliyor 
Harbden vaz 

geçme_zse harp 
san unda da dfl ş
man adedilecek 

Londra, 24 (a.a.) - lngilte
renin Finlil.ndiyaya, tamamiyle 
Rus olan toprakları isti18.ya de
vam ettiği takdirde lngilterenin / 
Finlandiyayı gerek ~imdi ge
rekse sulh aktedileceği zaman 
açık bir düşn1a'1 telaklti edeceği- ! 
ni bildirdiğine dair verilen ha
ber bugiin Londrada teyit e
dilmektedir. 

Bu hususta şunlar ilave edil
mektedir . 

Fin laııdiya .iicadeleyl' ıHha-1 
yet verip krvvelleriııi lt39 hu 
dutlarına. çelr1 iği takdiı·dl' İn·, 
güt ·e, iki meml.,ket eı.rr.ı;ındald 
ımilnasebetlerini yeniden tosu 
etnıe'c im~lnı <- lı1p olma.Jı.Y.nı . ,, 
aı·a.şt.ırmag hazırdır, 

iedermayer Meşhed'd 
Çok cesur bir adam - Vasmus'u 
ilıtiyatkiirI·rJı - Laıırens sallnede 

ittihadı isliim ünıitlel'i 
Tefrik<ı Nv. 26 

Henüz Elfgan topraklarında I 
Efgan Türkistanının merke:>:i 
Mezarışcrifde bulundukları za
man hüküınet memurları onlara 
kuvvetli teminat verdiler. Hav.
reli Alinin merkadi bu şehirde 
olduğu iddia edilir ve bir rivaye· ı 
te gör~ Kerbela muharebesin . 
den sonra bir deve Hazreti Ali· 
nin tabutunu sırtında ~yarak 
şehrin kurulduğu yerde görül • 
müştür. 

Alınan !ar Mezarıııeriften 
sonra dünyanın en eski şehri 
old11ğu mervi olan "Belh,, e 
vardılar. Bu şehir Mongollar 
~_:ıf ından tahrip edildiği için 

Günlük 
.1 

Yazan: C. Sgkes 

elyevrn orada har«beler büıiL!t 
hir yer işgal etmektedir. Orada 
Nidermayer, Va3'Ilerden aytıl· 
dı. 

ŞıışılıMıak derecede cesur 
bir adımı 

Vagner binbir müşklUatla 'ffo. 
rata vardı. Orada Nidermave
rin talimatını uzun zan1:ın bCk· 
lc.<Ji. Bu talimat gelmeyince • 'i· 
dermayerin de bır fett.ketc ma
ruz kaldığını sanaruk mai~etiııi 
topladı, huC:udu geçti ve 'p4. 
nJn yolunu takip ederken ayni 
~'. e uğri.ld.ı. Heyeti olduğıı 
gıbı esır ettiler. Ancak Vagn~r. 

(Sonu sayfa 4 aütun S de) 

ahyamız 
.... ; . ~---

Sulhmu istiyor
sun? Silahlan. 



.eoşonoşler: 

1ANKARA1( 
_____ HAB_ER_L~ER;.-.1...ı E H 1 L 1] Yapraklar dökülürken 

~~~~~~:-~~~~~~ 

Bir yaz daha geçti, bir gOz daha erdi! 
Batlamnwı bir eaCanak haUnde d~kUlen yapraklar, sevgili bir plrtn 

,.Oerızetiffle ba caltın yaflmuru11, her kıf, hl9 bltmlyecekmlı gibi fSzledlğlmlz 
t)IZln bir kere daha bttmlı oldu§unu bize haber veriyor. Artık 6ntlmllz, 

Evvura bite insanı Ufllten rüzglrlır, yalimurlar, fırbnalar ve tlpllerle 
u: Halbuki bu yazı, klmblllr ne Ç4k in•n ne huaıııi OmltJerle bel<lemlftl. 
arla beraber ne olacaksa olacak, khn yenflecekae yenlleeek, fakat eulh 

f'!Ve aükQn geri gelecekti. 
Sulh ve sükOn, bahtlı menıleketlmlzln halkı için olduliu gibi sadece 

tıır l'\lh ezuından kul"tuf.uı demek delllldlr. Milyonlarca inan için, bu si· 
f\11'11 kellmelerln ifade etUill mefhumçok daha genlf: Doymak, barınmak, 

ammak, haaretlere kavııpnak, yaraları .. rmak.-
Zlnı, turacıkta, burnumuzun dibindeki Avrupada, o bir zamanlar bol· 

!luk. saadet ve beN:ket diyarı diye gıpta ile seyrettllilmlz memleketlerin so• 
IJuıkları aç)ıktan 8tmDf çoc:ukluın ~dlerlle dolu: GlSrenler a6yl0yor. 

Şlrmfl, batfarımıra bir aaOanak halinde ctakOlen yapraklar, sanki mil· 
4'0nlarca lnuntn allnmut Umftlerldir. Artık bu ~ııın da harp içinde geçe
eeöl muhakkak, ve bu ktt ötekilere hiç beıız:emtyecek, rnUthlt olacak bu 
kıf!. Bir Amerikalının haber verdl61 gibi Avrupada bu kıo yamynmlık 

tıaflıyacak mı, bllmlyoruz. Ancak bildiğimiz: ıudur ki, b ze dofiru bir 
"10 örlO tumen sürat le yaklapn kar vr ~uz: ayları, insanlık •arthlntn kay
detmedlil! ölçüde faclalara uhne olacak. 

Yuz binlik, milyonluk kaflleler hal.nde. lıkenceye sokulan biıtün hu 
zavallı insanların bu derece feci lkıbetlerı haklı gö~e~ecek ne suçları 
vaı'dı? P:ınalt latlratı Akdeniz: kıyıları halkından bahserf,.rken der ki: 
«ôradil da ııçlar var, fakat hiç olmazJa onlar soğuk denen feltkırtl bll
mezler.:a Evet, işte bu kış a~uk ve açlık, insanları kırmak için elele ve
recek. Serin bir gllx rOıglrı altında bir sağanak halinde döklllen yaprakla
ra bir kere daha baıımı kaldırdım. Bunlar bana, ı'mdlden ölih?"lın sojiul< 
davetini duymuı olan milyonlarca insanın seaslz çıkhOlart "lbl geldi. 

Yaşar abi Nayır 

Vekiller hey'etin· 
den çıkan kararlar 

Ankara, 24 (Yeni Sabah) -
Ankara Merkez Hasta.hanesi sa.
bık operatör muavini doktor 
Yahya Rifa.t hakkmd:a. veril -
miş olan vatandaşlıktan iska.t 
karan, kendisinin yabancı meın 
leketlenle bulunduğu sırada hiç 
bir sufuali görillmediği dikk~ 
te alınarak Vekiller heyetince 
kaldırılmış ve gene vatandaş -
lık hakları tanırunıştır . 

Çuval buhranma karşı 
bir çare 

Ankara, 24 (Yeni Sabah) -
Orblıkta mevcut çuval sıkın
tısı devam ettiği müddetçe ba
zı ihracatçıların duçar o1dukla- I 
n müşkülatı göz önünde tutan 
Vekalet mcmloketten ihraç edi-' 
l '"1 iç f~ndı~l:ı.rın iki ve ikişer 
b çuk lıtrelik çuvnlhı.rla. ihracJ 
cdılmesine karar veımiş ve bu 
k.urarı alakadarlara bildirmi§ • 
tir. 

Vatandaşhktan ıskat 

İstanbul iaşe müdürlüğü. den . 
işler çabuk çıkma yormuş! 

Ticaret vekaleti, müdürlük kad
rosunu takviyeye karar verdi 
Anka.radan şehrimize gelen 

malfxmata nazaran Ticaret Ve
kileti, son zamanJaroa 1stan -
bul İaşe müdürlüğünde işlerin 
,,..,.,},. ...... inta edilın_.:ı; ;;.; ....... dair 

ber verilmektedir. Bilro, halen 
merkeze bağlı oalrak çalışmak
tadır. 

~ ç """6.._. . 0-

olan şikayetleri göz önünde tu- Na d • N d • 
tarak iaşe müdürlüğünün kad- 1 '1 1 r 1 '1 a 1 
rosunu takviyeye karar vermiş- ! p • • 
tir.: 1stan~ul, nüfus iti~~:ı. i.le al e h 1 ndekı 
dıger şehırlare benzemcdıgı ıçın 

b~a:Jaki iaşe teş~ila~u~.ın ~k- dava 
vıyeli olması z urı gorulmuş -
tür. 

1!-QKUYUCU ) 
DIYO RK/: 

G lafanraguı meıhur duvarı 

«Uzun zaaıandan b"1 Beye>A· 
lunda oturmaktayrz. Şimdiye ka· 
dar berter ba lfi ttallederfw diye 
bekledik. 
SokaOımız kOçDk olmakla bera

ber bir do halbı vardır. Fakat er
keti kapanchCından Galataaana
yın k&,. duvarı sabaha kadar pla
letllmektedfr. 811 hal b!Syle 
devam edene hem duvar ~kec:ek 
hem de sıhhatimiz tehlikeye gire• 
cektfr. Apartmanımızın bütlin o· 
dal&n b11 duvara baktıOından hem 
koku ve aivrlalnekton çok rahtıt• 
aı.z oluyoruz ve bu plellk · Beyo6· 
luna da alrayet ediyor, hem blıi 

he.m de Galatasarayın duvarını 

kurtannak içih bır yazı yazmanızı 
iatiyoruz. 

Gazetenizin okuy11<:ularından ol-

Vekaletin, İstanbul İaşe Mü- D .. 
dürl~üiınU ne 10uretle trtkviye c- un, 1 

duğumuz lf.!n bu ite bir çare bul· 
manızı •izden rica ederiz. 

Yeniden talik Beyoilu: Kartal sokak No. 26 
Rauf Ardahan 

dcccği malüm değilse de, ls
tan'bul fiyat m · uı:abe lmrosu 
nu müdürniğc bağlayacağı ha-

'VVV\. .,,.~~ 

Çıkariiığı Atatürk bibliyog- ye.inin ve Sıhhat MüdürlüğOnün 
olundu 1 YENi ASBAH - Şehir beledi· 

rafyası adlı kitabı hakkında ehemmiyetle dikkat naz.arlarını 

mnnlllllllll~ınımmınm:L.1!lllmlımmmmııııummnıımı llllliilllll ınını:uuu' ,nınıı uıuuıı:~ I 
itham ediyor •• ~ 

Ank~ 24 (Yeni Sabah) -
1.stanbullu olup izin!'ıiz olarak 
başka bir tabiiyete girmiş oldu
ğu anlaşılan (Nizım Kırdar) ın 
Türk vntandaşlığındruı iskatma 
dair verilen karar v ckilfor ı 
Heyetince kabul ve tasdik edil
miştir. 

Taksi!ere yüzde 
ötllz üç zam 

Benzin fiyatlarındaki yüksek
lik dolayısiyle taksi şoförlerine 
yüzde otuz üç zammın ta.tibikab
na bu sabahtan iti!..a.ren başla
nacaktır. 

yazdığı yazıda şahsına karşı ha- ~,.e.rı .. z. _________ , 

karctte bulunduğu iddiasiylc 
muhaıTir Nadir Na.di aleyhine 
asliye b·-inci ceza mahkemesin
de bir d:ıva açan Ankara tarih 
ve dil fakültesi profesörlerin -
den Beıi>ert Meltsing'in davası
na dün de de'\'am olunmuş ve 
üniversitede ehlivukuf seçilmek 
üzere istenen beş isim hakkın
da gelen tezkere okunmu§tur. 

Defterdarlığın · 
muv ffak 
b·r eseri 

1 

Fransaya hiyanet eden adamlar 1 
- 'f 

Yazan: A. Simone - 23- Ceviren: H. Cahid Yalc.-ı 

Laval'in müsterilerl de değişti. Hal 
ft vakti pek yerinde bir şirketler avu 
btı oklu. M~ıin1 gıu-et iyi seç 
a. 7alnız yüksek mevidlc:rdclU kim
-1erie meogul oldu. En ba.şlı gelir 
b7D8lıru Comlı.t des Fontesin hflki-
8'1 Françobı d& W endel ile ahbaplığın 
da buldu. W<.Mel'in husus! hukuk 
mDpvtri oldu. 

llH d<?, 61,yuet hayatına girdiği 

pauuı bq parasız.dl. 1935 de, kızı 
Jaııı6 Aınerikalı Nicholaa ~eorthın 
.-ıenı ve lrlarqu:s de Latıı,yctte'ın 

~ ~elmesi itibarile kendisi ~ 
Mr Amerikan vatandaşı olan Kont 
~ de Chabbrun ile evlend ei za
fUzı Lavalln ıervett. yedi yüz LiR lı
pdan Cazla tahmin olunuyordu. B 1r ı 
papalık kontu payesini elde etmişti. 
()t bijyfik maliklincsJ, bir eski fintosu, 
Mr Yllrli aUan ahırı ve gayet kıy- j 
illetli eski eserler kollekslyonu oldu
lu söylenlyordu. Bir takım vflllyet 
~n ve bir maden suyu şir
bıtfııtn sahibidir. :Mebusan meclisi 
9DU borsanın haris bir spekülatörü j 
411.arak tanır, l\tütcaddid kabinede o
atın ynn.ında oturmuş ve kendisi de 
JUVasını tüşlerle tetblz etmekte ku-
9aı' etmemli olan Anatole le Mouzie 
f'b'lc derdi: cBcn her zaman Laval'in 
.,.ası fikirlerine iştir.ıl~ etmem. Fa· ! 
kat borsada kör körüne onun arka-
91ndan yürllrüm>. ?ıılaamafib Lavalin 
Wld de bir eksili vardı. Biltun top
lımıruc;: ıc.TVeUne rıı!mcn. ncf"ıs yemek 
lerdcn ve içkilerden bol bol istlfade 
etmesi mcmnudu. Doktorların emri 1 
ile kat'! ve SJkı bir pe-blze rl.nyet ct
lllefe mecburdu. 

Laval hiç luıy:ıllerc kapılm~yan, 1 
ince v1cdaiı1 müHi\L'l'Zalsır bilmiyen, 
lc!eali olmayan bir ndamdır. Onun 
,.nzsti:ı:liliü Auwrgııe'li Olmaktan 
ileri gclım metaneti ve pazarlıkta 

inadı ile at.başı y(lrllr. Açıkgöz ~ 
tabltıd, vlcdant mtiHihıızaalra kat'iyen 
ebemmlyet 'ermeyişi, bir mullr17.ın 
ayıt noktamnı derhal nnlayı&ı onun 
hrakterinl vtıcude geti~ir. tık 
bblnc mevl!".ini Sol tarafın bir kom
btnezcnmıda clde etti. Bu da Pain
l.v6 Ue Brland arasındaki -tavassutu 
11tın milkttatl idi. İptida 1931 de baş
l'eldl oldu. O tarihten beri her ka
lılne bahranmda daima hldnCi dere
ee namzedler ara.ında ismi geçmii
Ctr. 

6ene1er geçtiil halde o hep ayni 
ıFJlcanma.ı Juıbll beyaz boyunbağını 
\a'Jayordu. Bazı1an bunu onun p'.nti~ 
liiine hamı..ttller. Bazıları re)c~ma 

attctın... :Bir takımları da ilzerinde 
hiç olmaua t:::mlz blr te:r bulundur-

llNCLIK 
1 AYLIK 
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mak ihUyacıru h..f>ı>Ctti~ınden ılcrl ----·•ıı«---- Diğer tar.aftan, mtişterileri
geldiiini sbylediler. Bir ket bir :::.as- D h •1. • nin istediği yerlere gitmiyen 
yalst mebus mccli~c Ln oıl'in tıır a 1 !iye VekUı taksi şoförleriyle mücadeleye 

Rektör Cemil Bilselin gön -
derdiği bu tezkerede, ehlivukuf 
olarak Hukuk fakültesinden iiç 

Şehrimizde yeni 
bir şube açıldı 

nutkunu ŞU sozlerle kc:.tı: rehrim • ı • devam Olunmaktadır. 
cTcmeım. ederim kı ellerinizde bo- ~ ze ~e yor. Yapılan muhtelif şikayetler 

isim yazılı idi. 
Bunun üzerine mahkeme, Ce

mil Bilsein ehlivukuf seçnıek 
salahiyeti olmadığından ve 
kenc!isinden edebiyatçı 5 kişinin 
ismi istenmiş olduğundan bu
nuıı tekrar tekidine karar veril
miş . ~ muhakeme başka bir 

yunbağınız kndnr tcmız olsun!> j Dahiliye Vekili Faik ÖZf.rakın üzerine bu tarzda hareket eden 
Dünyadn bos yere hır para vcnnl- bugünlerde şehrimize gel ~ · 

yecek en son adam odur. Matbuatın ha.be lınm tır ecegı bir çok şoförler cezal~ 

İstanbul Defterdarlığı, şim
diye kadar maliye şubeleri ta
rafından tedvir edilmekte olan 
veraset ve intikal vergileri ile 
para cezalan ve mahkeme 
haı-ç!arı tahakkuk ve tahsil mu
amc1t..tıııın bundan sonra tek 
lbir şubede merkezilcştirilmesi
ne karar vc11miştir. 

samlml tanıdıklaruıdan blrf nüfuzlu =====r==a===ı.ş=~==· ============tı==r·================= 
bir sabah gazctcsiıun harlcl yazılar 

mfidurli idı. llır kere, kendisinden 
geçUğt bir dakikada, bu ndam Lava
lin arzularına muhalıf bir makale 
Ji .. . .lı. 

O g\ııı, Lavru gazetenin baa müdil
rune telefon etU: a:Yıırınkl nilshada 
har;cı yazılar mt.dürunüı-Un yazma
mnı istedığtm mn.kale şudur: Az sonra 
son derecede haşin ve hlikim bir eda 
ile arzulnnm izaha başladıl.ıır. 

Gaz.ete mudurü on.ın hiıkimane ve 
amtrnne edasından kızmıştı. Mukabe
le etti: 

- .Bizim yazacafımız ,&eyleri ısizin 

emrctmeğc hakkınız yoktur! 
Laval cevap verdi: 
- Hnyır hayır. PekAlli hakkım var 

dır. Siz bunu harici yazılar mudfirü
nfizden soronuz. 

Bunun üzerine bu harici yazılar 
müdürü gazeteden çıkarıldı. Sebebi 
Lavaldcn tnbsisat kabul etmiş olınıı
&l deıil, müdUre bundan bir hisse 
vermemiş olması idı, işte Lavalin in
tikamı bu olmtJ6tu. Sonra ayni adamı 
öğleden sonra çıkan Pnris - Sair gaze 
tesine yerleştirdi. Fnkat daha evvel 
harici işler müdürünün kendisine ta
yın ettıfı yoldan nrtık ayrılmı.)'3ca
G'ına emniyet g~irmiştl. 

Harwiye işleri nazırı bir PnıMız 
kabinesin n .emrine \'erilmiş olan giz-

li tnhsisnhru büyük bir kısnuna h!kım 
dlr. Lavnl bu parayı bol bol kullan
mıştır. Onl:ırı şuraya buraya dağıt
mıştır. Bu hareketi o kadar hnyasız
~:ı idı ki b!.r kere LCon Blum mebu
san meclisine glz.li tnhs~tın onun 
elinden alınmasını tckhf ı tmişti. 

Maruf bir ihtilAfcı ve lıir f,kir 
tarihçisi olan Jullen Bcnda, 1935 sc
nesı başlangıcında F~ mllL"'tinın 

halin! tasvir ederken r.öyle de-'Tlişti: 

<Fransız kavminin butun b kıs

mı üzerine bir Cesarlsme rciıgı tok
mliştür. Yani bunlar da demakrasiyc 
karşı öyle organlk bir husumet var
dır ki ne kadar kanaat verici olursa 
olsun hiç bir delil karşısuıda sam
lamaz ..• 

Fransa daimi surette bir dahili 
harp va!zyetinde yasıyor denilebilir.• 

İşte Lnvnl bu CCsarisme cereyanı
nın lideri idi. Bund:m başka Attıpa
nın diler Ce&ırlan, yanı Mussolinl \"e 
Hiller ile de bir aıılaş:ıruıya tara!tar
dı. Lavalin dcmokrnsiye karsı derin
lere kb"Jc salmış lstihfufı, demagoji
ye hayranlıfı, Milletler Cemiyetini 
münhasır görmesi ona kendisinin 
iJd diktatör ile bir anlaşmaya vara
bilecek adam olduL'U wnnmı verme
ğe hizmet etmişlerdi. İngiliz politi
kasına kııl"iı şüphe ve tereddfid bes
liyordu: Fnkat kendi göriı~le HıUer 
ve MussolİJ)lıı.in görüşleri arasında 

müşterek bir nokta bulunabileceğine 
inanıyordu. Bu suretle, icap ederse 
başka milletleri, hattA Fransa ile 
mütte!lk bulunan milletlerin bile, 
zararına olarak Fransa, Almanya ve 
İtalya arasında bir menfaat iştiraki 
vilcude gelebilirdi. Fransnda demok
rasinin günleri sayılı olduğu hakkın
daki kanaatini giı.lcmcie liızum gör-
11\eml.şti. Aradıfı cYeni nizam> ev
velcç faşist İtalya ve nazı Almanya 
ile bir uzlaşma yapılırsa daha kolay 
:file çıkanlabllird.L 

Lava!, Quai D' Orsayda kald~ 

müddet;e yalnız Barlhou'nun csçrlnl 
tahrib ile i}\tifa etmlyerck Fransanın 
rnfistllkbcl maJ:l "ıbly • 
rinl de ntınıstır. Saar ol lst1nde 

HARP VAZiYETi güne bırakılmıştır. 

Büyük. Britanyanm Sovyet Rusyaya yardımı ihtikarl.:müca- Defterdarlık bn itibarla yeni 
bir şube açınış ve bu şube 15 
eylülden itibaren Galatada Er
atay hamnda faaliyete geçmiş
tir. Veraset vergileri ve para 
cezaları muamelatı !stanbulda 
geniş bir kitleyi alakadar etti -
ğinden Defterdarlığı bu yeııi e-

1 

seri dolayısiyJe tebrik ederiz. 1 

(Bq tarafı 1 inci sayfada) Britanyada bir "Tank hafta- d } İ J 
yetini ta.ci2 ediyorlardı. Akde- sı,, başlrun.ıştır ve bu haftalar e e Op antJSJ 
n1z candaınarı muntazam işle • te\•ali edecektir. lstildıal har-
yem.ez bir durwna dn..;~...ın ..... ·u·a.. ""i' ..... .uu• y bini yılların çalı§malan ha.. 
tü. Diğer taraftan, Alman ha- zırlamıştı. Vfilafı, Büytik Hn'bi 
va kuvvetlerinin garba tahsis h~ i~ınde her İ§ evine de leş. 
edilen kuvvetlerinin siklet mer- mıl edilen mesai beslemişti. Fa
kezi Şimal Denizine, Manşa kat,. yaz:nki harbin sarfiyatl
ve Atlas Okyanusuna. doğru na bır mikyas çizmek de gü.ç
ileri sürülmek sayesinde, ufak tür. 
bir· · lcr de İngiliz hava. onlu- Şark cephesinde muharebe 
larıylC müsabakalarında devam ha~n:tını bu anda yaşatan dev
cdebiliyorlardı. Adalılar, bila- re ıçındc tamamen hitama er
kis, mukabelebihnisil için bir dirilen bet:eı yıllık iş program
kaç misli kuvvetle işe girişmek !ardır. Merkez devleti, bütün 
ıst:ıra.rında idiler ve henüz üs- Avrupa mekanizmasını hesabı
tün bir vaziyeti elde edememiş- ~ i~Ictmek sayesinde iş hacııni
Jerdi. ıBüyük ha.va ktıvetlcri için nı ıbtr kaç misli bUyütmii§tür . 
biricik ıufan:ı.n çok kıymetli Bu ohayatı, hava tehditleriyle 
t.opraklarmda yetcsi üsler tcda- dur~lamalara. uğratmak da, 
rik etmesi de bir mesele idi. İn- belki garp bölgelerinde bir rad
giliz ordusu, adanın istilası en- deye kadar mUmkün olabilmiş. 
dişesiyle biiylik kısımlarını tir. 
kontinalde tutmak ıstmı.rnıda - İstila., :bam madde tedarikin~ 
tlır; Avrupa karalarına bir ih- de kolaylıklar temin etmiştir. 
raç, mevsimsizdir ve ~er çıkar- A ~ ~panın, cephane, sil8h ve 
ma teşeb~.i.sü belirdiği anda n:ülıımmat yeti!itiren bütun da,.. 
ve yerde söndürülebilir. N russma.alırı Alınan san'atkir
yet, büyük bir İngiliz ordusu, lan elinde veya nezaretind·· doy- 1 

kış bayının, binbir güçlüğe rağ- mak 'bilmiycn siıahlara mUrum
meıı, beslenen Siranaikdcld m\:t mat ulaştunuya uğr~ıyor. A
tefik ordular tarafından bağ · merikada yükselen sesler, mil
lanmıştır. Suriye ve Irak vazi- yarları yutan sana't müesscse
ycti de kmtvetler tefrikini ioa.p leri veriminin iki üç misli art-I 
ettirmektedir: tırılınlSlnda. ısrar ediyorlar. 

Alman harp plfiıu, kuvvet ve Harbin icap ettirdiği malz&. 

Bu içtimaa Vali 
Kırdar riyaset 

edecek 
Bugün Mıntaka Ticaret Mü

dürlüğünde vali ve belediye rei
si doktor Lfıtfi Kırdarın reisli
ğinde bir to,plantı yapılacaktır. 
Bu toplanby& Mıntaka. Ticaret 
müdürü, ia..,~ müdürü, emniyet 
direktörü, kaymakamlar ve sair 
alakadarlar iştir.ık edecektir. 
Zannolunduğuna göre bu iç

timada ihtikar ile mücadele ve 
fiyat müra.kaıbe işleri görüşüle
cektir. 

Kok kömürü nak
liyat tarif esi 

Kunıçc~en şehrin muhte
lif mıntakalanna yapılacak kok 
kömürü nakliyatı için İstanbul 
bclediyesi iktısad müdürlüğü 
bir tarife hazırlamıştı. Geçen 
sene tatıbik olıına.n bu tarifede 
bazı değişiklikler yapılması kn
ra.rlaştırılmıştll'. Umumiyet iti
bariyle ton başına yapılan nak
liyata yüzde on beş nisbetinde 
zam yapılmı§tır. 

Yeni merkez şubesinin şefli
ğine Defterdar:hk kontrollerin
den Ekrem Amaç tayin olun -
muştur. 

·----:»ıt«----

Bir katil 
30 seneye 

mahkôm o:du 
Bir müddet evvel l· atıııte 

metresi Binnazı öldüren Hacı 
lbra:him adındaki katil, birinci 
ağır ceza mahkemesi ta.rafından 
30 seue müddetle hapse mah -
kUm edilmişti. 

Bu karar temyiz mahkemesi 
tarafından maznunmı aleyhine 
nakzcdilmiş ve düıı yeniden ya
pılan duruşma sonunda katil 
idam ce'LaSına çarpılmıştır. An
cak Binnaz.111 tekrar Hacı İb
rahim ile barşı.ınış ve bir müd
det oturmuş olması hafifletici 
sebeblerden sayılmış, ceza gC'ne 
30 seneye indirilmiştir. 

emniyet veren bu esaslara da.- me, silih ve cephaneyi, hele A-
yanıyordu. merika gibi a.teşlerle taciz edi- ===================================== 

Rusya, tamam üç aydır, bu ı~:ye~ bir kıtada, tekniğin 
har:Oin bütün u;tıraplannı çek- büt~ ıcra kudretine dayn.na _ 
mekte ve müttefikinin yardun- r~: ~al ve ihzar etmek güç f 
larım haklı olarak talep etmek- değildir. Ancak, Britanya yo- 1 

tedir. Rusynya en iyi yardım lwıd~ büyük uı.yiatla karşıla
.Alman kuvvetlerini bir diğer şıldıgını, Ingiliz tebliğlerine gö
cephede hiç değilse işgal ve tes- re 7 milyon tonun batınlnıası 
bit etmekle mümkündür. göstermişken, şu sırada iki kat- '· 

İngiltere, esas kuvvetlerini lı emniyet tedbirleri alnımalda. 
"ukdei hayat,, ı olan noktalar- beraber, Atliiııtikler üzerinden 
d;- adada ve Nil Darüllıareka- ikmal, büyük zamana ve tti • ; 
tm-t~ bulundurmak mecburiye • kenmez himmete va:bcstedir. 
tindedir. Wavel, az kuvvotle ba
§.ard'.ğl muvaffakıyetten, 1tal- . !~ara yoluna gelince, burada. 
yan ordusunu Afrika yakasın- ihtıyaca vefa edebilecek bir in
dan atacak surette ileri götıii- tiz~. elde edilinceye k.adar ge
rememiş ve taze Alman kuvvet ~en. uç aydan başka.daha hay
Ieri önünde, evdeki bulgurdan li hır zaman yiyecektir. 
da olmamak için, kalktığı yere Rusyaya iı.cil ve fi'li yardım 
dönmüştü. Artık,.harckAt mev- 00pr~ilir' ·. ları u maddeleri ihtiva 1 
simi gelip çatmıştır. t.1U 1 

Rus cephesini kuvvetle besle- a) Mevcuttan taJı.qis edilmek 
ye'bilecek bir kaynak, Hind.is- üzere tayyare, tank, benzin ve 
tandır ve Uzakdoğudaki sevil- saire verilmesi. 
mez vaziyet, teenni ile hareke- b) G~taki ha.va faaliy~ 
ti emretmektedir. nin azami imkan dahiliııde an.. 

tınlması, 

Hitleriıı parlak bir muvattaldyet ka
zanmasına o yardım etti. Führer'e 
Almırnyaya mecburl askerlik uauıo 

nü, ithale mi.ısaade etmek suretfle 
Versay muahedcname.ını ilk defa ~ 
!arak açıktan nçıta lhlAl etmesi için 

miısaid davrandı. Fransız - Sovyet 
miltckabU yardım muahederıamesint 

nncak bunu dcl!enıtz hale sokmak Ü.

zere her şeyi yapmak lçln imzaladı. 
Habe tana karşı muharebesinde 
u~linlye milzaherette bulundu. 
ı tlcr Cemiyutinln kollektlf emni

istcmlni tahrlb etti. 
(ArkMı oor) 

c) Kara ikmal yolundaki me
va.ddi ınııharrlkenin halin icap 
larına göre takviyesi, 

d) Kara. yollanmn, yardım 
akıp gidecek surette ıslahı, 

e) Dünkü ajanlMrm. biJdlr.. 
diği gibi mildahale kuvvetlerinin 
m~ün olduğu kadar ceph~ 
dognı kaydınlmalan, 

f) Rus sanayi cihazmın tek
nik elemanlarla kuvvetlendfril • 
mesi ve nihayet, 

g) Cepbede çöküntülerin ö
nüne geçilmek Uzere ciddi ted
birler ittihazı 

Tramvayda bir ıskandal "' 
-----------------------------Metresinden aynlınca kendisini çok i 

sevdiğini anlamış , amma iş 
işten geçmiş ••• 

lnaa" aevg1elnln dereeealnl, ICV· alnı reddrtmlı ve bir daha &Ur• 
diAlnden ayrıl:ınca, onlar derler. h•nla konuflrlamrıtır. 
8ultanahtwedde oturan Bürhan a· Nihayet dün bir tramvaya binen 
dındakl a•nç de aıkı"ın derecesini BUrhan, eak! metresi Pol ineyi ye"I 
bu §•kilde anlamı" amma, bu hem dostu kaaab Mustafa ile birlikte gö 
Mı o•muf. ham de kendisini hapis· riince, kıskançlık damarları kMıar 
haıteye götUrmllftür. nuı ve gözler( kararıp kendisini 

Dün cürmD mqhud üçüncll sulh kaybederek genç kızın Uzerlfte a-
cez:a mahkemealne intikal eden bu tılmıf. kalabalık tramvayda d80· 
g11rfp vak'anın ufailitı ıöyledir: meğe baılamı§tır. 

8ultanah111edde oturan Bürhan Kaaab Mustafa, metresinin bu 
adında bil' genç, bir mUddet evvel ıekllde bir yabano. tarafından diS· 
Pollne adında bir Rum kızile ta· uUfdüOOnO görOnce, kendisini mD-
nıırnıı ve kendlaile matr .. hayatı dafaa etmek ihtiyacını hl•etmJı ve 
Y•f81na!ja baılamıfbr. Fakat bu cebindeki kam .. ına asılarak BDr-
mes'ud hayatları kıaa Mirmüt ve hana: 
~ genç her nede,_. anlapmıya· - Bırak kızı dlyOt'um •nal 
rek blrblrlerlnden ayrılmıflardır. Diye b1ı6ırmıftır. 

Potine BWhandan ayrılınca bof 
laılmamtt ve b4' wfer de M 11.Ufa 
adtnda blr kaNbla tanı .. rak bu· 
nunla da gayri mefl'll ~ .. Nyat go
prme6e bllflamıpır. 

Ancak bırl tarafdı, Barhan, Po
Nneden syrılınca kındlalnf çok NV 

dljllnt va onswı: yapyamtyacailını 

anlamıı V• mtıteaddld defalar ge~ 
kin haberler glSndereretı: tekrar 
knedl•lne d!Snmeeı fçln yalvarmı,
tzr. PGllne, bu müracaatların hep· 

Tramvaydakt halk, hidfM~ln bir 
cinayet tektin! ahn-n. ramak 
laildı~ını g8riJnc-. kavgacıları ayır· 
mıı ve kendllerlnl poll .. teallm et
mlıterdlr. 

~leden aonra üçüncU sulh cNa 
'mahkemesine verilen BDrhan mufla 
kemesi sonunda, Pollneyl kalabalık 
ortasında d8ömekten btr ay müd· 
detle hapse mahkQm editml,Ur. 
Kasap Mustafanın da Bürhana bı· 
çak çekmekten üç gOn hapla yat· 
mail kararla§lırılmıııtır. 

Pire il~ fil 
Yazan : ULUN~ 
Yazımın başlığmı .~ 

hayvanlara §8.hsiyet ~ 
k6!11iyyat sa<;an meşb~ .~~~ 
şairi La Fontaine'in ~ 
fıkralanndan birini~,, 
zruınetmeyiniz. Sadece 8'1!~ 
let şampiyonu Çoban ~ 
pehlivanla tüy şampi~ _.... 
le olmıyan ufaktefek ~ 
mahkemeye düşen ~ 
dan bahsedeceğim. 

Bu işde mağdur d 
bulunan pire değil fi)djr. 
Çobtn Mehmettir. 

Vak'a şun<lap ibaret: ~ 
Pazar günü Çoban lıl 1 

evde uyurken sokakta bit 1" 
rültü işidıyor. Penccredell i 
kıyor ki ufaktefek bir ad~ 
sahibesini ,. taklamakla . ~ 
gul. Çoban ıchmcd, iyi . bU:,ı.t 
l'acıdır. Çünkü çoğu ~ 
gfbi içinden: ~ 

- Oh olsun! Nasılmış? :ıJ 
ay benden çarşaf gibi lifPI 
alır mısın! Şimdi dayağı ye 
öğren.. fil 

Demiyor, hemen aşağı _.J". 
kavgaya şu sözlerle k~~ 

- Yapma, ayıptır, sJ>l'Y 
kadın dövülür mu? -~ 

Çobanın müdahalesi ~d 
münasebetsiz olmuştur. ~ 
ufaktefek Ahmedin, bu.,_ 
üzerine: · 

- Hakkın var, birader· 1" 
dın dediğin sokakta dö~ 
Dört duvar arasında ~ 
diyerek ev sahibini kapalı ; 
Y.ere sokup dayağa devaJJl ,-! 
mesi lazım.gelirken heınell ; 
livana dönüyor ve davacınıB _, 
züııe göre öyle bir vaziY~~ 
kınıyor ki adeta Çoban J/I' 
medi bir dövmediği kah~' 

Ufaktefek suçlu bu ~ 
dinleyince: ti 

- Rica ederim, bir ona,_ -~ 
<le bana bakın, diyor: o ';'. 
şöyle hir fiske vursa benİDl ~ 
tilını çıkar .. Nasıl olur da 
ona meydan okurum?!. __ .~· 

Pirenin müdafaası ç~ 
Çüuk ii hasmının taşı sıksa_ f!. 
yunu çıkaraoa.k kuvveti k~
ti var anınıa suçlunun da ~ 
gal kadar yüreği var. ZateO ti 
fak tefekler gayet kavgacı 
sert olurlar. Ben küçük ~ 
horosunun koskoca mahJOUI"'" 
babaç horozlan gu-a.Uarak ~ 
çırdıklannı bilirim. Cesaret 
ya bosa bakmaz. _. 

Sonra Çoban Mehmedin ~~ 
livan olmakla mutlaka d~ 
ken olması dn. ioop etmez. e-r 
husus biı~-ok k:ı.ideye, usule tJP 
olan giıre.ı:;lerde menedilen }il' 
rcketleri yarımamağa düdı. 
yüzünden pehlivanl~a bİ• iİ' 
teklik hasıl olur. 

Buna mukabil hasmının~ 
iste<l.iğini yapmasına Dl 

var: .Y~ruk, tokat, sille. ~'! 
ta, çimdık, tekme, ısıııma, y,. ~ 
ma, tınualaına, paralama, ~~ 
zünü patlatma, burnuıuın d,.;>"' 
ğine parmağını sokma, ku1'' 
ğını di3leme, tos vurma... llb·" 

Bunları Çoban Mehmet Y" 
pamaz. Bu itibarla işi ağır .,.r 
!ılıkla düşünüp hlç aşağı inJXI" 
den pencereden: 

- Nedir o gürültü? şjp1CJ 
aşağı inersem bacaklarından t&I" 
tunca seni pas gibi ayırırıın ! 

Demesi ıazım gelirdi. . 
Bu halde netice ikiden bı.ridil'.' 

Ya ufaktcfek Ahmed bu tebd1" 
de karşı sokakta kadın dövıneJ 
meselesine nihayet verir ve yır 
but büsbütün horaslanarak: 

- Cart! Kaba kA - t! 
gibi bir cümle sa~. B
karşı zaten Çoban M~ 
giyinip sokağa in.inciye k~ 
konu.komşu ara.y agirer: 

- Sen ona uyma! Pehlivan--· 
Diyerek işi tatlıya bağla:rı.t 

ve mesele bugünkü safhaya dt.r 
külmezdi. Ben bu ifde bir idıı: 
resizlik görüyorum. 
~v~ 

Memleketimize gelen 
manifatura ve cam 

Son zamanlarda Mersine kill
liyetli miktarda manifatura ef' 
yası geldiği öğrenilm~tir. Sil 
malr.!r yakında şehrimize göo 
derileceği haber ahnmıştır. 

Ayni zamanda şehrimise )li)J
liyetli miktarda cam gelmiş ol
duğu da bildirilmektedir. 

Sinemaların k'ontrolO ,.. 
İstanbul belediyesi tanf1ll · 

dan 3 ay evvel İstaBbul .uıe .. 
malarda yapılan t~ 
c.:>u mda sınemala.rın bir çalı 
noksanları tesbit olunmuştu. 

Bu noksanların ikmali için sİ" 
nema na!hiplerlne 2 şer ay m~ 
ac'IP • n1miştir. Bu müsaade 
bittiğinden sinemabirın yenıdeO 
h. • uoı e başlanmıştır. :811 
iki ay esnnsmda. sinemaları~ 
lüzumlu tadilliı yapmıyan siııB"' 
mal.ar, kapatılacaktır. 
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r-Haftalıkhava_fa~liyeleri:=ı( n on ,r )i,I Her Sa·bah 
"--- ve muhtemel ınkı a ları -

~~..,........l'V'V~'VV'>~"""'""""~ '---------------;;;..-·------------------------ Şoför var, Şoförcik var .•• 

~·17 EylOI 941 den 25 Eylül 941 e kadar,, İngiliz deniz J · t İndiana da müt- Alman tekZibi ~~:k~d~ır::= 

1 
apon ımpara oru vereye kaçan. hileye B8l'Rll ba-' 

bir haftanın hava hadiselerinin icmali altıları faaliyeti -•oc:- hiş bir infilak ~ m~=:;~ in~=~ ~~net°~~~~~~~j 
Yeni İran Şahına müsaadesini aıma.1t .nm:ksn.dilo ıarmı şoförlerin elinden aıa.. 

1 Ya.uın ı Emekli mütehassıs t~areci A. Şefik l Uç muhtelif ltal· 
yan gemisi batır· 

dılar 

Bir kilometre sa · a istekte bulunduğu hakkında Peki, taksi a.ra:bala.rmı ~ıar. tebrik telfiafı h Aima.nyarun TUrkiyeden bir ıımı,, :kararını veriyor. 

gönder i ·· • d tr 1 yapılan :iıniılar dahi Berlinde !er.in elinden alalım amma, ge-r 
Sark ceph inin açıldığı ilk tayyarecilerinin ele geçirmiş 

'6ıııer sırasında. tam denecek bulundu1dan İngiliz tipi tayyare 
~-silkfuıete kavuşmuş btilunan bombalarını Va.tikan mıntaka -
~ havalan ve orta şark Af. sına. atarak buraya karşı Bri· 
~ ~pf esile .Akdeniz mıntnka- tanyu tayyarelerinin taarruzda 
-cıncta uyanma. işaretleri baş bUlunduğu şayisımn çıknnlma.
~bulunuyor.. sına, bu suretle de dilnya. hris -
~cephesinde haftanın ilk tiyanlık alemini İıij;iltere aley

lloniannı a.v tayyareleriniıf hi· hine aynl;landınnaya. teşblibüs 

Londra., 24 (a..a..) -Amirallik 
dairesi, tebliğ ediyor: 

Crotone sınıfından bir İtalyan 
mayn gemisi, merkezi Akdeniz· 
de tahtelbahirlcrimizden biri 
tnrafındaıı torpillenmiştir. :iju 
geminin tahrip edilmiş olın::tıu 
~ uhteıneldir. 

Tokyo, 24 (a.a.) -lmparator, uzenn e pe O !bilhassa tekzip edihnektedir. ne muharririn de tasdik ettiği: 
tahta çıloşı münasebetile yeni depoları yamyor Bunlar bava:yı ifsa.d etmek gı"bi, dürüst, hakkına rM.ı, hü· 
1ran Şahı Muha.ıı;med Rıza Pclı- için uçurulmuş balonlardır. ıasa namuslu bir Türk çocuğu 

gra.fı önde V . · rt;,..di ) 24 ( ) Tilr · aıfutiyle gilnIUk rızkını taksi ıeviye bir tebrik tel g r- ı~ \..uı ena a.a.. - kiye ile Bulgaristan ara- ..,,,.çörın;;.;n.de arayıp lbulan t&-
mi§tir. Stnndard Dayl KomP.aıllııin gaz 61Ilda. oldukça slkı bir gengin- ~· uc~ 

k Dü tasfiyehanesinde bir infilak ol· lik ihdas ıiçin muhasnn tarafın miz şoförler de vardır; bunlar . Dü ve .. şet1 m"", bunu bir yanU1n takip et- vakti 1 ..... ...m~ ............ , d ne olacak? 
- er- cümlcd" Y ecndi.'.""'!'4"6 .. gn:, ........ er e Kurunun yanında '-'ite. nas·'' 

V • d Af •k d mi.,+;90• Bir ölü, müteaddit yara· J ._ u ID SOr rı a a 9 ..... yanar? Her mefildrte olduğu 

lııayesınd' hareket eden Bdtan- edecekleri ilan edilmişti. 
l'alı borobardımancılar yapmış
lar ve Mazingurbe elckt rik san
lrnUerinde hissedilir tahribata 
!ı:ıuvaffak olmuşlardır. lngiltere 
hnParatorluk hav.a lmvvetled ı 
'~ca Fransa sahillerine ve Sa
iııt - Nazaire tershanelerine ge-j 
ıı~ ınikyaslı bir akın tevcih et
llıtşlerdir. Bu arada Almnnyanın 
~i gaibi mıntak rı ve bil
ha.".Sa Berlin ile Frankfurt bom
bardıman edilen şehirler arası-

h olduğu haber veriliyor. Alev- Ahrtan ha.rciye nezaretinin .....tl.; .....r.or:· .ıer arasında da. birknn • 
Miami, 24 (a.a.) - Dük ve ıer, takriben bir kilometre uzun fikr" ·· b .ftı 6_.., lil""'4 ' 1 .....,. 

,..:;;... ı ıne gore, u manevrcuar, siltü ibozuk bulunabilir. Fakat Diişes de Windsor bub\U.I tayya- lugu· nda bir mıntakada mevcut T- k" · he tl 1 

21.a alınmıştır. 
lrfihver havacılığının muka

belesi SouUıaınpton ihnan tcsi
latına karşı olmuş ve buraya 
llJhr ve çok ağır çaplı bombalar 
llbJ.arak büyük yı:uıgınlar çıkarıl 
lnı,tır. 

Orta şark Afrikası ve Akdeniz 
~besinde belli ba§lı had"se l{a
lıirezıin bombardımanıdır. Heli· 
l>olis tayyare meydanı ve han. -
gar tesisatı oldukça hnsa.ra. ug
l'ntılmıştır. 
liaftanın en çetin mikadelE>le,.; 

~ine şark ceyhesinde cereyan et
bıiştir. Sovyet kızıl havacıhğı
b.ın bUtUn gayreti cephe boyun
ta inkişaf etmekte ve dn.ha ziya
de Mihver zırhlı vasıtn.larilc Sov 
~·et Rusya tayynrecilii~i arasın
da mücadele ~iddctlcnmeKtedir. 
llu arndn Ösel adasına a.sk<'r çı
lra.ınıak tcşcbbUsUnde bulunan 
.\lnıan nakliye tayyareciliği Rov 
l'et nv tayyareclliğinin rnUda -
fa.asına uğramış ve zayiat ver
l'lı~tir. 
lıiihver havacılığının şark ha

~lı:ltlle birlikte hava. bfı.kimi
l'etfni kurmak gayreti bu bavıı
~ğın Sovyet tayyarecir~ini da 
"" ziyade meydnnlannda bastır
~ şeklile kendini göstermiş 
\'e oldukça müsbet n 'iceler cl
~e edilerek Mihver hnva Ustün· 
Uğü el ile tutulur ve gözle gö-
~Ur bir ha.lele ortaya çıkmıştı. 
au kat'i netice karşınında Sov
~ tayyareciliği de bir cnnlan
tı:ıa ho.rcketi yapmış ve cepheler 
boyunca giriştiği milcadc.lenin 
}'anı başında aynca bir hIDm 
kuvvetlerini de Mihver tayyare 
lneydanlarına knrşı tan.YTUzlnra 
Se\tketmiştir. Bir Almnn nakliye 1 

!-t'eninin bombardıman edilerek 
~ası, Sovyet tayyarecileri iç~n 
iyı bir başarı olarak gösteril· 
llıcktedir. • 

Cephelerden ayrı olarak Kı
ıılordu ha•ıa kuvvetlerinin eri
tebitcll~ şehir ve mı~tako.~a~ 
Jılne bundan önce oldugu gıbı 
Sulina ve Köstence olmuştur. 
.Alnı.an tayyareciliğhıin bu haf· 
tanın hedefi olarak seçtiği mın
t&.ka d ha ziyade I..cningrnddı. 
eitnaı arazide ve Leningradın 
~'lrdımcı şehri olarak gösterilen 
liunnansk da. ihmal edilmiş d&
ğiJdir. Bliylik mikyMtnki hava. 
teı;eırkülleri Leningnı.d bölgesin 
~ muharebe ve mukavemet e
d~ Sovyet Rusya. müdafilerini 
Oiddetli bombardıman hücumla
l'ile hırpalama.ğa gayret ettikle
l'i de göze çarP.mııkta.dır. 
Rınm civarında ÖScl adası, 
~mda. Ladogn. göli.inde, 
Volşaf nehrinin ağzında ve be
l'~ denizde 3000 tonilatoluk üç 
Vapur Mihver tayyarecileri tara
f1ndan ba.bnlmış, on altı tanesi 
d hass.rn uğrablınıstır. İki de
tı~ıtı gemisi, bir torpido ve 
ltıuhrtb ve dört hücumbotu mih
~er pikecilerinin taarruzlarına 
Ufrayarak batmışlardır. 
Mareşal Kesseler ve general 

l.öbrUn hava filoları Kief önle
l'fnde muvaffakiyetli yardım • 
larda. bulunmuşlar, Moskova v:e 
0desaya taal'Tllzlar yapmışlar 
~e bir çok y.angmlar çıkarmış· 
!ardır. 

E
Mnhtclif tebliğlere nazaran 
ş havalarında albnış d'5rt 

tanya. tayyaresi, şark cep • 
de yUz Sovyet ve her iki 

cephede de iki Yfi2den fazla Ylh 
~~.. tayyaresi dllşUrülmüş veya 
t~~e ta.hrlb edilmiş bulunmak
~r. 

lia!t.anın mühim hfıdiselerin
~~biri §Uphesiz ki Kahireye 
~Mihver havacılığının ya.p
~ş olduğu t.aa.rrumur. Bundan 
~ce BUyilk Brftanyn imparator-
Uk makamları, Müslümanlık 
~entinc knrı;ıı yapılacak böyle 
k.ir:ı...~mbardıınan hareketine mu 
11.veıe olmak UY.ere Romanın 

~y~lanacağıııı ilılıı etırıisler
'l.lJ., ın.e o IW'&larda, ltaıyan 

Bugiln için I{al.irev<' knrm bir 
taarruz yapılmu:ıtır. f,P<'en sene
lerde, Büyük Britanya adasına 
İtnlynn havacı1nrının yap ıklnrı 1 
bir tnanı.mı karsılık olmak üzc- j 
re Britan •alı tan arecilerden 
lt::ı.lvan s.ıhillcrini zh arct etme
ğe ba..,Iadık1arı maIUİndu. Sımdi 
de Rnhireni" bomhı>rrlımanı ln
g"liz havncıhfım Ron. yn davrt 
.gibi bir mahivet gıfatPrm ktedir. 
Bu mukab"' taarruzun ynpı1mn
sı. B""yük Br tanva l·avn<'ılıihnm 
hiç bir mukabele ıkorku unda ol
madığını da göstermiş oln :ak -
br_ 

Haftanın giize carpan ikinci 
hadisesi, iugrndda Mihver, 
Bulgarist<ında Sovyet para üt.çil 
terinin harekete geçmiş bulun
malarıdır. S mdivc kadar şaı k 
cephesinde para iltrülerin kul
lanılma.sına tcşebb:.is e<lilmemis
ti. Çi.inkü bir tarafın paraşüt 
harbindeki ikj S"De1ik t~übcsi 
VE' mııhtclif cenhC'lerdC'ki muvnf
f:altıvnt mnnev atı önünde Sov
yE'tkdn p:ıraşüt~ülük vroliz ba
baları v!l.Zivetindc olı nsı, iki 
tarafı da dü ündiirüyordu. Ge
rek Hhverr.iler, gerekse Sovyet
lcr mm•affakiyetlerinde şüphe
ye düşmemiş bulwısa.!nrdı, şim
diye k"adar sıkışık bir vaziy"tte 
kn.ldıkla.rı her hangi bır ıoephe
den bir taarruza g çmeleri bek
lenirdi .. Böyle bir teşebbüsün 
ya ılmnmış olmasmdn mütcka
b"l bir c kinmc ())dui!u sezilınek
t:edir. Son iki 'ıoktndnki t eseh-j 
büs ise. p:ıra.5iit harbinin knrşı
lıl Iı tedbırler ıve muvaffakiyet 
limit cıi önündeki şansını teba
rüz ettirmcsı bakımından aliı.ka 
hdır.. ı 
Şark cephe.")indc harbin bru,Ja

dı•!t günden A~tos onuna ka
\inr cereyan eden hava muhare
beleri neticesinde Almnn tebliğ
lerindeki zayiata göre Mihverci-

1 lcr 725 tavvareyi eld n çıkarmış 1 
bulunmaktadırlar. Bu rnknmın 
kat'iyetle doğruluğu iddia edile
mez. 

Dünyanın 5 bin ton hacminde
ki bir iaşe gemı~ ıe de bir tor
pil isabet etmiştir. 

· 'l'ahtelbahirleriınizden biri, bü 
vük bir yelkenliye top ateş.ile 
taa.rrm: etmiştir. Hnsa.ra uğra
mış olan bu yelkenlinin batmış 
olması muhtemeldir. 

A -a~llfln Fransız 
halkına t~bliği 

Paris, 24 (a.n.) -Alman ma
kamatı şu tebliği neşretmiştir: 

'Pnraşütle inen veya mecburt 
iniş yapan düşman tayyareleri j 
mUrettcbatına doğrudan doğru-1 
ya yardım edenlerle finırlannı 
kolaylaştıran yahut bunları baş
ka bir yere saklayan veya her 
hangi şekilde olursa olsun yar
rlımlarına giden her t>rkck., de~ 
bal kurşuna dizilecektir. 

Ayni suçu iliycn kadınlar, Al
manyadaki tahaşşüt kamplarına 

1 
gönderilecektir. 

Karaya inmcğe mecbur olan 
mürettebatı veya parasiltçüleri 
yakalıynn1ar veya, ynkalanma
Ja.n için hizmeti dokunanlar 
10.000 franga 1rndar mükafat 1 
alacaklardır. ı 

Bazı hususi ahvalde bu mU
kfı.ftı.t artbnlacaktır . 

Sovyet harp 
tebliği 

(Ba.Şı 1 tffcidC) 
tir. 23 eylül gecesi kıtnatunız 
ıbütün cep:he boyunca düşmana 
kacy harp etımişlerdir. 2 ley
lülde düşmanııı 53 ta.yyaresı 
tahrip cdnmiştir. Bunlardan 28i' 
hava muharo'bclerinde, 25 i de 

1 ur ıyeyı rne sure e o ursa bundan bütün bir mesleki zilin. 
<> un are suru em n 1 n reyı· günlük ekmefünden m:ıh-re ile Massavadnn bwııya ge - bı"r kaç düzine petrol sarnıcına ıs h ·· "ibkl ekte "b 1 

ınişler ve belediyenin tayyare sirayet etmiştri. ~ 
d · · lcrd" ret olan eski gayelerim ta.hak - rum ctmeğe kalkmak meşhur 

m~;:ır~~~~a v~· Kanada Mechu"" 1 b·ı r "en~za~tı kuk ettirmek ıçın, 1nı;ilizlerin lhtisap ağasının k~alruşi ka .. 
iizcrindeki seyahatleri altı nafta (j i · her vasıtaya ba.'jVl.lrurak ya - rnrlannn rahmet okut.malt ol-
devam etmiştir. Dük ve Diişes, • b• tıkları mutad oyunun çerçeve- maz mı? 
Vaşingtondan başkn Diişesin Bır Kanada ve ır sine dahildir. Arkadaşımızın bu mesele de 
doğduğu şehir ol~n Baltim~re·e Norveç gemisi ---"ili 1 1 cı--- ibiraz fazla sinirlenmiş olduğunu 
ve Nevyorka da gıueceklerdır. d zannediyoruz. Yoksa bizim bil-

Reync serbest bra· batu· 1 Alman harp ~~~m~yı~~=zı~a!v!~ 
k ı ! Nevyork, 24 (a.a.) - "ABso- ıbizzat ıkt!ndisi isyan edecek le.a-

l mamış ciated Press., in bildirdiğine gö- t bt• <J • dar yumuşak knlblidir. 
Vichy, 24 Ca.a.) - Sabık ba.ş- re Kanadanın 9957 tonilato • e tgl A. C. SARAÇOG!LU 

vekil Paul Reynaud'nun ve eski luk ''Beaverdalenn,, vapuru sa
dahiliye nazırı. Manlin serbest hilden 300 mil mesafede bir 
bırakıldıkları hakkında ecnebi deniz altı tarafından torpillcn • 
memleketlerde dola.şan haber iyi miştir. Vapur mürettebatı kur-

(Bat taraft 1 inci sayfada) 

.zam hezimetleri olan B" alystock-ı 
M.insk hezimetinin fevkinde ad liızılayın yardı1. ı 

mnlfımat alan mahfillerde tekzib tanımıştır. 1 
Bundan başka Norveçin 4414 · 

detmektedirler. 
Bu harpten şimdiye kadar elli 

Sovyet fırkası imha edilmiş 
380.0000 esir alınnnş, 570 tan.k • 
2.100 topun za.ptedilmiş olduğu l 
ta.dat neticesinde anlaşılmıştır. 

(Başı 1 incide) 
diJm(»Jt iizcre lstanbul deposuna 
500 battaniye, 300 takım muh
telif boy clbise. 300 takım ça -
ma.şır göndermiştir. Bunu mü
teakip yine umumi merkez ta
rafından fela.keze.deletre 200 
ta.kını yatak gönderilmiştir. 

edilmeütcdir. · tonilatoluk Sagundo ticaret ge-1 
misi de Amerikadan lngiltereye 
harp levazınu götUrürken şi-1 
mali Atlantikte batmışbr. , 

Müttefikler konferansı 
(Bq taNfı 1 inci aayfada) 

sulh devresinde yapılacak iş bir
liği için yeni bir safhanın açıl
ma.sı imkfı.nımn hasıl olabileceği 
ilmidini izhar etmi..,tim. Bu top
lantımızdan pek nz bir müddet ı 
sonra Hitler, kendi usulünü ta
kip ederek, daha evvelden bir 
ihbarda bulunmadan Sovyetler 
Birliğine taarruz etti. Sovyetler 
Birliği hiikiımeti ve vnta.nd~la
n, bu taarruza karşı ilk zaman
danberi dünyayı hayrette bıra
kan bir ısrar ve bir meharetle 
kendilerini mtidafaaya geçtiler. 
Diğer tarn.ftan Yunan milleti

nin mümessillerini memleketi • 
mizde ve aranU?.dn görmekle de 
bahtiyar bulunuyoruz. 

Bir Frans·z Oumisine 
hücum 

Alman!ar Harkof önıindc 
Milano, 24 (n.a.) - Stampa 

gazetesi A!man :ileri koUannın 
Harkofuu önlerine gcldıklerini l 
bildirmektedir. 1 

Vichy, 24 (a.a.} - Sfexden r...emngmd. llü.şmek ifaerc 
hareket etmiş olan Moc1et adın- Bcrlin, 2·! (a.a.§ - D. N. B. 
daki Fransız vapuru, 20 eylül- ajansının askeri knynalilnrdan 
de Gabes körfezinde Ker'kcnna.h ö<b-endiğine göre Alman kıtala
adalan yukansında snhilc ya- nnın Lcningrad önlind ki hare
kın bir mahalde İngiliz ta.yya - 1 ketleri 2.'.\ eyliilde de muvaffnüi
relerinin taarruzuna Ub'l"nllllŞ • y.etle devam etmiştir. 
tık-. Şiddetli muhw"b ı rden son-

Gemi mitralyöz ateşine tutul ra Alman kıtaları istihkiı.ınlar -
muş ve ibombardm1an edilmiştir. dan bir kısmını aa!ıa ele geçir -ı 

Alınan malümata ruıza:rnn bu 
yangında 47 aile hiçbir eşya -
sını kurtnramamıştır. Bu ailele
rin büyük nüfus adedi 129, kü
çük nüfus adedi 48 dir. Bun -
lardan beşi de kadındır. 
Yangın felıi.ketinc uğrayan • 

la.rdnn icab edenlere bir aylık: 
b c.len için 15 şer lira, kiicuk -
lere l O ar lira ı•e ayrıca i.skilıı
Jarı için de icar bedcli ver·•e
c ktir. Kcndılerine birer ~·atak 
takımı ile yemek tevzi olunmak
tadır. Ckmiye üç bomba isabet et- ' miŞlerdir. 

miştir. Gemi yanmış ve batmış- --------'"·-----------------

ttr. • IT~~·~·;i::::~;;;:::::·::B~·~kŞ; 
1 ITIYATRO-SiNE~ A-VARYETE 

tayyare meydanlarında tahrip (Baı tanıfı 1 inci pyfada) 1 
edilmiştir. 16 tayyare kaybettik. pacaklan husu.si birer bayram 

Rus Tebliği programı ile bu günü ve bu ge

üm • . b! . . .ki . .. 1 San 'atkar N A Ş 1 T ve arkadaşları 1 c esmın rıncı, ı ncı ve u-
çilncti ciltleri. F~ Tiirk ya-
zılannın, bir, iki, uç ve dor -' Tavşan Palaz J(omedi 3 ııerde 

ceyi uğurlayacakla:rdır. 
Londra, 24 (a.a.) - Ruraya llk Dil Kurultayının toplan • 

gelen hrıberlere göre Ruslar cep dıgn böyle bir günü yad eylemek 
henin merkez mıntakasında ye- Til ~ · · b" 

<'iil{lCÜ ciltleri, eski Uygurca me- J3uy,ük v<ıryetc numaral:m siDC'mnda iki huyuk Film. 
tinlerden Prens "Kalya.nam l - AŞKIN GÖZ YAŞLARI 
kara,, ve "Papam kara,, hikaye- 2 - öROMCEK ADAM: warten Hoıı 

ni bir vcrdc muvaffakıyetli mev şüplıc yok ki her r. ıçın ır 
Ya\nız su vn.r ki. hn~kfıtın ?li mukıı'bil taarruzlarda bulun- vecibedir. Ana ve öz dilimizi ya-

h ·· b" d h M"l 1 hancı kelimelerden kurtarrutık 

si "~is~_., in .b.irinci _cilt tereli- Her nkşanı 19.15 de başlnr, sinema tiyatroya bir blletı 
mesı, Türk dılı biblı o~afya-1 t.r\.ın gilndüzleri 11 den it.ibaren dcvnmlı mnUnelcr 
sı ile belleteni ve d . , buna · er gun ır parça a a ı ıver- muşlardır. al 

ener lehhıde inkisar ctmc.lde Leningrad mınta.kasında çok lbtiyUk çalışın ar neticesinde 
b 1 d • d"".rt; ···~ft~'- 1 tam bir anlaşma lisnm haline n un ugu U9unUııxCJ\. o ursa, iyi tutunuyorlar. Burada Alman 
Sovyet ha\'8. sanayiinin istihs.'Ü lar bilhassa subay itibariyle koyan ve bu yolda yürUyen ku-
kudretinden düsmekte bulundu- çok ağır zayiatn uğramışlardır. rultnyın kurduğu kurum, il~, 
ğu tasarlanır .. Bu :ırada Alınan Kiycf mıntakasında şiddetli yük koruyucusu Milli t mı·~,. 
toprakları ilzerine tek tük tevcih muharebeler devam etmektedir. göstericisi, Atatürk \'C en bü
edilen bombardıman ta.nrnızlan Odesada Alman taar.ruzıan yük koruyucusu Milli Şef.imiı 

ve Aziz Cümhnrreisimiz İsmet 
ise Mihver sanayi in hırpa1nmak tardedilrnis ve Rumenler çok a- İnöni.\nün irşatları iledir ki hi-
tan çok uzaktır .. Ayda (2500 • ı gır- &a."ia.ta ugr~ amııştır. ı k d 

J ze lbirçok yeni eser er azan ır-
3500) tayyare inşa eden Alman Odesıının mild::.Caası nuş bulundunnnktadır . 
hava sanayiini hnsılnsından ge- Moskova., 24 (a.a.) _ Ode- Bu arada sayılacak büyük 
rl bırakmak pek de kolay olma- sadan şehrin kahramanca mü- ciltler pclc çok olmakla bera
yor. İki scnedcnberi devam eden dafa.a.'>l haklonda Tns ajansına ber şurada bir kaçını hatırlat • 
Bntanyalı akınlnnndan sonra gelen bir raporda Rumenlerin maltla iktifa edeceğiz: 
ancak yüzde otuz randımanını mükerrer hücumlarının. kendi - Hnlk ağzından söz derleme 

1 

mümasil mühim ~e kıymetli e- 09•••M••••••••••~Meeeeeee 
ser1erdir o••••eeoe••M•~ 

.. l · h b' . l • Gilnlerden.. Hafttılardan beli büWn ı t:ınbulun heyecanla Boy e hayır ır ışc yo ııçan 
dil kurultayının ilk içtimaı gü- . BOylik Gün geldi. BU AKŞAM: SAAT 9 Da 

nlinii milli bir bayram addet. L AA L E sı·neması 
memiz elbette her Türkiln tas-
vibine '\'e candan kutlamasına 
mühim bir sebep teşkil cdcı·. 

Bo)~.ı;tu Ualltc~indcn: 

1acaktır. Herkes gelebilir. 

Qiluilliği bir dsan('., sesi essiz bir nağme olan: 

DOR01,HY LAll!OUR 
Kudreti ~e! destanlan hnzırl:ıyan DING GROSSBV'nin yar:rt:tığı 

ur Yol • 
ınga 

Dil Bayramı münasebetiyle 
26.9.1941 euına günü saat 1'7.30 
da evimizin Tepebaşındaki mer 
kez binasında bir to >lantı yapı- ı 

1 - Dil mevzuunda konf e- Hnrikaslle yeni ez.ona bnşlıyor. 
Dl K KAT: Çok oz lnılnn numaralı yerlerden lst.ifnde ediniz.. rans, kaybetmiş bulunan Mihver hava lP.rinc ağır zayiat verdirılerek dergi.sinin bi;inci v~ ikin?,i ciltle

sanayiinin Uo"rndığı hasnr, tah- tarcdildiği bildirilmektedir. ri, Dıvanı I.ugat - ut • Turk ter .. 
rip ölçüsti olarak gösterilebilir- -!!!~!!~!!~~!!§!!!!!!'!~~!!!~5!!~~!!!~!!~!!!~~~~~~~~~~~~~~2~~~~~~~!:=~:!!!!!~!!!!!!!!!!!f!!!!~:E:~2 
se de cephelerde kaybedilen mik ': (Saçla.,..,,..,,n e.k du""m.· u"") yu·· so··y-, tı Dad kak .k dil 

2 - Koro konseri, M'9G~ıe<ı'M4>9eocıc .. eo Telclon: 48595 ..... Mee>M .. Hec~~ 

l~ f" d k "k ald alı ·~ ol" m.. ısı s a.pısının er. 
tarı te a ı e ece 1 m en - lcdi. (Nereden sevdim o znlim l yanındakı oda pencercsınin ö- 1şin tuhafı neresı., rnz Yu-
konulama.dığını da kabul etme - kndını) 'Yl söyledi. (Ölürsem ya- nünde bchliyordu. Tela l .;ur- ons Nadi ı1e dıı~c:ımadık. Hat-
miz icap eder. Bu maksada ere- zıktır sana kanmadan ı söyle du: tti. b r. k ibilc... Fakat bit· 
bilmek için Sovyct havacılıelğınıln di. Şoför: - Kiminle geldin deli kılı':!! kaç bende ve dalkavuk SPkiz. 
dn uzwı menzilli tayyar er e - Bayanım! dedi. Bir kü-ı Benim adımı söyledi. Dad ı: scncd r bcn:ınl lıfüıl selamlnş-

rkta.n .taarruza geçmesi ve çille yerini degiştirebılir misin? - Deı :ıek arzuna muv Cık 

1 

mıyorlar1 Sadakat lr.ın:-ı de· 
garpten İngiliz tayyarecilerinin Ölürsem değil, ölürsen yazık- oldun. Benim de ôdiım kop • nm ! ! ! 
.Mihver sanayiine vurduğu dar- - 6 tır... muştu. Gir içeri gir! Her yn- A\ kat 1 

beteri şnrktan da temin etme9 Ferinin elini h:ıf"f çe sıkarak 

1 

kadınının batın için iltl yudum A••Cl.lar kahvesi öniinde dur • nın buz gıöı donmuş .. Seni afa- Kutu gıbı ibir ~v . Feı i oLn-
IUzumu muhakknkbr. Bun'1n i- ıkaz ettim ve ~ofiirilc is.itobile· iç!. du. Feri söyledi, şoför ~ladı. 1 can seni!. ca ~evkini bu k tu)a ru-rf t-
,.ı·n de v~.:ıedilen Amerikan ve Fen· w>nligın·· e dönmı•..+-u··. ~"~ Bir jandarma geldi. Şoföre, - Allaha ısmarladık 1bayan mi . Dört ıbucult oda. Tav n a-
'!< uu c'!S:Çi bir s~Ple · :.·~· U9.. ~ So k esi d. d-..:ı ı 
Jngiliz tnyyare yardımlannın ·- :Kızın,, yauum! dedim. !örün adresini aldı ve ertesi !baktı. • ura ar aya s en ı: u.uı... r ı ayrı. Biri F.crin;n y1tak o-
Sovyet Rusyaya bu haftalar 7.nr Annen öldi!}'se geri gelecek de- gün altı aylık bebesine hediye - Onbaşını! Bu soför galiba - Güle güle. Benimki sizi dnsı. Biri yemek 'S.ilim ı. l ı 
fında gclıniş bulunması zarure- ~il. Ne kBlfar cğlasa11 faydasız. göndere-:eğini vadetti. Ve benim sarhoş. ümıed! ya? kübik, birıi şarlt. Yarını od da 
ti vardır. Buna da halen imkan Bak ben de babanım. anne.ne kulağıma iğilerek Fransızca - Hele bir bakayım.. - Öyle söz mü olur dadıcı • Ferinin ~· tak odasının yaııın :l • 
göri\nmeyor. şu halde Mihver ben de agııyorunı, fa.kat senin sordu: Onbaşı şoföre baktı ve aJ'ka- ğım? ki - beliti vaktiyle ikiler olarak 
sanayii randımanında devam e- gilli d~l. Ağlama demJrorum, - Elli liralık bir kağıt gön- daşıııa gülerek: Şo&:my·~,g;m~~~: ~ Tlmıtı -bayan dadının kö . 
decek ·ve buna karşılık Mihverin :ığ'la amma bu ksclar d ğV.. derseUl veter mi? - Hayır, dedi. Bunu çoktan 

h" 1 O da ·ıa _ nıinaz, dedim. Ben şoför- tanırız .. Ne içer ne hovardalık - Kızınızla bir evde otur mı- Bana büti.in evini gero.irdL 
rk cephes~d~i h il~rleyitle m~:ö~şs~~1~:~~ ~ı? ag - leri iyi tanırım. Bıçkın görü • eder. Kimbilir neye ağlıyor. (a- yor musunuz? Yemek salonuna girdi:fm"z 

Sovyet sa.nayıının ası asın an ""'l"' • • • • dını so""yleverck) Ne oldun ar- Biltiln .,eytanlarını ny· 1• 1an- zaman ~"'"ayet ettim: her gün bir J>arça daha kaybede - Arkndaş, Een ne diye ağlı- nürler runma ızzetinefisleı ıne "' :.- ..uu fı"" 
ceği tahmin edilebilir.. yorsun., 1 çok düşki.indUrler. Sen o para kadaş? Bayanın, bebeğin na- dığı için çabuk cevap uydur- - Bayan dadıcığım, bura-

- tki eeııelik bir kndınım ile çocuk çnmaşı.r.ı, çocuk elbise- sıl? Kadın kısmı bunlar.. E 
1
r dum: ' sı .Afrika çöllerinden daha kup 

önümüzdeki hafta zarfında vardı. Geçeu hafta öldü. Altı leri falan alıp gönderirsen da· gün z.nyıf olur, on gün tavlı. - Anası ile ayıılm~1ık. Ben kunı ! Hani bu sofnı.nın suyu?! 
hedef olarak Moskova ve Lenin- · ·ı k ld ha makbLılc ge"er. Şoför hıçkıra hıçkıra Arfa- evlenmiı:+:m. füzım anası ne u:t- Zckı kaduı anladı·. Al aylık bır yavru ; e a ım. 1' ~· !>''-' J"4 

grad vardır. Kiefin manlar Doğrusunu mu söyleyeyim? Lok<ıntacı bizi kalantor tı.şık mağa basladı. Onbaşı işi ezdi.. şıyordu. ı - Fericiğim dedi ki: .Kara 
eline geçmiş bulunması, cenup- üc çıft göz oir ağlama ayini morukla kaz yolucu sevgili mi Elini pencere.den uzattı, §Ofö- lçini derin derin çekti: ciğeri hüttıi şi9miş de içldy:i -
ta.ki hava faaliyetini daha ziya- ya}'tık. sandı ne. birçok ikramlarda bu- rün saçlarını ok§ıynrak: - Hepsine Allah rahmet ey- rakmış. .Onwı için ha.zırlama.-
de ı;;imale ve meıkeze tevcih et- Büyükdel'\.'Cle vapur iskelesi Iundu. Vaziyeti kavrayan şoför - Ağlama, dedi. Anladım lesin.. dun. Amma beş dakika sürmez. 
mek lUzumunu hissettirmekte- yakınındaki ıneyhaneci ve ba- sırıttı. Feri bozmadı. Ben ava-ı kardeşim. O bayanına ömrün Otelimin önünde dursam ya- Ba.kknl karşımızda.. 

Bu arada orta §ark Afrikasın 
da. hissedilir bir hareket olabiUr. 
Fa.kat şark cephesinden sonrn 
hareketli olacak bir mıntaka ara 
nıyorsn., bunun Mnnş ha.valnn 
ve garp cephesinde olması ihti
mali çok kuvvetlidir. Çünkü ha-

1 diseler Afrika cephesinde ve 
Manş havalarında bir uyanıldı
ğın baş göstermekte bulunduğu- ı 
nu meyd ne. yurmaktadır. ı 

dir. lıkçı Emıcninin gazinosuna naklıkta devam. lyi eğlendik .. oldukça ağlamak hakkındır. !anım çıkacak .. Gene şeytanla- - F~ri 8llll8 doğru söyleme-
girdik. Feri: Taze ıbalık yemekleri yedik, çe-ı Jandarma onbaşısmın bu söz- nm imdadıma yetiştiler: sine doı!ru söylemis. Fakat ara-

- Bana soğuk bira veriniz! şitli şaraplar içtik. Saat ona 

1 

leri şoföre eksir tesiri ynptı. - Beni Parkotele bırak .. Bi- da bir yanlışlık var. Ben ger-
lçim yanıyor! doğru döndük. Feri artık ağla- Doğruldu: zim bayanla orada misafiriz, çekten .içkiyi ıbıraktım. Fakat 

Dedi. Birkac bira içtik. Şo- nuyordu. - Sayın b..ı.yan! dedi. Şen beni beki r.. milz vir ruhlu im'.ruılcr sorar-
förü de yanımıza aldık. Şoför Şoföre oynn.dığımız baba. - kız -bir Türkü söyle de evlerimize Salona girdiğim v.aklt gnze- ları:oa inat için (~ece gündüz çı-
tutturdu: Kahvede kn.hve! Me- rolünil hatırladı: gidelim. tcci .nrkadru,larla kuşatıl<lrn. yorum) diyorum. Edepsiilık~ 
ğer şoförlere bira bile içmek ya- - Baba, dedi. Sana annemin Feri, "Yaylalar ser.in,. tiırkü- Meğer kraliçe dav bit:m · . ı ind n patlıyorlar. :E':!er iyi yü-
s:ık mı~... sevdiği §3.I'kılan söyleyeyim sUnü söyledi. - Ecller.inizi, ynnn.klarmı·1. rckli do th.r iyi lliyctle sorarlı.r-

lnce dnmanru yn.knlnyıp ya- mi? Ra.rıt on biri geçiyordu. Feri- öpeyim, dedim. Çolc yaralı~ım, sn onlnra da. doğrusunu · \l". 
run ba:rda.k ir."rdim: - Ağlamamak yi Bulgar ça sının civarında- bana bir :y aöylet'lleviniz rum. Tabü memnun o 

- Arkad~! Rahmetli sevgili kızım.. • ki iki katlı, küçük evınc bııak· Tccssürüme lıı.irm~t gd ter • 1 r. (Ark~ \ 



' 

Sayfa: 4 

~~a~: ~-~~~ KÇlyel İ 8 R A H İl~ .Jı 
. Be-geleci, harikalar yarattl. 
jYaneıya tam on be§ dakika kan 
kusturdu. Sersem etti. Hi~ bir 
phsiyetini bırakmadı. Açıkça,. 

IU rezil eyledi .. 
On beş dakika. mukabil hıncı

m alan Hergeleci, hasmının 
gö~ dayandı. Ve ayrıldı. 
Davul zutnalarn tekrar işaı'et 
ederek susturdu. Ve, bağırdı: 

- Baka.! Oldu mu şimdi gü
ftŞ? 

- Ben de böyle gU.reşmeshıi 
bilirim.. 

- İşt.e meydnn!. 
Decli. 
~e Yarıcıya dönerek': 
- Ya, doğru dürüst güreş, 

VI! yahut devnm edelim böyle. 
Dedi. 
Yancı, bc.m'.beyaz olmuştu ... 

Dili damağı tutulmuştu. Ne ce
vap vereceğini şaşınnışt,. Ni
hayet giircş doğru dürüst baş
ladı. 

:Artık ne Hergeleci ve ne de 
Yancı kıncılık yapamıyorlar -
dı.. Doğru dürüst güreşmeğ~ 
başlaıruşla.rdı. 

Nihayet Yancı ile Hergeleci
nin güreşi düpedüz ve dürüst 
olmağa başlamıştı. 

Her iki tarafta muntazam 
güreşmeğe başlamıştı. Yarıcı, 
Hergelecidcn zılgıtlı yedikten 
sonra doğrulmuştu. Eğer Yarı
cı, bir parça daha rorlu güreşi
ni devam ettirmiş olsa idi. Ni
hayet kendisi 7.ararlı çıkacaktı. 

Yarıcı, öyle gaddarlıkla, zor
balıkla kiiçük hasmını yenemi
yeceğini ve yıldıramıyacağını 
anlamıştı. 

Güreş, muntazam ve sistemli 
gidiyordu. Fakat, böyle sistemli 
giden gürcşde de Yarıcı, daima 
bozgunluk venneğe başlamıştı. 

Yarıcı Hergeleciye bir türlü 
güreş uyduramıyordu. Hergele
cinin ters güreşi Yarıcıyı yoru
yordu. 

Yancı, bir kere olsun Hergele 
ciyi altına alamamıştı. Halbuki 
Hergeleci, Yarıcıyı bir kaç defa 
altına almıştı. 

GUre.5in son dakikaları çok 
heyecanlı oldu. Hergeleci, Yarı
cıya bir çapra!; toplayarak sür
müştil. 

Küçük Hergeleci, koskoca has 
mını kolları arasına sıkıştırıp 
sürdü. 

Yancı, küçük hasmının cap
rn.zından kurtulmak için bütün 
ustalrltlannı kullandı. 

Fakat Hergelecinin {?;irdiği 
çapraz hiç de başka pehlivanla
rın girdiği çapraza benzemiyor
du. 

Hergeleci, hasmını on beş a
dım kadar sürdükten sonra tpo
la.dı. Ve çcngelliyerek atlına a
lıverdi. 

Yarıcı, küçük hasmının altı
na kuzu gibi yatıvermişti. Her
geleci, derhal keınaneye _geçti. 
Arka ayaktan hasmını bağia.dı. 

Kurnaz Hergeleci, sağ diziyle 
hasmının ayağının üstüne de ba 
sıp zaptetmişti. 

Yancı, küçük hasmının altın
dan belki kalkabilirim zannet -
mişti. Şöyle bir şahlandı .. 

Fa.Kat her taraftan bağlı oldu 
ğunu gördü. Hergeleci f1rsat 
bekliyordu. 

Yancı, lmrtulmak için bir ke
re daha şahlanmıştı. Kurnaz 
Hergeleci, hasmını boşaltmıstı . 

Yancı, nihayet bin müşkülatla 1 

kilnteyi boşaltabildi. Ve sıynl
dı. 

Fak.at Y ancının eli hasmı
nın paça.slna gitmiyordu. Tek 
paça ile kalkmağa altta iken 
korkmuştu. 

ÇUnkü güreşin ilk hamlelerin
de Yancı tek paça ile sarmadan 
kalkbktan sonra balet oyunile 
ve seksek.le başına geleni düşün 
müştti. 

yancı, basrmndan yılmağa 
başlamıştı. Künt.eden kurtulduk
tan sonra sarma.dan boşalmak 
için ters dönUp · kasnak baskısı 
le kalkayım dedi. 

Fakat Hergeleci, derhal ters 
gİrtlaklama ile karşıladı. Bu ters 
gırtlaklamada Hergelccinin icad I 
lannd~ biri idi. 

Yarıcı, t eptcrs, bambaşka bi'r 
gırtlaklamağa girince şaşırdı. 1 
Az kalsın baskınla döneyim der
ken açık düşüp yeniliyordu. 

Bereket versin Yancı, okkası 
nın ve iriliğinin verdiği mev
cudiyetler yakasını kurtarabil-

1 di. 
Yoksa bu ters gırtlak oyunile 

yeniliyordu. Yarıcı, bir kere 
daha hasmının inceliğini anla - ı 
mıştı. ömründe böyle ters bi- ı 
çim oyun görmemişti. 

İhtiyar ağalar ve ihtiyar pe~
livanlar birbirlerile konuşmaga l 
başladı 1 ar: 

- Gördün mü ağam gırtlak -
lamayı'!.. ı 

- Ya, ne biçim gı.rtlakladı ?. 
- Her pehlivan düpedüz ve 

dosdoğru gırtlaklar .. Halbuki bu 
deve yılan gibi tersine gırtlak-

1 ladı. 
- Çok usta pehlivan!. 
- Yarıcı, bu işin içinden çı- 1 kam az .. 
- Baksanız bir türlü altın -

dan kalkamıyor .. 
- Ne olacak dersin?. 
- Vallahi bilmem ... 
_Yancı, bu işi berabere gö- ı 

türüme ne mutlu!. 
- Evet.. Hiç olma?.sa reaziet-1 

ten kurtulur. 
Dedi. 
Yarıcı. gırtlak ameliyesinden 

sonra büsbiltün korkmuştu. Ken 
die;ine çekingenlik gelmi~ti. Han 
gi oyuna elini atsa hiç görmedi
ği işitmediği bir hareketle-muka l 
bele görüyordu. 

İki pehlivanın alt güreşi bir 
kolayını bularak hasmının al - ı 
tından kalktı. 

Gilreş yine ayakda başlamış
tı. Fakat Hergeleci, sakindi. Gü j 
reşe bütün hızile girmiyordu. 
Yancı da tıpkı hasmı gibi ay

ni tempo halinde hareket ediyor 
du. Yancının hasmından çeldn -
eliği aşikardı .. Biitün hareketle - ı 
riyJe onu gösteriyordu. 

Aca'ba Hergeleci, ne düşünü
yordu. Neden ağır alıyordu. 
.Her halde Hergcleciııin bir dü-
şfindüğü vardı. ı 

Hergeleci, Yancıyı yeneceği
ne yüzde yüz kanıı.at getirmişti. 
Ağır aldığının sebebi de Yarıcı
nın güreş hamlesini bekliyordu. 
Ne ayara g.eldiğini yokluyordu. 

Hergeleci, çok geçmeden has
mının kendisinden çekindiğini 
sezdi. 

Tutuşları hep kapalı ve bağ
lamalı idi. 

Kurnaz Hergeleci, çok vakit 
geçirmedi. İşi bir an evvel bitir
menin zamanı geldiğini anladı. Yancı da kendini, kendi ken

dine boşalttım zannile havalan V c derhal harekete g~ti. Sıkı 
bir hamle ile yarıcıya. girdi. Bu 

bu boz- seferki girişi de bambaşka idi. 1 
'dı ve hm~alttı. 

Hergeleci, hasmının 
gunluğundan istifade 
derhal sarmaya girdi. 

ederek Hergeleci, iri gövdeli hasmına 

Yarıcı, kurtulayım derken sar
mayı yemişti.. Fakat yancı çok 
usta bir pehlivan olduğu için 
hasmının ne gibi kurnazlık kul
landığını derhal anlanmıb. Ve 
lkendi kendine düşünmüştü. 

- Bu delikanlı yaman bir şey. 
Yancı, tehlikede olduğunu sez 

mişti. Öyle kolay hasmını yene
ımiyeceğini nnla.mıştı. Hiç ol
mru>.<;a güreşi berabere bırakma
ya çalışıyordu. 

İhtiyar ağalar, söyleniyordu: 
- Yaz.ık yarıcıya ... 
- Bu güreşi çıkaramıyacak .. 
- Yeneook bu, delikanlı onu .. 
- Af erin Eze~eliye.. 
- Bu delikanlı Adalıyı filan 

da temiZliyccek ... 
Hergeleci, sarmadan künteye 

geçti. Koca hasmı k:Unte ile as
kıya alıp a.şıraca.ktı. 

Hiç Yarıcı, öyle künte ile a
pr mıydı? Hiç Yanenun kal
ça1an dağılabilir miydi? 

bütün göğsü ve tek omuz kuv
vetile karışık midesinin üzerine 
çarpmışb. · 
Yancı ,bu, şiddetli sadmenin 

tesirile birdenbire dağıldı. Ve 
kendisini toplamağa. vakit 
bulmad..'l.11 tek çaprazla budana
rak alta düşürüldüğünü gördü. 

Yarıcı yine alta düşmüştü Herge 
leciniıı t ek çapraz girişi de ha- ı 
rika idi. Her pehlivan tek çapra 1 

za. doğrudan doğruya girerdi. 1 
Halbuki Hergeleci, evvela 

hasmının midesi iizerine çarp -
tıktan sonra ve hasmın müva
zenesini bo?..duktan sonra tek 
çapraz takıp budamıştı. 

Yancı, hasmının bu tek çap
razı.nı da sezmişti. Alelacayip 
bir girişti. Midesi altüst olmuş
tu. 

Hergeleci, hasmını altına alır 
alma'- durdurmadı. Hemen sar
maya girdi. 

Ve yine durma.dan kiinteye 
geçti. Hergelednin bu sefer ni
yeti bozuktu. Hasmını mutlak 
asacak ve a.~ıracaktı. 

( Arka.<tı var) 
Herkes hayrette idi. Ezerçcli 

bakalım ne yapacaktı. İhtiyar 
ağalar, seyirciler, pehlivanlar 
heyecana..,düşmü.c;tü. - USTABAŞI ARANIYOR 

Hergeleci, zorluyordu. Künte ~ Jakarlı havlu makinelerinde Us- 1 
yi iyice ve çalımında toparla- , tab:ışılık r.ıpabilecek bir ustabaşı 

1 
mıştı. Güzel otu.rtm~u. aranıyor. 

Ve hasmının kalçalarını wr- Beyoğlu Parmakkapı Tclgrnf So-
luyordu. Yancı, gerilmiş, ayale- kak No. 9 - ı~ı 

lannı bayrakvari yana açarak ------~------

YENi SABAH 

iraoda yabancılar 1 --www~ 

( &ı..,t 1 incide) 
bir kolayını bularak yalnız ba
şına kaçtı; Tahrandan lranı ge
çerek Türk hu<iuduna girdi. 

Yeni teneke kırpıntısı satılacak 

Kızılay Cemiyeti 
Umumi Meı·kezinden 

50 ton kadnr teneke kırpıntı satılncaktır. Taliplerin numuneleri görmek 
özere Ankarnda Yeni~ehırdl• Kı:tılay Umumi merkezine ve 1stanbulda 
Kızılay cemiyeti deposu Müdürliiiüne müracaatları. 

Niderma.yer, yanında sadık 
bir İranlı ve bir Türkmen ol
duğu halde Karakurum ovala
rını tuttu. Sakalına kına koy
du ve bir dişindeki kronu da 
söktü, ,çıkardı.. Belki lbu a.1tın, 

bu koca sahra orıtasında işine ill•••••••••••••••••••••••mil 
yarayacaktı. Bu adamın cesa.- ı 
reti, fedak8.rlığı., kahramanlığı 
şayanı hayrettir. 

Nidermayer açlıktan bitap 
bir halde Meşhede vardı ve son 
derece sefil ve perişan blr halde 
şehrin pazarında, bir dostunun 
delAletiyle kıyafetini değiştir -
di. Kafi derecede levazım ve 
erzak aldı. Hazer denizinin ee
nub sahilleri istikametinde yola. 
çıktı. Afünız dağlarını geçti. Ni
hayet Tahrana vardı. Fakat 
orada ancak nefes alacak kadar 
durdu. İngilizler onun geldiğini 
haber aldıkları zaman o çoktan 
Tahrandan da uzaklaşmıştı. 

O zamanlarda. Türkler henüz 
Hemedanı muhafa?.a ediyorlar -
dı. Delice macera arasında, bir 
def.asında eşkıya tarafından yo
lu bile çevrilmiş, onlardan, ken
dini deli göstererek yakayı sı
yırmıştı. Nihayet Nidermayer 
bir İran kervanına katıldı ve 
Türk karargilıına vardı. 

Nide-nna.yerden artık haber 
yok! 

Burada maceraları bitmişti 
Nidermayer Türk karagfı.hın
da, Türklerin Kermanşaha ric
atlarına kadar kaldı. Kerman -
şahta Almanyadan aldığı bir 
telgrafta imparatora raporunu 
vermek li2'..ere hemen memleke
tine dönmesi emrediliyordu . 

Niderınayer on beş gün impa
ratorun misafiri olarak kaldı ve 
Rusya muharebe harici edihne
dikçe Efganistanda bir muvaf -
fakıyet ümidi olamıyacağını, 
lranın şimalinde ve cenubunda 
bulunan Rus, İngiliz kuvvet. -
lerinin ise İrana ait en kuvvet
li delilleri teşkil ettiğini söyl~ 
eli. 

Nidennayer artık §arlca git
mek istemiyordu. Derhal garp
ta, Fransız topraklarındaki kı
tasına sevkini bı.lep etti. Kay-t 

1 

ser onu taltif etti ve: 
- Vakıa siz gayenize erişe

mediniz. Fakat gerek siz, gerek 
V.a.-ınıus Bağdatta kalarak Ku
tülamare zaferinden amil cldu
nuz. Almanyaya bir cesaret ve 
hamaset destruıı hediye ettiniz, 
dedi. 

va.. ... mu~un lilıtiyn.tkarlıi'.,'1 

~~~::~~~A~~~~~:.} ~~!~!~~~~~MI 1 
derr: -- •-
1 - 387 dofumlu ve bu dogıpn-

hılarla muameleye tlbl diler doium 
lu erat scvkedileceklerdlr. 

2 - Bu sevkiyat 25 EylQl lHl ta
rihinde başlayıp en son toplama günU 
olan 28 Eylül 1941 Pazar gUnU sona 
erecektir. 

3 - Sevk için gelecekli nı.ifus 

cüzdanlarlle saat (9) dn ~ubcde bu-
lunacaklardır. 

4 - 28 Eylul 1941 Pazar gününden 
sonra gelenler bekaya muamelesine 
tabi tutularak hakfarında kanuni ınu-
amele yapılacaktır. 

••• 
Fatih Aak1'r11.k ıubesi nden: 

1 - 337 doğumlu ve bu doğumlu-
1Arla muameleye tlıbi :fili hizmetini 
yapmamış yoklama kaçağile bekaya 
ve hava tebdili eratın sevkine 24 Ey-
11.il 1941 tarihinde başlanmıştır. 

~ - Şubemize memup eratın hQ
viyet cüı.dnnlarile b ir l .te en geç 
toplırnma gününün sonu ~ 30 Ey
ıuı 1941 salı gtlnü saat dl.~ kadar 
şubede hazır bulunmaları lazundır. 

3 - Bu tarihten sonra gelecek o~ 
fanlar hakkında askerlik . kanununun 
89 uncu maddesi mucibince beknyn 
muamelesi yapılacall:ı ilAn olunur. 

••• 
Beyo~lu yerli Aıkerlik ıubeeln· 

den: 
387 doğumlu lslAm ve gayri it;

lamlar Eylül ayının 24 çnrşambıı, 25 
perşembe, 26 cumn, 27 cumnrtesı ve 
28 pazar gilnleri askere sevkedile _ 1ı 
ccklcrdir. Pazar günü şube açıktır. 

2 - Eylüliln 28 inden sonra, gelen
ler cezalı olarak hnklnrında kanuni 
ml!amele yapılacaktır. 

3 - Yuk:ırıda ynz.ılı giln}erde sev
kedilmek üzere şubeye muracantları 
ilan olunur. 

••• 
Bakırköy Aa. Ş. den: 

1 - 337 doğumlu ve bu doğumlu
larla mı·amele gören yerli, yabancı 
erat ile muvazuıflık h izm etini yap
mamış olan ve dl~cr doğumlulnrdan 

Şir 

7.30 Program 19.00 Konuşma 

'1.33 Müzik 19.15 Caz 
7.45 Haberler 19.30 Haberler 
8.00 Müzik 19.45 Milzik 
8.45 Evin saati 21.10 MUzik 

* 20.15 Radyo 
12.30 Program ga1.etesi 
12.33 Saz 20.45 Müzik 
12.45 Haberler 21.00 Ziraat 
ı~.00 Saz. Takvimi 
13.30 Müzik 13.30 Müzik 

* 21,30 Konuşma 

18.00 Program 21.45 Mü1Jk 
18.03 Müzik 22.30 Haberler 
18.30 Müzik 22.45 Müzik 

22.55 Kapanış 

kalıın her sınıfa mensup bilumum ls-
1.ftm ve gayri ~m erat sevkedile
ceklcrdir. 

2 - Toplanma günü 30/Eyliıl/1941 
ı;alı günüdür. 

3 - Mükcllefier rnezkür günde 
nüfus cüzdanlariyle birlikte 
hazır bulunacaklardır. 

§Ubede 

4 - Gelmiyenler hakkında asker
lik miıkellc!iyet kanununun 89. mad
desi tatbik edilecektir. 

5 - Bu ilAn davetiye yerine ge
çecektir. 

• • • 
Beykoz Askerlik fubseinden: 

1 - 337 dot:umlular 'l.' e bunlarla 
mu:-ımele neticesi sevke t.lıbi ertesi 
seneye terkedilmiş diı!er doğum ve 
bekaya yoklama kaça~ erat 30/9/941 
giirni sevkedlleceklerd&. 1 

2 - Me7..ktlr günde şub<>ye gclml-
yenlerin Askerlik kanununun 89 un
cu maddesine göre cezalandırılacağı • 

iL'\n olunur. · ı 
• • • 

Beşlktaf Aakerlik 9ubulnden: 1 
Askerliğine kaı·;ır verilenlerden 

1 
337 doğumlu ve bunlarla nıu:une\c 1 
görenler, Tebdili havusı bitınis Mu-

1 
vazzaf erler sevkedıleceklerinden 1 
3G Eylul 1941 salı gi.inU s;ıbah snnt 
il da nüfus cuzdanlar ile sevke bozır 
bır şekilde şııbcmizdc tuplanmalnrı 1 
ehemmiyetle il.ftn olunur. 

• ye 
Bugünden itibaren mektepler in açıl mnsı munasebetıle hnll hour tarifeye 

yapılan ildve ~cferlerl gösterir c·etvellerln iskelelerle vapurlara 

Fakat Kayser, Nirlermayerin 
arzusunu yerine getirmedi. Onu 
Falkenhaynıın karargahına, 
sonra Leyman 1'.,on Sanders pa
şa.ya mü.<javir olarak gönderdi. 
Dalıa sonraları Nidermayer A
raplara karşı hareketlere iştird.k 
etmiş ve bir nevi mu1.abil Lfı.v-
reııs hizmetini görnniiştür. ı ~m~:mı!CC~~!!I ğını snyın yokularn ilan olunur ~::I!l~~~~:!!E~ 

Neden sonra Türklerin Al- · ı 1 
lenby ve Lfı.vrens karşısında ı· t ul B .. ledı·y sı· I~ a,.. ı . ricatları başlayınca Niderma - S an _. ar! yer Almanyaya döndü ve iste- _____ _, ____ ...,,.._ _________ • ____ _ 

eliği yapıldı: Fransadaki kıt.ası
na iltihak etti. 

Tahmin B. 

2608.00 

1809.80 

ilk T. 

195.60 

135.74 

Kim sesiz Çocukları kurt.nrma yurdunun yıllık ih
tiyacı için alınacak sadeyat;, zeytinyaf, sabun ve 
soda. 
l{im.o;cs!z Çocuklan k urtarma yurdunun yıllık ih
tiyacı için alınacak m uh telif çins k uru -~ak. 

UL 
Doktorlar. bank ı cılnr, k:ıtipler, mühendisler 
velhasıl bütıin ıııurekkepli kalemle ya:tı ya
zanlar, mürekkebin replerıne ak..rnasından 

Fiatı 

her yarpe 
4,5 liradır 

ve u cun bozulmasıııdan kurtaran yegane: 

Kırmızı Halkaiı T i K U 
Dolma kalemi 

Bozulan~ 
nıı ~üterl tamb' 

Avrupada dahi 'tasdik olundu
iu gibi .Alıruuıyanın bu ica
dı, mürekkepli kalemle ya 
zı yazmak mecburiyetin
de olan halkı hakika-
ten bu ezi;vett.an 
kurtarmıstır. 

· TIKU tıcU aşın-, 

maz. Bol ınfı

rekkep alır. :&uv 

~ basılırsa 

ücreti~· 
mally• tıatına ycrı.ırl

ne takılır. Ti K U kaJeınl 
sekiz pıJrçadan ibaret o)ılP. 

her blı> parçası bt:lunur. J.~ 
bırakıldığı halde. her ne .,etdl

de durursa dursun, md 
akmaz ve lrurumaz. TIKU en sd"' 

lam ve en kuDanısJı mürekkepli ~
lemdir. Her yerde arayınız. Taldidle" 

r:l:n.den salonınl%. Uzerindeld Tt KU fDA'f" 
kasına clikkırt ed1uta. 

TORKPV'E UMUM MP08tJ: 
4 kopye çı-

karıla

bilir. F ~.~,~ .~.?. .. ~ .. ~. V f 1 
HAVUZLU HAN, No. 1. ISTANBuı.. 

MM -& 

Yüksek ziraat enstitüsü veteriner 
fahültesi askeri kısmut&n kayıt 

ve kabul şartla,. ·ı 
ı - Ankara Yüksek Ziraat enstilüs U Veterıner fak~ltcsi askert ku:mıP b1' 

yıl sivil tam devreli liselerde iyi ve pek iyi J eren•d c mezun olan ve 01..ı1'' 
luk imtih:mlarını vermiş olmak şartile t:tlebe kabul cdılecektir. İstel:liletil' 
aşaiıdaki şartları haiz olması lbımdır. 

A - Türkiye Cümhuriycti tebaasından bulurımak, 
B - Yaşı 18 - lmak (22 dahil) dir. 
C - Beden teşe ülleri ve sıhhati orduda ve her iklimde faal hlztlltlf 

antı.sait olmak edil rek~keti, olanlar alırunaz.> 
1) - Tavır ve hartketi, nhl.ftkı kusursuz ve sedye.si sağlam olrnıık', 
E - Ailesinin hiç bir fena hal ve şöhreti olınanıak cbunun için de ı" 

bıta vesikası ibraz etmek> t• 
2 - İsteklilerin müracaat istidalarına ~u vesikaları bağlamaları Iı\zırrıd• 
A - Nüfus cüzdanı veyn musaddak suretı, d 
B - Sıhhatı hakkında t:ım teşekküllı.i a skeri hastahane raporu ve 

kAtıdı, 
C - Lise mezuniyet ve olgunluk şehndetnam~i veya tasdikli surcti·J 
D - Okula alındığı tal~dirde n.skerl k:ınun\ nlı.am ve talimatları ıtııb 

ettiği hakkında \·e!isinin ve kendisinin ııotcrllkten t.nsdikh taahhüt sen~ 
Talebe okuldan istifa etmek isterse okukn t~nakkuk ettirilecek masraf! 
birden verir ve bu da taahhüd senetlirıe kaydedilir. J 

E - Saralı, uyurken gezen, sidi 'üi, bayılma ve çırpırunaye milvt ııl 
olmadığı hakkında \ elilerinln noterlikten tasdikli taalihildnamesi. cBU ( , 

hastalıklardan bi.rllc okula girmezden ev\el mallıl old:.ıkları sonrad:ın an1' 
şılanlar okuldan çıkarılır ve okul m smfları velilerine ödetilir. 11 

3 - tstekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şubelerine istıdn 1ııl 
müracaat edecekler ve ~ubeleı-inre 2 inci maddede bildirilen evrakı ikJllJ 
ettikten sonra Ankar:ıda Yüksek Ziraat enstitüsü v eteriner fakültesi ask ıt• 
talebe i.ınirlicine göndı•rilecektir. Müracaat miiddcti cyli.ılür. 25 ine kadard 
Bu tarihten sonra mürac~'\t kııbul edilme;.. , 

4 - Okul;ı kayıt ve kRbul şehadetname derecelerine ve müracant s·~ 
ama göredir. İstekli adedi tamam olunca kayıt işler kapanır ve kabul edil 
lere mfirac:aat ettikleri :ıskc.rlik şubelerile t c:bligr<t yapılır. (6933~ 

Niderma.yer, !randan aynldı
ğı zaman artık Almanların 
Iranda faaliyetleri imkanı kal
mamıştı. Çünkü Tiirk ric:ıtı 
b:ı.1 göstermişti. Zugmayer, Say- 1 

ler, Grisingcr kaçmış veya esir 
olmuşlardı. Yalnız Vasmus so
nuna kadar dayandı. 

T ahmin bedelleri ile ilk tem inat mikt.nrJarı yukımdn yazılı mcvad satın 

alınmak fizern ayrı ayrı açık ek~iltmeye konulınuştnı·. Şartnameleri Z.'lbıt 

ve Muamelat MüdlirlUğii kalem inde ı::o rüleblhr. !hale I0/10/ l!J41 cum:ı gü- Umumi deposu: Z. SAATM.a , Su itan haı, ı ,(11 
Bütiln bu anlattı{;'llll vakıalar, 

ve maceralarını yazdığım Al -
manlar bi?.c Va.9musun ehemmi
yetini, gördüğü işin ne kadar 

nü saat 14 de Da imi Encümende yapıla<"aktır. Taliplerin ~lk tcminnt m:ık- 1 Camcı başı han 
buz veya mektuplan ve 941 yılına ait Ticaret Odası vesik:ı l:ırile ihale gu- ==========================================--~ 
nü muayyen saatte Dalmt Encümende bulunmal<m. (8559) 

• • • sürctkarane o 1 d u ğ u n u: Keşif e. ltk T. 

g Ö steri r . Fakat onun 1917.50 143.Sl Kadıköyünd" Acıbadem Pomak sokn~ıııda adi k a l-
da rolii artık bitmişti. Bir an dırım inşaatı. 
geldi ki bu mühim Alman a- 2407.70 180.57 Kadıköyünde Fcneryolunda Profesör Salim solrnğı 
janının bir iş görıınesi imkanı adi knldırım inşaa tı. 
kalmamıştı. Almanların İran- Keşif bedelleri ile ilk t<l"ninat miktarları yukarıda yazılı isler nyrı ay-
dan çıkanlm~ı. Türklerin rica- n açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif ve şartnameler Z bıt ve Muamelfıt 
ti, hele onun ruhunda görülen MUdürlüğü kaleminde görUkbilir.lhale 10/10/941 cuma eiinü saat 14 d e daimi 
esrarengiz tahavvül V.asmusu Encühıende yapılacnktır. T aliplerin ilk teminat makbuz vc..v· mektuplan, 
derin ıbir ihtiyatkarlığa sevket- ihale tarihinden sekiz gün c\·vel Belediye Fen işleri Müdi.ırlıiğ\1ne müra -

Karar lı!ılasasıdu· 
41/Ccza/542 
Milli koruma kanununa ınuhıılefPtl<.'n !!Uçlu Mahmııtpasa N'o. 141 ııll' 

1 
nifatura ticarctile meşgul Mişon oğlu t hak hakkınd:ı 1staııbu l Asl ve .!. 
ceuı mahkemesinde cereyan eden ınahkem<'si neticesiıı<ie suçlunun fıl '.!' •S 
bit oldugı.ından milli koruma kanun ınun 3 1, 59. madd eler i mucıbi•1c 

lira para cezası öd emesine ve yedi giln m!iddctle dukkıl.nının knpntıl'l 
ve hüküm kat'ileşt.ğinden ücreti suçluya ait olmak it ı..rc karsr hu 1

' 

nın Yeni Sabah g:ızetesinde neşredilmesine 24/4/ 1941 t.nnhindc ;J 

verildı. c8350~ 

miô~kan Harbinde !randa cere- · caatla alacakları fenni ehliyet ve 941 yılına ait T icnret Odası ve.siknl:ırile 
yan eden hii.diseıeı;n akislerini ihale günü muayyen saatte Daimi Encilmende bulunmaları. (8557) I fi' 
ve neitcelerini tesbit ebnek için , TÜ ' İYE C .. MHURİVETI 

ZİRAArf BAN 7 ASI 
dört milletin o tarihte geçirdiği İstanbul J)eııiz Komufa11/t{iından 
safha.lan gözden geçirmek icap 
eder. 

"İttilı:adı islim!,, ümitleri 
Evvela Türkleri ele alalım : 
1917 senesinde Rusyada ih

tilal çıktı. Harbin üçüncü se
nesinde bu Rus İhtilali, Rus
ları, Almanlar ve müttefikleri 
ile sulh akdetmeğe mecbur elti. 
Brest Lltovsk sulhundan son
ra Türkler, büyük ricatları yü
ziln<len kaybolan büyük Tür
kiye hülyasını gene beslemeğe 
başladılar. Evvela Van gölü ci
vannda zayıf bir Türk kolu Er
meni ve Kürtlere karşı harekete 
geçti. İlerlediler. 

(Arkası \.'ar) 

Sahibi: A. Cemaleddln SaraçoCjlu 
Neşriyat Müdilrü: Macit Çetin 
Basıldığı yer: (H. Bekir GUraoylar ve 
A. Cemalcddln SAraço~lu matbaası) 

Deniz Gedikli orta okulu için her iki ınüsnbnka ·ıııtih ıı ııınıı ı n ok ur 
lnrm kabul listeleri gelıniştiı'. Alfıka dar okurların nc~lt:- tsL nhu l Denıl. 

Komutanlığına milracantları. c8468> 

lstanbul sıhhi miiesseseler arttırma 
ve eksiltme hon?is11anu ı·iga.qetiııden · 

Leyli Tıp talebe yurdunun 930 l'ift ökçelı terliği a k cks ltn eyl! ko-
nulmuştur. 

ı - Eksiltme 26/9/ IH41 cuma güntı saat 15 d e Cagalnglunda Sıhh:ıt ve 
tçUmni Muavenet Mudürhi"Ünde kuralu komisy"nrla yapıl:ıcaktır. 

2 - Muhammen fiyat beher terlik için 2 l i radır. 

3 - Mu\rakkat teminat 139 lira 50 kurustur. 
4 - İstekliler nilmune ve şarinames·ni her giin kornısyonctn 

bilirler. 

göre-

5 - tstekllier 1941 yılı 'I'icarct OJası ve'1ilrns ile 21!10 sm ıl ı k:ıııunrl:ı 

yazılı vesikalar ile bu işe yeter muvaldc<ıt tr.ıı iıı:ıt m::ıl.htl" \ c-yıı b,1nka 
mektubile birlklte belli günde komisyona gt>lmck ri. (RUL>) 

,•·•••-· Ni~!ltaşmcla. IK:aa~ol 

Kuruluş tar:hi: 1888. - Sermayesi· 100.000.000 Tuık lirası. Şube "" 
Aian~ adedi: 265 

Ziraf ve Tlcarf her nevi banka muamelelırl. 
Para blrlktlrenlere ?~800 

Zlrnat Ba"Jtası'lda kumlJara.IJ va ınonnız t:U>auw hesablannda en 
az 50 lirası bulu:ıanl :a senede 4 defa çekilec-ek '1rnl"a ile aşatıdııK.1 
plfınn göre ikramiye clr.r:ıt,. 'ıı •aittir 

4 aded 1.001) Liralık 4.000 Lir• 11100 aded 
4 .. 500 • 2.000 :ıt 120 • 
4 • 250 • 1.00\1 > 11160 • 

» 11'.lO :ıt 4.000 :ıt 

bu Llraıııc 

4IJ • 
20 • 

5.000 Lir 
4.800 , 
9.200 it 

kurtulmağa çalışıyordu. 
Hergeleci ile hasmı a.raslnda 

müthiş bir mücadele ba.~la.dı. 
Hcrgelecinin zehir gibi kuvveti, 
çelik yay gibi kolları hasmını 

Üniuersite rektörlüğünden 
Yatılı 

Yatısız 1ş1 
A N ıA, 1 L "i, O B Cl' A, 1. l' S IJ 

Dl KKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liı'adan aş:ığı 
düş~,·~en'~r"' ikramiye çıktığı takai,de % 20 fazlaE1yle ve.Ucr.ekt'r· 

mengeneye sokm.U§ gibi idi. 

Yabancı diller okulu ikmal imt·h anlan 2/10/1941 perşembe günü saat 
9 da b::ışlnyıp 7/10/1941 salı günü bi tecektir. tıntihnn günü ve ,.erl.ni öğ-
renmek üzere ilgili talebenin murac aatlnrı. (8534) ) 

Türkiymhı en ıcski busu. i 'sesidir. Kayıt i(.in her giSn ınü
:ractıat cluru:ı.hilir. Ta.rifn..~nıe ısteyinh. t.rclefon: 80J 79 

l{ur'alar senede dort defa .1.l Mart, 11 Ilazirnn, 11 Ey
lül '\'e 11 Birincikfuıun t" 

[ 

a 


