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lürk politikası 
hakkında mü
hinı bir makale 

Tiirkigegi milttefik "ega 
~~ olarak kabal edenler 

•rlcigegi canlan istedili 
ıcı,,.an bir alet olarak işgal 
:demiyeceklerini bilerek ona 

0 kiki bir müttefik, bir dost 
ltıııamelesi etmenin daha 
doğ, u ve daha faydalı ola
Cfliını tabiidir ki taktir 
eder/er. Nasıl ki, Times'in 
lrttıkalcsi bu anlayış zihniy
'etin; açıkça gösteriyor. 

Roosevelt 
mühim bi:r 

nutuk söyledi 

Cnmhurreisi Ame· 
rikanın müthiş su
rette silahlanma· 
sının sebeplerini 

anlatıyor 1 
--<>-- ı 

''Hitleri ezmek için ikti- j 
darımızda olan herşeyi 

yapacağız,, 

Nevyork 1 ( a .a.) - Bay Roo
scvelt birleşik Amerikada iş 
günü münascbetile radyo ile a
şağıdaki nutku söylemiştir: 

GONLOK SiYASi 

BirJesik Amerikanın bu bay- ı 
ram güniinde kadın ve erkek iş- ' 
çiJcrin hukukunu tes'it ediyo- __._ -- - ~ 

HALK GAZETESi 

I• 

' .. . 

j 
ru~abrikalarımı7..tla, imalatha - Bugün Şark oophesinde Abna.elara ka~-ı kullanılan So~tler in ağır ta.nk.lan ~ resmİllde 
!erimizde, tersanelerimizde aza- • dl • ;;;;;;;;;;;;jp;;~;;;::;:;:=---- B ı· bildi i 
metli bir nisbet dahilinde si - A'lo.'lkova bıl rıgor er ın r yor: 
Hihlar imal ediyoruz. D • d 11432 E • 493 

Biz harpçi bir millet değiliz. Illeper e .. Slr J 

"Diktatörler gibi,, teca- AJ t 91 t k 
vüzkar teşebbüslerde menfaat - man taarruzu op ve an 
tar değiliz. Diğer her hangi mil 
Jetin arazisinden ~!r .. m~tre mu- akim kaldı igv tinam ettik 
rabbaı toprakta gozumuz yok -

!il 

Milli Sef izmirde 
Köy Enstitüsünü teşrif ede· 
rek tetkil<·lerde bulundular 

trınlr, 1 ( a.a.) - Reisicüm
hurumuz Lmıet lnönü bugün 
öğleden sonra Kl7.llçullu köy 
enstitii.c:;ünü ziyaret etmiştir. 

Milli Şef 876 talebenin ve 71 
eğitror.:ııin yotişmek1r- olduğu 1 
bu enstitüde bütün atölyeleri, 
talebenin tütün sergisini, koo- J 

peratifini gezmişlerdir. 
Dershanelere girerek dersled• 

takip etmişler, talebenin ıişlerlni l 
yakından takip etmislerdir. 

Milli Şef, enstitünün hatıra 
defterini imzaladıktan sonra 
anektı:i,:>ten aynlırkcn, kendile

(Sonu say fa S sütmı 6 d!L) 

İktısad vekilinin beyanatı 
-------------------------------

Demir ve kömür istihsaıatımız 
gittikçe inkişaf etmektedir 

---------------·-------------
Fabrikalarımızda tekmil elemanlar-
dan işçilere kadar bütün teşkilat yek 
vücut olarak gayret sarfediyorlar 

Zonguldak, 1 (a.a.} -1\:ömi.ir 1 İktısad Vekili SııTı Day Ana • 
havzasındaki tetkiklerini biti- dolu Ajansına aşağıdaki beya .. 
rerek Ankaraya dönmekte olan Sonu sayfa 3 ıütun 3 de)) 

tur. Şümullü gayretimiz ve bu 
gayreti ilham eden hedef birli
ğimiz, münhasıran, "işçi sınıfı
nın balddrı da dahil olduğu hal
de,, esasi haklarımızın, dünya
ya ha.kim olmak üzere Hitler 
tarafından yapılan cebrin teh
didi altında bulunduğu keyfiye-

Düşman 1000 nefer, 50 tank, 
25 Tayyare, 6 Tayyare dafi 

.. bataryast, Je bır çak duba 
kaybetti 

Bunlardan başka 2 zırhlı tr an Şehir meclisinin fevkalade içtimaında 

YI çek ~Hdarda .diğer ha~p Asker ailelerine yardım için 
malzeması de alimızı gaçmış • 

tini müdrik olmamızdan ileri __.__ 

(Sonu sayfa S ılltun 6 da) 

gelmektedir. Moskova, 1 (a.a.) - Resmi 
Bizleri her -sınıftan, her ırk- tebliğ: 

(Sonu sayfa 3 ııUtun 4 de) 

[ HARP VAZiYETI T 
H a r b i n d e v a m ı müddeti 
Almanya şarkta uğraşırken lngll

tere ,,...,,ıa geniş bir serbesti 
.kazanmamıştır. 

( YAZAN: 

Emekli Gene~al Kemal Koçer 

Tarihi 
takvim 

saati 
29 Ağustos 1849 

tstanbulda, Fenerdeki Bul
~r kilisesinin k-meli bu ta
riht.e ablmıştır. Bu kilise Bul
gar jsvamnı hazırlanıakt& ve 
Bulgarlarm Türkler nleyhlıı
deki düşrnanlıklannı bir bok
ta.va toı>lama.kta gayet mü
biÖı bir rol oyna.nuştır. 

2 EylOI 1906 

Harp, muayyen. milletlerin 
mahdut sınırlannda cereyan et 
tiği zamanlarda, bir kaç mey
dan muharebesinden sonra Jr.at'l 
bir sonuca ererdi; ordular, mil
let kütlelerinden aynlmıt hi
ziplerdi. Yeni ordular teşkı1i 
güçtü. lhtili.f ise, mevzii idi. 

Yirminci asır harpleri, cihan
şümuldür; silih, malzeme, irti
bat ve muhabere vasıtalan, her 
şey değişmiştir. Dünkü harp ' 
mıntakalarda idi; bugUnkU 
harp, kı talardadır ve tesir dai
resi bütün bir küreye şamildir. 

Medeniyet, ihtiyacı arttır
( Sonu aayfa 2 ıOtun S de) 

lran'a 
Bildirilen sulh 

şartları 
---·ı--

Netice bu gün belli 
olacak 

Bulunuyor ge1ıı zamlar kabul edildi 

.. 
muza 

ba -

---- ... 

60 dan /azla düş-, 
man gemisi alev-

Berlin, 1 ( ... ) - Almazı ba§-
bmanclanlığ1nın ~: 

.AJman Jatatan !6 Ağulltoe • 
._...._, Kiveftn fimalindetl 
cin ... mmtaJrasmda 27 Sav. 
W,, -.mt.aırü ve <?ambotu imha 
• )ferdir. 

ıa.tony.mıid temizleme ba-

reUtleri -·-- garp uhi.... 1iqhman Hapsal Umanı 
aptedilmiltir. 

Re9al nnneJr•tamda cereyan 
etllıılt ve 28 Aiuatoeta bitmif 

( ... • •yfa 3 eiitun • tla) 

----a yabancılar..-ı 
Yazan : C. Sykes S 

t.gerı --EN pJ 'p na!~ bir w"•ahk - Bir 
JD1ll'alı <a.. .... • **ıa - N~ ,.a.Mde 

8 - ldDllrf 

DO-

Ralar Fllln• ı• ıldlklart 1 __ ;:-- İngilizler çok büyüktür, 
JIFf arl ilde ldecakler ~ kuvvetlidir. Dünyaya h~-

mediyorlar. Buşir önündeki g~ 
milerini görmüyor musunuz ? 
Ağızlarına kadar topla doludur. 
Onlara karşı ben, dostlarımı na~ 
sıl mildafaa. ederim? Siz adam
larınızı onlardan istemelisiniz .. 

Böylece tenvir edilen Tacikis
tanlılar tabii yµmışlar, korkmuş 
lar, bovunlarını bükerek çeki -
lip gitmişler. Fa.kat hıgilizlere 
karşı derin bir intikam hırsı bes 
lemeğe ba.5lıunışlardı. 

V asmus bu hadiseyi hat.ıra 
def etrine yazdı. Bundan istifa
de edecekti. Halbuki bir hayli 
zamana. ait olan bu vaka hıgi -
lizlerin aklından çıkmıştı. Işte 
bu unutkanlık hıgilizlere pahalı
ya malolacakmış. 

O sıralarda, yani 1914 başlan 
ğıcında kimsenin aklına harp gi 

(Sonu ••)'fa 3 ıUtun 6 da) -

İstanbul Şehir Meclisi dün 
saat 15.30 da fevkalade olarak 
toplanmıştır. Toplantıya Vali 
ve Belediye Reisi Doktor Li'it
fi Kırdar riyaset ebnişti ... Fev
kalide içtima nımamesinin en 
IDlihim iki maddesini İstanbul 
belediyesine yapılan 16 milyon 

(Sonu uyfa 4 ıütun 3 de) 

lrrupı harbi hakkında Japon 
gazetelerinin neşriyatı 

''J aponya uzun 
müddet için 
hazırlanmalı,,. 

''ırana kadar sirayet edeı h .rp 
müş!erek refah sahasmt 

teM,t etmekted r 
Tokyo, 1 fo.a.) - A\TUPa•l:ı.

ki muhas::ı.mnbn yıldönü.'Il · · n 
arifesinde Kokumini ve Yomiu

(Sor.u sayfa S s ütun 5 

-~ -
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DÜŞÜNÜŞLER: 

ideolojilerin iflası 
1

( $EHiR HAB~ LEAi]\ [ ANKARA 
ı HABERLERi 

Bu harp nasıl bltenae bitsin, öyle sanıyorum ki her turlil ideolojilerin 
um blr lflhlle neticelenecek. 

Geçen harpten önce de vardı ya, amma ondan sonra, dunya milthiı 

bir ideoloji salgınına uğradı. Bir çok yeni peygamberler, eılerlnde yeni 
birer kitapla, lnaanlıQa aydınlık, güzel günler vadeden, hakikatte onları 
blrblrlerlne karıı en koyu kin ve ihtiraslarla cihazlıyan yeni yeni dinler 
getirdOer. Hepsinin arzusu müşterekti: insanlığa hizmet etmek. Yalnız bu I 
h!mnetln ıeklı huıuıunda gorügler o kadar ayrılıyordu ki, ister istemez, 
ırklar, mllletler ve milletler içinde sınıflar arasında barıpnaaı imkansızı 
huau etler peyda oldu, 

ı. olojl peygamberlerinin vadettikleri güzel günleri dünyamız itte 
bugUn yapmaktadır: Milyonlarca ve milyonlarca insan, kanlarını aebil 
edeNk, arzın Oç bu'du Ozerlnde bogazlaJlyor. Gullenln, torpilın, siıngU· 

JIDn, kurtunun elinden kurtulacak bahtlılerdan daha nice milyonları ise 
\af 1 tUrlil mazhariyetler bekliyor: Açlık, hastalık, soğuk, aefalet! 

B r bomba parçaeıflın anasının mem•ınden koparak aokağın soğuk 

kalcl r mlan• urdlOI fU yavru, kedi etinden yapılmıı bir lH çorbasını 

lçwken kafaeı patlamıı ıu ihtiyar, aç ve çıplak günlerce bozgun yolların· 

da yu Udükten sonra, nihayet blytab bir kÖfeye blizülerek son nefes nl 
ve.-ı - fU genç kadın, bir yangının alevleri içinde kaybettiği çocuğunu 

uyık l ıarak saçlarını yolan ıu anne; bütün bu, bır lokma ekmeğini yiye· 
rek guneıln altınca hür yapmaktan bafka ldealı ve ıdeolojlsi olmayan 
günah~ z kurbanların mes'ulü kim? Bana kalırsa, o mea'ul..ı, bir vey;;ı 
bir kaç insanın ıahıında aramaya kalkışmak beyhude bir zahmettlr. Bir 
kaç meı ul bulup cezafa"dırdıöı"ızı farzedln: Bütün o kor• unç fe14'ketle· 
rln acısını insanlığı" kalbinden ve hatırasından silmek kabıl olur mu? 

Hayır, mH'ul olan ideolojilerdir. Milyonlarca günahsız kurbanı" ke· 
faretını ödemek için dar aljacına onu çekm•k ve insanlar arasında kı" ve 
ayrılık tohumları ekecek cinsten hiç bir faalıyete, dunyanın kavuşacağı 

sükun nızamında, ebedıyyen yer vermemeğe ahdetmek l!zım. 

Yaşar Nabi Nayır - .. -111 .. ıım&1n11ınıııın 
itham ediyorum!.~ 

Fransaya hiyanet eden adami;°r 1 
~ ............................................................. ~ ......... ....: 
Yazan: A. Simone -2- Ceviren: H. Cahid Yalçın 

hıt.ap etmekle ne kadar doğru, ne 
kadar Akılane hareket etmiş bulunu
yor! 

Posta telgraf üc
r.etlerinde yapılan 

zam'a ait tarife 
meriyete girdi 
Ankara, 1 (Hususi) ~ Hey

eti V ekilenin tasdikına iktiran 
eden bir kararname ile posta ve 
telgraf tarif esinae yeni tadilat 
yapılmaktadır. Bu tadili.ta na
zaran körlere mahsus kabart
ma basılnuş ki.ğıtlann kabul 
haddi bes vüz gramdan bir kilo
ya çıkanlmaktadır. Posta tel
vraf havalelerinden havale başı
na maktuan iki kruş, havale o
lunan paranın beher lirası için 
yirmi para, telgraf havaleleri 
için aynca maktuan elli kuruş, 
telgraf havalelerinden yüz elli, 
yıldınm havalelerinden iki yüz 
elli kuruş. ikametuihta teslim 
olunacak havaleler için maktu
an be. kuruş ücret alınacaktır. 

Bir katilin 18 sene 
lı apsi istendi 

Bir müddet evvel bir kadın 

kıskançlığı yüzünden Kudsi a
dındaki komşusunu öldüren Ve-1 
linin ikinci ~r ceza mahkeme
sinde gorülen muhakemesi son 
sa.f11ıasına gelmiştir. 

Müddeiumumi muavini Ziya 
Yazgan dünkü celsede mütale
asını serdederek katilin 448 in
ci maddesine göre 18 sene ha
pisle tecziye edilmesini istemiş.. 
tir. Muavin, Velinin bıçağını 
saklayarak tahkikatı işkil eden 
kahveci Mehmet hakkında da 
296 ıncı maddenin tatbikini is
temiştir . 

Muhakeme müdafaanın yapıl
ması ve karann bildirihnesi için 
tilik olunmuştur: 

~1eb'uslar1mız halkı din 1iyor1 ar 
Dün meb'uslar Beşiktaş ve Beyoğlun

da halkın dileklerini dinlediler 

Maslakta 
yeni bir 
facia 

1 İstanbul mebusları bugün Be- 1 
şiktaş ve ~yoğlu kazası parti 1 · ısta n bu 1 merkezlerinde halkın dilek ve 

iki otomobil 
ça~11"'11 

Evvelki akşam Büyükdereden 
İstanbula gelmekte olan §Oför 
Hasan Beranın idaresindeki 
taksi, Maslak virajıru dönerken 
1stanbuldan Büyükdereye doğ
ru giden 3244 numaralı kam
yon ile karşılaşmıştır. İkisi de 
hızlı gittiğinden a.c;rpışmanın ö
nü alınamamış ve şiddetli bir 
müsademe vuku bulmuştur. 

Taksi parçalanmış, içinde bu
lunan şoförün kayınvaldesi ile 
karısı aihr, şoför de muhtelif 
yerlerinden hafif surette yara-

1 lanmıştır. Kamyonda bulunan , 
bir kişi de ağır ve tehlikeli su
rette yaralanınıştır. 

Dahiliye vekili Ankaraya 
döndü 

Bir müddettenberi istirahat 
etmekte olan Dahiliye Vekili 
Faik Öztrak dün akşam Anka -
raya gitmiştir. Vekil Haydarpa
şa garında vilayet ve belediye 
reisi muavinleri ile dostlan ta-1 
rafından teşyi olunmuştur. 

ihtiyaçlannı dinlemeğe başla -
m.ışlardır. Mebuslann lstanbul
da halkı dinlemeleri için parti 
tarafından bir program hazır
lanmıştır. Bu programa nazaran 
2 evlül salı günü Eminönü ve 
Fatih, 3 evlül çarşamba Üs · 
küdaı ve Kadıköy, 4 eylül per · 
şembe Bakırköy, Eyüp, 5 eylül 
cuma Silivri ve Çatalca, 6 eylül 
cumartesi Yalova, 8 eylül pa
zartesi Beykoz, 9 eyliil salı Kar
tal, 10 eylül çarşamba Şif;)li, 
Beyoğlu ve Şehremini, 11 ey
lül perşembe A'dalar ve 12 ey
lül cuma günü Şile Halkevle· 
rinde İstanbul mebusları hal
kın dilek ve ihtiya~larmı tes
bit edeceklerdir. 

Peynir fiatları 
tesbit olundu 

liman 
reisi 

o 

Vekalet emrine 
alındı 

İki senedenberi İstanbul mın
taka Liman reisliği vazifesini 
ifa etmekte olan Refik Ayantu
run görülen lüzum üzerine 
Vekilet emrıne alındığı ögre -
nilmiştir 

Liw-tn reısliğine, Devlet De- . 
nizyolları ışiclmesi umum mü
dıir muavlııi Yusuf Ziya Kala
fat oğlu vekfileten tayin edil
mi.'j ve derhal vazifesine başla
mıştır. 

Rt:fık Ayanturun Münaka -
1-it \'ekRletinde şımdilik her -
hangi yem bir vazifeye tayin e
dilip edilmiyeceği meçhul ise de 
esasen hizmet müddetini üç ay 
evvel dolduran mumaileyhin te
kaüde sevkedileceği kuvvetle 
tahmin edilmektedir. 

Bundan başka Münakalit Ve 
kaleti, Mersin Mıntaka Liman 
Reisi Zi1ıni Koçak ile lskcndc -
run Liman Reisi Y akup Bir . 
kan'ı da tekaüde sevketmiştir. 

Kolayca şöhret ve sery~ _2! 
zanılan Amerika sinema ~ 
de vaktiye kaşı gözü ~ 
bir gulam - ı - hoş endalll ~-.. 
mişti. Derhal ilancılık aja.r.. ... .
mn himmetleriyle bu N-r~ 
kundura bovacısı ayaklaP';ı 
altına serilen dolar pake 
yüksele yüksele nihayet 
l'>eygamberin Tur - ı - · 
iken mü§riklerden birllrl.P. J1 

tundan döktüğü buzağı gİl'İ r 
mabut dereeesine çıkarıldı .. ~ 
meti sürülerle (isterik ı V..& 
Jardan ibaret olan bu il'. 
(İlah) bütlın hayatmı sarı 
h!lsrcden en büyük a.rt15t~~ 
hır senede bin türlü ~ 
himmetle, gayretle kazazı~ 
nnı bir kaç saat içinde ~ 
daki "hesab - l . cari,. sıne ~ 
çiriveriyordu. Buna rnuk~bd, .... 
nemalann beyaz perdelel1"':. 
takdirkArlan onu kah bir "ifd 
burnuzuyla. kih ba.şında ku>' 
ruklu be~az peruka, ya~ 
vapma hır benle on beşinCJ " 
devrine ait bir rolde, kah ~ 
:r.un endamını gösteren dar "" 
fanilc içinde seyrediyorlat' 
gözlerini bayılta bayılta .,. 
rının salyalannı kovuveriYo' 
lardı. 

Hele Rudolf V alantino, ~ 
bir siliple perdede çıçıplak J"' 
ründü mü? O zaman dişner 'rlfl 
'1ilerini tutamıyarak "tale~ ~ 
raklar,, gröi ıkişnemeğe DW' 
yorlardı. 

. Çevr.il~n film, bütün Am~ 
filmlerının mevzuları gibi bit 
dalalık "şaheser,, i olsun. 

Tarihi vak' alar baştan -otA' 
tahrif edilmiş bulwısun. 

Laval, Barthounun politikasını ıılt 

üst etti. Almıınynyo karşı Fransız

tııaıilz - 1talyruı cephesini tekrar bi
na etmelt umıdiyle Mussolıni'ye dön
iu. Halbuki Mussolinl kcndısıni Hit
~'e-e ba&Iıımıştı. Sonra Lıı\ al evvel
<.e kendısının muz:ıkere etmiş oldu
i\ı Fransrz - Sovyet muakını bol
du. Fıkı:- ~ ıdi: '•Bir kere Moskova 
ile tenıası bertara! edıldı mı, Berhn 
Parısın dos*u olur." Pans bu tuzaga 
duştuğU vııkıt Berlin Moskovayı 

deriıal kend sıne dost edmdi. 
qte bu bazın tarih, müsaad~en 

• ıi.ısaadcye, hiyonetten hiyanete doğ
T 1 yuruyüp durdu. Bu politikacılar 
ve llu rr...... ,.....ueri IBUerden 
... l'niwulw~ kork.,,._ -
da. 

Bu kitaptn cbUyuk bir nulletin 
dışarıdan hucuma ugramadan evvel 
içenden nasıl çurumuş okiugunu> 
görebilccek.sııuz. (Bunlar Mı. Chur
chill ın SO"Llerıdır). Bu her şeyin na
sıl vukua geldiğıııı goren ve görduk
çe .auıp duyarı bir Fransız. tarafın

dan anlatrlmış y.ıkıcı, utandırıcı bir 
hikAyedıı. Bu muUuş vak'ayı ıhtı- ı 
malki yalnız bıı Fransız yaııabilirdi,ı----------------------------ı 

Yahut yazma ı icap edcrdı. H A R p v A z •. y E T ,. 

Fiyat mürakabe komisyonu 
dün öğleden sonra nuntaka ti
caret müdürlüğünde toplanarak 
peynir ffratlarıru tesbit etmiş- ı 
tir. Verilen yeni karara göre en 
iyi cins beyaz peynirlerin pera
kende kilosu 75 ve toptan kilo
su da 62 kuruşa saWacak ve 
toptan satışlarda teneke yerine 
kilo ile satış esas olacaktır. 
Kaşar peynirlerinin fiyatı ise 
beyaz peynir fiyatlarına yüzde 
75 fiyat zammiyle bulunacak -
ur. Buna göre de en iyi cins 
kaşar peynirlerinin perakende 
kilosu 130 kurll§a satılacaktır. 
Toptan fiyatlar 108 kuruş
tur . 

Mersin mıntaka liman reisli
~ne Samsun nuntaka liman re
isi SlITl Baydar ve İskenderun 
liman reisliğine Antalya liman 
reisi Huliisi Rcna tayin edil
mişlerdir . 

Dığ'er rolleri yapanların ıf 
tistlikle alakalan olsun, ~ 
sın. Buna kimsenin ehemnıir: 
verdiği y-oktu. Yeter ki (0) 'il" 
şılarmda bulunswı... il' 

rı-z falırib1mn ~ "'ltml,. 
t•H!rderi .-.k ~ Ben 
D9bıiDiD W"' d H IAıllw ,..... 

.. 1 it .. mıır idil --
rtlk ...... talrdir ıtı•ı-... tııdi-

- mewldmıde ....., h elan lııic 
ıc-. buna ..... ...... int f 1 

.... delildi. l'raı.a jlillikıoe artan 
bir ll*Hlt ve ebiJen v.nııat De 

bulwmlldlın ....... ~ 
Mil ... t- edBeftık nokta 

banıiaidir! Fransız "Parllmeıter 
demokrasi,, ilin ne- kadar bozuk ol
dutunu Allah bılir. Fransız balkının 
~ denc:ede çdcınca hareket etti
IUU Allah bilir. Fakat 11811 bQlulduk 
neden pldi! Tallrık edilmil, karan
Mc içimle ı.11"8lubll11 •e cai'& otuz 
emedea beri ~ ~ız 
W78l ıaltiıaltau ibm'et ... halk 
...... prosnmı.n lehinde rey 
-..mit ball& lditlelerinden mi? Yok
a cFnme+a ~ ı, Paranın 
armımt '"'9lerini tertip etmiş olan 
beJ'uız ve ınmllus menf..tierden 

ıntt 
Kim en çok çalsmdı" cBerc:htesga

dendelci kaplam dO)'Uftlnaz> dıyen 

liderler nrl? Yoksa •çok fazla bu-
7'lmftine me,dan vermeden onu 
zincire vurunuz> diyen halk mı? 
Yok$& diktatörlerle daimi surette 
muhaberede 1*lunaralı: onlara Avru
pada bo§lanna gıden şeyleri alabıle
ceklerini ı.mla eden politikacılar mı? 
Yoksa kendi körlükleri için demok
rasiyi hucuma ağramıı gördükleri 
7erde müdafaa için bir sevki tabii 
ne P7Ht sarfedip dunlıut een1' 
halk kü•LeJerl JRi? 

Blr ı&n LavaDer ve Bonnetler ga
liplere lı:endt wfil ikHUerini muha
faza edcblllrlerse son müttefikleri
ne karşı harp açmak tekhfhıde bu-
111nu7Wlar. Alellde l'ranaaz halkı 
... INzilll leh ......... ddııl ..,... Baş 
vekllindrı onlara 1ıalmt mGncaat ve 

eni Sabahı 
ABONE BEDEL 

•tıt•UK 
1 AYLllC 
1 AVLIK 
1 AYt.IK 

TDrkl~e Eeneltl 

MOO Kl'fı 1791 K"' 
ne • ,. • ....... 
111 • - • 

TAKViM 
HIZllt IB GON Z.f& AY B 

1360 2 1357 

$YIR rn.11L J1nn11. 
11 1941 21 

Sah 
•an11 Ölle ........ 
ı•.46 s.u 9.13 ır.nr 

S.28 12.13 IS.&4 Y-.tt 
AqalD Yat.il .... 
12.H 1.36 •.• o Ennr 

18.41 20.18 3.41 v..u 

Buiürı, ıhtıınalkJ bızun kendı mem 1 
leketiımze karşı yapılacak buyuk hu- Şüpheli bir ölüm 

Bir yandan da gazeteler . 
modern Apollon'uıı hususi .., 

cumdan evvel, onu okumak bia 
~ olabilir. l'raıwa7a bi3Janet 
etalil olan Uçakbk ve koriuıldıiuı 
bke ele hiyanet edllfııüeeeli ınilAha
zaıııüe bunu .eı,tmlQıenun. A7Di düş-

H a r b i n d e v a m ı müddeti 
y~tına dair sütunlarla 

Şehremininde, Ereğli mahalle Münakalat vekilinin yazıyorlar ve bütün düo 
sinde oturan 100 yaşlannda Ali 1 tetkikleri bu kundura boyacılığuıda.D 
kızı Fatma dün gece evdekiler ma artistin sabah 1..-.ı.vaı 

- fİllldi MUHı larneGBinl. ve 
YlllLdalaıwu 7alııuz "'- kup topla
nı- .._ ~ ba tlldrde bulllnu-
1'Q1111D. ZDıin olunuz iti lia 4le bizim 
ırr ıl ııia PıldeQe ve ebedinıen ez
_. baldın ollıcak bclar bir zM 
-1 &ıllwli ı ı ti olma höeum oraya 
tewtdlı elDıııcektlr. 

lPe fimdi ~ ve baJatı
nuz lçiıı bUiıın J'8pmaDMz icap eden 
şey budur. En iyi evlAtlarmın fena
bk dinil oldukları Pranaayı eski 
kudretlı ve şerefli mevkiine tekrar 
çlluıracak ..... WiWz flıka* ... 
ret ve namusu haleldar olunmamUj 
tne1111ebüere 11-.ı da boft\111naz bu 
dur. 

Kln1111uunı 1M1 Frank Owen 

BbltNCt BAB 
TESLiM OLMA 

1940 senesi Haziranının -.ı aömcı 

günü ıdi. öileden sonra ıeç vakte 

kadar iMlaaa a..im ~ Fa s•ki 
11811 Puar olacejım ı.ketıııaedim. Bu 

menhus sutlıerde Bordeawr • YlllB
m11 cMaolardaıl hic biri onları zih
ninden çıkarmaja muvaffak olama
mıtbr. 

Bu eskı sevimi( Uman eebrine bir 
&ün evvel vasıı olrnupum. Gmıetesiz 
blr gueteci idim Harap bır eski 
Citrwom Huiranın en biriade tçi-

mbden dört k*1 PaNten Çtkar-ı 
mıştı. Sonsuz aıbi 8ilriinen MT-•tir-
lü nakil nsıtaları akıntısı ~ ka
tılan küçük makın-iz saatte takri
ben oa mil IÜnltle atar ailr ileriledı. 
ikide birde muıı.tı durulnlann hiç 
farkına vlll'lll8C:bk. Şlıflaaa d6nmiış 

~ ne ~ diye bhıe s..Uer 
sordukları zaman venetic cwap bu-

.(•aı t ... afı 1 inci uhlfede) 

nw,tır. MenfaaUere bir had çiz
mek im.1r&neımar. Büyük ve me
deni eeviyeai de yüksek millet
lıeria a.tiia yalJRmek, W mille
te mtisa.vi hak tanımemalr pren· 
mpleri, aralarmda uc;unmılar 
açmakta ve bir taraftan zayıf
lar bu uçunımlar& yuvarlan
maktad.ırlar. 
KıtaianR benüs uyanık olma

yan sakinleri, mt•rzem bir be
ter kiltlesi, ihtiraalannı çerçe
velemeye imkan '"11unmayanlar 
~ derin bir teftkltillle alın 
teri dölmltlştilr. ha.tti. beniınlle
mediği bir gaye ujnmda canmı 
ela venniştir. VadediJdiğine g5re 
bu muaaraalar, bütün o bir çok 
haklardan mahrum milletlere 
btbri,et ft iltildU t.lt.,-tecek: 
Ne mubddea cllleıd! 

A*eri mükellefiyet, Avru
panın istila emeli gUden her ı 
memleketinde, kadın için de 
iati- kabul etmemektedir. Ge 1 

<:en harp. kadına yalnız yazıcı-, 
Iık, telefonculuk gibi hafif biz. 
metler cieğil, fakat, porlilk ı 
vatmanlık, fabrikalarda muh -
telif işler vermiltf. Cepheye gi
den erkeklerin yerini bdnılar
la doldunnak, boşhlJdan kapat
mak aaruretleri bat g&ltenni,. 
ti. Harp llODU tetkikJerimime 
Polonyada bdınm ırpdhkta, 
büth mut ı.ıa inde kullaml -
dlğı göae çarpaywdu. Çeko -
SMakyada tıpa , ......... 
i.-;ilerin çoia lmcllMI. Kadının 
çok daha clilrlratff ve incelik ta· 
1ep eden ba İf için elYerifli ol· 
cluğu ae;,ıem,.... 

1Mu1orduk. Almaalann nerede ol- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
duklarını, Fransaz ordııdannm nere
de bulunduğunu, hatti hlrl8 Fransız 
~ var olup olmadlklanru 
bilmiyorduk. Diier kırk ırillyon 
Fransız erkeli ve kadıru gibi bizde 
cereyan eden vak amn hakiki ma
nasını idrak edememiştik. Gazete
mizin vili,yeUerin bi.riade bir tarafta 
nepedilip edilmi~ hakkında 
kat'ı bir fıkrimiz )'Oktu, Muhakkak 
surette 1esloe bild,.,..• şey Paul 
Reynaud Jıülalınetinin Loire nehri 
üzerinde latif bir orta çatlar eehrl 
ola Toan'a sıtmif olması idi. 

Oraya on altı saatte varabildik. 
Yent PQiiallbn sekalı:lan mtiılteci
lerle dolu icli. Otellerde bir bet oda 
kalmam.ıttı. Hemea hemen biç ;Ji7e
cek bir şey bı.ilunanuyordu. Araba
nuı içinde uyuduk. 

Tours'a vardıjım zam-, hülınime
tln içinıim ve cl.ıpncUn Betinci Ko-
1- hQeumy tam faaliyet halinde idi. 
~ clııinlıinin öainde ~t 
etti:llm Wr bblne apı bma ordu 
tefi general Weypnd.'ın Ueri1e111ekte 
olan uzı kuVWClerine bqa JDU\af
f surette hJç bir mukavemet 
ösSıertıem~ ısrar ettitlni 

Bır mütareke akdi fikrinde 
ıl mu vlnıeriain ikisi de, 

1 Henri - Pbillppe Pe-

tala ile hilekir CaaUDe Cblıut.mns 
de, te7id edl)lwbırdı. Nazmn verdi
ii habere ..... buciln l'rUISUUD 
muluıdderatı ineecılt bir ipliie balh 
bir balde bulunu,..-clu. 

Bana anlat&ıiı pıdur: Kabinenin 
bir toplantwnda, ıeneral Wenand 
bırdenbire yerinden kalkarak odadan 

dliarı çılmı.qtı. Bir kaç dakika --
ra ınüUlif bir be,.an "'8de tekrar 
içeri lirerek hal'IW"ınlftl! dComü
niatler Par:isi zapt.ettiler! Şehrin her 
tar.alındlı kavp ol~or. Maurlce 
TbcJreıJ: (ltonrihrlst Hderl) Euuya 
girdi. WeTıand derllal Hitlere bir 
m!itanke teklifi 7ap1lıınuuu talep 
etti. cMemleketı komüni8tlere ter
kedemıQiz. Mütareke iıatıeMek Fran
saya karlı borcumuzdarb 

Bana banlan haber veren nazıra 
göre, Weypndın 'beJanatl heyet 
!izerinde büyük bir tesir yapmıştır. 

Fakat dahffye nazın Geor&ee 
llandel derhal telefona kotarak 
Pariste valiyi 1.atedi. Parlsin 
sükUnet içinde bulundujunu llÖy

lediler. Ne kavga ne sokaklarda 
karışıklık ne komünist hAkimlyeU 
vanh. Waygand ın Alman nıebusan 

mecli l ya~ ru hAdıseslnin telmillnl 
teknr etmek tefebbQsQ hop çWnı.-

( A r1ıan ww J tı. 

sünnet dn~a ... i1nde iken sUrüne .ıuı:ı.ı .il_._ ri buri._,. -..a '"61A&& Bir kaç günden beri şehrimiz da yumurtayı ı.. ... ,.. ~~..ı.... :ı ... 
.-e mee JV.., 781 .-..- sürüne balkona ,..,kmı, fakat d b Jumnakta olan ,.... k · ---.ı ~UÇ iM' 

dine de pek balrmadan, orduya h -ı.-. .. ~ e u -una alat d.ığını, kaşığı D88ll ağzına 
elemuı.r temin edebilir. Ancak ava uu·aen muvazenesini kay Vekili Cevdet Kerim 1ncedayı türdilğünü. aksırırken nasıl 
bugiblldi ordularda it batar- bederek yere dilflllilftiir. dün Limanlar Umum MUdilrlU- lerinı süzdüğünü, esnerkea 
mak, ihtisasa tevakkuf eder. Fatma yere düşer dliıllnez öl- ğünde meşgul olmuştur. dişini gösterdiğini, haftada 
Bütüıa eman erhabmı talim ve müştür. Miiddeiummnilik vaka- Öğleden sonra vekalete bağlı defa müshil aldJğm& en ufak 
t:.eriliyeye ti.bi kılmak, parlt. nın tahkikatına el koymuş, ad- müeMeeeler erkanı vekilin ri- ferrüata kadar anlaby 
mento ile idare edilen memle _ liye dokt.ç>ru Enver Karan ka- yasetinde bir toplantı yapmış - ve bu zırva ıar her halde • 
... _..,erde h' ..& ~ı .. n- _,___ dının cesedini muayene ederek Jatdır. İçtimada Münakalat Ve- .. aanlıgı~ ıztıraplardan rtaı~~• =. .. ~.'-ueı:!.~· ....... -.;·".::::: o··ıum·· :&-..&& oHnheli go"rdü.ır.ilı .. den kAt • b• • • b •• kÜ --r- u.waa uu,,. ... - ___. uuu ~...., 6 -. aaetı ızmetlerının uguıı ğa çalışan - bir madam K 
lanaGa toplayan liderler, 1'1 lllOl'g& bldanhnıtır. ihtiyaçlara uygun bir şekilde keşiflerinden pek çok 
)'8.\lllldalrili pilot yapmü:tan, tanzimi için muza.kereler cere- ehemmiyetle okunuyordu. 
her genç kadını da yolda, batalı: ..1 ..,.ı •• 1 •• lliill yan etmiştir. Nihayet bir gün öğre · 
Iıkta, kanalda ~bştırmalrtaıı ~ K H b rl ı Bir amelenin geçirdii!ri Vaı&ntı~ ölüyonn~!. 
r.evk ahnlf].ardır. iş mekanizma IS~ 8 e er , t::» Aıneri.ka ga.zetelen, Na 
sı harp ilıtiyacma göre itlen· J!I -~ 1 

• 
1 

• 2 2 - 11 kaza jigolonun nabız hareki.tını, 
met, büyiik bir saman me.eleai- * Tren çarptı - Devlet Drmir- Nişantaşmda, 85 numaralı a- raretinin derecesini günde 
dir. Amerikada mesaiye henüa yolları 9 uncu !şletme MUdµrlütü partımanın yanındaki inşaatta kaç ıliveler çıkararak daha 
iatikamet verilmemellinin ae- amele başısı Osman, evvelki gece çalışan Mustafa admda bir a- diden meniyeler okuyup 
bep~i burada da aramak li- Sirkeci makas )'erinde dururken, mele, diin sabah binanm atbncı vimmeğe başlayan 
zım gelir. 1'1oryadan selen banliyö treıli ıcen- katmı savarlıı:en bavgınlık ~ _ bildirıyorlar. Onlardan da 

Bugtinldl mnezwm erdulan, .u.inıe çarpmıştır. Osman eı ve çirmiş ve ayağı sürçerek diif- matem ve bir bük& gul 
hinterland buli~. Makine, Qaklanndan yaralarınut. tedavı al- müştür. yikseliyordu. 

Vaıantino öldu! cephe ihtiyacını kaqllayamadı. tuıa aımnu,tır. Ancak derhal kendine gelen 
ğı anda. muharebe kudreti der- * M .. ttteklr kw, - Büyükadada amele canhavliyle bir kat aşa - Yangın&anıı hali 
hal kırılır. Büytik harbe .n .. m..._ kuaphk J>apan Şükril Yılmaz, dun - ,.1.-1..: • k ı tu bilmi sezi idi. Tfıtlutwı ar eaa~- gı\,q&.l ıs e eye tuna Ş v-e Biy-ı..•-- ba .. a-- ••e ikid" e 
ken elde bulunan malr.eme, si· 60 kuruta satması llzım ıeıen kı- öylece asılı kalarak feryadı bas de ~Üp .. d~p · ·ba..,.

1 lah ve mühimmatın miktannı, vırcık etini 80 klUUftan satarken mıştır. )ı(ustafanın halini P"Ören ~ ....,.. .7 .. 

harbin Ucaatile en az on misli cürmü mefbud halinde 1akalanmış halk hemen itfaiyeye haber ver- için sedyelerle taşınan 
artbrmak mecbu iyetleri baıı hemen asliye ikinct ceza mahkeme- miş ve u sonra itfaiy.e yetişerek matem mevkebi ilerliyordu 
.ww...-ı_.:. sine verilerek 40 lira para ve bir M ~-- .ı.. ...... .,.._ • ..+... En keskinleri mesann a-•·o;ouıu9w U8c.&&11yı n.ua..-u.uçWA. de k-.1:t-..:-• .:.uürd· Wer, 

Bu harbe Almanya ve f+ .. .._ hafta da dükkAnının kapatılmasa ce- Amele tedavi altına alınnıış ~-uu ua.ı 
hamialdı girmişlerdi. ln~ zasına mabküm edilmittir. tır - hafifleri Avrupaya gelerek 
bil-A~ ..._ __ .Jdn.hı gı"bi, ._-.:._ ------------·--------- naat&rlara kapandılar. 

... - -!""" ~.. &9Q Son umanlarda öğreni 
aJarla ~ tehtilleyi A • h ki, başkasına ait bir meza 
--- eğe baf}Mt ve i8tikbal ..... ~- c e m 1 1 r s 1 z-. ahrete gitmek iatiyen "d. 
bini buarlmaaya koyulda; Ama nın en güzel bacaklı,, adamı 
rika ona peyıev oldu. 1luaJa, kında mezar sahibine yerinı 
nam durumunu ve rejimini ketmek üzere imiş. 
Rtime bulundararak, öteden 11e- yalan çuvallarına doldurmuş, ama Bana insanbğın bu ClJUlet 

ri cırdwa kunetlendinneyi bib• k t afı dan lisasını yaptıran saik de b&ı 
it plinmın bafına geçirmifti. V .. 1 genç iZ ar D gÖl'Ü du. _ ~ 

Harp, "bir tere de bu aafba;ra erek, •kı bir kovalamacadan --ar Bu katı pli yerinde, &i)ı'll!"'!'. 
girdUd;en ve aradaki QÇQrUm da -- eadamlı, düsgün bacaJıb N 
bu kadar derinleptikten aoma, yakayı ele vermİf üten, talihin liituf zannoı~• 
geri blua ft denizlere dayan - Aılly• .n. .. ı ceza mahkemeet 1 -.. • cilvesine uğrayıp da zev ... nı..-..-. 
mak itimrile, istillııai vaa-ı ren r ........... bir tarafta.ı •hırs.z başka bir şeyle m.-..... 1 CJ.b:ııllYlll"" 

.,,._ dUn BOleden eonra garip bir hır· varl• diye bafırm ... , bir tllt'afü1t · d"" ---
haiz haı....nıann hazarlanıp da eızlık vak'wnın ınuhakemeıı"ı d .ar.. yem unyaya gitmemiş .ollUl:V-..!l'm 
kir ve w -dan•na abla- • ..... kOf"Ulla baııatttwı. bcHd şimdi öbür dün7aya 

-J yaptı. Hırsız henüz 18 • 19 yaıla· MakaacltM •kak kapte1nı dıf8rı· ~ · bir · · 
caldarı ve talihlerini ~ rında lbrahim adında bır .,...,uktu, anyet mezarlıktan Y&llJllJ ... ~ .. ~ ..Aw.lere kadar ~ .. .- dan kapayarak kaçmanıa ....... mecbur oknawdt. 
decektir~""" lbrahlm Y•I b•tladtiı ltı...Wık ot1118k ve polis ptırntaktı. Fakat Bu itibarla Amerikalı 

mealeklnde acemi olduOundan ikin o .. arka.MctH kattu. S.lutll ka· ''Y"tlksek ctimağlar eusti 
~ya .,arkta 1lğrafırlren cı 4efMında ele ııetlrilmlf Ye tev· P••• lcap11Uun. Ukl1t o tlahe kuv- ı ... __ _.. ~ 

de, t-:ıtere hava ordu111, -- lllf olu•rak mahkemeve veril· _.. _........... yapma arına ~ yok. J.' UlfSU -r , Vwwl ...., __ ,.,.., f .... "9UluıVeMet düaya.vı ıslah için bir '"nnll'Bllll'": 
te, geniş bir serbesti kaıswna- •ittir. Bir apartmaıactan granMfon e ..... ecüm, ..... aay .... k bırakt11n. dimağlar enstitüaii,, 
JDJŞbr. Cibanştımul devlet, har- çalmıt. dıter bir evı de eoyarken Hemen dıprı fırlad.ı. kili 1 Y 
bi, belki yıllarca uzatacak, hat- yakalanmıftır. Awıma, be. her f8Ye rai1Mn ı. ULlJNil 
ti '8rirtalri vaziyet ti nam6aait Dün phlt olarak dinlenilen 1t kendlslr.I yakalamak lstedl61mden 
intitıaftar kaydeaıe de, bedefta- l' ... •da 8ewıa"8t adındaki .. RÇ eteklerine yaplfltm. Bvmuın U..rl· 
den l&fllll~tır. kız mahkeınade fUl'lan ellylewtlf- ne kını: 

Rueyaya azami hnkb dahi- tir: - lana bırak, beni diyorum! dl· 1 
Hnde yardım mel"uddur 'Ye fim - V•k'• ginü evin art kat.ın4• yerele lteflf tfddette itti, yere dOt· 
eli ba yardımın emin bir yolu da )'eMek ylyortluk. Bir aralık tav•n tGm. O da bundan lstifllde ile k~· 
tesviye edilmektedir. Veraay araeındaft 4G0ru INr tlkırtl cluyduk. nuıia bllffadı. 
cliktatmın uzun mtıddet humatr- Hemen kop, ltaktı,. ....... '-· LAkfn ...mtl dvyantar arkMtn· 

nı yqaratar ukerl mtUı:e&e. mini• llımıhl• o14UiuMI atnndl· dan '""'""" ke1tdfah•I yatc.lamtf• 
fiyet kabul etmeyen bu d9vlet, lltR •Uıflu, tavan 1Derdlveltfnln ıs. ter. 
'1Jndilik ordusuna 100 bin kadm •D8cle d11ruyordu. ÖRGIMlekl tu· K1tprk• ••de btrakt10ı çunl· 
da kaydetmi.,tir. valllll'll bir hayll etY1l dollhH'MUfr lerını aradtfımız nrman içindeki· 

Yannki harbi, büyilk millet- ka9Mak üzere ıcu. Beni tlrllr gir- lerlfl bizim .,, eıyalanndan oldu· 
ler camiası, biç değilse nilfua - mez ...-ı•ı: tunu glrclOk.• 
lannın ynme onundan teekil e- - feyyy, lbrablm u.t.nın evlnl lbrahlm km" phadetlne bir dl· 
decetleri Ol'dularla yapa.cakl&I'- arıyordum ile. Dtye lreketetnele yecelt olmadıfını dyledl ve mu· 
dır ve bu ordulann ta&mlT e- .,.....ı. hakeme dlfer tahitterfn celbl için 
decekleri mmanı beklemek a- KeHlel• htl'MZ oht11tu• il• bllfluı bir gine bırakıldı. 
nıridlr. 
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'o· - Nasıl adam bu? Kıyafeti' 
ll'az duşkünce. 1 
- Siz yaşta bir adam. 
- Tanımıyorum. 
- Getirse ne diy ylın ? Bura-

da. olduğunuzu söyliyeyim mi? 
ı....-:- Söyle. Ben daha bir saat 
"llOar buradayım. 
. Fazı1 merdivenleri ~ıktı. Tah
~ odasına girdıği zaman bü
tiilı arkadaştan kızılca bır kı
l'aınet kopardılar. 

- Vay! üstad ... Hoş geldin .. 
~;::- Ayağınıza sıcak su mu 
~elim? 

- Bu ne vefasızlık! 
- Bizi bütün bütüne yaka-

dan attıııız. .. 
l{·:F'azı1 hepsinin ellerini sıktı. 
d'o sinde gözlerini bir yere 
~ ıkerek düşünen Raci, kavradı
~ mevzuu keakin bir ruh gibi 
i . UY1Jcunun genzine kaçırmak 
~ı 1 kırbaçlı kelimeler bulmak
t n \az geçer ek ona doğl'll koş-
u. Elini sıkarken: 

bo '"':-- Aşk olsun sana! diyordu. 
8ru:su bizi bu kad:ı.r yakadan 

~cağını zannetmiyorduk. Ar
l!iıt görüyorum ki her şeyi ser-... 
li!'_~ı. Racinin sözü nereye ge 
~"lek istediğini anlıyordu. Dü
tUtıdtiğünü saklayamıyan bu 
tocUk tabiatli genç, izdivacın
~ beri onu altın kanatlı ser-
tt Perisinin kolları arasında 
~Yan "kôtü bir burju,•a,, ola
-.: görüyordu. Fazıl tamamla
"1e.dığı bıı sözünün nihayetinin 
'e olacağım tahmin ediyordu. 

-:- Artık görüyorum ki her 
~serdin... Öyleya. İnsanın 

sı milyarder olursa ... 
~adaşlarının sitemlerine bir 
di ret bulmağı bile düşünme
\' · Bepsine b~tan savma C&-
aı:ııar verdi. 
lfüsnü: 

..;- Üstadım, diyordu. Bızi ne 
l'.ıı.ı_ ~. tarihi ,atoya dav« ede
~sınız. 

.1 8Uınemezlilrt.eıı gelerek sor
'tlJ.: 

- Ne sa.tosu~ 
jj.;- Basbayağı şatoya... Yani 
--u. yalıya. 
~. Ne zaman isterseniz ... 
QUsnü: 

bı. 'R"n vahvı Prens Moham-

~ 

Raci, birdenbire: ş~rtları 
- Vay canına yandlğım! de- baş adı !I 

di. Şimdi hatrlıyorum. O mü - (B t 1 · ıf a) {Baş tarafı 1 inci aahıfede) 
l.akatı bnna getirdin, ötesini yalıların sulh a.kdetm k arzu _ "h üz maliım o nam akla bcı a
beri eden bendim. !ki giin son- sunda olduklarından tekrar ber b şartı. nn şu noktaları 
ra senden bea lira borç istedim balısedilmeğe başlanmıştır. ihtiva ettikleri zannedilmekte -
de vermemiştin. Stokholmdan bildiriliyor: dir: 

Hilsnü. cürmü m hud halin- Ruslar, Kareli berzahım terk 1 - Mevcudiyetleri zaruri o-
de yakalanmış gibi sahte bir etmişler ve eski Russa. Finlıiıı- la.u bir kaç diplomat ve tenkit -
hiddetle: diya hududuna çekilmişi rdir. çilerdeu maada !randa bulunan 

-Vermedim mi? O akşam Bu rica.t, evvela siyasi, saniyen butün Almanlar lngilterenin ın-
sana rakı içirdim ya! dedL askeri mahivcttedir ve sulh im· tihap edecei;i bir mahall nak • 

- Ben sana rakı içir! deme- kanlarına müteallik şayialarla. ledileceklerdir. 
miştim. Beş lira ver demiştim. aLikadardır. Zanııolunduğuna 2 - Basra korf.ez.i ile Hazer 

Husnti i§i filozofluğa vurdu: göre, Ruslar, bu ricat hareke- deniz! arasında liman ve demir 
- Beş lirayı verseydim ne ya- tini Moskovawn iki memleket I yolu bakımından müttefiklere 

pacaktın? Rakı içecek değil mi arasındaki ihtjli.fı muslıhanej ammi kolaylık gösterilecektir. 
idin., Sana mükellef mezesile bir surette halletmek arzusun - 3 -: İng liz - İran petrol sa 
rakı ı~ır<lim. İstediğin parayı da bulunduğunu göstermek için hala.ruıda petrol istihsali ve 
verdım sayılır. / vapmışlardır. . ta.;;fiyesi işleri sekteye uğratıl-

Fazıl, arkadaşlanııın şakala- Yine Stokholmd:ı.n Daily :mıyacaktır. İngiltere Iran hükü-
rını biiyfik bir lezzetle dinliyor- Mail Q'Uetcsine bildiriliyor: metine temettü hissesi vermeğe 
du. Onların arasında kendini 1 Finli.ndivalıla.ra karşı on bel deva.m edecek ve iktisadi vaziye 
sıkan mecburiyetlerden bir 8.n Rus fırkuı çıkarılmış oıdl&2':u tinin düzelmesi için de müza -
için olsun kurtulduğunu, boğu- muhtemel görülmektedir. Şu lıcrcttc bulunacaktır. Bu şartla
cu hır muhitten çıktığını ve halde bir Finlindiyalıya .karşl ı ın metni bir kaç güne kadar 
adeta cığerlerinin daha saf, da- iki Rus hart) ediyordu. Bu şc- lrazır olacaktır. Bu suretle 111 -
ha temiz bır hava teneffüs et- rait altında Flnlandiyalılarm giltere ve Amerika tarafından 
tiğinı hıssedıyordu. Htisnünün bu cephede müessir bir hareket Rusyaya yapılacak yardım icin 
bu filozofluğuna Racinin vere - icrasına kadir ohnalanna ihti -

1 
y ~ açılmış olacaktır. 

ceği c vahı düşünürken Hüsnü mal verilmivor<lu. Binnetice fogil.iz - Soı>yet kıw7orı Tfl]ıratı 
birdeubıre: Rus ricatını - si vasi esbaba at-f ii;?erine 1rıiruyor 

- Üstadım! dedi. Sizi isti - fetmek muvafık olw-. MoskO\a 1 a a.) - Sovyet 
yorlar. Finlandiyalılar tarafından kıtnları Tahrana yakın bir mc-

kında Japonların 
neşriyah 
--o--

''Japonya 
müddet 

uzun 
• • 
ıçın 

hazırlanmalı,, 
(Baı tarafı Birinci sayfada) 

ri gazeteleri, Japonyanın şarki 
Asyada takibine başlamış oldu
ğu siyasetine de\'am ebnesi hi-J 
zumundan bahsetmektedırler. 

Japonya, uzun müddet için 
planlar tertip etmeli e vazıyc
tin müstakbel tahavvül ve inld
şafını nuzan itibara alarak ha
zırlanmalıdır. Zira So\') et - Al
man muhnsam:ıtl şarki Asi• da 
vahim akisler tevlit etmi tir. 

Kokumini gazetl's·. !rann ka
dar sirayet etmiş olan A vnıpa 
harbinin but:;in müsterek refah 
sahasını tehdid etmekte olduğu 
nu ya..ormakta ve şöyle de' am 
etmektedir: 

Bir Ja:ooH amiroJi gi::li bir 
oo...""ife'IJe hıyi11 edildi 

Resmen bi'diril<li 111e göre, 
amiral Scişiito amiral Nobuta
ko Kondonwı yerine donanma 
erkanı harbiye ikinci reisliğine 
tavin edilmiştir. 

Amiral Nabu.tako ismi gizli 
tutulan bir deniz kwnandanlı
ğırıa tayin edilmiştir. 

--~----O-·~--~ 

Arkas: kapıya dönük olan kabul edecekleri sulh şartlan sa.feye kadar gelmişler ve İngi
Fazıl basını çevirdi: tahrir o- hakkında teminat verilmemiş Jiz kıtalarmın bulunduğu bir 
dasınw kapısında bir adam du- olsaydı, bu ricat emri verilmez- mıntakaya yPklaşmı~lardır. !ıı
ruyordu. Fazıl ancak pek dik- di, mütaleası ileri sürülmckte· ı gıliz ve Sov· kıtalaruıın Ta:h
katle baktıktan sonra bu ada-· dir. ran ürerine yüıi.imek için birleş 
mın Nazmi olduğunu tanıya.bil- Sefir B. Vima.ntın şimdı tnı tikl ri kavzin dün müttefıklerin 
di. ' baptaki müzakereleri idare et-ı isgal ettikleri mühim bir nok -

Nazmi. halinden kıyafetinden mekte okluğu söylenmektedir. tad•r. 
utanmış gibı iccri girmeğe ce - · Sulh ,.,.tıan 'rahran, l <aa.) - !yi maJiı- Bertin lıidiriulf r 
saret edemiyordu. Fazıl ona doğ Londra, 1 (a..a.ı - Daily mat almakta olan mahafilde (Bası l i?tvi sa-q al1!1) 
ı'U gitti. Elini sıkarak sordu. Telegrarm garetesiniıı Stok • bildirildi~ne f7 ·re İugiliz ve 

_ Beni arayan sen mi idin? holm muhabirine inanmak li- t So,1Vet kuvvetl ri lranrt '1"-ıh - -0lan muharebelerde 11.432 Bol-
li üfuzlu birçok ınn. 85 mı'l ı·m lı' aa•bi" nde "'-"vik askeri esir alınmış, 49.., Namıi mütereddit bir tavırla zımge rse n z--- nmın · a " - , Y--

cevnp verdı. litikacılar aşağıdaki şartla~a Kn ·zinde yekrı·-·,rlerile temas top. 91 tank, 2 zırlılı tren ve 
müstenit bir sulh akdetımege temin eylemi ;r. çok miktarda diö-CT haro mal-

- iEvet ... Bendim... Hemen hazır bulunmaktadırlar: Mosk b•ıd• . zemesi iffinam edilmiştir . 
hemen her gün uğradını. Finlandiya 1939 harbinden ova 1 ır yor Alınan deniz birlikleri mayn 

- Nicin ismini vermedin? evvelki hudutları iade edilecek- dökme2'e devam etmişlerdir. 
- Bilmem .. şey .. ettim de.... ti (Bat tarafı 1 inci ıeatı fede) 60 dan fazla düşman gemısinin 

seni gormek istedim de.. r Rusya, Amerika ve İngiltere 31 Ağustosta kıtaatımız, bü- 6 numaralı nıayn tarlasında a-
Fazıl, Nazmiyi tahrir odası- bu hudutların masuniyetini ga- tün cephe boyunca düşmanla !evler içinde olduğu aörülnıüş-

nın yanında dalına boş olduğu ranti edeceklerdir. harp etıniştir. tür. 
için misafir kabul ct.meğe yara- İngiltere iktısad nazırı Fin- Tayyarelerimiz, düşmanın _ ---------
yan küçük odaya götürdü. Kı- lfındiyayı çember içine alan ab- Vt'hh kıtaatına, piyade ve toıı- R ) 
tıklan .çıkın~ vırtık :maroken lukayı genişletecek ve bu suret- çusuna şiddetli darbeler- indir- oose ve t 
tekaüdii kanapcyi göstererek: le Amerikan vapurları Petsa.- miş ve tavvare mevdanlarında 

- Buyur .. otur .. dedi. moya kadar gelmek imkirunı =J~ tayvarelenni tahnp et - fiUtUk soyledi 
Nazmi, köhne kanapeye bile bulacaklardır. 29 Ağustosta 25 Alman • 

süriindtis:Tü yeri kirlebnekten legal al tındaki tayvaresi, hava muharehelt:r in- ·----.-.-
korkan bir adam ta.vriyle otur-ı y de diifpnan hattının gerısindeki Cumhnrı e".SI Ame-
du. Nazmi, Fazılın onu son defa F sa . 

bi bir badirenin yakın olduğu 
gelmiyordu. Böyle bir fcli.kete 
karşı hru;ırlıklı ohnak lazımdı . 
Fakat biıtiin dünyanın kanşaca 
ğı bir harbin patlamak üzere ol
duğunu ki mtahmin edebilmi§ 
ti ki? .. 

Geçen cihan liarbi ~
İngilizler İran hük:Cımetine 

parlak hizı:ncl.ler ediyorlardı. 
Bir misal :vukarlda \-erdiğimiz 
isyan hadisesi 1ranın her tara
fında tekerrür ettikçe 1ranın da 
veti üzerine hükfımete yardım 
etmişler ve bu sayede eşkiyalık 
lranda ar.almaya. başlamıştı. 
Sulh 'e sükfuı az çok !randa da 
huzur u:vandınnış, eğlenceler, zi 
yafetler birbirini takip etmişti . 

\" a.smusla Buşirdeki İngiliz 
konsoloslu'ğu atasında da karsı
lıklı nezaket davetleri, kabulleri 
aörülüvordu. V asmusun u iık 
ba:hçcsi vardı. Ora.ela bira f çı
lıırı başında zivafetler veriyor, 
bu ziyafetlere Takibostan ı,e'\h
leriııi dav.et ediyordu. Şeyhler 
hükf.ımet nüfuzunun tam mana
.sile hiikiım sürdüw bir schire 
inmekten cekincli 1 ·i halde 
V asın.usun teminatı; ı. ene -
rek Buşire geliyorlar, ona misa 
fir oluyorlardı. 

1914 temmuzunda Avrupa a
fakın a görülen bul ıUan Bu
şir sakinl~ri so ~k kani bk ve 
lakaydi ık> takh ettiler. Cıhan 
harbinin baslaması bile orada 
hevecan uyandırın dı. Hatta 
4 a<r stosta Vasmus İngiliz kon
solosh -unda bir öğle veme5ne, 
davet olundu. F.akat Vasmus 
bu davete icabette mazur oldu
ğunu, İngiltere ile Almanya a
ramnda b. slıvan ihtiliif u I; f ndi 
sini :bu nazikane ziyafete git -
mekt n alıkovduğunu. Alman 
samimi temennilerinin kabul e· 
dilmesini rica ettiğini bildiriyor 
du. Birkaç gün onra Vasmus 
Alman:yaya ça!'h-ıldıOı u~in kon
solo tuk dos ·alarmı :1oktor Us 
ternıan iRminde birine bıraka -
rak yola çıktı. 

()ÇüNCÜ KISIM 
Cihat, )"S:hut mut.a.4d8.; harp 

Abdülhamit içın Mu lüman
lann ittihadı büyük bir fırzu 
idi. Tatbiki kabil olup olmadı
ğını düşüımıeden ve bu husu.,,ta 
hıç bir gayret sarfetmed n sa
dece temenni halınde kalaı bu 
fikir 1914 de Türklerin ittıhadı 
ha ıne inl.ılab etmiştl. Bununla 
beraber g çen Cihan harbı baş
ladıgı zaman halife vardı 'e o
nun nüfuzu hala muhafaza edil

Adı üstünde 
''Halkcvi,, demek "halka. 

mahsus ev", yahut "hal- 1 

kın evi,, demektir. 
Türkiye Cumhuriyeti hükfl

meti "halkçı,, dır. Ondan ötü
rlidür ki. bu hükiıumetin ve 
memleketin dayandığı siyasi 
partinin ismi de "Cumhuriyet 
Halk Partisi· d" il ır. 

Demek ki, de\·let de, hükfunet 
de, Parti de do.ı,,örudan doğruya 
"halle,, ın kökünden fışkırmış -
tırlar, Lafın kısası Türk.iyede 
"halk,, hükfunet siırer. 
Şimdi bana: 
- Her Türk vatandaşın bil

dıği bir şevi tekrarct n maksat 
ne? dh e soracaksııuz degil mi? 
Anlata ım: 

Gazeteye Bigadan bir mektup 
geldi. Bu mektupta Bigamn 
"Modern ve her türlü çalışmayı 
kar ıla va.bilecek tarzda bir Halk 
evi binasına ka\'UŞtuğu., kayUe
dildikten sonra bu niizel, pırıl 
pml "Halke\•i,, ınde verile.n mu
samel'leı e ancak davetlilerin ka
bul edildi<Tinden bahisle demli
yor ki: "Fakat davetli olmıyan 
esnaf kendi e\ inde, kendi ıçın 
verilen müsamerdere davetıyesi 
olmadı~ı için eiremiyor.... , 

* Yeni, modem Biıııra Halkevi-
nin klitüphaneıı;i hakkıııda da 
bakın mektupta neler Yar: 
"Halkevi kütüphanesi eok JZeu
gin olmamakla beraber bütiiR 
ihtivacı karştlavacak vaziyette
dir. Ancak kütüphane sabahla
n t9) daıı (12) ye: öğledea son
r.a.lan da (13.5) den (18) c ka
dar açıktır. Rımı«i memur, han
gi esnaf bu saatlerde kütüpha
neye devam edin de kitaplardan 
istifade edebilir! Bu şartlar 
ıc;inde el"imizin kütiinhlı.nesin -
den tatil dolayısiyle sade talebe 
istifade edebiliyor. Kültür baş
ka, tahsil başka şeyler değil mi
dır~ •• 

* Gönlümüz istiyor ki mektup 
sal ibi ya yanlış, yahut da kü
çük 'bir ihmali izam etmiş onsun. 
Z ra ''Halkevleri,, için hu'kfıme
tjn ve p:ı.rtiııin nasıl dıdindlğini 
vakından bilenlerdenim. 
~ Bıga Halke' ı başkanının bu 
işle yakından meşgul olmaBım 
dileyeceğim. 

A. C. SARA ÇOGLU 

ed daha hayatta iken bilirim. 
~ ~ıın bütün kanı baŞlna 
~·. Dılfikii.rın kocası onun ga
hıbı~~archancslııde bile peşini 
~~ıyordu. Hüsnü söylediği 
dQr"".:rtıı Fazılı incitcbileeeğini 
~ ltii-nıüyor, her zamankı ne -

~dügu-·'ndenberi daha ziyade ran ta.yv.arc meydanla.nnda tahnp • k ••th• 
"'-~-· · • • :yfada,. edıhniştir. rı anın mı.1 ış su-göçmiiştü. Yağlı lekeli ceketinin (O.Ş. 1 ..,. sa ' Almanlar, müteaddit defalar tf ·ı .-. h' mek isteniyordu. Ancak bu nlı- ~---.!~~ıııııııııı~-... 11111111~~ 

ile devam ediyordu: 
~; Prensle mülakata gittim. 
}! ı ınuhteı,em salona aldılar. 
l>aer taraf yaldız ve altın içinde 
11-?'ll par1l yanıyor. Biraz sonra 
dı.ı.İtıs hazretleri t~'·if buyur
~· Gerdan gerdan altında, 
'<>b ında kırmızıya boyanmış 
~ a borusunu andıran upuzun 
'-t·:es; plastron boyun ~nı.n 
~ll ~de fındık kadar bu· mcı; 
~~tı !r·uyumcu dükkiınlıırının 
~kanina benziyor: Her par
~ nda pırlanta. zümrüd. ya
~ ~kler ... Yanm saat ka
~· rörüstük. Ne o benım sual
~tnden bir şey anladı, ne de 
bt; onun verdiği cevaplardan 
'lr llıana çıkarabildim; matba
ti~ geldını. keııdım ist~ığim 
~i 1 bir muı;ıkat düzcliim. Keıı
~e't'ıt .80rdum yine kendim cevap 
hl'ıliı-. Uydurdum. uydurdum, 
~ ıQan; zaten etıemmiyetlı bir 
tl cleğndı. Mlilakat ertesi günü 
~tı. Pı enein bir de resmim koy 
t~.~letıen sonra mntbaav~ 
';""ginı zaman telefoncu: lkı 
'1t defa Prens taraf ndan ara
ti dıgırnı söyledi. ' Eyvah! de
«a't'ıt: l-Ierif tekzib edecek,, on 
~~ika sonra bir daha telefon 
~~ld!k. Mikrofonu korka korka 

a~'lrna götürdlım. 
' t.. - Allo zatı alisi Husnü beye 

"'=Tid'? 
•• 1 . " 

~ -- Evet efendim. Bendeni-
.,, 
~ - Bendeniz Rıdvan - il -
'a k'adi, Prens Mohammed Pa

" atibi hususisi ... 
~tı·- Mii9erref oldum. Bir em-

ız ıni var?,, 
~~ Brens hazretleri şoh, soh, 
~ alade memnun ve mabsut ... 
~tı alileri mümkünse yarın 'l'a Balas otel öğle yemek da
,~ ec."r, mahzur yoktur... in-

aııaah! 

~rtesi gün Perapa.la.sa git
~'-' birlikte yemek yedik; ayn
~',\~ Prens: ''Hüsnü bey. Ben 
~ 1tı. ceride henüz abonman 
~k. Size rica ederim abonman 
~ıt n1Uamelesi ıle meşgul o
~llı!,, dedi. Bana açık bir zarf 
~ ltı: içerisine bir göz attım: 
~l'f şisman. "Efendim, eledim. 
~ •trı. abonman bedeli bu ka
~~bnez; fazla verdiniz., gü
._ ornuzuma vurdu: "Maleş 
~ileydi. üst taraf sizin zah-
~ · , aynldıkt:ı.n sonra bir 
~ atladım, hemen ydun: 
\ ı"1d t Mısır lirası! Mali'ım n... 

ız lırasından iki kuruş faz 

tiftıklenmiş yakasına kepekler rine yapılan ha.va taarruzJ:a. - bir noktadan Dnieper nehı ini re e S1 8 anma
dokülınü~tü: dız yerleri c;ııkık rından beri avcu tayyarelennın 
M'MtalonUOUll parça parça. pa- en büyük faaliyet gösterdikleri geçmeğe teşebb~ e~liŞle~ir. SJDID sebeplerini 

f uz n mahiyeti neden ibareUi? 

Hahfe ve Türkler süıınidir
ler. Şiıleı le sünn.iler aı aı;ındaki 
munasebet ortodokslada pru -
testanlar aradındaki Vn.zİ) ele:! 
benzer. Şiiler aıasında halifo -
nin mevlni s ın derece kararsız
dı. Asyadaki Müshimanlarııı 
çoğu da şıidir ve ~ıiiler n lıalıfc· 

r-- hn Fal.at bu teşebbuslen ve kop-çaları boyasız, uırtık pabuçları- bir gün o uştur. ı t 
nın üzeıine eski moda köhne Sabahın ilk ziyalan ile be- rii kurmak için sarfetnuş ol - anıa EVOr 
koltukların vıpraıımış saçakları raber Spitfires avcı tayyarele- dukları gayretler, boşa. gitmiş-
gibi inıv-0rdu. rimiz Fransa üzerine akınlara tir. 

Ak ol Almanlar, bu teşebbüsleri sı - Kahve içer misin Nazmi? başlamışlardır. şam uncı-
1 tt ta rasında bin kadar piyade ve is-Nazmı, rakıya düşkünlerin va kadar fası asız sure e -

baŞka mavie ka'l"<l't aösterdikle- 8.r.ruzlarına devam etmişlerdir. titıkim neferi kaybetmislerdir. 
• 'j• ,.. d"" b' k ·ı ti mu·· Dnieper nehrinin sağ sahilin-ri lhusumelte ·vüzünü burucıtur- Gün uz ırço pı o ar -

" l>' ef d'' s1' de mühim miktarda tank ve pi-du. Cebinden çıkar<lıgı- vakfon tcaddit d alar U§Jn8.n arazı -
1 · d ı vade kuvvetJeri :tabşid etmiş ota:bakadan titrek elleri.vle bir si- ne avdet ebniş er ıse e mu ıa -

lan Ahnanlar, 50 tank, altı t.ay-gara sarmağa çalışarak: rebe olmamıştır. b' 
ed Düşman avcı ta'rvareleıi ~ yıare dafi batarya ve ırcok du-

- Hayır, dedi. Teşekkür e- az miktarda idi. Ekse!'isi :tngı- ba .zayetmişlerdir. 
rim, d mın içtim.. kk'"lle . d ı-...._ Belçika hss~ri. Alnwt 

Çoktanberi berber makası gör liz hava teşe u rın en --~- yanlılanna taA8İfJ ~lmih 
meyen kıı·cıl sacları kulakları - ma:k çaresini anyordu · Londra, ı (a.a.) - Sovyet 
nın üstune dbkülmüş, o gün Kanadalı bir pilot birçok nıenbamdan alınan bir habere 
tı ..... .cş hn'"'""na ra<mıen uzun Alınan .M.esserchmittes tayya.- lı B l ikal ·- ~ ~··· uı be t t ş gore binlerce yara e ç ı, 
müddet taşıdığı kıllnı yanak - yareleri ile m ıare ye u u alınan son bu emir mucibmce 
larında çen sinde kendilerine İnuş bunlardan birini düşür - - Bnıksel, Gand, Amrcrsdeki has 
yuva vapmınlar gibi minimini iz- müş bir diğerini de hasara ug- tahaneler<len tnhlivc edilerek 
ler, çukurlar pe~da etnıisler- ra:~~~~yin gidiş ve dön~te başka şehirlere sevkedılmis -

1 di. . bombardıman teşekküllerimiz ler~·-s _ .... -.L...:nın· f--1.:v ti 
Fazıl bir söz açmak içın: avcı tayyarelerimizin refakatin au ,..~_..-• ..... 

- Nasılsın Nazmi? dedi. de olamk şimali Fransawn iç Londra, 1 (a.a.) - Rus çe-
Aı·kadaru, zıfirli parmakları- taraflarında hedefleri bomba- teleri Kareli Cumhuriyetinin ba 

nın bin ıntişkül-t ile yakabildiği lamağa gitmişlerdir. :r.ı kL-;rmlannı zapteden Alman 
d ~ · ve Fin lutalarını iz'aca devam 

~~~kd iki~~r:: aç~~~~~ lkt1S1d vakiıiHl 111111atı etmektedirler. Düşmaıım zayıf 
şekillerıni kaybetme re başlayan {Baş tarafı 1 ind sayfada) noktalarını keı;fetmeğ muvaf-
g· z1 nı Fazıla dıkerek: natta bulunmuşlardır. fak olan çeteler düşmana ağır 

lktısat Vekaletinin mühim zayiat 'erdirmekte, köprüleri, 
- lı:;t ! G .. rdüğün gibi... iki mevzuu olan demir ve ko- ve iaşe deoolannı tahrip etmek 
Demek ı tedi. İkisi de sustu- mür istihsallerini mahallerinde te 'e muvasala vollannda kü -

lar; Fazıl arkad ının söyleye- tetkik etmek üzere 26 Ağustos çük il.,,<unan mtlfrezel nne ~e-
ceği se\i hatırına getirmek için tan beri Karabük demir ve çe- ce baskınları yapmaktadırlar. 
sordu: Iik fabrikalarında ve Zongul _ Bütün yollara lağımlar yerleş -

- Ben !!Örmeyeli ne yaptın?. dak kömür işletmelerinde tet· tirilmiştir. Dü..,>nnnuı geçmek-
Ne aıemde id'n? ' kikte bulundum. İdare ve tekmil te olduğu bir ornıana her taraf-

Nazıni, kirli dişlerini göstere-
1 

elemanlardan işçilere kaduı· tan ateş verilerek Almanlara 
oek bır alkolik gühlşiyle cevap bütün teşkilatın yekvücut ola- ve Finlere ağır zayiat verdıril • 
v~: rak sarfettikleri gayreti ve te- ~kt~r ._..... w , 

- Ben mi? Ne vapacağım? ı min eyledikleri rnuvaffakiyeti Kömür istihsalimiz bütün ge-
Sürünmekte devam ettim. görmekle cidden müftehirim. çen senelere nisbetle tezayüt 

- Edirnekapısı civannda o- Bütün müşahedelerin ve bilhas etmektedir. Diinya harbi uzadık 
turuyordun aliba .. Gene orada sa arkadaşlarımın şuurlu ve ça ve genişledikçe istilısallerimi
mısın? feragatli mesaisi, işletmeleı·imi- J{' ait malzemenin teminı pek 

- E\et.. Gene oradayım... O- zin valilerden ve bütün mahalli tabii olarak zorlaşmakta.dır. Bu 
radayız.. teşkilattan gördüğü kıymetli ı nunla beraber teknik eleman lan 

- Kiminle oturuyorsun? yardımlar her yerde olduğu gi- mız bu müşkiilatla mücadele 
- Kıminle mi? Kiminle ola- bı bu bölgede de Milli Şefimize' için bütün kuvvet ve kabiliyet-

cak? Dadmıla... olan sarsılmaz bağlılığın ve Re- )erini sarfctmekte ve mu bet 
- thityarlaımştır değil mi? fik Saydam hükumetine olanı neticeler almaktadırlar. Türk 
- Yalnız ihtiyarlasa gene inanın meşkur ve feyizli teza- istihsalinde çalışan memur ve 

iyi!. Kötürüm oldu: yerinden hürlerindendir. Bu gibi tetkik işçi kadrosu 24 bine varmakta-
1 kalkamıyor .. Anlayacagın min-ı seyahatleri her birimizin kuv - dır. İşçilerin ne~esi, sıhhi duru-
1 d-er çürütüyor.. vetini, cesaretini arttırmakta mu çok iyidir. Havzanın devlet 

- Vah zavallı kadın!. ve büyük milletimizin sağlam işletmesine . mal edilmesinden 
- Ya ... Bir kere insanın tali- bir istekle ileri doğııı gittiğine beri işçilerin pavyonları, )emek 

hi tersine dönerse böyle olur.... bi7..i bir kat daha inandırmak - leri ve b"'tün içtim i ' ziyetleri 
Ot minder dayandıramıyorunı .. , tadır. Kömür havzasını kfımilen cı 3cli bır ihtimam mrvzulu ola -
Yüzünüze güller büyüöfuıü, kü- devlet1estirmekle bugiinlin müs rak ele alınını tır. Ayni zaman 
çü-unU altına ediyor. Bir müd- h;ilatına ra!'!men memleketin da randıman arttıra ak lnn bu 
det ben temizledim, fakat her y~ane kuvvet ve hareket m - ı timama itina ile de\•nm dile
seferıııde kıyametleri koparıyor. baı olan kömürün idilısalini em tir. Ankarayn memnun \'e 

nivct altına ~ bulunuyoruz. müsterih dönüyorum. -· ~ 

(Ba.<\'f J inci saııfaoo) 
tan, her mezhepten, her mes -
lekten, ve si asi akideden er
kek ve kadın hepimizi birlesti
ren, menfaatlerini, imtiyazla.rı
ru hukukun birbirine be.ı!lılığı -1 
dır. 

Bu sayededir ki bizi avıraea
ğını ve iceriden mağllıp edece
ğini sanan düşmanlara meydan 
oku0 abilirdik ve bu dü.cmıanla -
rın niyetlerini akim bıraktık. 

Bu düşmanlar, bugün halen 
verilen meydan muharebelerin
de başlıca Amerika muharip -
lerinin Amerika endüstrisi a
milleri, "ani iş vedcileriyle iş
çiler olduklarını biliyorlar. 

Hitleri ve Hitlerin na7.i kuv
vetlerini ezmek icin iktırlnn -
mızda olan her şeyi yapacağız. 
B u söyliyen Amttikar mille
tinin azmi • e vicdanı adına söy
lediğimi biliyorum. 

ye karşı merbutiycti gün g~ -
tikçe zayıflamakta ıdi. Gc.çen 
bü~ iık harpten ev,·eı bir çok 
.ecnebi alimleri, tarihçileri halı
fc tarafından açılacak cihadJn 
lslam filemi lir.erinde deh tli 
bir tesiri olacağını zannetmi -
!erdir. Aynı ümide Almanların 
aa kapıldığına şüplıe ~oktur. 
Yasmusun \e onunla b..rı..ber 
lrana gidenlerin, ondan soıu·a 
lranda faaliyette bulunanların 
bu maksadlarla vevk ve ıdaı e 
cdıldikleri anlaşılıyor. 

••• 
Vasmusun Almanyada askeri 

hizmete davet edilmesinden son 
ra Nidermayer ve Suneman is
mmde iki irisi göndeıildı. Nı
dermaycr Bavycra'lıdır. 1ranın 
bır çok y rlennı gezmiş, gor
müs ve iyice tanımı ı. Bundan Milli 

• • 
1 

• do ayı Alınan lıtikiinıeti onu in
ti ap edıyordu. Son derece sert, 
a ker doı;mus. askeri dısıplıni 
ikinci tabiat olarak kabul etmi.'7 

(Eılş tarafı l İQ("i sayfada) olarak kabul etmiş bir adam. 
rini teşyi için toplanan talebe -
ye hitaben • u sözleri söylemiş -
lcrd"r. 

Köy enstitülerine çok ehem
mi~ t verıyorum. Ve bu saha
daki çalı.cımaları yakından takip 
ediyoruın.Sizlere çok güveniyo 
nım. Sızlcrde çok ümıdımiz 
var<lır. Çalışmalannız<lnn çok 
memnun oldum. 

Bundan sonra da yine çalışı 
nl%. Her çalışmalarınızı da ta
kip edeceğim. Ahlaklı, vakarlı, 
haysiyetli insanlar olarak, yeti
fJ0niz. Köylerimiz sizi bekliyor. 
Köylerimizde siileri görece -
ğim. Memnun oldum. Allaha 
ısmarladık. 

Talebe hep bir ağızdan <Söz 
veriyoruz, çalışa.cağız. Sağ o
lun.) 

Ce\-nbını vermişler ı ve Milli 
Şefi heyecanla alkışlamı lardır. 

Saat 20.30 da sevgi ve saygı 
tezahürleri arasında Kızılçullu 
köy enstitüsiind 'll nyrıaln Rei
sicümhur İsoet İnönü Kadıf c
kale e gelmişlerdir. Kadifok le
de sercflerine bu akşam Cüm -. 
hurıyet Hnlk Partisi tarafından 
bir 'ya et ı;erilıni tir. 

Alınan orduswıwı magliıp edi
lem z malli'·ctini bu hasis a
damların tab ıııa medyun oldu
ğuna şi.iphe yoktur. 

Harp başladığı zaman Nider
mayer orduya iltihak etmiş ve 
Nansi önünde harp etmiştır. 
F.akat bir gün kendisine bir da
vetiye gelmiştir: Bu telgrafta 
hususi bir vazife ile bir memle
kete gidip gidemiyeceği kendi
sinden soruluyordu. Memleketin 
ismi yoktu. Nidermayer amiri
ne baş vurdu. Emir kabul et -
mesini tavsiye etti ve Niderma
yer evvela Münibe gitti, oradan 
da İrana, bundan pek az zaman 
sonra ben Nidermayerin mtt.a
nnı Kabilde gördiim. Şunemana 
gelince bu adam kısa boylu, şiş
manca fakat son derece zeki ba
kı h bir adamdı. Öteden beri 
Tebrizde yerleşmiştir. Orada 
marangozluk yapıyordu. Ev eş
yası imal ederek bir fob ika \ e 
mühim servet sahibi olmu tu. 
Fa nyı ana dili gibi biliyor, 
İranlılarla hn.-şir neşir oluyor -
du. Tebriz \ aktile Ruslar tara
fındnn muhasara edildiği zaman 

Suneman içınde idi. lranlılann 
dertlerine. yeısleriııe ıştirak te
mişti. 

Alatan ve nitk heyeü 
Gerek Nıderma. er. gerek 

Şunenrnn Almanyaya davet e -
d terek kt"lıdılenne ha\:ale eoıl n 
va ıfc ızah edihnişti. Bu vanfe
nın ne old~nu da biz ızah ede
lıın: 

Enveı P· o zaman Ha.ı'bıye 
Nazın ıdı. tanbulda cil Lan 
olunacaktı. Şiilerin müı U: des 
şehirlerı olan Kerbela i e ~ 
de bu harekete ır:abet etmeli 
ıdi. Bu ı;uretk btitün İslam uuil
yası cıha.cıı mukadd s0 tabi a
caklardı. Cihad füm olunur o
luıunaz Mısır,ılann 1.ranWartn, 
Arapların ve Türklenıı bir tek 
vücut gibi harekete gel~kleri 
ünıit ediliyordu. 'fi.irklerle Cer
menlerden mürekkep bir heyet 
Bağdnddan hareket ederek Ara-
bist.anı geQe.Cek. Efgan stana 
ka.dnr dolaşarak Efgan Emir ine 
Kayserın \e H-alif in becrye • 
!erini gotiirec kti. Bu hcdıye
lerle b rlikte Emire takdım di
lecek olan mektuplar Efgani ta
m cilt da davet edecekt. Ondan 
sonra fga i&tanın da har kete 
i lli k edeceği şuphesiz addedı
liyordu. 

B yl e harp me. 'ale i Hınd 
kapılamıda da yanm ) a b a
yacak ve İngiltere flindist.a da 
şid lctlı b r tehdiclle karsıla ınış 
olacal~tı. Hi.1distandaki bütun 
dillerle beyannnmcler hazırlan
mu tı. Bunlar Efganistandarı 
H1ııdıstana Eevkolunacak 'e hal 
ka dağıtılacaktı. Hindıstaııın da 
kiyan1 ed ceğine şüphe edilmı
yordu Hem yalnız Hind mus
hlman1arı değil, bütün Hindliler 
bu suretle mU.stemlekclerinin _ 
derdine dü ocek olan İngiltei e 
A vrupadaki askerlerini mUstem 
lekelerine göndermeye mecbur 
olacak, Alınanyarun yükil hafif
Jiyecekti. Bu da lıaı bin sonu,, 
zaferın ta. kendisi demekti. 

Efgaııi.st:ına gidecek Almaa 
ve Türk heyeti hazırla.ndı Al
ınan hcvet ine Vasmu , Türk he 
yetine de itauf bey ri~aaet ede
cekti. 

Fakat bu prcje hazu'lanu·ken 
ve tatbi..ine gt:eiımek üzere iken 
ke Jil rind n hizmet bekl n 
Nid"rmay r, ile ~ n av!li 
fikirdP idiler. litı i 'Deli k' 
d diler. Bu i ler o mc.:11lck tl r
de p k o kadar L la., tatb"k e
dilom .z!,, 



~ENJ SABAH ·-

L ~!~: ~-~~mt~rLı i B R AH i 8~] ilF 
_ Yenişinceye kadar .. İster- . Fili~li h~ı~ to!11!8.Ya ge-

se gece olsun.. tirecegıne kanıydı. l}ır tarafın-
Nihayet kavmakam ortaya dan kavrarsa yenecegini zanne -

çıktı. Elıl~ davul zumalara işa- diyordu. G~reş başladı. 
ret etti, susturdu. Sonra: . Hergelec;ı,, hasmın_a_ hep ters 

_ Bana bakınız!. Güreş yem taraftan w~ıvordu._ Filı~, has
şineeye kadar devam edecek.. ~ .. s~.ga almak ııstedigı· halde 
tşte bu kadar!. bır turlu ~uvaffak olamıyordu. 

Dedikten sonra: , Hergelecı, bu sefer hasmına 
Baş, di·ş, nezle, grip, romatizma 

_ Eğer böyle yaparsanız J!:i- daha Jrolaylıkla._ girip çıkıy?.rd~: 
libeJiyi mağlup addede~. Çün Bunun sebe~~erı .v~.. Çünku 
kü bende, yanımdaki ~ar ve h~n ~~şını bır .güreş 
-beylerde F'ılibelinin ~ el~~e des evel o~., Nerelerı boş, 
teklenmiş olduğunu gormuşler - ne~~en _dolu bilıyurdu. 

Nevralji, Kırıhlık ve Biltün Ağrılarınızı derhal heser 
itabında günde 3 kaşe alınabilir, TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ, 

Her yerde pullu kutuf&rı ısrarla tsteytrıiz, 

dır Fazla gürültU istemem.. Gureşın onuncu dald.kalarına 
Diye kesip attı. doğru Filibelinin Hergeleciye 1 rj'antı'nde bı'r kaç bin Almanın 
Herkes susmm~tu. Laf değil, daldım görüldü. Hergeleci der- " 1 

k m1akam lı bu .. Bir emir v~ lı~l ?ovundurukln ~ukabele et- İSffiinİ İhtiva 8d8~ bif IİSf8 
ı . Herge.ecı) ı 2 1ıp ilim ettı- mışti. . . ~ d k 1 
r .,1 • Fak. t b ,ni ra hacet kal- H~ı=elecın.m boyun<lurugu mey ana Çl arı m!Ş 
madı. ~~umdu. Bı~ ~nda, ~hasm~nm Nevyork, 1 (a.a.) - Ncw -

H rP'eleci, kavmııkamın em- ı~filıın~ ~esmı~ti. Solugu kesılen york Hernld Tribwıo gazetesi 
rrnden sonra hızlanarak hasm.ın Filıb?lu~m agzından salyalar şöyle yazıyor: 
iızerine cullandı. Kuz kanadı ıle gehı:ıı_ştı.. Arjantindc oturan ve her hal-
büküp çekerek Filibellyi öne al- Filıbelı kızmıştı. Boyunduruk de bu memlekette nazi memur -
dı tan boşandıktan sonra tekrar l~ı gibi teşkilatlandınlmış olan 0

Durduramadı derhal bir iç Hergelecini? paçalarına }mli. bir ka.ç bin Alman isimlerini 
kazık taktı. OnUne çekerek pa- . ~ez-:el~ı, _boyundur~gu ye- ihtiva eden bir listo. meydana 
çaya "apıştı. Ve hasmını elsiz, tiştimıışti. Bır sıkı !><>guntu da çıkarılmıştır. 
ayaksız askıya aldı. ha oldu. Bu sefer kı daha ber- Bu Almanlar hakkında Arjan 

- • • .. ~ • • ·' ' 11:. .. ; -

SABAH, VE' AKŞ~. 
- , ................. 11'1 .,. • 1 ···-

tlltlerlabl ~ 
Filibelinin pesetmekten başka ~ttı. Filibeli naçalan bırakma- tin hükumeti tarafından gö&te-

çaresi kalmamıştı. Yoksa te- J?a meebur ?lmustu. rilen sabırsızlık ve bu sabırsız- ==================:======:;:======= 
pe taklak kırarak mağliıp ola- Boyunduruktan boAanan Fi- lığın harbin mukadderatı hak-

Yiiksek milhendis melıtebi caktı. Filibeli hemen eliyle Her- libeli, tekrar tekrar hasmının kında Arjantin efki.n umumi • 
gelecinin ay~ yurdu ve pes paç.alanna indi. Hergeleci de yesinde hisıl olan kanaatten 
etti. tekrar tekrar boyundurukla pa- mülhem olması keyfiyeti listede 

Hergeleci, has~. old~ çalarım hasm.ımn elinden aldı. isimleri kayıtlı olanların. Alman 1941 - lOıd ders senesi talebe ka71t muameleeıl !Eylülden itibaren 30 
yere blraktı. Ve, galibiyet te- Filibeli, o kadar inadlaşmış, o sefaretine tibi olmaları keyfiye Eylaıe kadar sabahlan yapılacaktır. 1 

mildilrlilğilnden: 

mennasım çaktı. Zavallı Herge- derece gözleri kararmıştı ki, o tinden daha manidardır. Birkaç Fazla tafsilAt için mektep idareti ne müracaat edilmesi. (7502) 
leci boş yere bir saatten fazla kadar sıkı ve boıhıcu, boyundu- hafta evvel alınan raporların =================.======= 
.. a ...... vanwnıA oldu. rtıklar ·•edii{i halde yılmadan bu"yük' bı'r k·-ı Arjantiııin Al 6

Pmbeli:--;uhayet pesederek Her~elecinin naça.Ianna imq.elç- manların can-;;;; sıkabilecek ted: lstanlJul Elelıtrllı, Tramvay ve Tilnel 
~l\ip olmuştu. Hoş pesetme- ten çekinmiyordu. birler ittihaz etmekten çekin - t ı rl ild.n ·•a "'il d 
miş olsaydı, sırtı~ vuracak- Filibelinin maksadı, hasmım mediğini göstermekte idi. Bun- iş/e meıB Umum m urıı g n en 
tı. Cilnkü, Herpelecı hasmını zayıf ve okkasız 2'ÖrdUğU paça- dan da iktisadeıı tamamile Av- 1 - Beyazıt meydarunda takriben 9900 metre murabbaında asfalt fO:-
tamamiyle askıya alınıştı. Aşır- lanndan kavrayarak yenme)Ui. rupaya ba.ğb bulunan Arjantin- se (Topeka sistemi) ineaatı ifi pazarlık suı-etile ihale edilecektir. 
mak Uzere idi. Hergeleci de bovundunık ma- lilerin Almanlar muzaffer olduk 2 - Muhammen bedel metre murabbaı 432 kunıştao 38.880.- ll-

Herıelecinin Filibeliyi yenme- nevrasını mükemmelen idare e- lan takdirde kendilerine fena radır. 
ai mUhimdj, Başaltının ~u nam- diyordu. Filibeli yıhna.mıştı, Fa- bir gözle baknıalanııı istemedik a. - Muv~kat ~r'UJi liradır. 
dar -!!iıliıranmıa ErıeTçeli j;ara - kat daJDlas1 devam edip dmıır- leri -anlaf11111aJrta. idi. Alman ill- / ' ~Pazarlık 12/9/1941 cuma IDnü saat Jt,de Metro hanında 5 ind 
fmd.a mt8dllD ~·r!mpe -aaaa1 ken ba sefer de h1imrıımn paça- tiraslanna vurulan darbenin katta toplanacak komisyonda yapılac~.ı~tır. 
mühim olmudı. ~- lara indiğini ŞÜIYJek sür'atiyle kuvveti büyttktür. Şimdi Alman 5 _ Bu ile talip olanların Metro hanının tüncü katında Levazım 

WNı:-.:.-ı- taraftarları ve ...-. "rdU faali · la k 
• uauaMUR v go . ların Arjantindeld yetine MüdürHll(lnden parasız olarak verilmekte olan şartnameyi a ra mez-

tanbullular bir oldular. Bu mag- Filibeli boYlıJld .;;.... · aed çekilmiş olacaktır. Bundan kt1r 8iln ve saatte muvakkat teminat ve kanuni veelkalarile J:omisyonda 
lObiyeti bir türlü hazmedemi- · ·' · ""1a'6 yetiş- maada Li.tiıı Ainerikada. Arjan- hazır bulunmaları. (7732) lardı. Onlann mtttaıeası şu tirememışti. Hergeleci, ""açalara 
widi~ in.~ek~e . ce~iştirmesi bfr oldu. tinin nazi faaliyetlerine mUsaa-

. Filı'beli r.ineli ile yapt.ılı Filibelı '"'Üçlukle kendini yere at- de etmeyen diğer devletlere il
.• ,H.......... fazl~ ezilmişti. Bu se- m.ıştı. Yoksa sırt üstü gidiyor - tihak etmiş olması Latin Ame
b;~teailmiştir. Yokaa F..Rr- du. li_ _ _, rika efkan umumiyesinin Hit -

li u -enemez Değil onu E- Şu kısa dalışlar g&iıenyordu lere karşı te&aınüdUntı gösteren 

Toprak mahsulleri ofisi lstanbul 
,ubeslnden 

--
Umumi deposu: Z. SAl-llM A.N, Sultan hanıafl1 

Camcıbaşı han ---~ 

fi'•••••• Ana - İlk - Orta ve Lise 

J 

ı:.ı: Hayriye Lisesi ı;:~~ 
Fatih: ~hane başı 

~ıt içip her gün 10 dan 17 ye k.ıdar mektebe ınür:mıat. Eski tal 
kayıUarının yenile nmesine 8 Eylule kadar devam edılecektir, 

Telefon: 20.,30 L·nı•••••• 

İstanbul Belediyesi ilanları 
Kapalı çarşıda Kalpakçılar sokağında kfıin 11 numarab dü 

sene- l'Jiüddetle kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. 

lık kira bedeli muhammen! 123 lira ve ilk teminatı 9 lira 25 k 
Şartnamesi Zabıt ve Muamelat Mudürlügü kaleminde görülebilir. 
8/9/1941 Pazartesi günü saat 14 de Daimi Encı.imende yapılacaJctır. 
llplerin ille teminat makbuz veya mektuplarile ihale günü muayyeO 
atte Daimi Encümende bultmmaları, (7454) 

Yllıselı Ziraat enstltli•il 
relıtörlilğünden , . 

Taleb~ye ilan 
ı - Bu )'11 tectt edilmiş olan askeri kamplara 10 .,.ltll 1941 de 

nacaktır. 

2 - Yüksek Ziraat Enstitüsünün kamp ile i.18ıli erkek talebeleri 1 
1111 1941 sabahı Ankarada bulunacaklardır. 

3 - İkmal imtihanları enstitüde ilAn ~ilecek sıra üzerinden S 
Birinci teşrin 1941 arasında yapılacaktır. tkmali olan talebeler B 
rin ayının birinci günü enstitüde ola0"'8klardır • 

4 - Bu sene Orman Fakilltcsinln ikinci sınıfındnn üçüncil aıaıf• 

rrilıı veya ıkmate Ttal.mı; talebelerin kampı da Ankarada olacaktır. 

~~ıelc;;i ~ile ,,ene~ez. ' ki, Filibeli ile ~e~~lecı arasında "y"'e"n"i"b"i"r"d""e"'li"ldi,...'r,....,..,..,..,..,..,....,...'"""""' 
Dedikodu büyümüttti. Bütün fark vardı. Filibeli belki_ on .k<:-

.. kaşalar oldu Ağalar re hasmının ... açalarına UUJll§ti. 
gccebemJeuna ki taraf ohnuDJardı. Likin bir şey vapamaırnıtı. Asker aileleri

ne yardım 

KEPEK ALICILARINA: ll f 
Değirmen ve depolarımızdaki mikset ve kepek satışlan '1er gQn 

5 - Orman F akUltesinln Bahçeköy kısmında bulunup ta askeri 
ile alAkadar olanlar 6 Eylülde doğrudan doiruya 1staııbulılaki · lakültıl 
mında hazır olacaklardır. 

ve Y r ı .,, Fak H 1 · b' ; .. ;.,...,. has Hoş, düğün ve güreş bitmişti. at erge ecı, ır .&&U9"". -
Artık ertesi gün herkes yerli mını kapn> bastırmıştı. Filibeli 
verille daiıJacaklardı Hergelecinin elinden kurtulmak 

Filibeli tarattarıari intikam İgİJı çabalandı. Li.kin, .on daki~a 
almak icin ortaya bir iddialı IWiar altta kaldı. Nihayet bır 
gürelJ attılu. ...,...,., töyle di- baakı ile dönebilip kalktı. 
yordu: Her iki taraf ta gtlJ'e4e aım 

- Bb ftlibe)ktea tarafa elli sıkı giriyordu. Gözü pek idiler. 
lira altln koyanz. Onlar da koy- Hergelecinin niyeti bu seter ıtt-
sunla:.·. reoi çarçabuk bitirmekti. 

Nihayet, sabaluel kanır veril- Fillbeli de bqka türlü dil-
di. Filibeli taraftarlarının kara- lilruniyordu. O da hıumunı ~
n idi: çabuk ortadan çıkarmağa çalı

IU Eğer EP.rc;eli, Filibeliyi pyordu. Bu sebeple iki pehliva-
yenerae elli liramız var.. nın birbirine hücumu bu sebep-

Meseleyi Deli Hafıza da gelip ten ileri geliyordu. 
anlattılar. Hernleci, \l_yuyordu. Hen?eteci, ıWnnım dahılar -
Çünkü çok ''Ol'gUDdu. 06le oldu- dan yıldımııştı. Filibeli, bir 
tu halde y~tıvonlu. ik' d f dah ..ıı-•- dedi 

Deli Hafız, cevap verdi: ı e a a wuayun, · 
kere Fakat zehir gibi boyundurukla.-

- Pekili.. hkat bir n yemekten bqka bir şey yapa-
de İbrama soralım!. madı. Hasmı okkasız görüyor-

- Çaiır da aor!.. du amma, fevkalide çetin ve 
- Şimdi uyuyor .. Sonra ce- kuvvetli idi. 

vab;ı~ririm.. Filibeli, nihayet Hergeleciye 
İb ı. kalk-·a+· Del' Haf bir kaz kanadı girdi Bu da, el· ram, UU9W· ı ız: H 

1 
. 

--.. İbram, Filibeli ile bir gü- ense ile erge ec:yi savurayım 
reş istiyorlar. derken olmuştu. 

:Oeyince, tercddüd etmeden: Hergeleci, elense ile hafif bir 
- Pek8.ll! surette öniinE: doğru temayill 
- Elli lira koyuyorlar.. edince, Filib ... Jı kaz kanadı gir-
- Bırak parayı şimdi usta! mişti. Hergeleci kaz k. .• nAdım 

Pekfilct. ıriireşirim !.. veyince hic zorlamamıştı. Has-
- Bi::ım taraf da elli lira kar- mmın ne yapacağını beklemi-

şılık ko,,uyor .. dedi. yordu. Cünkü Hergelecinin ya-
Hergeleci, güreşe hazırdı. Fi- pa.cağı hazırdı, ve kolaydı. 

libeliden hiç yılmamıştı. Güre- Fih'beli, kazkanadı ile hasmım 
mr gününü kararlaştırmak li.- çevirmeğe teşebbüs etti. Bilke-

(B•ı ur•fı Birinci uyf•d•) 
liralık ihbar hl\kkmda, ihbarı 
yapanlarlf' aktedilecek muka -
'ftlelere dair riyasete verilecek 
sali.hiyet ve asker ailelerine 
yardım kanunumm şehrimizde 
tatbik ?1unac:ak mükellefiyeti~ ı 
rine daır venlecek karar teşkil 
ediyordu. Şehir meclisinin ilk 

ile 12.30 arasında hazır bulundurulan memurlarımız tarafından Tıcare.t 

ve Zahire .Borsuında icra edildil nden almak istiyenlerin mezJulr ma-
haldeki memurlarımıza müracaatları. (7490) 

DOKTOR-

HAFIZ CEMAL 
Lokman Hekim j 

DabDlye IOltebRUlll. 
Dtvanyola 

Yu~ 
Bütün ~. cayır cayır yanar

ken, biz bul1ok ve rahaUık içinde 
yaşıyonız. Bunun kıymetini bile
lim. Difimjzden ve sırtımızdan 
keselim, tasarruf bonosu alalım. 

Uluul Ekonomi ve 
Arttırma Kurumu 

celsesinde bu iki maddeye dair ••••••••••• 
teklifler alakalı encümenlere 
sevkolunmuştur. 

İldaei eelle 
Şehir Mectiainin ikinci celse

si yine Vali ve Belediye reisi 
Doktor Ultfi Kırdann riyueti 
altında ve saat tam 19 da açıl
mııştır. 

Bu toplantıda belediyeye 16 
pıilyon liralık bir varidat teklif 
eden avukat B. Hlmid Şevket 
ince ve Suat Tahsinin teklifle -
rine ait muhtelit encümen maz
batası müzakere ohıımıWJ ve u
zun mUn~kl.falardan sonra 65 
mevcudun 35 ekseriyetle kabul 
olunmuştur. 

Asker ailelerine yaıdun ql 
Büyük Millet Meclisi tarafın

dan kabul olunan asker ailele -
rine yardım kanunu bazı mü • 
kellefiyetler ihdas etmektedir. 

Kanun her şehirde bunlardan 
hangilerinin tatbik olunacağını ı 
.tesbiti o şehirlerin umumt mec
lislerine bırakmıştır. Şehir mec 

l1si dtln im huswıda belediye 
riyaaeti tarafından teklifi ka -
bul etmiştir. Bu teklife nua
ran: 

5 Eyltıt cuma gölrUnden iti -
haren febrimizde elektrik kilo
vatın& bir kanıt, havaguı fi
yatlanna 20 para zam oluna -

Viyolonsel dersi 
BtR . r()RK !JA YAN METO

DİK OLARAK VİYOLONSEL 
D.l!!RSt VERMEKTEDİR. tSTEK
LtLERtN YENi SABAH İDARE 
ŞEFIJQtNE llURACAATLARI. 

caktır. Bu zamia.rdan tramvay v....,._......,._......,_::::~~ ....... 
idaresi ve sanayi müesseseleri 

1 istisna edilmektedir. - 'Yeni ne,riyat 
Aynca Haliç vapurları müs - __ ....._ ________ _.. 

tesna olmak üzere şehrim~e " islim • TOrk ansiklopedisi 
ki bütün nakil vasıtaları binnci 
mevki fiyatlarına ı kuruş, ti- 18 inci sa71sı mühim makaleleri 
yatro ve sinema ücretlerine yüz muhtevi olarak intişar ebnlştir. 

de ıo. kunturat mezbaha r ''Yenı· Sabahın 
ve bil rilsumuna % 50 zam " 
yapılmaktadır. ·u 

1
. a. 

~ tarafta:zı muJuu.:bei h~ han ıyatıarı 
susıyelerde vandab safıyelen-
nin yüzde ikisini yardıma muh- Kr. 
taç aaker ailElerine tahsis ede- Batbk maktu olarak '160 
ceklerdir. Birinci •Jfada &aDtiml 600 

zımdı. Ve nerede olacağını... rek döndürecekti. Hatti bira- 11&••••••••••••••••••-~•••DırQ 
J{~'\iıılalı afrakr bir araya gel- ralık ellerini bile hasmının sır-ı TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ikinci ,, " S50 
Ugtineö ,, ,, 800 

dı. Giireşin Kavalada olmasını tından kilitledi. 
istediler. Güreşin bir hafta son- işte bu sırada Filibeli hasmını ı 
rıı Kavalada yapılmasına karar venevim derken kendisi teltlike-ı z R A A T 8 A N K A S J 
verildi. ye düştU. YUzde yüz sntüstü 

Pehlivanlar ve taraftalan 
1 düşüp venilivordu. tturulU1 tarlbl:. 1188, _ Sermayesl: 100.oeo.ooo Türk Unw. Şube ... 

Kavalalı ağalann çiftliklerinde Hergeleci kazkanad.ına kit- r AJana adedi: 185 
yiyıp içeceklerdi. Ienince deprendi. Ve biçimine 

Filibeli, bir hafta mükemme • getirerek birdenbire yılan gibi 
len dinlenecekti. sıyrıldı. Kollarını bir çelik yay 

Kendisini btısiye ve idmana gibi büzü... vukan kaldırarak o
kovaca.ktı. Tabii Hew.eleci de lanca. kuvvetiyle sıyrılmıştı. 

• boş durm1yordu. O da besleni - Sıynlmuivle de hasmının paça
yordu .. Güreş iddialı idi. Ve, Iarına inmişti. 
hususi olacaktı. Filibeli neye uğradığını şaprt 

Fakat 2'Ül'eşi tşidenler duııır- tı. Hasmuıll\ elinden kurtulmak 
muydu? Kava18da. düğü&, olu- için dönüp lsendisini yüzükoyun 
yomıu ıtbı ]aerkea toola.nd.. vere attı. Hergeleci hasmının 

Filibeli de, ~eci de tam üzerine ~landı. 
formund id !er. :Xrtdi: ortada Her nehlivan belki kazkana
yol'Fllllluk fHfı.ıı me..,eleei de dmdan böyle sıynlabilinü. Bu, 
yektu. Güre!'! kuruldu. Cuma na- o kadar mahirane bir ovun de-
mazından sonra başladı. ğildi. Fakat, sıyrılmakla bera-

Caz~11'1 bağıny~rdu: ber hasmın paçalarını bulmak 
- Güreş kraıı kırruı.,d1r .. Be- o kadar kolay değildi. Az kal -

rabere yoktur. Yenişincıye ka- mıştı ki, Filibeli yeniliyordu. 
dardır. Bez vermek, göz silmek, Filibeli, sakar hasmının bir 
auva "'itmek yoktur . türlü elinden kurtulamıyordu. 

İlıllf.ll•ım yağlanmış bekli - Gene pençesine düşmüştü. Ne 
ıorlardı Caz~r, dualarını yap.. vapsa muhakkak mukabil bir 
tı, mevdana salıverdi. Ha iki manevra ile tongaya kendisi dil 

Zirai ve ıı..rt her nevi hl\ka muamelelerl. 
Para blrllrtlre•lere aa800 lira ikramiye verlvor. 

Ziraat BankMJnda kUmbarall •e dıbenm ıaaarru:t ~ en 
az 50 lirası bulu:ıanlara aenede t ftfa çekilecek kur'a ile aeatıdakl 
pllna ıöre ikramiye dıılı~.caktır 

4 edeci 1.000 Liralık 4.000 Lir• 1100 •deci IO Llretık 1.000 Lira 
4 • 100 • lLOOO • 120 • 40 • 4.llOO • 
4 • llO • 1.000 • 1IO • IO • 1.200 • 

40 • 100 • 4.000 • 

DiKKAT: Renplanndakf paralar bir Mne lçtnde 50 liradan ..-il 
dOtmlyen)eN lkramb'e çaktıtı takdirde " 30 fazlasfyJe wrfleeektlr. 

Kaı'alar .... dirt defa 11 Mart, ll llazlraa, ll EJ· 
nehlivan da yay gibi idiler. Can- ı tü"·ordu. l 
b peerev ''apWar.. (Arkası ftl') .. ______ ml!llll•----------• M w ll BlrbMılMama tarihlerinde gekllecektir. 

Dönlüncö ,, " • 100 
Detbıol ,, ,, 75 
Altıncı ,, ,, 50 

iLAN 

Adana Birinci icra memurlu
ğundan: 
Aadananın Kasap Bekir ma

hallesinde iken şimdi ika
eıetg&hı meçhul .Mustafa 
oğlu 

Keresteci Kemale 
Adana !!lulh Bi'lqci Hukuk mah

kemesınin 18/7/1941 taıihlı ılAmlle 
tsmail Hakkı ö~lıya borçlu 
\ oulundutianuz masar,i.l1e birlıkte 
f143) ~irı:ı Ye ilAn maııı-Wriru ilA
run neşrinden itibareıJ.: biı- ~ için
de ödemediğiniz takdırde cebri icra
ya ve gereken kanuni muameleye 
başlanacağı icra emri makamına ka
im olmak iızere ilAnen teblii olu-
nur. 

1501/ 941 

Sahibi: A. C•m•leddln 8u•9o§lu 
Nesriyat Müdürü: M.oıt Çetin 

Basıldığı yer: (H. Bekir GUreoyl•r ve 

8 - Yüksek Ziraat Enstitüsünün bütün fakUJtelcrinde tedrisata S 
clteşrindc başlanacaiından erkek ve kız talebenin ikinci teşrinin ilk 
enstitüde bulunmalan lizımdır, (5837 - 7210) 

Eritilmiç sade yağı alınacak 
Kastamonu GöllılJg enstitilsü ve ej/I 

me1r Jninu mildi1rlilğünfle.fl 
1 - 5000 kilo Urfa me111ell eritilmiş sade yap kapalı zarf U'lulile 

abnacaktır. 

2 - ihale 10/9/941 Çarşamba günü saat 15 de Kastamonu 
Mildürlüiü odasında toplanacak komisyon önünde yapılacaktır. 

3 - Te.k.lif mektupları 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesin• 
tanzim edilerek ihale saatinden bir saat evvel 'komisyona verjlmr 
calttır. 

4 - Şartnamesi her ıün Kastamonu Maarif Mı.idürlütünde ve 
monu - Göllcöy enstitüsü ve etitmen kursu müdürlüğünde ıörillebilir· 
teklller belli gün ve saatte komisyonda hazır bulunmalan ve 2490 
kanunun 2 inci ve 3 üncii maddelerindeki evsafı haiz bulunmaları ilb 

(5921) (7483) 

Kilçüh tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
KEflDELER: 4 fub•t, 2 Mayıa, 

1 Ailuatoa, 1 lklnolt8fl'ht 
tarlhlerlnde yapılır. 

1 adet 2000 Liralık = 2000.· -
a .. 1000 > = aooo.- • 
2 > 750 > =- 1600.- , 
f > 500 > = 2000.- , 
8 > 250 .. = 2000.- , 
u > ıoo > = uoo.- ' 

80 > 50 > = 4000.- t 
300 > 20 > == 8000.- , 

A. Cemaleddln 8ar•ço01u "'•tbHıı) ••••••••••••••••••••••• ... 
... .-.... .... llilfliiıli.........~~~_;__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--


