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Çarpışan 
iki tez 

'jsovyet harpı 
tebliği 

1 
~· Jltilleti:n ....... ~ •• 
a, l:elklm t.gia etrneaiıti 
~ Devktkrl Jcaltal 
~ harp derlwıl hiterdi. 
~ Şe/kri LeWileri, 
.;ıer;ı Y112oslavları, Ar
~tlan mukadderatlannı 
4 İ bildikleri gibi tayin
a_11 •erben bırakıgor mu ? 
\ 1flfl/in sarih bir cevaptan 
"•A,..,'" Jcalaca;ıntlan emin 

•l>ı·ı· . ırız. 

ir taraftan harp devam 
ederken diğer taraftan 

~ . propaganda harbi de !a
Wi~~ art.ttnyor. Gerek m~
\~. gerek mihvP.rin bü
~ })ropaga.ndalan biruıci dere
.... --~bcl Avrupa nızarnı 
~lnda toıWınma.ktadır. Esas 

~
anda. budur. Bugünkü 
kazanacağı taraflarla as-

1..- hari:rin bile başka bir şeldl 
~ kM»l görülebilir. 
lıı....ı~ misakının senei devri
~i.n gelmesi mihverin At
~ anlaşna.sı aleyhinde hü
.. ~ ve kendi niuwılannın 
~ YWıaek ve daha elveı_i~li 
~kana.atini yaym~ ı~ın 
~ aarletmclerine vt'Sile 
~etti. 'Mih\"erin yeni niza- • *'"" dair mat.buat ve radyolar
L~ :n~yaU büyük bir 
~ ile takip efmellte ve bu 

mlphem t:l..r&if'lanru 
H~aw izahat aramakta 

"' Milli Şef 1 
noiliz ve Danimarka 
kralları arasında 

Su g~~ ~::=~ Tebrik ve teşekkür 
~ nazuia.nndan Maclıa.in'in telgrafları teati olundu 
~})anın miıhver tarafından 

. ' 

Rus Kmmay euba.ylariyle luKan turken 

ı General 
Vavel Tahranda 

MC 

Oradan Tiflise 
gitmesi muhtemel 

Tahran, 29 ( a.a.) - Gen~ 
VaveJ Kafka.svanın müdafaası 
ve İngiliz mali..emetiinin lrandan 
geçmesi meselelerini tetkik için 
buraya gelmiı:ştir. General gue
t6Cilt•rin suaiıerine cevaben: 

iki Rumen 
tümeni 

imha edildi 
Kınmda bütün 
taarruzlar 

önleniyor 
Moskova, 29 (a.a..) - Bu ~

bahki Sovyet tebliği: 
28 J.~yli'ıl gecesi kıt'slerımtz 

bütün r.ephe boyunca muharebt>:
lcre devam etmişlerdir. Cephe • 
nin cenup bölgesinde 2 inci ve 
4 üncü Rumen piyade tümenleri 
imha edilmiştir. Düşman sul.ıay 
ve er olarak 2500 ölü vermiştir. 
300 esir alınmıştır. 

Moskova, 29 (a.a.) - ı«-smt 
tebliğden başkaca bildirildiğine 
göre Almanların gerisindeki 
Rus çeteleri tarafından 70 AJ
~ subayı ve eri öldürillmfu} 
bir ~ok harp maJremcsi ve 20 
kamyon, 10 petrol kamyonu tah 
rip ve 200 sandık konserve. ili<: 
kışlık elbi~ zapt.edilmiş ve mm 
dan başka şimal cephesinde de 
60 Finlandiyalı öldürülmüştür. 

K ınmd.a tatır1UZ1.ar ihıletıiyor 
Londra. 29 (a.a.) - Gelen 

haberlere göre, Almanlar Kınm 
biilgeeinde kara yollarına ve do-

1 ni2 yolkuına şiddetli hava hü
cum?an yapıyorlar. Fakn.t Kı- ı 
nm bcna.hında bir terakki kav
detıniş gibi görünmüvorlar. Hü
cumlar hep önlenmektedir. Bu· 
gUn cephe boyunca şiddetli mu· 
harebeler olmakta.dır. 

~ -'~ Ankara, 29 (a.a.) - Reisi-S ülen yeni uiuuııına temas ciimhur İsmet İnönü doğumu 
~ eözııeırine tesadilf edildiği yıldönümli müna800etiyle 
....__~, Rumen ve 1taly~ kendisine İngiltere Kralı Al
~ da mubt.ellf neşrı- tınCJ George ve Danimuka 

"Ka.fkasy;\ kuv\•etleri başlm- Bi ,. • lf IS·nm· 
mandam ile görüşmekliğim ıu . r :YiÇrl gaz 1 

~ .... ~ --~vmnştdet etmUr.emO~ Kralı Christian tuafından ~ ildldiği rivayp,t ...._ 

zumıu görüldüğü takdirde Tifli-
ae gideceğim. Fakat şimdilik p!k mühim makal&Sİ 

"'~ t;H.J~ tue ~ gönderilmiş olan tebrik ve iyi ~ Budlyl'lllli 
lun dilek telgraflarına teşekkürle 

~ maltlc bu uy~ mukabelede bulunmuştur. Bir habere göre: 

R~ya gitınekli~ ihtimali T Q k • 
udır.,, ôeın~ ve bır lngiliz kuv·. r 1 ye 
vei scferiyesinin Ka.fkasyaya gi-

~~ DeYlet Namı Mac- ._ _______ _. . 

~ ;~":'ı:"A~:: italyanın Budiyenni kurşôna 
deceği hakkındaki radyo neşri- h t 
yatları için radyo spikerlerinin a r p e n 
söylediğinin daima doğru çık • 

'~
1

~:iı~~iç:; Tahran büyük dizilmi~ 
madığını ve lranın istilam tak - d 
diiinde İran ordusunun kullanı- m a 5 U n U f 
lıp kullanılmayacağı hakkındaki 

~etten ibaret olduğunu 6Öy - E I v 
ta: ar, A.'Vnlp&yı sulha pek muh- Ç ı• S ı· 

mıal için de: Bu meseleyi tetkik \ »0• 

için henüz vakit bulmadığını Bu kıc:. da harbe 
.-.:. gördüğü M;in tecrlibe dev- Buna sebep Mareşalin ~;011 
~çıkarak ta.tt>ika.t dev - Dünkü Ankara Ekspresi· muvaffakıy~uği imit 

ilave etmiştir. ~ 
"""l"V'..."""'~~~~""'"""""""~~ 1 ___ ......; _______ _ 

.... ~ ...:-..; ... zamanı gekliğini h . ~~:;~ini iliveediyor. o. ile şe rtmize geldi Rumen radyosunun Tas ajan-
ıt::'l kanaatin~; .Almanya m.ağ- lranın İngiliz ve Sovyet ordu- sından aldığı malümat.a atfen dün 
~ N..__ lan tarafından işgalinden son- gece Ankara Radyo gazetesinin 
~ """"5a bütün Avrupa Bo~ ra, !randan ayrılmak mecburi- verdiği bir haberde Sovyet ce-
.._. tWılikesine maruz kalacaık- . dek Al el · · I ... aı.. d M 
~-Cene aynı· ........... , Atlantik yetm alan man çısıy e, nup orduları b~uman anı a-
~~esini kiti derecede va- kolonisinin ~ geldiğini reşa1 Budiyenni, son harekat 

Çörçil dünya 
vaziyetini 

bildirecek 

' girmeyecek 
Çanakkale Boğazı 
"Denizlerin en geçilmez 
~e en müthiş geçitidir,, 

~titi huımıyor ve bilhassa ham yazmıştık. esnasında göstermiş olduğt) mu
l>ün sabah da, İtalyanın Tah- vaffakiyetsizliğinden dolayı Sov 

~ işlirlk edeoek millet- ran büyiik elçi.si ile,, elçilik er- yet hükümeti .tarafından mesul 
~ daha çok tarailat. karu ve tranda.ki 4.70 kişilik bir addedilmiş ve hakkında verilen Bu günlerde Avam 
\ ~acıw~~rbu sözleri clikıkat- İtalyan kafilesi Aııkara ekspre- ölüm kararile 28 Eylülde kur - kamarasında iza-
4. gözden geçirilirse mihverin _sı_·_yı_e_şch __ n_mı_· ze_g_e_ım __ iş_ıe_r_d_ir_. ___ ş_una. __ di_· zı_·_ım_i_şt_i_r._Rad __ yo_g_~_ .. _t_e_si 
\iı~payı yeni ~baştan nasıl teş- ITJ batı bekleniyor 
-....edeceğine dair tek bir mallı- f HA R p VA z. y ET 1 ~bile tesadUf edibnez. Mac- 1 Londra, 29 (a.a.) - Reuter 
~, bu teşkiüi.tı he.ııkesçe ma- ajansının parlamento muhabiri 
~ telakki etmış ve ona göre • yazıyor: 

.~ eöylemi§tir. Fakat beyana- H b' lkt d" b h ı·kf d" b h d Çörçil harp vaziyeti hakkın -
f ~öyle anlaşılıyor 1ti Fran- ar 1 ısa 1 u ran; ısa 1 u ranı a da, yakında Avam Kamarasında 
~bÜe.Aimanya,maddivemUcer- harbı'n devamı dog .. uruyor, beyanatta.bulunacak veSovyct l:-~ bazı tezler hazırlamakta ve Ru..-;yadan uzun uzadıya bahse-
"Q' itilifın. esaslarını da tanmn dcrek, hem harp bbtgele.rindek_i 1 
~tedirler. Tecrübe devresi- vaziyeti anlatacak hem Büyül 
tıhı. k~~l· ..w;...;n,. .. ek tatbı'kn•n ge- ~ y AZAN : 1 B' ı 'k Am tU 0 ..... ........ """4 Britanya ile ır eşı erika-
~esin.in tavsiye edilmesi b~ ekli General Kemal Koçer nın yaptıkları ve yapabi1eceldcrı 
\r· bir manayı ifade edemez. - y~ımı i?.ah edecektir. 
~Ch.y F.ransasını, Alm.a.nyarun Başvekil, General Vavel'in 
~-ca.ğınaı atan sebebin ne oldu- 1.ırtısatlla teslihat arasında bin doğurduğu iktısadi buhran, BUyu"'k Britanyayı ziyaretinden 
""da nazımı beyanatından a- mAde tutÇa ~a ..... ..ır+edir. Bu, Bol- sıkı mün~ler arandığı giln- SM""' tini arttırmak şartiylc d~ ve ziyareti mütcakıb Tahranda-
'5ı.J"' "'n' QO.W>U...,..... denberi, cihanın, bir vakitler vam edip gitmişti. Milleetlcr a- ki Rus kumandanlığile yaptığı 
l·"'2ırn kOT'kuaudur. Bu korku, h e r kA.sibe ...,.ık bulunan rasında miılekabil bir emniyet miilar: kattan keza devlet naz1n 
"'Qgtin d,.;;;ı, h<>>"be ıt.ekaddüm e- -~ ~ -t>· - pazar 1 arı mağlfı(Mara. ka- yaşamadığı. :mUddetçe, muzaf - Lyttelton'un Mısırdan avdetin-
lh.I_ uzun aenelerdenberi Frwı- pa.nmış gibi idi. Büyük Hal'- Sonu aayfa 2 eütun 3 de) den de belki bahsedecektir. 
~~ sağ cenah f~kalannaı :!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!"!!!!!'!!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!~~~~ ~llllup bazı politikacıların ve = 
~eri §eflcrin zihinlerine yer- yayı muhakkak bir ızbrap vo 

felakete atmak biraz yanlış bir 
hareket sayılmaz mır 

muvafakatlerinden bahsetmesi 
kıymetsiz kalır. Defalarca söy
lediğimiz gibi her milletin mu
kadderatını kendisi tayin etme
sini iMibver Devletleri kabul et
seydi harp derhal biterdi. Mih -
ver §Cfleri Lehlileri, Çekleri, Yu-

"T ü r k i y e y. e 
taarruz!,, 

"lngiltere için de, mihver 
için de tehlikeli bir 

kumardır,, 
Ünited Pı-e;s'in dün An· 

karadan bildirdiğine göre, 
halkta günden güne artan bir 
rahatlık hissi görülüyor ve 
Türkiyenin, önü.ınüzdeki kış 
da lıa.rbden uzak kalacağı 1 
kuvvetle tahmin ediliyormuş. 
Bu nikbinliğin sebebini araş-
tJrnıa.k faydalı olur. / 

İngiltere bu nikbin.ti-· Tür-
kiye ile paylaşmıyor. fuuyan 
filosunun harekeUerinden 
lngilterede Mihverin Ça;nak
kale hakkında fena tasavvur
Jart olduğu istidl&l edilmek is
teniyor. Fakat. Umumi Harp
te Gelibolu hfüiisesindoo bilin
diğine göre, Çıipakkale Boğn-

( Sonu sa~fa 3 aUtun 3 de) ·------
Albay 

Knoksa göre 
~1'ti. Me.reşal PeWn, G&
~ Weygand, Laval, Flandin 
~~ya ile ıQ.D]aşma. davasmın 
~il.eri pehllvanlarıdır. Veniay
~ sonra Almaııyanın tedricen 
~esi.Jlde ve Fransanın 
~ zayıf dil@De6inde :00.
~ rolleri vardır. Bugün de 
~viklik korkusu onlan eski 
~ fi1le çıkarmak için ha
~ çalışmıya Be\l'kediyor 
~ İngiliz diijmaıılığı onların en 
~lı siyui bn6nını vUcude ğ~ 

de kıymet verilmesi. tabii olan 
Alman radyosu k8.hinane bir 
kıeallkla aöz söyliyor ve 
hiç bir f ey öğretmiyor : 
" A 1 m a n ordu.su sayesinde 
Awupada yeni nizam kurula
cak ve bütün Avrupa milletleri
nin mes'ut bir ha.yat ]aşamaları 
temin edilecektir.,, Jşte bu ka
dar. Tabiidir ki yeru nizam mü
nasebetiyle ötedenberi mevcut 
meralnmız z8.il olmuş değildir. 
Geçm teminat karşuwıda biz 
şöyle düşündük: Yeni nizam 
büttin Avrupa milletlerinin me
sut bW- hayat ya.f181D8.).annı te
min edecekse, ona ordu ile yani 
cebren girmcğe ne lUzon var? 
Saadeti hangi millet istemez? 
Bu yeni nizamın ne olduğu açık· 
ca anlatılsa ve: herkes bunun 
Avrupa milletlerine mes'ut bir 
haya.t tem.in edeceğine kanaat 
getirse, yüz binlerce Alman 
gencinin kanı tasarruf edilnrlş 
obnaz mı? İstikbalde meşkU:k. 
bir sa.adet uğnmda bütün düır 

İtalyan radyosunun ağzı ber
mutad. daha kala.balıktır. Ona 
göre: Üçler Misakı insaniyete 
verilen en büyük btr hediyedir. 
Aıvrupa bu misak ürerine .kuru
lacaktır. Fa.kat bu cebri bir 
kuruluş olmıya.caktır. c.ebre iı&
tinad eden herşey bir iyilik ve 
saadet im.ili olmamıştu. Sulh 
konferansında her millet mu
kadderatını kendisi tayin ede
cektir.,, 

goslavları, Ama~~~ mukad- Bitaraflık kanunu 
deraUannı kendı bıldikleri g,ibi 
tayinde serbest hlra;kıyor mu? "saçma " imiş 

t~~~~ 
~~asına eahit olmamıza in
... Za.r edebiliriz. 
~O 7.3knan iki lrllkUmet arasın
a..:_ ~ eden şartlara bar 
Lraıt yeni Avrupa nizamı hak
"'llda filiyata. ıntistenit malü -
tQat; alabilmek belki Jcabil olur. 
~ lladyolann neşriyatına gelin-

: Onlardan •da ıi.çık bir mfına 
~ya imkA:n yoktur. Mcse

bu bahiste eözlerine en ziya-

Kulaklanmıza. inanamıyacağı
mız geliyor. Vakıa bu sözlerle 
yeni Jiizama dair hiçbir şey öğ
renmiyoruz amma bunu tesis 
için t.a1ıbik obınacak usulü öğ
reniyoruz. A<.flkça iddia ederim 
ki: İtalyan radyosunun bu e<Xv 
leri samimi olamaz. Bir kere Al
man radyosunun yeni nimmın 
ordu sayesinde kurulacağım 
kabul etmesi karşJsında İtalyan 
radynsııNın milletlerin ri,;a ve 

Bu sualiıı sarih bir cevaptan 
mahrum .kalacağından emin o
labiliriz. 

Rumen radyosu; bir Alman 1 
gazetesinin neşriyatına atfen 
Oçleır M:isdônda esas hedefin 
aulh okluğunu tanin ediyor. 
Bund4 hiç şüphe yoktur. Fa.kat 
tarih bir "Roola. sulhu., de-vresi 
de :tammŞ;ı. Yeni niza:nun hede
fini t.egkiJ eden sulh da Üçler Mi
sakma nazaran bir ''Almmı • 
tt.a.ıyan enlhu.,, olmıyacak mı
dır? Bu misakta. iddia edilen 
~ ve idare saWıiyetinden vazı 
geçildi mi? 

JrüseyiD Cahicl y ALÇIN 

Hamilton (Bermudes), 29 (a. 
a.) - Albay Knox beyanatta 
bulunarak demiştir ki: 

"Bitaraflık kanunu benim her 
zaman itiraz ettiğim sac:ma bir 
kanundur. Bu kanunun, harbin 
başlangıcında Amerikalıların 

muhasamatın ala<'.ağı şekli tah
min cdemiyecek.1eri bir sırada 
kabul edilmiştir. 

Knox, bitarafllk kanununun 
her şeye engel olduğunu ve müş 
külat ihdas ettiğini söylemi~ 
Ye bu kanun ne kadar çabuk kal 
dınlacak olursa o kadar iyi ola
cağını ilive etmiştir. 

Moskova 
konferansı 

-»o-
Stalin müttefikter 
hey'eti reislerile 

görüştü 

ilk toplanh dün 
yapıldı 

Moskova, 29 (a.a.) - ~tnlin., 
pazar akşamı ~;o-; yet Rusyada
ki İngiliz ve AmcrikRn heyt!tleri 
nin reisleri Beaverbrook ile Hal' 1 
riman'ı kabul etmi!?tlr. 

Millikat, Kremlin sarayında 
ve Molotof ile Litvinof'tm haZlr 
buhınduktan halde ya.pılmı.ştır. 

Londra, 29 < a.a.) - Reuterirt 
Rusya.dnki husuai muhabiri A· 
lebandr Werth yazıyor: 

Rusyaya yardım için toplanan 1 
U<;ler konferansı ilk açılıj ~ ı 
sini bugüp a.kdetnıiştir. 1 

Dün ~ baş murahbM ile 1 
İngiliz ve Birleşik Amerika ee-
firlcn, M. Sbllin ;Je 45 dakika 
siıren bir mülak&t ya,mıışlaı· • 
dır. Mülüatt.n M. Molotof ve 
terci8nan sıfativle .M. Litvirıof 
hazır bulUlllJluşI:il'dlr. 

Şimdilik koriforaıısm movzuu
nn da,hil bulunacak meseJcla
hakkında mütalea yUrüUilm&
yt>eektir. 

Almanlann konfer:ımm :üt t&
forrüat ve i?.ahatı öğrenmeği 
fevkalade arzu etmeıerioe bina
en konfonuıs netiooleırlnin hıQbir 
zaman t.'lm olarak ifşa edilmele
ri ihtim:ım mevcut değildir. 

(Son" .. )'fa S e\ıt11n 6 da) 

Von Papen Ankarada 
Ankara 29 (Hususi) - Al -

man büyük eJçisi Fon Papen 
bugün tayyare ile ehriınize gel
mitir. 

Alman harp 1 
tebliği 

Almanlar 
Kronştadı 
aldılar 

Ruslar yeniden 
13000 esir verdi 

Berlin, 29 <a.a.) - Alıma 
iebliği: 

Dinyeper ve Proosk'un şim91 
doğusunda üç Sovyct tümeni AJ.. 
man ve İtalyan kıt'aJarının bil' 
çevirme hareketi neticesinde hl 
cumn uğra.m.ış ve imha edilmit
tir. Şımuiye kadar gelen haber
lere göı 13.000 esir, 69 top ve 
çok miktan.ia harp malzemesi • 
lınm1ştır. l~ısnıen bataklık u. 
ziye atılmış o1an dfü•man kanla 
ka)l}>ıa.r vermiı:ıtir. 
~ ştad ac:ıklarında bir So• 

yet kruvazorilnc bombalar isa
lxtt ettirilmiştir. 

Bcrlin, 29 (a.n.) - D. N. R 
ajr-nı;ının askeri bir menbadu 
öi;rendığine glıre, 28 Eyliıldıt 
Oranienbaum ve Kronştad tehir 
leri en ıağ:ır çapt.a Alman tayya.. 
N"lerinin ateşi altJna alınımıt
tır. Bu ateş çok tesirli olmut -
tur. 

Şark cephesinin şimal bölge-. 
sinde harekette bulwıan bir Al
man piyade tümeni bu son gftn
Jerde biiyük muvaffakiyetle yap 
tJğı hücumlarda bolşevlkJere •· 
ğır kayıpl&r verdirmiştir. B.µ bal 
gede d~an 25 ve 27 E)flQJ.,. 
rasında 41 tank k&ybetmiftir. 

"""""""""~'V'V~· 

Almanya 
Japonyayı 
zorluyormuş 
Şsnghay1 29 (a.a.) - ~ 

lesi Amerikalı olan ''Chi.m 
P.rcss,, gallete.'ıi Tokyoda bir~ 
pon menbaama atfen bul ı.,. 
nat neşrelnıektedir. Bu bey& • 
nata göre Alma.nya jçon °"" 
dusWldaki faşist zabi.der ftm. 

ta.siyle Sovyetler Birliği.ne der
hal harp ilin etmesi iQn japon
yayı tezyiketımektedir • 

Ayni habere göre, japonya 
başvekili prens Konoyenbı "t..-1 
a.rn.ız yoliyle genişleme.,, eiyas&-

1 
tine olan itimadı azalmaktadır. 
Prensin gö~yle ordu V9 

donanma zabitlerinin göröPeri 
arasında sarih bir fark vardır. ı 
Diğer cihetten Alnwıyanın 

zaferden hcnilz uzat bulunduğu 
ve Uzakşarkaüti kuvvetli Soır- 1 
yet ordusuna yapdacN: bir~ 
nızwı Çin harbini ve cenuha1 

doğru genişleme lıa.rekctini 
ikinci plana bırakacağını bilen 
'l'okyo hükumetini ihtiyata seı.
kctmektedir. 

ıranda Yabancılar 
Gizli Kahraman 

Kazro nerede ? • Nasır Divan Ue bir buluşma 
Savlet Oddevleye itimat edilebilir mi ? .. 

Tefrika No. 31 Yazan: C. Sıkes 

Fakat 1ranm ısbra.plan pek 
çoktu. l..rauWar bir ~uk vıe.-
7.iyctiue dü.,,~nfişlerdi. Ecnebi 
boyunduruğu o kadar gilzeijik
lcrin mübdi'i olan bu memleke
tin d~ını felce uğratmıştı. 

Dikkatli bir müşahid için o
mın halini teessüfle gömıemM 
kahil değildir. 

Vasmu8 nerede T 
Şimdi eserimizin asıl bhra,. 

(Sonu uyfa 4 .OtlHI 8 d•J 

Günlük Mahyamız 

Türk'ü, kökretnıe 
yatıştıramazsın 



r.< M~ut kUltDrDmtızU yükacltmek y.olunda çok faydalı ~tı malarını ta· 
htt okhıöumuz C. Halk Partisi merkulnln TOrk ıınn'atklrlarını teşvik 
uğrunda gUze1 bir teşcbbUaOnO daha öğrendik. Gazetelerimizde çıkmıı olan 
bir habere gl>re, Parti, bir s:ın'at mükAfatı ihdas etml§tlr. Beş senede dev
retmek Uzere her yıl baıka bir veya birkaç san'at fUbe&1M verilecek otan 
bu mOktfat :2500 llratıktır ve flk defn olarak bu yıl, Halkevlerlnln açılı~ 
yıl diSnümUnde bir romana ıtevcllı edilecektir. Ycn1 harflerimlzln kabu
IDndenbet'l basılmıı olan roman ve hiklyelerlmtz: arasından hll'I eser sahi· 
bt ohnayan 25 k4 den mDrekkep bir Jüri heyeti ta!'llfından eçllecck ve ilin 
8dllmlş olan mOkAfat bu eserin sahibine verilecektir, Gelecek yıllard:ı 
milzflG, tly~tro, .fllr, realm, heykel ve mimari §Ubelerlndc de en ziyade 
temıyllz eden ıeaerkrin aahlplrJ a,.Ynl tekilde müktfatlandırılacaktır. 

(~--~---=-=--=--· J 
Tramvay malzemesi bulunanı ad ığı tal<di rd81 

r o1<~~0ı;-;;;i Mektep- kitaplarını~ ç. 1 1 n 
ş 

y ldönümü 
y se . ektep kitapları t ev z . ' "li 

en aldırı a 

İdare, Amerikan Firmalarına 

---0--

Heniiz çoğa hazır değildir, 
çocuklar kitapsız mektebe 

gidiyorlar 

Gcr.çı bllly.oruz, 2500 lira bir •an'ııtkirı zengin etmez ve ona .muht~ 
old u r,efahı temine ldfl deiitldlr. Fakat bu türlü ıııın'at .;nüklfaUartnın 

tıer teYden 8nce, :ınanevt de§erfnı göz511ünde tutm.lıyız. 

Pazartesi günü 
büyük mera ·mıe 

kutlanacak 23 Otobüs sipariş etti 
İstanbul .Belediyesi Tramvay sonra Şirketi Hayriye Bebek, 

ve Damiryollan İdaresi de Ye
dikule seferlerini arttıra.ca.ktır. 
Xüncl kayışı getbilcbileook mi! 

cSenelerden beri mektepler açtl· 
dıilı ~man mektep kitaplarını ha· 
zır bulamıyoruz. Devlet matbaası 
bu IJI yctJ§tlremlyor. H tt1 bqka 

matbaalara tevzi cdlldlill halde 
kltaplartn vaktinde yetl§tlrflmesl 
kabil olamıyor. Neden? Bunun bir 
tcJklllt nokaanı olduğa •bit ol· 
mamıı :m1dırf 

Uzun mek ydlannrn sonunda kazandığı mUktfat san'atktr lpn bU • 
yük bir ~ref olduğu cıtbl yeni yetltenler için de bu ~efl! er.ifl!lak arzusu 
faydalı bir mU,evvlk rolU oynar. Sonr.ı, bu mOtcnfatlır ctrdında uyanan 
alnka, yapılan tenkitlerde, ean'at lli~mlnde bir !hareket,, blr canlılık mey· 
dıına actir r ki, husualle bizim ; ı sar'at hayatı durgun ol n memleket· 
ler •cin bunun ne derece kıyıne:t arzett'ğinl izaha hacet yoktur. unırım. 

6 Birincitcşrln Paza.rt:esi gü
nü İsUınbulun kurtuluş yıldönU
müdür. Vilayet, ;;ch:r:imizde bU. j 
yük merasimle kutlanacak olan i 
.bayramın merasim programını' 
hazırlamaktadır. 

'İdaresi, tramvay malremesi 
buhranını önlemek için yeniden 
tcşebbü3lere başlamıştır.. İdare 
malzeme t min etmek maJc&v 
diy!e muh lif Avnıpa ve Ame
rıka finn.Jariyle temaslara geç
miş ve b • s parışlerdc bulun
mu:.-tur. I aı .... t bunların ne zaı
ma.n şehrmnze vasıl olacağı t.:

Diğer ta.raftan Tlinel İdaresi
nin hm r mıa.L:ı:ına si -
pa.riş ettiği tür.el cer l·ayışları-
7 hafta. evvel j ola çı.karıl.n- ~ -
tır. Bu kayı.,,ıar gc1ebılc..ı~'i tak 
dirde tünel seferleri derhal 
başlayacaktır. 

Kaç gündü!" çocuklar mektebe 
g'd yodar. Fakat yüz-le dok anı· 
nın elinde kitap ycktur. Henuz 
basılmamı ve daAıtılmamıı olan 
~rtııpl rd:ın bazıları ıunl2rdır: 

Gene aan'at mük1fııtlarının bir ba9kıı hizmeti de, halk lç•n, gerçe~ 
sar.'ırl.k.Srları satrtelerlnden .aytrtl etmek hu11vsunda bır ölçü te§S<ll "'tmesldır. 
En büyük aan'atkirların mutlaka en çok tanınan ve ıen fazla rağbet gören· 
l"r Otın.adı ını bfllrlz. Kendi kötclerlnde aecaiz SGdasız çaıı,.,n öyle san·ıııt ı 

Bu prograuıa naz.ıran, 6 Bi
rinciteşrin Pazartesi günil öğle
den evvel yapılacak askeri geçid 
resmi Sulta.nahmet meydanında 
lıa.ş'ajac k ,-e Taksime kadar 
ımtid.'.l.t cJecektir. O gÜn bü
tün, resmi dcvair tatil yapa.caJc 
ve şehir tenvir olunacaktır. 

nüz malum dc<~"ildir. 
Ttrlh: 4, 5, 6, 8, 10, 11 

Okuma: 2, 3, 4, 6, 6, 8 
Tabiat 4, 5 

arı vardır ki, ımiinekkldden mahrum otan bir muhitte, kıyınetlerlnl 
lly k oldukları 'ölçüde be.llrtmeye kendı güçlerJ yetmez. l~e aan'at mü· 
kt!ıhıttsrı, bu •n'ıatklrlar.ıtı mar.uz kaldrk1arı lçtlmat hakım:tt{jı da bir 
dc..-ye kadar izale .eder k.1, bu dııı, faydalarırıın en ehemmiyetalz:lerin· 

don btri aayıl.,asa gerektir. 

İdare bu vaziyet devam etti
ği taka .! yeniden seferleri 
tahdit etmek ve bazı armmla.n 
seferden çekmek mccburıyetin
de kalacaktıı . nu takdirde ge. 
fercl~n çc'illcccek ara.bal r 20 
taM olacak ve bu şartlar albn· 
da C'Sascn nevcut bulunan 
tramvay buhranı bır millli arta

ln~a edll~ tranıvay durn..'dnn 
lstanbul belediyesi, Fatih, Be 

yazıt ve Sult.anahmette inşa o
lunacak kapnlı tramvay durak 
yerlerj inşaatı ihale olunmuştur. 

M tcm:!.tlk: 11 2, 3 
Geometri: 10 

Bunlardan b3~ka, mantık, »<>•· 
yo!ojl, jeoloji ve Fraru;ızc.arun 8 
ıncl•I n: kltı:ıpçılarda, ne matbaa· 
larda vardır. Biraz ınsaf ve biraz 
gayret. •• » 

Yaşar Nabi Nayır 

~M~Wlil~l!UWIA~~"~~mmıının:ı~~ntiJiillB 
--

c 
komisyonun caktır. 

!da.re Rumanyadnn getirtile
cek tramvay bandajları için te

ı ~a la şcbousıeriw tekrarlamıştır. 
ı: Malfırn oldü~'U üzere idarenin 

nç 
top r. 

ii 

Yuan: A. Simone 28 - ~eviren: H. Cahid Yalç.n 
ağır SU ,ette Rumen firmalarına sipariş etti

ği bandajlar, Karadenizin tica- Odun nar ıının 
i dirilme i mü 

k··n gö ür·yor 

YENi SABAH - Bir karllmfz 
d n ıoldığımız mektubu yukarıda 

ayrıen dercı-tt'k, ~ ekteplerin yenl 
se c tııdr rtına bı:ııladıilı bugün· 
lcrde tedr:ut için en ceaslı unsul' 
olan kitap metıPJcslnln halli için 
Maarif Vekilletln n nazflrı dlkka· 

Der'bal, l'..anl Sovyetler Birllğlile 

irn:ı:alamın misakın mecliste .kabulu 
alvhinde ialar ihdas e1.mc,ge 
ba$ladı. Her ne kadar Fransı;r. tcşki-

tı esujycsi böJle bir vesikanın 'Pll1" 
:ıa enıo tarafından tasdikine ıuuım 
gannuyor id~y u La\'lll bu ı;ııua

•yc teşebbüs etmeyl tensib ey
om .zyor ııdiyse de Laval bu mua-

es;ı kendi 6Ukutuııdan ı;onr.ıy.a 

kadal· bırakı1n ~ oldu. F.ı~ vo 
Soueı erk nı harbzyei umumiyelen 
aJ'iS!nda 1935 senesi hazıranında 
ba,.<ıla.m;ısı Moskovada imzalanmış an
laşma ıt:abmdıı:n bulunan konuşma -
ları ılanihaye tiılik için tul'lü turlu 
çarel~c tıa:ı ı.•urdu. 

Siy mQşa dlenn 'kltfosi taı: -
:fından sar.h surette anlaŞJldıt.:ı veçhi 
le, 'H dlye Nazırının bu ırusaka 
hayat nefhctmeğe hiç arnısu yoktu. 
Onu dn kendisinin kfı~ıt ıpat'Çnları 
k.oHeksiyonu rasırıa 60 nıağa a% -
nretmlş buhınuyordu. Hiçbir şey 

Hillerin bu hatU harek farln farkl
ı:ıa vnrımmnn hizmet edemedi. 

New Yoıık Hora!<! Trlbune'un 
PRris JlU3~n bir kaç oy sonra 
yG%dığı eibi "Lrıval Fı:nn:5tz üçu? ü 
cüm1.urı,.eti ale Nazı üçundl Reicb'i 
ar.ısında bir anlaşmanın kuvveUı lbir 

r.,ftandır. Rı"ayet edild!fi~ göre, 
lmza edilen, fakat Fnın51z f)3!ti -
mel" u tarafmdan helin: 'tosd;k «>-
1ur::rnrrarı Frnnstz - Sovyet 1Wfakm ı 
1ıozmağı 'e \.\ır:un ,.erine Hitl r re
'lı•ı ımn l'Jnel lhavnlisinde ve Uk -
TnYJ'ôada t::rın bır hareket 'Sel'bf'st:sı- 1 
ne mukabtı Fransaya şark hudu- 1 
'('lw•,ı ~ti edecek bir anbşma 
yaprr.n,.1 antı etmektedir,,, 1 

':ilbG t ..-~nımnda, Ftıındin laıbıne
·shnn !:tlkutundıın sonra yeni 1hükU
'7ne1 L-:n-oı kurdu. H~riclye Nezare- I 
tini de kendisi denıhde etti. H men 
hc:nen ayn1 '%%1tnanda, mirnlay de 'la 
li•X'Que', Ateş Haçı ı:ıamma &U 'beya
mıtfa bulunmuştuı·: 

"Nüfuz ve ıktidarı de ca:ımız 

ı man yakın, pek ,.akındır. Tıay
) arelcrlm!z biz hakikaten mücade
leye mılac:ı ımtz ana 'k. a:ır meyd:ın
o;ı gorillmiycckctir. Bu dakikn yak-
1.l{m tadır-, 

IA.valin bn ·ıete yerlepnesln -
den bir kaç giln sonra Ateş Haçı Pa
riste ve vılAyetlerde büyük nisbetto 
nurnayi~ yapın bııŞ!adı. Şimill 
Frnı:ısız Afrıkasında,, Cezayirdc .bin
lerce taraftar topalndılnr. 'Bu sıraaa 
otuz ~ H çı tnD"&rcsi de başlıı
rınm üstünde gümbürdeyerek do-
:ıaşı . Bu lbfiyilk bir llcyan 1 

etti. S cenah, b edi)'l) WU
habatında Sol tarafın laız;md~ı ga
lebeden ıve tıalk ccpheslıiin bu tl\n 

TUrklye Eone ltl 

HN~UK :1400 Kf'f. f700 Kt'f. 
1 AYLIK 760 • 1410 • 
1 AVLIK 400 • IOO • 
1 AVLIK 150 • '°° • 

TAKVtM 
HIZIR 146 GON 213 AV 1 

1360 
Ramazan 

B 

Güııeı 

12.00 
5.56 
iftar 

12.00 
17.54 

30 1357 

Eylül 
11 

EYLÜL 
1941 

SAL f 
ÖÖI• ikindi 

6.09 9.29 Eza:ıf 
12.04 15.23 Vaaatt 

Yataı imsak 

1.31 10.22 Eunt 

19.27 4.1? VasatJ 

ınemleı.:ete y;<yll.masınd n endife e- yaraladı ret gemilerine kapanması dola-
derck, deırur ta\ ınd..ı ıken ınucadele- Evvelki gece Sa.matyada bir/ yısiyle Köstencedc kalmıştır. 
:>e aulmak ını ı..o;U)oıdu. yaralama va.k'ası cereyan etmiş, 23 Ot-Ob:.is ·ipariş o!uodu 

Sol taraf ta darbeye ılaır§l koymak bir adam iki kardeşi birden ağır İdare, şelür seyrüseferinde 
için kuv'lletlerini sclt:ro1:r cdı.yordu. surette yara.lanu.şbr. kullanılmak üzeı e Amerikan 
Parııote ılk h::ılk <ıephe ı mluııgi da- Ya.ra.lana.nl.ar iuharrem oğru ffrmalraına 23 otobüs sipariş 
vet edüın~--ti. Nutuk soylıycn ba.ı;lı- Cemal ile kartleşi Hikmettir. etmiştir · 
cu hııt.ıpıcr sosynlıst lıdcıı LL'ôn Blum Bunlar dün Samatyada Ma.nna- Bu otobtisler yedek malze
koınuıı.ıst lıdeu Maurıcc Thora ve n. caddesinden geçerlerken ka.r- mcleriyle birlikte 500 bin lira· 
u;uıde buluııduı?u sıyasi küsuftan .şılnrına Mayton atlında bir Er- ya malolacakUr. Otobiisler A· 
sıyıılarak tekrar meydana çıkan Ra- .meni genci ~ıkımış ve kendileri- merikadan Uzakşa.rk yoliyle 
dJkal SoS) alıst Jıderı F.douard Dala- ne sebepsiz yere tecavüze başla,. Süveyşe gelecclt ve oradan mem 
aıer ıd.ler. Bu muuıf hı.ia!ına çık;ın mıştır. Oç lti§i evvclfı ağız kav- leket.4-nizc getirilecektir. Oto -
ınanulı bu vak'a ıoL Orta sınıf halk .. .,.....,.,....17 bil~'- ~ büslcr, tesbit olunan vasıflann.a 
Ile ameleler anısınd .. kı s y::ı ı :fuaUs-1 =1~şid:Ue~~e ::a: göre 40 kişilik olacaktır. 
toyu resmi surette ılııo ediyordu. Dıt- ton cebinden çıkaroığı çakı ile Baa seferi r kaldınlıyor 
lııdicr, ha1k ne dolu salon<.ı hıı.ıp e- iki kardeşin üzerine atılmıştır. İdare, bazı hatlarda seferleri 
deı ek sosyalist. ve konıüıust ameleler l'Amıa{ ve Hikmet kendilerini nisbeten çoğaltmak maksadiy-
1>nunde lakırdı soylemek~n duydu- müdafaa etmlşlerse de müteca- le, vapur ve tren güzergiihma: 
tu YnCmnunıyctı ifade etıı.. r..Cicah.t viz kuvvetli olduğundan her tesadüf eden mmtakalardaki se
bır Jacobın nıhn anediyordu. Şöyle ikisini de ağır surette yarala. • ferleri tamamen •ilga etmeğe ka
dıyorlardı; cKliçük bur]Y .... jlnln bıı· mağa muvaffak olmuştur. rar vermiştir. İlk olaro.k ilgası 
mwuesa 'lı sıfaUic, 'tt!nun ederim ki Vak'a mahalline yet.i§en za- kararlaştınlan seferler Be -
orta sıuıf ve amele sırufı tabiı mut- bıta ımeımıırln.rı yaralıları Cer - bek - Eminönü ve Yeclikule. Sir
ıefiktitier». Bu Paris içtimnı mem- rahpaşa hastahanesine kaldır - l<ecidir. 
leketin 'her 1.araf1ndn h ... raretli ıca-1 mıf'lar, suçluyu da kanlı bıçağı Bu hatlardaki tramvay sefer
bcllcrle !kaTŞtlandı. Fnınsanm her t:ı- ile birlikte yakı:ılamışlardır. leri tama.men kaldınldıkt:an 

rafındaki komıtcleı l yaklaşmakta ==================================== 
<Olan 14 Teınnıuz milli bayrıırn.ı mu-ı 
nascl>etilc müttehit Sol nı.unayl.şlerı 
-tert p mek di halk -,esi 1 
komııelerı teşkil olunmuştu, ı 

• 

Harbi iktısadi buhran; i' tısadi buhranıda 
harbin devamı doğuruyor. 

sadi sedler deliksizdir, yarılma
ları imkiinsı1..dır ve bu manzu- , 
menin g~liği ve derinliği belli 

--o--
Fiyat Murakabe komişyonu, 

dün mutat toplantılarından bi.
riııı <la.ha yapmıştır. Dünkü top
lantıda komisyon, makarna sa
tışları etrafında va d olan şika· 
yetlerle meşgul olmuştur. Ba~ 
makarnacıların ve bakkallarm 
makarnaları pek yükse°k fiyatla 
sattıkları anlaşılmaktadır. Hal
buki, ofis tarafından tevzi edi-1 
len unların fiyatı munyyendir. I 
Murakabe komisyonuna \'erilen 
malumata nazaran ekstra ekstra' 
makarnaların toptan kilosunun 
36,5, perakende kilosunun da 
40 kuruşa satılması imkan da
hilindedir. :Maamafih, bu hu-j 
sustaki tetkiklere devam olun -, 
makt':l.dır. Tetkikler mfü;bct ne
tice verdiği takdirde nu:ı.karna. -
ya da narh konması muhtemel
dir. 
Odun fiyatları in.di:rilebilir mi1 

Di<for taraftan komisyon, o
dun fiyatları üzerinde de çalış-• 
mıştır: Odun fiyatlnnnın çeki: 
başına 100 kuruş indirilmesi 1 
mümkün görülmektedir. KomiH
yon. bugün 14.30 da yapa.cağ1 
fevkalade toplantıda bu mevzu 
hakkında kat'i bir knrnr vere
cektir. 

Bunlardan başka komisyon. 
bazı iht'kar va.k'aiarını tetkik 
temiş, fai.llerinin ad'iyeye tesli

-<>--

~erl ç ce 
z ~i ht~g··n A. a -

y r 
Dünkü ayunızda ölümünii bü
yük bir tce3Sürlc h:ıbcr vcrdii:ıi
miz Denizli m0buı:ru Necib Ali 
KiiçUkn.'nın cenazesi bugiin sant 
12 de merat3imle Büyiikadadaki 
evimlen kaldırılarak bir motörlı! 
Haydarpaşaya 0c~irileceklir. 

C e n a z e Havdrı.rpaF"d"n 
83at 15 de hareket eder. trenle 
Ankara.ya gönderilme]{tcdir. 

Merhumu ayı ıc::ı. Anlm.radaki 
dostlan da kareılıyacak vasiye
ti i\zcrine oradaki hususi mak· 
he-resinde ebedi istirahatine 
terkoluna.caktır. 

----•ıı•·----

ah·liye Vek·lin·n 
te ·kleri 

Şehrimizde bulunn.n Dahiliye 
Vekili B. Faik öz.trak diin öğle· 
den evYel viiayete gelerek, Va.li 
ve Belediye Reisi Doktor Lutfi 
Kırdarla Vekaleti ve §t'.hri a16.
kadar eden muhtelif meselPler 
h ıtınnda temaslarda. bulunmu~-
tur. 

~<:t.tlle 'i\IDÜ, Parıste modern 
Fıransız tarıhinin görduğü nümt.y11-
lenn en büyüfü, en nes'eUs1, en can
bst ''t! en mannhsı vukuR geldi. Ya
nm n ılyon ınsnn bir alay hnllnde 
yürudü. Daladıcr, Blum ve Thorez 
ru a,1CU gebnıyccek glbı unnoluııaıı 
Y.ollıırın baı;ındıı idiler. Tarihl 1 
~e meydanında, l.derler la~n 1 

lh.;ııp aleyhi e, hürrıyet, milaavat 
ve uhuvvet lehinde mücadele etmek 

(Bat uırafı 1 ıneı _,.fada) 

fer manzume kendi menfaatini 
aramak hodgfl.mlığından kurtul
madıkça., klimOY için bir huzur 
da müyesser olamıya.ca.kbr. 

Bir milletin zAfı, siyasi işti.
hada. yol açar. Biri yerken, ö
telcinin bakması, kıyametler ko
parabilir. Buna temaa eden dört 
yıl evvelki 4>ir yazundan dikkate 
şayan §U satırları alıyorum: 

değildir .... ,, 
Kuvvetli bir ordunun, sulhun ---»ne:--- k aharda §eh• 

ve iktısadi emniyetin önrmli bir 

mine karar vermiştir. 

içın alenen yemln ettner. 
Şaıızelizcde, otuz bin Ateş Hacı ta

rnt'Uırı oumayış yaptılar. Zabıta kuv 
1;.etlcr.ındcn milr.clr.kep sıkı bU du\•ar 
bunları halk crphesir.dcn ayırıyordu. 
Bar ıookta 'kar ı;urett.e goze çarpı
yordu. Hıç oJmaz.sa Pıırisl.c mir.a1:17 
De la Rocque'ın lejiyonfarı tchdıtle
Tını fifo çtkarmakta zorluk çc:kecck
lerdı. 

"Yeni iktısadi takyit usulleri, 
altı .ıydn bir değişmek üzere 
"Şiddetini a.ıttınyor; idhalata 
.ka!1i1 sedler çekiliyor; ~onten -
jan, yüksek gümrük resmi, dö
vi? .. damping, idhalit ve ihracat 
kontrolleri, klering ve vesika u-

1..aval'ın ıktidi11' meVkimc g mesln sulle.r:i, mübadele, monopol, 
.den bıraz sonra, Mussoliııı, Mısfıkının malıreç tayini, cins ve miktar 
Dört Devlet tekrar canlanması lehin- tesbiti gibi bir çok şartlar, sed
de <ilduğuna"<iaır aber gbndcrdi . .La
:vaı dcrbal.r.azı oldu ve Joran.adaki ler mahiyetindedirler; ıbu Se<iJe.. 

ri ·r tahkimat manzumesine 
Alman sefin ne konı.ıpnalara &iriş- benzetmek mfünkilndür. lktı
mcge kalktı. BQyilk bır siyasi sürpıız 1~~~~~!!!!!~~!!!!!~:.2~~'!"!! 
bu konuşmaları birdenbire sekteye 
t!ğtatiı, 935 l'eınımızwıda, bir lngi
liz - Alman b:lhrt aıı.laşın.'lsı ULn o
lundu. Bu anlıışrruı ile Almanyay-J 
biltiln Jnglliz tonıl.Atoall'uun yüz(lc I 

it.uz beşine balil: olabilecek nukt:ır.da 
bahr! l>ir !kuvvet inşa etmek hakkı 

erili.Yordu. 1ngilier.c De ~ ara-
sında Hitlerin tevcccuhliniı kazanmıık 

ilsab::ıkasında 1ı:ıgilterc muvaffak 
obnuş ü)'fik bir mikyasta ilerıle

mlt>'tl, 

!Pariste bu rınl.şnc nın tc'Vlit etti.ti 
fen;ı tesiri azaltmak ıçin yu.zbaşt An
Uıony Eden Fransız payitııhtıruı gön
dcrildL Laı.-61 ona haşhı surette mu
amele etti. Laval tıı!Qp etUf i o dlk
Uıtörlerlc dost g~lnmek politika51-
nın verdi.ii hiç bir vlzıh neUce g&
'teremezdi. Bundan bask.:ı İngiltere 
den ae DidQetll bir cephe darbesi ye

m~U. 

lngilterenin Almanya ile tek başı
~ flortu Lnval'in pr ·;ini yaktı. 

Bazı ~evkaltıde cıhvaı knrarnemelerl 
:ısdar ederek preeüjini takviye et
m çalıztt, Demlryolu ıişçilcr:i, dok 
nmelc.leri ve s.iv.il mi4-tahdemler ye
ni bir ücret tenk.ihatı amelfycsino 
.katlanmak mecburiyetine sokuldular. 
S!ıh.ldcld Toloı:ı ve Bresi ehirll!rin
d grevler pailak verdi. Bunlar müs 
temleke askerlerı vuıt.nsıle tırıl

dı. Altı kişi olmUş, birçok k 
lııruruitı • .Faşist liderlerirun d 

riklerile elektriklenen hava her gün 
elttikce daha ecrt:it1le iyorciu. Oene
rel Weygand tekrar ftli hb:mete da
vet ecWdl, 

Yaz mevsimi 7aklaşt.ıkça hava bir 
Jht.iUı! dedikodulıırile dolm~a baş

ladı. En ıufak bu! dise en vahim. 
neticeler doturobılecekti. Halkın ek
sedyetinin hissiyatı faşizm aleyhtarı 
olduğunda biç tıQphe yok iae de La
al Ateş Haçı nümayişlerini, yil
rüyü§lerini. ve BClerberllk tecrübelt..."
rlni nurciur.mak için parmabnı bile 
kımıldatmadı. işte bu ı;iddetli asn-
biyet ve endişe, rnUhim arbedeler ve 
sokak kavgaları havusı içinde Loval 
Cenevreye gitmek üzere PariıAoıı 

ayrıldı. 
Milletler Cemiyeti biraz sonra içti

m.sa davet edilecekti. Ufuk üzerinde 
meş fırtına bulutlan hirikİ3"Qr

du. Duce llabeşistamn fethi için bü
tıin bt.ıii:rhklannı ıttmam et:mi:ti Ya
bııt tamamlamak üzere idi, Millctkr 
Cemiy:eUniıı tcı;ckküillnden beri Ulıt 
de.ta Olsnık büy,ük bir Arupa devleU 
cemiyet ıızasıı:ıdan bir devlete kal'Sl 
bir mrn.ız hareketi, yapmak üzeroe 
bulunuyordu. Milletler Cemiyeti bu 
çok ci di imtlhanıı tcıhammül edebi
lecek, .payidar kalacak mıydı? Se
nelerden beri Milletler Cemi:yeti aza
lanmn 'teveccüh eWkleri koUclctif 
emnl.:ret eaıehc kazanacak ~? 

( VIU') 

desteği bulunduğuna dair sero- Is jnare hey' etin ·n rimiz e bir se gi 
edilen -iddialan, son yılların ma-
ceraları tekzip ctm~tir. Silah, bir l"a arı ı açı ıyor 
ikbsadi salah temin edecektir, Beden Terbiyesi Umum Mti- önümüzdeki ilkbaharda İs-
söz:i artık manasızdır. Harp sa.- dürlüğü tarafından istı are he- tanbulda "lst.Jnbul !ıkbahar Sa
nayiinin ~ye ekmek temin e- yetine sevk d n talimatname uayi sergisiot namile bir sergi 
deceğini sananlar, küre Parça- heyet. tarafından reddedilmiş kurulması takarrür ctmistir. Ba 
la.r.ııu saran vo sarsan bugünkü ve talimatnameye göre % 30 sergi için Belediye ile Milli Sa
tehlike karşısında, davalarının mm taka hissesi % ı o J'.Ul indiril- nayi Birliği arasında ilk lemas-
çürüklüğüııü anlamanılarsa, za. miştir. lara geçilmiştir. 
manın, acı hakikatleri nazarlar- O Sergi yeri olarak Taksimde-
da canladımıakta gccikm.iyece- ç ~ehir arası teni§ . ı .. .. . -ı. 11" ·ı . 
g·inden emin olabilirlcı·. ~ kı nomı gezı mwıa ı seçı ınış-•• b 1 tir. Bu suretle sergi, Taksiın 

Zengin bir memlekette de d5- musa a ~ a a l meydanından başlayarak Tak -
viz vaziyetinin devamlı bir har- üç, dört ve beş Te.şrinicvvel- sim b · bccsinc kadar olan saha-
bi ya.şatamıyacağıw tahmin et- de yapılmak üzere Ankara, ls- da kurulacaktır. Düşiinülen §ek
mek kabikii. Hnzerden blitün tanbul ve İzmir tenis ekipleri le göre İstanbul İlkbahar Sanayi 
harp ihtiyaçlarını düşünmek de arasında bir tenis turnuvası ter- sergisi 6 büyük pavyon içinde 
imkansızdır. Harice iftikar e- tip edilmi:-;tir.. kurulacaktır. 

dcnler, esaslı tedbirler ittiluw- ========================:========= 
na ımecburdurlar. 

\ 
Fa.kat, ne yazık ki, alınan tecı. 

birler, bütün ha.yat cihazını d& r 
baltalamaktadır. Ruslar, arka • 
Jarında kalan bölgelerde taş ta§ 
üstünde bırakmıyorlar. lstiliya Erkek 
uğramıyan memleketlerde·· de 
hedef, san'at müesseseleri, bedii 
eserler ve hayat kaynaklarıdır. 
Bu muntazam mekanimna., be
şer Jkiitlesine biraz huzur, refah 
ve inşirah bahşetmek için işle
mekte idi; ıha.lbuki, bu anda, 
hatta harp boyunca, harp haya
tını yaşatmıya tahsis edilmiştir. 
Avrup:ı., denizden geçiniyordu . 

a de ini koğ p Ge ç kızla 
çamlar altın a eğle mek istemiş •• 

Nakil vasıta.lan bir uçtan tah
rip ediliyor. İki tarafın ve bi
tarafbnn batırılan gemi tonaj
ları, mevcudun en az Uçte •biri
dir. Büyük harbin elemleri dü
ne kadar terennüm edi!iyord\L 

Bugünkü tahrip ve imha hu-
binin yarelerini, öyle gürünil -
yor, bir nesil de tcda.vi edemiye
ccktir. Harbe, gQyn iktJsa.cll ıı. 
yata ibir düzen vermek ic;fn mü
racaat edilmiştir. Hakikat §U· 
dur kıi, topyekfln harp, amriann 
bahşayişi olan medeniyete de 
ikıymn.kt:aıı zevk ıalmaktodır ve 
galip de, bu facianın kanlı ~ 
rini kolaylıkla sllamlyecektir: 
Zavallı~!. 

Bilyükadada otur.an Evdok9fya 
adında bir genç kız, evvelkJ akpm 
yanında Dlmitrı adındaki kardqJ 
olduğu halde BUyUkadacla Çamldc
tı piyaaaya Çfk'"ıftır • 

lkl luır~ı biraz ;ozh•dlktcn GOlll• 

ra, alaca karanlıkta birdenblı-e 

kar11larına birisi ç•kmlf ve Olmlt· 
rfnln üzcrl"e gelerek: 
•- Sen bw kızın neslalnb diye 

bağı r"1 ıftı r. 
iki kardet bir hayli korktnu§ ve 

Dlmltrl kokellyerek: 
- KardCflylml deml§tir, 
Buı111n üzerine meçhul phıı ken 

dlslnı dDrtDkliyerek: 
- iyi öyle lae haydi bunıdan 

bu git! demlı ve Evdekalyayı ku 
caklıyuak ISpmeOe baılamıftır, 

Evdokelya bağımtaila ve kendlGI· 
nı mütecavizin elinden kurtarma• 

a çalıpnlfo Dlınltrl de kop kop 
polise giderek vak'eyı lulıcr ver· 
ml§tlr. 

"lhayet pol!afer yetıımit ve meç 
hul adamı, Evdokrıly•ya zorla ta· 
•liut ederken yaluılamıtludır. 

Yapılan tahkikat sonunda müte· 
cavlzin kaynakı;ı Ahmet adında bı· 
ricı oldu u ve yeni evleDdiğl anla. 
tılmıF.ır. 

MOtecoviz dün, hakkuıda hazır· 
ı.nan ellrmU mef!1ut zaptı ile ad· 
uyeyc ııevkedllmlv ve üçüncü aulh 
ceza mahkemeıindc hemen yapılan 
muhakcm aonunda 1 ay müd· 
detle hal)8e mahkclGı ve hemen tev 
kit olunmuftur. 

iti" komik tarafı kaynakçı Ah· 
medln yeni evlendliil karıaı da VD• 

kıyı haber almlf ve mahkemeye 
ıtelmi;t.J, 

Ahmedln hapaı kararından fazla 
karı11nd n kokrtuöu yüzünün hat· 
larından a lqılıyordu. Fakat tev· 
klf olunduilundan muhtemel kav
pları bir mtlddct lçla geri kalmıı 
bulunuyordu. 

~--------------------------J 

---··· Lima a bir 
törde yangın ç 

Dün akp.m üzeri limanda l ı.I' 
lunan ve Bartın limanına. ıbaglJ 
Emiıgii.n motör:ünde bir yan,, 
çıkmış ve motörde bulunan Şeıl' 
gül şirketine a.id ı)arnuklar kJi' 
men yanmıştır. 

Yangın, vak'a ~·erine sür'a.tJtl 
yct.J§e.n deniz itfaiyesi t<ırafın ' 
dan söndürülmüştür • 

Y a.nguıın .sebepleri ve zara! 
' ziyan rnüd:an tesbit olunmaktıı' 
dır. 

ilk o ullar açıldı 
Dün sabahtan itı'baren. ilk O' 

kullarda derslere ba~nı: tıt• 
Bu yıl ilk okulların ilk smıtı~;ı 
na yalnız 934 doğumlular kabtv 
edilmiştir. 
Bazı okullarda geçen yıl old~ 
gibi bu sene çifte tedrisat yapY 
lacakbr. 

Hususi ve ekalliyet okullar~' 
nın da ilk kısunlan dünden it1' 
haren derslere ba l mışlardır

On "vcrsitenin {lÇ l{ tan/ti 
Üniversitede de ders1ere 31 ilt. 

reşrinden itibaren b:l§lana.calt 
br. 
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ıı ... Ç: Mehmet, Tekirdağh Bir lsviçre gazet si Ouv f Deniz ve n er Akdenizde hava ve 
11Useyin ile karşllaşırsa.. . ni pek mühim O vlet Demiryollan memurlar d_n_iz ~_ar_bi 

mak818Sİ· Görülen ı··zum üze Amerikada müthiş lngilizler 10 harp al '--~ ~ kudret ve kunftf üçe inkNun ~.- ~ 
. bt51mMc wıfMe maliktir, - (i uzarsa ildm O (BaJ ~rafı. 1. in~ sayfada~ rine bazı ara sefer 

~t( "-ırt - Okka., manevi \nrlı1c, 1*nik em6b1ir'!. zı <Jilnya denizlcnnın en mUdhiş 
~ Yazan: M. Sami l{araya ~~t1i:1;: ~~~= lerini ka cadılar 

.JI ~ cliw l Akara, 29 (a.ıa..) - Ha!:ıer 
r:._ ı--ı~ ,.....-....,,,_;; .f'<.r..~~ u-~·1~ m,,._ taban önJ.erind.O Ve ger yer er- ııaldırnmı7-'I ~ore·· A...,_.;_'tl.,....,.....,. ~:.. ad, son :zaınan™ ~... "lıi"""' ... , mi.el™ .:ı.ıu- de hemen hemen tamamen im- c.- c. ~..,-~__...... 

flY.. ~~!ör pchUvanlarımız kirdağhnın kiloları birdir. Her ha ~ .. :ıaM<;.; !bildirilen İtalya fi. mrinde memleketin daha önce 
' ~ ~ geçmektedlıier • Çchuı e, 71ekir- ıosun~ Boğazlan zorlamak gelen nakliyatına fılila imkin 
ı ~ 80n Berlin oTunpiyatla • dağlının ciddt bir güreı=Ji çok zannı altında !bulundurulması -ıvermek için muv:aldmten ıa§ağı-

. -..._ ~ !SaırnpiyOıllluk ü:ınwıını ka,.. heyeca.ııh ve ıoor.nklı olur. Ve, hayrete <ı<>·:yandır. Bu harbde daltl tedbirl.er a~: 
~ş oiaıı · · Ahmet. sey:iroisi bhıleri bulur.. bir devlefut ık.endi niyetler.ini ilk '1 - 1 Birincitcşrin 1941 gü-

• liir Yoneı olmU§tu. Coban .Mehmtt, eski bir yağ önce başka lıir devlete bıat et- nünden muteber olmak üzere, 
tJJ ~ nıUdd t evvcl gazeteler, gure~ldir. natör olduktan mesine çok defahr şnhid olduk. .A.nknra, - Zonguldak trenleri gi-
~ A~_aınatör pdılfranlarrnuz sonra ~·ag güreşıni tı etmiş • Qnun iç;,ıdir ki, t ~iycıun iln- diş ve gelişte haftada b~:. güne, 

··6 ~~nın profesyonel oldu - 1 tir. Ve, al ha!lgn ile serbest gı!iz filosundan. cncliŞe etmesi An..~a.ra., ·Aydın - lı.mir ve tnın
~ t ~ ~n ettiler. Adnan, ha.na ' güreşe .çaru ır. lka:bili tcfe'hhiimclü. Eski Ame- batı seferleri gidiş ve geli~ 

~rle ~· Kendısiyle arrunızaa Tekirdağh ısc hem .serbest rikan Amirah Sierling'in yazdı- Jıaftcda beş güne. h.ınir ve Bnn 
• ....._ r tko.nıışma oldu : güreş yapan, ve h m d }'nğ gü- ğı bir makalede lngiliz.leri he- dırma ,a.rası haftada üçe ve De· 
'~an, ne için profesyonel reşini birden kovan bir pehlivan rnen ıÇla.n.akkaleyc hücuma tc§- nizyolları seferleri de buna ey-

. O · dır. vik ctmesl buna ıinziınam eyle- dur.ulıruştur. Fuardan evvel 
!si ....: ~~li snmimiyetle: Benim knnn.a.tmı dur: E- mektcdir. Her şeye nığmen biz, ealı günleri 'şliyen bu kısırada-

~ ~! nasıl obnıy.ayım !. ğer Çıoban Mehmetle yağ -güre- ltngilitlerJı tecnyuzilne niyetleri !ki muhtelif katarlar da ikaldı • 
ll S yok.. Güreş de ben- ,fi y p:::rlan;n, Teınrdağlı, Çoban ol.dllğuna. ihtimal vermiyoruz. Tilm.Ş:ır2 · 

1 
""'-n.u.;+......;_ 

941 
den 

plJ_ ~g~ sonra ne yapanm? 'Mcbmeöi yüzde yiiz mağhıb e- ingiltere, T.ürkiyenin dQğru ı11.~""°~Lll ';, ~ıı: da.ha evvel profesy<nıel der. Çünkü Tekirdağlı, ynğ gU- olan ıbitaraflık ıarzusuna inan _ itibaren 15 günlük, bir aylık ve 
~ ~ olsaydım.. Hiç olınu.sa reşini kownak dır.. Çob:ı.n Meh- dığı müddetçe böyle hır kumar ilci .aylık halk ticaret bilcileriy
Sıı bin liram ohırdu!. di,ye me4. bu güre · on .beş .senedir oyununa cür~ etmesinin ısebebi le Zwlguldak kömür havzası a
~,_:eıüi Ve, namdar olan bır:aknuştır. Çolıan Meb.med, anlaşılamaz. ~iıttet1k Rusya melesi müstesna olmak~-~
~ .,oneı arkadaşlarının var- Tekirdaglı Htiscyınlc sırf alaf- ıile irtıbatı İngiltereyi bu arada lelllınum grup biletleri ~.u-

a;.:. ~it olarak gösterdi. r,ı.nO"a gU1'$ vnmırlar.sa '"'""ban 1ran üzerinden .ibu Jıarbde :arzu mıştır. 
.._~ı .ı.. .. haf . d k l - -"C ,,;;-,-- · .... ıı.-v Dı"iiler •-..:&...ı-.::ı- ~ tadilat ~ .a vu 'ta IÇ'n e u agı- .Me!uned 'l'ekırdnğlıyı yüzde yüz edilen nisbette temin etmiştir. c ,,,_.u.~"US uu. 

....._ Yle bir şey fıslandı; mağüıb edPr. Çiinkü Tekirdağ- Maa.m:ıfih İngiltere bu inki- yoktur. 
~l~ Mehmet de profes- Jının bıt hğı 11lafranga güreş Ço- ~afı kınınen memnuniyet, kıs- Halk Partisi 

~ ~oluYonnuş! Hiç hayret et han Mehmedin karşısında geç- nren de üzüntü ile takip etmek

bir iskandal oldu 
--o-

Hükumet memur1an ve 
Ajanları arasında gan
gster çetesine mensup 

şahsiyetler varmış 

Nevyork, 29 (a.a., - Gangs.I 
terlerin korkunç şefi .A:be Bab
chick'in bundan bir kaç gün ev
vel, ihtimal arkafufj arı tarafın
dan, öldüru~ınesi çeten 11 r alı
yetine birÇok hükumet memur
larınııı ~e polis ajanlanntn işti
rak etmiş olduklarını meydana 
çıkarmıştır. ı 

Bu reznlet, bu çirkin lc..e işti
ıra.k etmiş olan memur mıktarı
run yüzlerce kişiye baliğ ol.ııuısı 
l\'e bunl:ınn şerirleri Jıimaye iGin 
3.detn maaş almakta olına1arı 
yüzünden, büyük bir heyecan 
uyandımuştır. Memurlar ve a
janlar tarafından alınan meba
Jiğin senelik vasat.isinin 50.000 
dolara baliğ olduğu söylcnmck
tc.Jir. 

• • 
gemısı 

kaybetmişler 
Roma. 29 (a.a..) - ttalyan 

hususi tebliği: 
Cebelüttarıktan Akdenize a

çılmış olan İngiliz donanması
nın bulnuudğu yeri k~~cn 
tnyyareierimiz toıpille müceh -
lhez olarak ıkovalanmı§la.Jdır. 
Ta lerimiz dalgalar halin
d ~iz fi o :ına saldırmı l-1r
d r. ~ bit edilen n keye gpre, 
2 n";lr lltruv.azör, l hafif kruva
zör muhakkak suretle hatmış -
tır. Bir zırhlı v.e dığcr hir harp 
gemisi ve dah:ı küçük hacimde 
ü harp ıgemı:si, 1 t.orpHo muhri
bi cid:ii surette is 'betler e..!mış
la.:rdır. Bu nuharebeler esnasın
da şiddetli tayyare ıc:ı sınası 
olmus. ı6 diiş.man taVl:ar: i dü
şilrülmilş, 8 tayys.remiE ii. ··ne 
dönmemiştir. 1 

Harekatı id re eden albayla 
hava lmmandanlnn•,dnn \içti te
şekkülleri başınd~ ölm'iiştür. 
l{afıle icinde buhı~'l 'mr ticaret 
vapunı ~·!ilyn ~r~ b:ıtı
ntmıştır. Bunı:lan maada ıeeınn.n 
23 bh tonilii.toluk l)rka~ vapur 
Tunus acıklarında babn'lmıştır. 

~ ~ 'Ve aebebini de sormndım. .mez.. YlL~de yU.z a,·ant.aj, Ço- i.edir. Böy'Jelikle Rıualar zaten Vilayet Ocak kongreleri 

Devi 
kara 

~ ~eayoocllik ile amatör - han Mehmettedir. istewniyecek kadar çok Hind yarm başhyr r. 
~ ~\racnda bir na.zariye yürü- Sel·best kuru gürese gelince, Olçyazwsıını ya.lrl9§7"1§ bulu - Aldığımız habere göre Halk Sahilden 12 Mı•I _ı s;~~im.. Bu bahıs biraz ic:ıte ı1 fwtma bw"Rda 1c .....,.....,ı,._ nuyorlar. Lüzumsuz yere Ak- · 1~ ..,, ~:tildir ""-~·~ lük edır' 4i>I ::.- ıt' ..... u..n Partisinin vı ayet ocak konı>T\e-
~ ~~ ~ik .. ~'"":tr!l. Bun , __ .:n· tır. Çoban serllest güreşi bile.a -denizin Boğaz kapısını t .. ~ıı::~ . leri hazırlanan bir pr~~a m e ~ a f e y e 
""' ııı..~ ~KJUl 11\.un. bir pehln::anlır. Tek~Jh da nn emrine vermek """C~er 
L ~~? 4~1ğa . aebcb olan ne- serbest güreşi ıbecermcktrcur. için pek ci.zib bir .şey olmasa göre yarından itibaren başlamliJ uzatı ıyor 
tr aristokra.t ve de- '"':::....~ ~~ .. gerektir. Şu halde m"in ister bulwıacak ve 25 Eylillde niha-
~ gib' b" ,....,1.1,. d uvnıyoreunuz ·ya, t!\,a~ gu- ~· yetlcnecektir. .Rio. De- Janeiro 29 (a.a.) -

İsviçre üstünde 
yabancı 

tayyareler 
~ 1 ır a.,.~ uuo. avası.. ~ Çobaıı ibili~or, 'r.ekirdağlı beyaz, ister kıımızı Çar zaman-~·!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!~!!!!!~!!!! Bıtaraflık kanunu ile mı.;şgul o-

~~ \ ~ 'Ve kuvvetin lıususiycti beceriyor, dıyorum. larında İstanbuia wı Alcdenİ7Je lan komisyon, kara suları budu 1 
v. ~ ~Urniyeti olur mu? Bir ce- karşı iştiyakından vug.cçmiyo- caviizde menfaattar olmama .- Bern, 29 (a.a.) - sviçre ka· 
.J \~.kuvvet ve kudret neden Evet, Teki ağlı serbest .gii- cek olan Ruslann lehine olarak sırvlan ziyade bu meselede asıl dunun uzatJtması hakkın<'! nşa- ra ordusu kumandanlığı bildiri-
r ~=_ıs.ıyet t.aşmuş oluyor? reŞi beceriyor, lbılmiyor. Çoban, Tilr.kl.erin emin Boğa.z bekçili- mühim olan amil T.ürkiyenin ğıdaki 'karar 'Slll'Ctini kabul et- yor: 
1' ~ ~nesyoneller, cemiyetin .nm- !biliyor. Ve, bir ç k müs baka - ğini ihlal etmeli? bitaraflık arzusudur. Bu iki nıi~r. 28 - 29 Eyliıl gecesi saat 23.15 
' ~~. ınUl.irler? Onlanıı va- larla tecrf 6 ' ~:ııbi olmuştur, İngilizlerin T.ürklere .kar.şı harb sene.si zarfında Tür.kiye _ Her devletin haldmiycti, mü- ten itibaren ecnebi tayyarclcrı 
~ ~~. muhit ve milli ter- serbest gü t.aa.rTttz niyetlerinden, im.kin ve n.in hattı hareketinden boyle bır tekn.bilen kendi sahilleri a.çıJın· bir çok da.lgala.r halinde Ut.in 
P" "1~, kültürleri ayn lbir yolda Çobanın ıpootan vamır. Te- ;va, lınkiın11zhgıw na işant ettik - a.r"unun kuvvetle mevcut oldu- da karadan veya mflli toprak - 1sviçrenin garb kısmı üzenndc 

)t~- ~ Sonra ivin tuhafı bütün ikirdnğlıum Ponlnrı (ıköprü) yok ten ısoııra Mihver devletlerine ğu istidlal olunabilir. Türkler e- lara dahil adaların sahilinde su- ş i m a 1 d e n cenuba doğru, 
·~ ~~oriar bugüne ikadar tur. Bu da 1bir nv.antajdır. Hem gelelim: Boğa.zlan. lhir Alman ğer harbe girerek siyasi fay- lann en çok ~ekilBigı zaman ha- sonra saat 24.30 a ooğn.ı aksi 

llı.:~'B~ir... de güreşin..esası olarak hirava.n- toca.vüzü daha henüz mürekkebi dalar elde otınek istooelerdi ş;inı 611
12 

olanil ikkabra hattınfdankit~ istil·ametle pek yüksekten uç-
~"' ya, bu dava ıbir.a çet,. tajdır. Demek "Crbest güreşte kurumıyan 18.6.1941 Alman - diye kadar ellerine pek çok fır- m lı ir mcsa eye awu- u- 'Jnuşlardır. J:!.. Çobarun 'Tekirdağlıya nazar.an Türk muahedesinin birinci mad sa.t gcç...ıişti. zamaktadır. Korfezler, koylar, Bütün tayyare dafi ibatarya-
~ ~ ilk Olimpiyatların te- iki avanta.Ü vardır. Biri, pon.. desini ıihli.l ederdi. Birinci mad· Mihver, Türkiyeye Balkan 'ha~~çlcr, neh_irl~, .bor~~· ~~- lan b.a.liycte geçmiş ve 111dcleUi 

1 lm~:ı~ S :.r.~:zh bJ 
millet olduğumuz..: I 

unutmayalım 

M ilislı bir obyucunı-
d:ın mektnp a.ldım. B 

zat mektubuna memlekette er 
şeyın bulundu,ğuna hamdü ısena. 
e1meklc başlıyor ve: "'Aflah bü-4 
yüklerimize ıÖmUr versin. mem· 
lc.ketimiz bugün bir teca w·· weı:t.t 
masundur. l' a'knt }':8.rmın ıne o
lacağı da. malüm d~dir. Bel"' 
hangi bir vaziyet icap ettirir 
de, acil bir ihtiyaç a. ı 
hükü:met bütün gıdam deleri· 
ni kanuni !bir e tew.i ıettıir
mek lüzumunu hissederse bu da
ğıtma işinin büyük bir let. ve 
müsavatı& ya.pllması i p <e)i~ 
değil mi?,, Dedikten sonra şun.
fan t :ı.ve clıyor: 

••Son gümcrde Mfüıst:.a. yapı
lan kn.bve t.evziıtmdakı yolsuz
luk gösterdi ki tevzi i \!?'in o 
küçük 18.übaliliklerln, edalets'z
iik erin halka nckadar fena msir 
yapacağını baz;ı memurlanınız 
bfı.la ii~'f'enememişleT. Mesela 
'bmıdan iki buçuk ay önce ge'lcn 
kahve memurlara, hususi mües 
seselcr yarımşar !kilo, odacı, ha
deme ''CS-ire gjı"bi müstahdem -
lcre de iki yüz ellişer gram lüze
ıindcn yapıldı. Sonra gelen ikin
ci parti de halka dağıbldl amma 
bu sefer tevl:iat yüz el~c:ıet' gram 
üzerinden yapıldı. Y-uz gram 
k::ıhveden bir şey 'Çllonaz, fakat 
fnı:k gfu:edişin halle üzerinde 
yapbğı kötü tesir acaba hiç ıdü
şünülmüyor mu? Şu birkaç ısa
bn yannı nllZlln dikkate ala
rak yazdım. Ben ken · hesabı
ma kahve tiryakiri değı1im, bat
ta kahve kullanmam hile .. _ 

* Okuyucum haklıdır ve ,şayet 
Milast.ı böyle bir haksızlık ya
pılmışsa çok yaıılış hareket e
dilmif: ir. Türki;t·e CünlhurJyeti 
hilkfuneti nazarında her TUrk 
mfısavidir ve ayni haklara sa
hiptir. Büyüklerlıniz her ıv.esile
dcn istifade ederek ''imtiy~ 
sı tfsız. bir millet.iv... diyotlar ve 
bu .hı!!.kikıı.tin memnrun da, hal
kın dn zibn~ ıie er etmesi iç:n 
bizzat kendileri imtisal rı-mu -
nesi ~kil edecek ta.mıa da vra
nıvorlar. 

"Birim.iz hcp1miz. llepimiz 
birimiz i<'i!l,, \'ecfae.sini asla h..'\
tırdaıı .çıkarmayalım. 

A. C. SARAÇoGLO 

~1.ı~ --ıa. 0 ........... mu" .... m... Diğeri gür~i bilmesi. Müsabaka denın· metni ... .A .. r: Birligının~· · ıbir izası olar.ı.k Yu- nn ar ve srure ıçııı u u- bir ateş açmışlardır. 
~..... ·-• -.ıı .-v """"'"" kabili tiı · bu ·· ·· ind 1 9L1UU vel kaidelerinin tatbikine devam 

~-ı.;,,. ~w.8:.";ror: w.;::.c;:,~:~ı..n1~.:= .,.; ıml,~y:k~~ :'.."üll:i :U":ıı~u~ ı!~~.ı: ~; ed~~~-Amcıika murahhası Mos.mva koni eransı ......................... , 
)\ ık davaamı kuvvette ort ·ı ... ~ er· masunıyetim ve d~an doğ • miş olabilirdi. Ingiltere ıise lrak. Fonwjk bir an'ane olarak kabul Beya ~ 
>-. ~ •. UV:.i!, tarihi aynlığı Orta• a\'IU11ajlarJ olabau:. Evet, ı§.l.lll- ruya Yeya bilvwaıta <Uğcr tara:f Suriye ve lrana yaptığı hücum- ed <Bat ta,..f, 1 t!cl uyfada) &ıı. 
"'~ Jardır: Biri uz.un ve ıe.rahk .isti- ale}tıiiıe .mlli.evcccih tedbir al- llarla Türkiyeye :ayni flll!at& ilmiş olan üç millik mesaf~ Ma.amafih lı ll ha:ında 1ngi- • A 

~ ~tie ;.,~ ~·di n.....:I "'""'mızın .nclıati 1-'Cl-meden gayri rnwı.y- mamayı :ta.ahhüd ederltt.) li'a- :w:rnıiştir. nin ipkasıı a dair aynca bir ka- liz ımparatorluk hava kuvvet- 1 LA HE 
....., ~ """" ,,,_ b" üddet gw·· k He nı.r verilmesini istemiştir. . . 

. na 4>'P,_,.:.- .. h~c! m yapma • .. kat va Yunan har.binde oldugu· r iki ha1de de Türltiye, milt lerının şark cephesindeki muluı-k..' n"'.ı.cwıı ise, Te.kir&ığlı milsaba,. gibi .... A'lmanya yerine ltalyn dlk tefik veya yalan dostlarırun 10o!- :rebclerde işbirt=ği :.r8f;OUllarivle i 
~ ~atör pehlivanlarımı7. ıka güreşlerinde hasmına knrşı lılloumu yaparsa.? Mihver bir- bine harekete geçmedi. Türki - Amerik!!da ha ' sabit olduğu veçhfle konferan-1..!!; Yaratan: 

of 8ıa profesyonel .olına.'k- <da.ha eur"etkiir ~ atalga.ndır. liği taksim edilmiş rollerle ımcy- yenin bitaraf olmak ve kalmak ı U stn wtkeri bakımdan do?.'rudan / MI d 
ç~ ıu-. Mersinli .A!hrnet, Te- Çoban, idman güveşicrinde CÜ!'- da.na çıkarsa? Biz, bunu da istediği aşiki.rd.ır.. .Bu kuvvetli doğnıya ynpılnuısı imkan dahi- sa ra n a "' 

e \(, ~ile lı ile ıbir iki kere karşıla§- et.kAr ve ntılgnn dınakla bera- mümkün görmüyoruz. Gerçi a.r.zunwı şuuna her§eyden zi- af eudarJın• lindo bulunan askeri yardım işi ................. .. 
L~~t bir şey yapama.dl. ıber - güreşlerinden :ılilıverin müm:kün ıOlduğu ika- ya.de bugilıı Ankarada hUkim J U t:JI ile kı ve nzun vadelerde ve- ee:::::s~"'!!!!~~~~~~~~~ 
~ 'l" u Mersinli Ah:medin ki· çekingendir. Daha cür'et.sizdir. dar çabuk R'Usyanuı Kafkas - olan :itminanı ania.tır. Türkler ->o•-- rilooek malzeme se\rkİyatı bahsi ceği büyük \le mühim tesir -
Nt~buekil'rdağlıya 119.7.8.nm QC>k Her iki pelılhraııuı n.rlaklarmı, 1 Bucr bölgesindeki petrollere hiçbir zaman sinir wı göster- Harp tar~ttarı b"ır lhatı•p ve nihayet Rus:raya teslim edi- dir. 

unuyordu. Meniliıli, ne ve noksanlarım bu suretle' · • L 'h-·..k.Oı""ki k yilk menıi§}erdir ::ve bwıun i"indir ki "" \.' ıleoek malzemenin ~-•· yolla tn ..... -ı+--leki 41ft11'CV!> için •--' 
\~ Inahir olsa, Tekir~'1uun :vaz'etükten m imdi mu - ::::r:ti ik~ınd~~dır. • bugünkü sinir harbine ~ukavo- ''yuha!,, larla susturuldu .nn tesbiti ve nak!i~fevJra- iuıf~:M~vad'a" ~1 ıbir 'lı:ti-
~ ~~i ~hi Te- b.lir~ız. izi da.ha kob,y yapahi - F.aka.t,, mühim asked Tilrk met etmi~ .Belki de hakb .Nevyork, 29 (a.a.) _ ebuır lide müşküJ. fa.bt çok ehemmi ha tevlit etmiştir. Ancak M. Lo-

d..:' h ~o.u lwvvetler.iyle düşman olarak bu- olarak bu harbin askeri, siya.si ia.rd:ın .Fiıaı, bir :mıtıng nasın- yetli meselelerle meşgul obnası :wvsky'nin an.a.tbuata gündcırdi-
~ iii -YI J::1!eceguu. A:,:.~!_· Bir kere güı-eı te manevi var- na erişmek istmı.ek lngHtere gayeler.den ziyade, ıktısadi he- da irat e.ttiği bQo nutuktu ong- muhletneklir. ği mesajdı ~ etıtiği gibi lü-
~ ~ '"- •UL hk en evvel galon bir kuvvettir. için olduğu gibi A:1ma:nya içinde ıdefleri okluğunu kabul ediyor- re ta.mfm.da.n tnsv:ip edilmek su- Bu konfernnsm-en mooınuıı e- zumlu olan şey tek bir hafta de-
~ ~:'~:Vı anlle°":'~'?._a_ Manevi varlığı noksan olan gi.i- tehlikeli bir :ıntma.roır. lar. Buthpe§te muhabirinıitln ıretiyJe harp ilin etmesi llııde dici neticesi Rus millelini.n ma- ğll. bir çQk haftaların vftcut 
~' :..:ı.ı..;:._ _,_'- ! .... ,__ .::=-. ~;ne kadar bilgili olsa hasmı- Böylece muhakkak o'lmua diin izah etmiş olduğu gibi 'l'ür- hillaimete müzaheret .nı ıımi ıkuvvet:i üzermde göstere- balmasıdır. 
~~&mım~~~a aa «&r.11 yan ~ektir. dahi büyük bir ihtimalle .Anb- kiye ihracatı !iki muhaı-ib tara- &ôylen:ıesi ÜZıerine, halk bu be- ,•-••••••••••••••--~:1111--
~-~·r, div-. Fa- Bir lıva.mn kuvvet 1,•e radan, Türıkiyenin barbden. ıma- fuı da mükemel işine yaraya,. yl~~~-·yaha avueleriyle b.t'Şl- ı B k s .. . 
~ ,,~vaı.u ,,,~ lkudret ımevcudiyetini üçe tak - sun kalacağına dair duyulduğu bilir. Fakat kim kendini ruüda.. ~ LJMC"R d 
fu .ur. 6İm edebiliriz. Bu, taksim doğru- bildirilen itminanı yerjnde bul- .faaya kadir bir maınlc.ketten Balk ~.ıka.h.roıl.swı harp,. diye a a ıam ~i sınemasın a 

tı.... """"1 Meimıede gelince asıl dan doğruya: benimdir. mak neticesine vanlabilir. Bu mal almak isterse onu askeri lıagınnış, bunun üzerine hatip, 
~ obınacak taraf tıı:.'dur. (Sonu •t<f• 4 •tıtun 1 de) aıulan iki devletin BoğazL-ı.ra 'te- ıbalwndan ıra.hat bırnkm:.ı.lıdır. ııutkwm ikmalden \~eçmiştir. WILt.V BIRGEL • aıetLLE &CHD1DT 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!ı!!!~~!!!!!!~~~!'!!!!!!!!!!!!~~~~ 

C'i0ZELI iK KRALiÇESi 
~~i BiR HADiSENiN 
-[E5İi11~M~ ~P.M.1..-.~ 

-11-
, ~ dinlemek ısa.mm göst.e- [adım. Y:anıı oraya tasını yorum. 
~~~lim ! -Yerlefmıeae yardım için ge-
~ k--.uan sonnı öğrendim. Bu- leyım mi? 
lbı!'Peıl avukat Selimd•. Bütün - Sana :zahhmet, bana Jllhı. 
~'le aile evrakım onda ıidi. net olur. 
~ Giridliliğiııden istifade - Ne oluna olur. Seni e:limS bu iftirayı büvautaı et- ıle y.erleşti.rhim. Balkonwı var 
':·Sebebi! Beni elinden bçır- mı balkaınun? 
~~için. İ§lerinden dolayı - Denize metre. 
'~YU'. Şahsi ibtirMlarmdazı - Ne iyi, ne iyi. Balk<Mda 

p • \-l'·· otumnız. Sıma mescler ha.zırla-
~~ J'Ü• kraliçelip MÇile- nm. Ammu:a ~tiririm. San

i-af (~ ,ig...m'I Böyle bir vazi- ra denize 1bab. baka anlatının. 
Ut' ~ •vaat&jlan tabii çoktur. Ylldızlı gökün altında, dalgalı 

)~ ~ yıl yetecek bkçok hali- bir denir.e ka.r§ı yaıvaş yavaş ko-
l'~ lf&tırı sayıla.cak bir ıser- ınlJ!ll!l8k 1bir bulunmaz zevktir . 
~ h::_. ~ en iyi !kocalar- :Konnşn1anlar isterse zehir olsun 
~ .. "1111 huJmaJr koııly. Yımmı Evini nasıl lbulacağım? 11 ~~ur. Soy adını deği§tir : - Ben buraya gelir seni alı-

"' tt ~ r.,p. Bir_,~ olun- nm. 
~· 1\ d e ~r: Uçbq koy. Son - Burada kılıver, ne olur? 
!1::.ı de b~ba.ıj filin ... Hem aı"le için· - Yarın erken kal.kıp toPlan· 
:JlP )\~r .~ eğLencesi, hem ha- mak lazım. 

l Ozti. - Dadım misafir odasındaki 
~ ~ Selinı bu t.emiz idealimi divanı sana hazırladı. Seni er
pı" ~baltaladı. ken kaldırırım. Kahve mi ister-
~ o zaman hissetseydim. ein so~ bira IDl ! 

rY ~ bu böyle olmasdım. Bu sefer- - Önce soğuk bira, sonra sa-
tı' ....._ kadar yetmez mi? de bhve. 

..... ~t ta.rafı ne vak.it? - Kahveyi elimle pişiririm • 
....._ e Vakit istersen. Bira\., d b .kkal ll0

~! 
il~ ~i.l.ı ~· Anıavutköyünde bir - Gitsem iyi olacak. 

""'Qlla&Jıda bir dalı'e kira· Dadı başım kçıdan umt.tı: 

- Git:nesen daha iyi olacak. 
}{ızcağız bu geco rahat bir"tly:lru 
uyumU§ olur. Yavrucak gece ıde 
iki saat bile uyumuyor. l 

- Rahat b,r uyku uy~ 
\'aa.d cdermisin Feri? 

- Yemin ıbile ederim. J 
-Öyle ise peki. lb:di bcııim 

:uykum var. 

1Kl.NCl l lAl~BOJ, 

Bu karambol b:ı.yan patro
numla benım uamda oldıı. Fa
kat istekayl çeken Selimdi. Ma
rifetli bir oyun oynadı. 

Sellin öğleye kadar büroya 
gelmedi. Bayanı telefon etti: 

- Selim Bey bugün biraz ra
hatstz. Yazıhaneye gelmiyooelc. 
Bayaıı. Fer.iye .söyleyiniz, sağ 
çekmedeki yeşil kordelilı dos
yayı alsın çabuk gelsin. Yemek 
yemesin. ona ıspanaklı pite y.ap
tıın; aşure de var .. 

Hele, hele, hele! Neler işitiyo
rum? Mutlaka kıskançlık fırtı
nacığı süt limanlığa döndü. Ka
dın gönlümü almak istiyor. Bra
vo Bayan Zarife! Tam bir za
riflik gösterdin. Bütfuı haksız. 
lık.la.rını unut.tum. 

Yeşil kordelfllı d~a baktım, 
rw;ma sapan bir teY· Bir sene 
bile geçse acelesi yok. Demek o
l ur lti Selim bu oyunla karam -
bolu temin ebni.5-

Çaçn.ron kıza bir kutu alafran· 
ga şeker yaptırdım. Annesine dol' 
biraz s:ı.lnz.la gıcır götürdüm. 
Aşcıbaşıya ucu püsküllü bir peş 
tem.alla çırağına yamıa mendıli 
unubnadım. 

Babam söyledi. Yan cahil bir 
yeı-e mis:ıfoiığe gi eook nıisi
uı.! Az çok, mut:Jaka 'bir hedıye 
goliiriıniız. Onıar iyı yureıui, 
.saf insnnlnrclır, düeya.l· ra ka -
vu.sznuşçasına memnun olurlar. 
Selıme ıkapıl.ı..ndıgım ilk zaman
lar buraya ild del.& gelmı~i.Jm. 
A.;oçıbaşı Mengcnii .ibrahun aga
ya yemcltlennı methetmiştim. o 
glındeııberi beni çok 6Cvmış. 
lie.r va.kıt sorarmış. IKoca ihti
yar meğer epeyce nükWci imiş. 
Kımbdır ~ ouyük buyuk kapı 
doiaşmış ta bayatı .. 06TeiınllŞ. 
GötÜJldügüm piıskiıliu ı>e§te.maıı 
iba.yrak gı.oı açarak hır Sclıme 
gosteriyor bir karlSUla, bana da 
dönüp dönüp: 

- Küçük bayanım! diyor. 
Sen tekbaş değilsin. Sen tektaş
sın. Hani altın yüzük .kaşı il$lii
De tektq pırla.rıta oturttular. 
işte sen osun. 

- Amma İbrahim ağacığım! 
Bana çakıl taşı bue desen, senin 
gönlünden geleceği içuı makbu
lümdür. 

- Benim gön1ilmden çakıl ta
şı geçın~. Benim gönlüm de ken 
dine göre bir elımısb.r. Ne çare 
ki kıvamı geçti. Acemi aşçı elin 
de un helvasına döndüm~ Gü
ıersiniz ya, hem beni soyıetıır· 
siniz, hem gülersiniz. 

Yeşil kordelalı dosya kimse • I 
nin aklına gelmedi. lt"'cri tckbaşl 
gibi masanın köşesinde kıınse-
siz kaldı. 

Oç buçuk kişi sofraya otur
duk. Buçuk çaçaronluğu unut· 

muş, bit~ye bna bakıyor. Ba
gillerck sordu: 

- Kız! Hanım ablana ne diyo 
ba.ktp duruyorsun. Çaçaronlugu 
tuttu: 

- Babacığım, ablam çok gü
zel de. Ben olsam onu dünya. gü 
zeli seçerim. 

Annesi söze karıştı: 
- Aferin kızım! Ufı yerin

de wyted:n. Baıuı. sorsalar ben 
de seçenlim. 

- Beni mahçup ediyorsunuz 
hanımefendi. 

tarafından fev~ 

bir tanda yarabh:ın 

OTEL 
SEHER 

.Frall51.2Ca söz.lil filmınde 
Butün Hn,Yat .•• Lüks ve lhti

-· Şampanyn,y.ı... Dans ~ e 
ıtnı.ıslkiyi. •• 

Dram ve aşkı ,ı:öıerec•aiz. Muhteşem Y~ 1fivi Pkrioiz ö 
de canlımacakb.r. 

Bu akimn için ye:lerinitj e\"\ elden a1d1r.11m. 

- Ben aoğruca aeni söyleyc
~·im de ~ ister mahçup ol is· 
ter olma. Selim bey! <Kocasına. 
hep böyle hitap ederdi) pıtc.Yi 

şimdi getireyim yok.sa bir iki•-------ta.ne içer misin? 

- Sen de bir bira ıiçersen. 
- Olur, olur. Neden içmiye-

yim ~ Sen istedikten sonra. Anı
ma bayan Feri de içecek. l'ek
başımm tek başına bırakama
yız. 

Yarabbi! Şu insan denilen 
mahluk, ne anla.ılmaz, ne çözül
mez bir muamma ... 

Son sınıfta iken Ale:xe Care
hn bir hiilis.:.sını okumuştum. 
Tabii bir şey anla.manu§tım. 
Şimdi hayatın içindeyim, yine 
bir şey anlıyamıyorum. 

Ispanaklı pite tepsi ile orta
ya kondu. Bayan ortasını delip 
çıkardı. Bu dcilğe bir ıkase yo
ğurt, kisesile kondu. Usum bu 
imiş. 

,, .................................. ~ 
Yeni açılacak sinemanın adı 

Sinema sevenlerden gelen binlerce 
mektubun tasnifi bitmiştir 

P&: yn!Qn& Tf'p~başında a~lacak olan yük ~ş, n:hat, yeni 
Sinema Müdüri,yetj b.:r et açmış, sin ına sever lhallamu.dan bfr 
isim bulmalarını rlcn etmışti. Bu ankete gelen blnltn:e .melı:tııbun 
tasnifi bitmi§tri. Bır ık! gün sonra isim n edilecektT. 

Tepebaşında açılacak olan 

Sİ E A 
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llE 8 G E L E C 1 İ 8 R A 

7.30 Program j 19.00 Fasıl sazı 
_: lyi pehlivan diyorlar bu 7.33 Müzik 19.30 Haberler 

kızan.caza.. amma, hepten bir a- 7,45 Haberler 19.45 Serbest 
vuccazmış be!. 8.00 Müzik 19 .. 55 Müzik 

' YENi 8ABAB 

"Ze 11c:im 
Gözlerlne 

lnanam.yor!" 
Jlakat Heqelecinin de tutş -

lan ve gUreşc girişleri büsbü
tün ~lrnlaşmıştı. Hergeleci, 
ıY:ancımn güreşinden sonra bam 
baska olmu~tu. 1manı artmış, da 
ha ağır baş bir güreşçi olınll.§· 
tu. . 
Şaka değil baş pehlivaniar iç~· 

ne girmişti. Talihsiz Hergelecı, 
ikinci giireşini koca Yusufla ya
pacaktı. 

K<>ea Yu8uf bile Hergeleeiyi 8.45 E'iıı saatı 20.15 Radyo 
bir avw:; adam diye tarif ediyor * gazetesi 
ve benimsemiyordu. Göriilüyor 12.30 Program 20,45 M~ 
ki, devler geleceğe kıymet ver- 12.33 Ttirkçe 21.00 zıraa' 
miyorlardı. plfiltlar Takvimi 

Ve on yaş daha genç 
göründüğümü söyliyor 

1 , Baş, diş,nezle,grip,rom· ....... 
Yusuf, Hergelecmin ~cı- 12.45 Haberler 2ı.ıo Müzik 

yı üst üste yendiğini işittigi za- 13.00 Türkçe 21.30 Konu§ma • 
man ilk evvela ~an somıuıt- plaklar 21.~ Müzik 
tu: 14.00 Müzik (pll 22.30 Haberler 

- Yana çok mu hasta idi * 22.45 Dans mn. 
be? 18.00 Program 23.00 Kapanış 

Yani, inanamıyordu. Ezerçeli 18.63 Müzik 

Hergeleci, basıml!-rının ~~ be
la pehlivanlar oldugunu biliyor
du. Her biri ~ yirmişer okka
bk adamlardı. Bunların içinden 
başı almak kolay değildi. Adalı 
HnJil koca Ywrnf arlamu ba.."? 
\ edrİcrmıydi? Zaten baş için 

nnsıl olurdu da koca 'Yarıcıyı ===============::::=: 
ımağlfıb edebilirdi. Yusuf, Her-
gclcciyi hiç görmemişti. Yalnız, 
uzaktan uzağa lafını işitiyordu. İRANDA 'I 

Kadıköy Tapu Sicil Muhlli'tzh6lft- • 
dan: 

Bir Daktilo alınacak 
Maarif Vekilliğinden 

.A1ıc;o<lan ~ri bu iki pehli, a.n bir 
bırlcrıni yeyip <luruyorlarclı. 

Ortada Aliçodan sonra Kat -
rancı, Adalı Halil, Koca Yusuf 
JrnJmıstı. Yusuf, Katrancıyı or
taıian ·çıkarmıştı. 

Fakat Adalı Halil Galata ku
lesi gibi ortada dim dik duru
yordu. Sen, ve ben, gürültüsli 
dev.am ediyordu. . 

Adalı Halil, usta~u olan Alı
çonun yerine ba.~ olmak istiyor
du. Fakat ortada k{)(,'8. Yusuf en 
ğeld' ı. .. . 'b' ı· g Bir .sert nızgar gı ı ge ıp e-
~en çolak Molla, hem Adalı Ha
lilin ve hem de koca Yusufun 
hakkından gelerek davayı mu
vakkat bir zaman için yok et -
mişti. 

Fakat çohıJ< Mollanın ortadn 
0

c;ekilm~ile dava. tazelenmişti. 
Yusuf ve Adalı birbirlerini yene 
ttği2. diye Ça.balıyoralrdı: 

Lakin şimdi ortaya hıç akla 
gelmedik bir bela çıkmıştı. Bu 
belanın ne olduğunu kimse bil- ı 
miyordu. 

Yalnız, bu belanın ilk tadını 
Yancı alınıştı. Yarıcı, Hergele- ! 
cinin baş için bir bela olduğunu 
takdir etmil!'lti. 

Hatta Yancı, AdaJı Halille 
tst:anbulda karşı karşıya geldiği 
saman şöyle konuşmuşlardı: 

- Yancı, ne o, bir avuç ço
t"uğn yenilmişsin be? 

- Hele!. Sen yen de görelim .. 
- Aile bir avuç çocuktan ne 

olur be? 
- İyi ya, ne vakit yenereen 

öyle konuşalım!. 
- Tehcy! Hepten ge(:miş gü

reş sendoo be!. 
Diye Adalı, Yarıcı ile alay et

m~i. Haıgclcciyi bir avuç ço
cı'ı'k yerine koymuştu. 

Hn.lbu1ri Ç..Olak Molladan BOn· 

ra Hergeleci ikinci ibir püskül
fü bela idi. Bunu, ne Yusnf ve 
ne de Adalı Halil vaktinden ev
vel kavrayamamışlardı. 
, Hatta Koca Yusuf, Şumnu 
gürct,indea evvel, arlmda.şlariyle 
konUQUJ"ken Hergeleci için: 

Hergeleci, Allahından niyaz e. 
diyordu: 

- Allabı.m, yüzümü kara <;t
karma ! .. 

Deli Hafız, çırağına epeyce 
nasihatlarda bulunmu.'}tu. Yu
sufun kıncı bir pehlivan oldu · 
ğunu anlamıştı. 

Sonra Yusufun güreş tarzım 

da öğrenmişti. 
Yusuf, ıbir kere dahi olsun 

Hergeleciyi düşünmiyordtı. · Ne 
olabilirdi? Nihayet yetmi.~ iki 
okkalık bir adamdı. KırAr di>
ker mağlfıp ederdi. 
Güreş giınünden bir gün t:vvcl 

Deli Hafız çırağiyle bet-aher 
Şumnuya geldi. KoıJa Yuı:;uf ve 
bir çok ağalar ve pehlivanlar 

" " .A~I.: d I• h 1 mescıt oowlUCIU mev an "a -
wsinde oturuyorlarm. AJçak 
iskemlelere oıuııuuş\ar konmm-
yorlardı. ' 

Hergeleci, ustasiy1e meydana 
gelince kahvede bulu.M.nlar söy
lendiler: 

- Ha! Ezerçel.i u:ıtasıyle ge
liyor .. 

Yusuf, merakla gôzlerini ba,s.. 
rnına kaydırdı. Hergeleci, yakı -
sıklı bir pehlivandı. Sülün gibi 
idi. 

Yusuf, ha.<ınımı küçük gör -
milştü. Ufacık bir adamdı. Bir 
iki defa silzdiikten sonra, h:ı.s
mın<lan gözlerini ayırmıştı. E
hemmiyet vermemişti. 

Heı;geleci, merak içinde idi. 
Koca Yuımfu görmek istiyordu. 
Deli Hafız, kahveye yaklaşırken 
Hergelecinın kolunu dürttü ve : 

- İbram! Yusuf burada. 
Deyince, gayri ihtiyari Her

gelecinin asabı bozulmuştu. He
yecandan rengi sap8~m olmuş
tu. 

Hergeled, bir &ıı evvel Koca 
Yu.sufu göın1ek istiyordu. Ve, 
ustasına ham yürüyor, hem de 
eoruyordu: 

- Usta hangisi ... 
- Ta, ortada asma kökünün 

dibinde oturan!. 
( Arka.n oor) 

Pehlivan müsahabe leri 
f Bat tarafı 8 inoü Myfada) 

Meseli.; okka., manevi varlığı, 
teknik varlığı .. Okka, bir posa.
dır.. F.t VE lremiktir. Ağırlık 
11u:roti olmakla beraber bir kıy
met ifnde etme-6. 

Manvei varlık, bunun içinde 
zeka da. dahil olduğu i~n Ussül
csastır. Ve, pehlivanın ılk mü
meyyiz vasfı.dır. Teknik, h~ 
~phc yok ıki güreşin .esasıdır. J 
Yani güreşi bilmiyen bir adam, 
güreşeme-ı .. G~ bile hamal 
gi~i güreşir, bir pehlivan gibi 
değil .. 

şmdi bu ili: esası Çoban 
Mehmetle Tekirdağlı.da. arama
ğa ça.lı.şalmı: 

Okka.far: lki ha.sım a.raı:ıında 
miısavidir. Yani, işin kasaplık 
tar-.ıf ında fark yoktur. Her iki
ın do ayni ağırlıkta ettirler .. 
(Ben gUrc~ katogorisini kabul 
t'tmem. Ta.biat mücadelede kato 
gori ı:.yırmıyor. Binaenaleyh, in
"'an veyahut hayvan arası ge
li de dövüştüğü zaman kat:o
g~ri farkı vardır diye bırakıp 
kaçacak mıdır? Bu dava çla. 
büyillı: ve ayn bir davadır). 

Yani, iki pehlivanın okkala.
nnda itiraz edile.cek 'yet: yok • 
tur. 

Manevıi varlığa gelince: Üs
sillcsas olan bu cihetten Tek,,ir
dağlı Hüseyini ben, da.ha üstlin 
görUyorwn. Öyle . ise, okkad~ 
bir olan iki pehlıvan, ma.nevı 
varlıkta aynhnış bulunuyorlar. 
& cihetten Çoban, yandır. 

Teknik cihete gelince: Çohm 
bundA iistündUr. Serbest güre

yüz ınetre koşuya kendini ha
zırlamış bir atletle, üç bin metre 
ye hazırlamış bir atlet arasında
ki müsabakaya benzer. 

Tekirdağlı, kendini gayri mu
ayyen mliddet için boğuşmıya 
hazıria.nuş bir pehlivandır. Fa
kat yazdığım gibi Çoban yirmi 
dakikaya hazırlanmıştır. 

Pekili, öyle ise ne olur? Şu, 
olur: Eğer, ilk ellerde yani, yir
mi dakikada. Çoban, Te-kirda.ğ"
lıyı benzetemez ve güreş uzarsa 
bir daha yenronez .. Çünkü müd
det uzadıkça Tekirdağlı güreşi 
bindirir. 

Demek oluyor ki, Çoban Meh 
met, Tekirdağlıyı yirmi dakika
da mağlup etmelidir. F..demC?.se 
galibiyet üzerinden kalkar. Ga
libiyet yüzde doksan Tckirdağ
lıya teveccüh eder. 

Çoban Mehmet, eğer idman 
güreşlerinde olduğu gibi Tekil'
dağlı ile cür'etli ve atılgan bir 
güreş yaparsa ben, Çoban 
Mehmet tarafına. Riske ederim, 
ve Tekirdağlıyı yüzde yetmiş 
beş mağllip eder. 

Demek oluyor ki, Çobanın Te
kirdağhya karşı il.; noksanı ba
rizdir: Biri maneviyat varlığı, 
ikincisi nefesi ... 

Tarafeynin bu noksanJariyle 
güreş ne olabilir? Dediğim gibi 
Çoban yirmi dakikada hasmına 
b.ir şey yapa.:ma.zsa magliıbiyete 
gider. Güreşin imitdadındaıı 
Tekirdağlı kazanır .. 

M. Sami Ka.ra;H~I 
~ Hüseyinden daha iyi biliyor. __ _, __ 

Daha müsabıktır. ı••••••••••1111ıııı. 
Eh, avaırt.a.j kimde kalıyor, , Hatim Nahid Er - Bll'ln \t 

öyle ise diyeooksiniz değil mi? 
Meseıe daha mUMdi .. Bir de za.- Avrupa Buhranının 
man ve imtidat mesel.esi nr- Psikolojik sebebleri 

dır. Yani, Çoban Mehmet, dai- M U H A R E B E ma yiımi dakika güreş yapmak 
üzere nefesini hazırlamış vo id- j 
mruı yapmı.s ·bir pehlivandır. ASIL B TECE {? 

Bu cihet o kadar mühimdir ki 
üzerinde durulnhillr. DUşü:nü -
,nüz bir kere, senelerce yirmi da.-

• • 1 .. ... • 

pnvarilı eseri 

iKBAL KiTABEViNDE 

oldum? 

b 1 cak iki aY iuııdıır ~el alnımdo vo 

Ya an c 1 a r gö:ılerlmle ağzımın etrafında tlı..gi
ler ve bu.ruşukluklarım vardı. Ha· 

(Ba.şı 1 incide) kikaten "Yaşlı,, görünuyordum. 

Knchkoy eski Osmaııaia yeoı Ha
sanpaşa mah:ıllcsinm Ulusuluk so
kağında eski 13 ve 15 defa mükerrer 
13 yeni 59 numaralı bir evin k:ıyden 

şayı otuz be~ sene<lirde. ~n_ah~ll~n ı 
m~kıllen tasarruf edılditı ıddııısı
le arabacı esnahndan Recep vereııe3i 
tarafından miıstakil bir ev olarak 
tescili talep edilmektedir. M~tir 
gayri nwnkuliin tasarrul ve taksimi 
i~ alakadar olduklarını iddia eden
ler bulunduğu t.,kdirde 18 Tcyiniev
veı 941 Cumm1sei g\Jnü bcmyı tah
kik maha11ine gj.dettk olan tapu me
muruna veya bu tarihe kadar Kadı
köy tapu sicil muhafızlıjtına 941/2366 
muhabere numnrasile milractıatlan. 

Bugil."l ise. biltQn bu ç~lerim ka~ 
manına dönebihnek için harbin boldu ve nrkad:ı.Panm bır ı;enç 
son iki senesine avdete lüzum kızm cildi gibi parlak, nermin v• 
görüyoruz. 1916 sonlannda yumuşak olan cildime takdir na.za
Vasmus Buşir şimalinden aytı - rlle balıı:ı;,.odar Her aqam yatrn:ı:z..

lar~k Karı:ona gitmişti. O, zahi- dan evvel cild ııd.asl olan pembe 
ren çok degı~·smiş zayıflamış, reoktekı Toknloo krennnı kull .. nı· 

~ ' b' 1 7orun1 Terkibinde Viyana Üııiver-
&'lçla n beyazlaşmış, mm ır - . ._. . { " l . . lnd b'.... tara!m-,.__ . . A k bi ı aı...,.,. pro "vrı.cr en u • 
ran~~a ~n7..emı~tı. rtı r 

1 
dan l<:~edllcn, ıençliiin lcıymeUS 

1ngılıze rastla.dıgı zaman tanın- ve cazip ı:evhen olan "BiOCel,, var· 
maktan korkmıyordu. 1 dır Gündüzleri de cildi t>eyazlatıp 

Karzonda tanıdığı kimse yok-• ~uptan, siyah odktalan cideren 
tu. Bununla beraber oı-ada sak- ve a~ m~eri ılkla~n be
la.mn.ıya ve yalnız. Nislr Diva- yaz relllı;ıst 'l'okalon krmuDi ıcuu.-

1 
na göriinmiye lüzum gördü. nı;yonmı. l 
Nasır Divan ona dedi ki: 

- Heni dinle Vasmu.s; Sir ===================== 
Paı""Hei l Pcrsy) bize bir mesaj 
gönderdi. Onlardan korkuyo
ruz. Çünkü geçen sene onlar 
geçerken ha.smane nümayişler 

Sahibi: A . Cemaleddln hraçoğlu 
Neşriyat Müdürü: Maclt Çet in 
Basıldılı yer: ( H. Bek ir GIJraoyla r ve 
A . Cemaleddln 8araç<>O lu ınatbaatt) 

yaptığımızı sen de hatırlarsın. ============================================= Bununla berabeı· Sir Parse'nin 
a.r.ıkerleri bit.e bir şey yapmadı; 
ili~mediler. Bu askerler Şirazın 
öte ta.rafındaki halktan toplan -
m.ış: bir İngiliz binbaşısının ku
mandaaı altına verilmlı?tir. Bu 
adam pek te.rbıyeli1 90ğuk tabi
ath bir zahitti. İ§te bu binbaşı 
bana dedi ki: Bu gördüğün as
kerler İr.ı.n hükumetinin asker
leridir . ., Bu SÖ7,e karşı bizim sus
tuğı.amızu, pek de aynj fikirde 
olmadığımızı görmüş olacak ki 
devam etti: "Fakat eğer siz bu 
hükü.ınetin askerlerine itaat et
miyecek olun;anız. arkalarından 
başka askerler de görereksiniz.,, 
Bunlan söyleı·kcn sesi yüksel
miş, sinirlenmişti. Şeytan gibi 
bana bakıyordu Biz gene hiç ce
vap vemıedik. O da Şiraza dön
dü. 

- Peki, ya Sa.vletüdde'vle ne 
cevap verdi acaba? 

- Savletüddevleye _ıizilce bir 
adam gönderdim. lngifülere 
karşı ne yapacağım sordum. Ba
na verdiği cevap şu ıke!iıneden 
ibaret oldu: "Ben tiİZc haber ve
ririm.,, Adam oradan ayrıldık -
tan sonra: onun adam.lanndaJı. 
blrini isticvap ett:lm ve anladım 
ki gerek l<,eımanfen:na ve gerek 
!ngilizler kendisine para vermiş
ler. Bu Savletüddevle bUyUk a
damdır. Amma vallahi anlaya
mıyorum. Kimin parmağı oymı.
yor? Bu işleri bu hale kim ge
tiriyor? Neden 110nra Sa.vlcUid
devle bize bir adamla şu haberi 
yolladı: ''Bir kahramana. yakışır 
tar-ula hareke.ot edimz. Hiç kim
seye bir şey söylemeyin.iz. Silah 
lannız elinizde olsun.,, 

Bu lı}e ne dersin Vasmu.s? 
- SaıvletüJdevleye itimadın 

var mı? 
- Evet, amma ne işe yarar? 
- Bana itimadın var mı? 
- YerJen göke kadar. 
- O hal<le bana Ja kulağını 

ver: Savletiıı 8Öylediğini yap ... 
Nasıl ve ne-den? Buna dair bir 
şey 8C>ylemiyonıım. Siz Kazro
nun en cesur evlfıtla.n..-.ınız. Bü
tün generaller kadar mahir ve 
onlardan da.ha basiretli.siniz, 
Valiye pek itim.at etme. Valinin 
cepleri İngiliz altınları ala.ca.k 
kadar bol değildir. Savletüddev
leye gelince ben gidip onu bula
cağım ve ben onunla birlikte ol
dukça siz kendisine itimat ede
bilirsiniz. 

Savletüddevleniu ininde 
Sir Parse (yani Percy) nin 

askerleri da.ha Vasmusun izini 
keşfetmeden evvel Va.c:ımus Sav
letüddevlenin inine doğru yola 
çıkmıştı. Nfı.sır Divanın yanına 
van.hğı zaman bir postacı gel
di ve N3sır :Oivanın maiyeti ile 
birlikte valiyi yakalayıp bir eve 
hapsettiğini, karabineleıin si
lahlarını ellerinden alıp kovdu -
ğunu bunları 1ranın cenubunda 
silahla takip ettirdiğini haber 
vordi. 

Haber. Vasmus ile Savletüo -
devleye bir ağacın gölgesinde 
otururlarken verilmişti. 

Birbirlerinin yüzüne bakula.r 
ve muhavere şu şekilde devaıin 
etti: 

-Sen Nasır Divanın ve Kar
zonlulann dostusun Vasmus ... 

Onları etraftan dinleyenler ve 
bu ciddi muhn.vcrcyi hararetle 
takip edenler vardı. V asmus §U 
cevabı vermekle iktifa etti: 

- Nfı.sır Divan, cesur ve çe-
,.;ı.- hil" lnınh<lır · 

7 inci tertip 3 üncü çekiliş planı . 
Bu piyango 7~10-941 de Afyonda 

çekilecektir. 

-

c 

-
- ikramiye 

A dedi 

4 
6 

40 
120 
160 

1.200 
1.200 
8.000 

16 ... 000 
170.731 

Tam 
bilet 

4 Liro 

lkromiy• 
M ikan 
Lira Lira 

30.000 30.000 
10.000 40.000 
5.000 30.000 
2.0JO 80.000 
1.000 120.000 

5t:O 80.000 
100 120.000 
50 60.000 
10 80.000 
2 3;lo.ooo 

YekOn 

Yarım 
bil el 

2 L ira 

Yüz bilette 42,68 bilet kazanacakt r. Hasalatm 
yüzde 60 şı ikramiye olarak dağıtılaca~tır. 

MuhaııLmen bedeli (14019) lira olan muhteJU: eb'add:ı 2500 kilo am
balaj sicimi, 500 kilo bilet sicimi, 3000 kilo muhtelif cb'atta İngiliz sicinti ile 
9ô kilo bayrak ipi (13/10/1941) Pazartesi giınu 53at ( 15.30) on beş onuda 
Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon hı.rafından knpelı zarf 
u.sulile ı;ntın alınacakf.ır. 

Bu ışe ginnek istiyenlerin (1096) lira (43) lıtw·u~uk muvakkat temj
nat, kanunun tayin ettiei vesikrılar.la tl>kliflerlni muhtevi zarflarını ayni 
gün saat ( 14,30} da on dört otuza kr..d:ır konıısyoo reisligine vermeleri 
lazımdır. 

Bu işe a •• şartı ameler komisyondan parasız olarak daı;:ıtılınak.tadır. 

(8590) 

• • • 
Palamut ve cnm krıbuğu nakliyatıno mahsıı" M. D/239 No. lu tarife ye

niden tertip edılmiştir. Yeni tarife l/JU/1!141 tarıhindl'n itibaren mer'iyete 
girecektir, 

Eski tarife, yeni tnrıf('nin dışınrln kalan p;il:-ımut htilfısıı~ı u;in 1/11/941 
tarıhine kadar muteber olacaktır. 

Veni tarifeye pLılnıııut urıu "" çaı>l knhııgıı ırnu ith.ıl edilmiştir. 

Fd7.lıı tafs!H\t için istasycmlrıra mü. nı·nat ı·ri lhııf•lidır. (7178 - 86911) 
===--=-= - ===----

xum:awww 

1 - Ş:ırtn:ımc ve kesfı mucibince pazarlık.la Kasımpaşa tuz anban 
çatısı tamir ettirilecektir , 

2 - P::ızarlıgı 14/10/ 1041 Salı günü saat 9.40 da Kabataşt:ı Lcvazun 
subesinde müteşekkil alım 1rnmisyonı.ındn y:ıpılacaktır. 

3 Ş ı tnıımc ve keşfi sö1.ü gcçeo ,ul>edcn her gün ilci kul'uş muka-

Vekillik teşkiltıtı için rutisabaka ile lngiliu:e bılır bu d .ıı-.tılı 
caktır. 

lmthandn muvaffak olanlara gö!\tereccltleri liyakate gı.ırt u• 1 

lecektir. 
İmtihan 15/X/1~1 çarBarnbn glinlİ saat 15 te Vek111ik buı.•$ 

pılacaktır. 

Taliplerin 14/X/1941 tarihine kadar bir dilek<:<' llc Velı.ı\ııtl' 
caaUarı lllzımdır. {7182) c8iO~b 

-::::=:::;:::::=::::: 

Yüksek Z iraat enstiliisü 
Rektör1üğünden 

Orman, Vet.et'iner ve Ziraat Fakullelerinc bu yıl kabul f'd.lC-O 
belerin sc~·im imtihanları ıstanbul<la Sultanahn ıı>1clı· Yilk.ck 1k 

.Tkaret mektebi konferans salonunda ve Ankaradıt Yukstk Ziı:ı'I 
~nde :ışağ1da ya~.ıh gün ve sa:ıtlerd.e yapıl;.H';ıı:mdı<1 1 ıı:ınıH·t 

.ı,ıntfban komi.s.)lonuna muracaatları. (61\5!1 s:n1) 
Ders Gun 

Fizik 6/ W/1941 Prıı:.r~i 

Türkçe 6/1 O/ı94 l > 
K imyn 7/10/1941 &ılı 

Biyolojt 7/lO/ı941 > 
Cebir 8/10/19.\l Çarşamba 

Yabaac1 dll 9/10/1941 Pcrş<'mbe 

1 - Muhteilf cins izole tt.>l mektupla teklif lstt:ınek 

alııııu ı<ld.ır. 

• 2 - Muvakkat tenıiııat rııakt.ı.ı::ı•1 2408 liradır. 
3 - Tt-klıfkrln lcvııı.ımd:ın p .. rasız tedarık edilecek şano 

tnrifata uygun olarak 6/ 10/19'4 l P; ı :ıriet;i gumi Sllat 17 ye kad" 
lu.nının 4 ünru katındaki Le ... razım Mudürhigune ınak.bw. muJı;;. 

riırniş olması ln~mdır. ,.7377, 

1 İstanbul Belediyesi lianla 
Temizlik işlen çöp m;n ııalarmı ce;o için yaptU'llacıık nbŞ<•P 

tekne.'li kopalı /.arı'. usulde el:::siltmeyc konulmuttur. Keşıf bedeli 
ra ve Uk teminatı 1425 lır:1dır. Mukavele, eksiltme, bayınılırlık W 
husmi ve Jenni ~rtnamelen, proje Y.eşif hul!isasilt• bunn ınutefeı< 
evrak 95 kuru~ ımıkabıliııde Bek.><11/ı: Fen tşleri Mudurlugurıden 
tir. ihale 15/10/1941 çarşamba g\Jnu 4>Mt 15 tc Daimi Eıxuıncnd' 
caktu-. Talipli!rin ilk te,ııinat mctkbuz veya mektupları, ihalt' 
sekiz gün evveı Belediye Fen işleri Miidürlügune müracmıfüı 

femn ehliyet, 941 yrlına ait Ticaret Odaın vesikaları imuılı so rf 
kanuaen ıbraıır.ı lfıwn gelen d~l"r vesaik i1e 2490 numııraJı kanlJ 
fııtı ~nele lumrlıyacakları teklif ıuektuplamıı ihale gtrnu 6" 
kadar Daimf Enciiment' vernı4"leri l1 ıımdır. (8605) 

Küçük tasarruf 
hesap lan 1941 

1 #RAMiYE PLANI 
KEŞIDELER: 4 Şubat, 2 May18, 

1 Ağu&toe, 3 lklncitetrln 
tarihinde yapılır. 

Jtl!t 
"?.fa'' .~ 

~J.ffftt::f; 
~41</'f.f 

· 1941 rfiA. iYEl 
1 adet 2000 Liralık=- ::zO(loOO. 
3 > 1000 ) ===- so . 
2 > 750 > == ısoo~ 
4 > 500 > = 2ooO 
a > 250 > = 2oo0-

35 > 100 > = 35oO· 
80 > 

300 > 

- 4000 
50 > =-6000· 
20 > 


