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UkalGlık yok 1 
l{imsen·n topraklarimı· 

za arışmasına 
• tahammül e emeyız 

Yazan : Hüseyin Cahid YALÇIN 
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R ~giltere ve Sovyetler Birliği- , 
U ilin !randa muvakkat emni
ler.Y~t tedbirleri olarnk bazı , 
bu 1 •• ı ş g a l etmeleri ortalığ'n 
tı?Uk bir dedikodu sermayesi 
te araı. Herkes işi bir tarafa 
J-crck istediği gibi çene ça- ı 
h~en, Amerika gazetelerinden 
~ı lan da uluorta ölçüs :.iz la
k(iılarla tatsızlığa b~ladılnr. 1 
lı- e Star gaz.etesinin Rusyaya 
ıı andan kapı ba~lığı altında 
~~l"ettiğini duyduğumuz ma
~~Yi böyle lüzumsuz ve ma
dı ıı yazılardan bır nümunc 
~e gösterebiliriz. 1 

~usyapın ötedcnberi bir açık . 
\> ze ihtiyacı maliondur. Ra<> 
~ İngiliz kuvvetleri İran üze
~e ~?rleş~nce Ruslar için 
~ ra korfczınde açık denize 
ın~~uşmak imkan dairesine gir
~ .telakki olunabilir. Vazifesi
cu:ı. tlham etmesi ieabcden dü
dı celerden mahrum, bir lakır
~~.Ylediği zaman ilerisini. ge
l~ ını düşünmez bir gazeteci 
~bu vakıa ne fılfi. bir makale j 
ı;~. İni olabilir. Fakat o maka
ti~ı neşretmekle bugün Ame
E!iJeıı. ve umumiyetle demokra 
ltıu:; davasına ve beynelmilel 
~t <Uıebctlerde sulh ve adalet 
de e~ipine bağlılığını iki sene -
~e lrveri ciddi tehlikelere göğüs 

Rcisicümhur Milli Şef l-;met İnönü 

\> !'erek tereddütsüzce ilan eden 
~e 'Yalonşarkta bir kale halinde 
h~r tecavüzün önüne geçilen 
~r t:ncmlekcti incitmek, onun 
~nfaatıerine dokunmak ve iti
hi t ve emniyetini sarsmak gibi 
~r fenalık yapacakmış; bura- M .

1 
A s 

~~5~1~!~~~~ ı , ı elin Seyahatleri 
~l Yayı )\.ucaklayan beynelmi- ----------------
~ ı:ı_ulh ve adalet davasına kar- R • • h h t/ • 
la bır vazifesi olabileceğini an- eısıcum ur seya a erıne 
~ Ya.ınamış bulunmasına ham -
ııa~ektcn başka bir suretle iza- devam etmek Üzere dün 
~~ llnkfın göremeyiz. Yahut bu • 
6~ . lecinin Umumi Harpten [ • d /d / 
\>l'i uykuda ömür geçirerek zmır en ayrı l ar 
~ alnnşarkta ve bilhassa Türki-
h l!<ie vukua gelen inkılaptan b.mir, 3 ( ~a.) - Reisicümlıu .. t~-met lnönü ~yahatlerine de-
'l'~~rsiz yaşadığına ve bugünkii vam etmek uzere bu sahalı ~lıriınizden aynlım}lardır. 

11ğtkiyeyi hala eski iftiralara mw•"M»~ 

~t'~~=~d~a~~~udi ço~üş~~~ ı ı ı r~ n ya b nci!l la r 
l'a~Vki~ diişmüş Osmanlı impa- l! U 1 
lll Orluğu zrumettiğine hükmet- 7 

ek lazııngelir. Yazan : C. Sykes 9lliii!iillEDDEm::t::12m;:.cJ 

~~ub_makal1enin hülflSası alınır- Vasmus müslüman olcln - .Ef~n }Jmirinin yanına sokul-
\, ır yan ış yapılmış, yahut 1 ---•= 
(.~arken muh-crinn zihni bü- saydı •.. ..- Şuneman ile ikunı an m~x.us - Ua.ğdad yolunda bir 
••';? bütün karışmış olacak ki: kervan - Almanların başlıoa gayesi neymiş? 
tıl eıvyetler Boğazlara hakim ----·-
la l'rııtk imtiyazına nail olmuş • İran petrollerine suilmst ı zaptetmek, tasfiyehaneleri ateşe 
tl t'<.lı, fakat zaferin semeresin· Nıdermayer bu vaziyetten is- vermek, sonra bu muvaffakı -
di 'l. mahrum bırakılmışlardı.,, tifade etmeyi diişündü: Şehri (Sonu .~.yf(t S siltım 6 da) 
~c bir fıkraya tesadüf ediyo
a · Halbuki Sovyetlcrle bizim 
v:-ıınızda hiçbir zaman harp 
~kua gelmemiştir ki böyle bir 
b tiyaza nail olduklarından 
ahsedilebilsin. Burada "Sov
~eUer,, kelimesi "Rusya,, ma
rasında kullanılmışsa Rus çar
~rı Boğazlara el koymak için 
b· ltla.rdan'beri uğra.5blarsa da 
~t tüı lü muvaffak olamadılaı·. 
1. tnumi Harpte mHttefikler ga
tır:ı geldikleri takdirde Boğazla
~ ltuslara bırakmıya razı ol
b Uşlardı. Çarlığın yıkılması, 
lb~nun önüne geçti. Gene umu
\>.ı harpte Almanlar Boğazlan 
b~ederek Ruslarla münferid 
b tr sulh yapmak teşebbüsünde 
~lunmuşlardı. Fakat Çar ikin
~ N'ikolanm müttefiklerine kar
"1 ıın.rnuskür davranması ve 
~li_nferid sulha yanaşmaması 
lı oga.zıann Türklerde kalması· 

1 tc.min etti. 
~ l\.nıerikalı muharrir, Rusla
~ Boğazlara sahip olamama
sı nı yalan yanlış hikayeden 
ı~n~·a esef izhar ediyor. Herkes 
~ t'af edivormuş ki İstanbul 
{hti bir asır evvel beynelmilel 
~ ale sokulsa imiş bütün medeni-

c:t alemi icin istifadeli birşey 

olacakmış! Anlaşılıyor ki A
merikalı muharririn istikbal 
için nrojcsi budur. Hattü bizi 1 
bile bu tasavvurun faydasına 
inandırmak istiyor. Karadeniz 
Avrupa ile Asyarun bir kenarı
na sokulmuş dahili bir yoldur 
ki yalnız bazı milletleri alaka · - ı 
dar eder. Bütün medeniyeti~ 
burada pek işi yoktur. Fakat 
cihanşümul muvasala yolları ü
zerinde bütün medeniyet hesa
bına ortadan kaldınln.cak ne 
kadar pürüzler vardır ki dev -
letler arasında yalnız kuvvet ve 
entrika hakim olduğundan do
layı vüz Ustü kalmış ve bütün 
medeniyetin başına bela kesil
miştir. Amerikalı muhaITir 
burnunun dibindeki bu mesele
lerin hallini düşünseydi bütiin 
medeniyete çok daha faydalı 
bir iş görmüş olurdu. Eğer dün
yada tekmil ihtilaf vesileleri 
izale edilip de beynelmilel sulh 
ve adalet davasının teessüsü 
yalnız İstanbul Boğazının re
jimine bağlı kaldıysa kimsenin 
nasihatine muhtaç olmadan bu 
miişkillü biz kendimiz halledebi
liriz. Fakat başkalannın gelip 
bizim topraklarımıza karışma-

sına ve ukalalık etmesine ta
hammül cdemeviz. Asırlardan
beri bu toprakiar Uzerin<le ha
yat hakkını kendi kuvvetiyle 
müdafaa eden ve kazanan Tür
kiye, her zaman ve herkese kar
şı bu hakkı mUdafaa etmesini 
bilecektir. 

Amerikada son giinlcrde bir
ibirini takip eden bu münasebet
siz neşriyatı hakikaten esefedi
lecek bir tesadüf eseri telakki 
etmek istiyoruz. Yoksa Türkle
ri müttefikler davasından so
ğutmak ve onlara karşı Türk 
efkarı umumiyesinde bir emni
yetsizlik uyandırmak için kasdi 
bir sabotaj mı yapılıyor? Bura
sını bilmiyoruz. mesele hakkın 
da sarih bir hüküm verebilmek 
için bu neşriyatın bizzat Ame-

. ,rikada yapacağı aksillfunelleri 
beklemeyi tercih edeceğiz. Çün
kii matbuat hürriyeti olan mem
leketlerde her türlü kanaatin 
ortaya atılabileceği şiiphcsiz 
ise de yalnız aleyhimizdeki ka
naatleri görür ve başka tiirlü 
neşriyata tesadüf etmezsek el
bette bunun da bir manası ol
mak icap eder. 

Hüseyin Cahid Y AJ .. CJN 

İDARE YERi 
Nuruosrnantye, No. 84 İstanbul 
~lgraf: YI·~~ SABAH lstanb.ıl 

Avrupa harbinin - . 
yıldönümünde 

•"'t• ~ r 

iki taraf da 
"zafer bizim,, 
iddiasında 

lngilizler iki senede 
1400 tayyare kaib 
etmelerine mukabil 

4500 tayyare 
düşürmüşler 

Şimln, 3 (a.a.) - Harbin 
ikinci yıldönümU mUnasebe
tile radyo ile neşrettiği bir 
mesajda başkumandan gene
ral Wavel demiştir ki: 

- Birkaç ağır darbe yedik 
ve şiddetli saraıntılar g,<>çir
dik. Fakat hala ayakta ve her 
zamandan daha kuvvetliyiz. 

Orta şarkta, Afrikada, Bal 
kanlarda ve H.usyada cereyan 
eden hadiselere temas eden 
general Wavel şunları ilave 

~ etmiştir: 
t (Sonu sayfa 3 •Ütun 5 de) 

TELEFON: 20795 

...... .-~ . : ·...... . . . -... " BugünkU harpt.c pek ınülüm rolü olan aıtır tanklardan biri •.• 
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Bahrimuhitte 
bir mülakat 

-o-

Roosevelt 
Japon başvekili ite 
de görüşecek mi? 

[ HARP VAZiYETi ] 

~arp f aciasınm tesir sahası 
Harp güya iktısadi hayata bir düzen vermek için 
baş vurulmuştur. Hakikat şudur ki bu badire bel· 

ki bir nesil için bütün o parlak emelleri 
baltalamak istidadındadır 

C 
YAZAN: 

Emel:/i Geııeı·al Kenıal J[oçer 

1 

Harp, gayenin tahrib \'e im-
!tf oshov a bildiriyor ha yolile elde edilmesi için baş 

. vurulan bir çare, bir vasıta ve 

Mukab~I 
hücum Da 

--o--

usuldür. Bugünkil harp, has
mın biitün hayat kaynaklarını 
kurutmayı istihdaf ediyor. 

Her devir, galip için hak ta
nımıştır ve milletler arasında 
zeka, idrak, medeniyet, asalet, 
hattfı renk farkları aranmıştir. 

(Sonu sayfa 2 sütun 3 de) 

Berfin bildiriyor: 

Leningrad 
ve Odesa 
muhasarada 

433 Sovyet ve 20 
İngiliz tayyaresi 

düşürüldü -
İki günde 178 Sovyet 
tankı tahrip edildi 
Berlin, 3 (a.a.) - Alınan or

duları başkumruıdanlığının teb
liği: 

Alman hava kuvvetleri cemıo 
bölgesinde Ağustosun soı 
kadar 433 Sovyet tayyarcs 

(Sonu uyfa 3 ı:iltun lngiliz efkarı umumiyesi 
bu görüşmeye taraftar 

değil 

Londra, 3 ( a.a.) - Daily Tc- ; 
legraph gazetesi şöyle yazıyor: 
Harbin ikinci senesi, Amerika- ı 
nın genişlediğini ve ayni zaman 
da jaon tehdidinin pde Pasifik 
denizinde tavazzuh ettiğini gör
dü. 

Almanlar beş kilo
metre geri atıidı 
I..ondra radyosunun son da -

kikada verdiği bir habere naza
ran Ruslar dün gece J...eningra~ 
hn.valisinde bir mukabil taarru
za geçmişler ve Alman kuvvetle 
rini be:'? kilometre kadar geriye 

1 
atmışlnrdır. Ayni habere göre 
bu mukabil taaruı devam et -

Fabrikalanmızın ihtiyaçları da
hilden tedarik edilebiliyor 

Bu sabah haber aldığımıza 
göre, Prc.ns I<onoye, Amerika 
Rcisicümhunına gönderdiği 
mektupta Bn.hrimuhitte bir 
srörüşme teklif etmiş, Vaşing
tondan gelen haber M. Rooı:ıe-

c sonu sayfa 3 sutun 4 de) ı 

mektedir. (Radyo ga.zetesi) 
Sov·yct tebliği 1 

Londra, 3 (a.a.) - Sovyctle
rin gece tebliği: 

(Sonu sayfa 3 sütun 4 de) 

Münakalat vek·linin beyanatı 
-----------e--------------

A v r u p a ile muvasala temini 
için bir Alman hey' eti geldi 

Bilumum de11iz nahliııatııu devlet ida 
re edecek, Şirketi hayriye de 

satın alınıııor 

•-M-,e-ml-ek-eti-nıi-zde-h-.av:==ıa yo'.culuğu gi ..... tti.~-çe-r-ağ-..be-t -gö-uy-· ~r-' 11 
1 

r.:Bir müddettenberi şehrimizde 

C U re • 1 bulunan MünakalUt Vekilı Cev-
! det Kerım İncedayı, dün sabah 

--:ıııı«---

Amerikanın Japon
yaya harp ilan etme-

1 sini istemiş 
Tokyo ise, Amerika ile 
Japonya arasında sinir 
harbi bile kalmadığım 

• ilan ediyor 
Nevyork, 3 (a.a. - Nevyork 

Daily Mir:ror gazetesinin haber 
aldığına göre Atlantik konfc -
rnnsı hakkında M. Churchill Ja
ponyanın had çizilmerini ve Hn.-

( Sonu aayfa 3 sütl n 4 d ) 

Yeşilköyden hareket eden Dev
let hava yollarına ait bir yolcu 
tayyaresi ile Ankarayn gitmiş
tir. 

Vekıl, lstanbuldaki tetkikleri 
etrafında bir muharririmize 
şunları söylemiştir: 

- 1stanbulda bir hafta kal
dını. Bu müddet zarfında Vckfi
letin burada bulunan bütün mü
esseselerinin mutad işleri üzc
rinuc meşgul oldum. Bu meyan
da Liman işletmeleri Umum 
Müdürliiğünün fıtiycn çıkacak 
olan teşkilatı kanununa esas o
lacak şekilde kadro teşkilnt işi
le do meşgul oldum. 

Den-iz tıakliya.tı devletlc§
tiriliyor 

Devlet Dcni?.yollan idaresi 
(Scrıu uıvfıı 2 sUtun 8 de) 

Sümerbank U. ntüdvriinön beyanaf-ı 
Karabüktcki tetkiklerini bi- 1 

tiren Sümerbank Umum Müdü
rü Bürhan Zihni Sanus, şehri
mize gelerek tetkiklere başla -
mıştı. Umum Miidür, bu tetkik
lerine daha bir müddet devam 
edecektir. 

Bürhan Zihni Sanus, dün, 
kendisini gören bir arkadaşımı
za şu Ôeyanatta bulw1muştur: 

- Gerek Karabükte gerekse 
lstanbulda kaldığım müddet 
zarfında fabrikolarımızın kn -

ı __ R_A_ 

Bizde söyleyebUiriz 

Harp dışında kaldığımızdan 
mıdır? Yoksa kimsenin gözünü 
çıkarıp sfrtına çullanmak iste
mcdiğimi1,den mıdir, nedir? Soıı 
zamanlarda ortalıkta bize karşı 
belli belirsiz bir kıskançlık sezi
liyor. V esileli vesilesiz bizden 
acı acı bnhsolunuyor. Hep de 
tarihten misaller getiriliyor. Bıı. 
ri yalan yanlış olmasa, hepsi de 
saçma sapan şeyler. 
Müthiş lvanı unutuyorlar da 

Moğol istilasından konuşuyor
lar. Din, mezheb, derebeyi kav
galarını bırakıyorlar du AUlla
dan hfilfı. titriyorlar. Güneşden 
gelen Atilla Aınsterdam - Bor
do sahillerinde yerleşmiş olsay
dı A vnıpa sanki bugünden da
ha kötii mü durdu? l\forkc>zi, 
orta Avrupa olan bir Hünler 

· kat'ası muhakkak ki daha insa
ni şartlar içinde yaşardı. 

pasitelerini arttırmak, istih ~tıl 
faaliyetlerini tanzim ve tevsi 
ederek randımanlnnnı çoğalt -
mak üzere liızım gelen tedbir le
rin alınması etrafında temaslar
da bulundum. 

Bugün hariçt.".n gctirilmeD ne 
imkan olmayan Sümerbank f ... b-
rikalarının şiddetle ihtiyacı bu
lunduğu yedek aksamın mem -
leket dahilinde temin edild · fh-

(Sonu sayfa 3 sUtun 6 d;ı) 

Napolyonun on beş senesini 
unutuyorlar da Kara Must fa 
Paşanın -sırf kendi şahsi iht i
rasları yü~andcn- kaybett ıği 
harbi Avrupa medeniyet n in 
kurtuluşu sayıyorlar. Al!nh irin 
bakılsm, ne tnedeniyet, ne me 1e
niyet ! Bayılmak için! Kara .... us 
tafa Pasa bir kaç bin Habsburg 
lunun knfasmı kesecekti. Bu" .in 
dört, be!3 yüz milyon boğazı~ ıı
yor. Balkanları ve orta Av!' -
panın bir kısmını beş asır üzen 
gimizle kılıcımızın altında idare 
ettik. Hangi din, hangi mezlıcb, 
hangi mill<>t, hn.ngi zUmre orta
dan kalktı. Bugün tastamam 
buldukları , bir.im namusluca bı
raktığıml7. mirasımızdır. 

Kara Mustnfa Pa.~nya şunun 
için danlmalıdır: Neye hırsına 
mağlup oldu da Viyanayı zap -
tctmedi. O gün Viyana climim 
gcçmi.5 olsn.yd , bugünkü A vru
pa böyle olmazdı. Yimscyi ye -
riııclen kıpırdatmazdık; ister -
lerse tecrüt..,. etsinler. 

F.ğer şu kanlı, medeniyet. iz 
bftdirc icinde b<iyle mt>vzular -
dan konuşulnc:ıksa bizim de 
söyliyeccğımiz ~ok sözler var
dır. 



s n d miryol 
işletmeye açıldı 

Samsun 3 (a.a.) - Demiryolu 
istasyonu faşaa'tı tamamlanmı§ 
ve Münakalat Vekaleti adına 
:vnlimizin riyaseti nltınCla bir 
törenle açılış resmi yı.ı.pılarak 
:ista..c::yon işlemey..c başlamıştır. 

_'ı Cemnı Nadirin yerinde otcaydım resmf tebllöler serisine bir de tram· 
vay faslı llAve -ederdim. Gerçekten, bur,ada, taarruz ve mOdafaa taktiğinin 
ıbütün safh tarını m · hede etmek mü,mkUn: iki Oç arabanın .alamıyacafiı 
btr ka,Jabalık linDnde tramvay duruyor ve kapıları açılıyor. lçerdekilcr 
dtpl'ı çıkmak, dı nC:akllcr lçel'J IJlr.mek llzeT'C ayni :zamanda YIJ ayni §ld
dctle saldırıyorhal'. Bir ıneydan ımt;.harcbeal bqlıy.or. 1( pıların lSnUnU ku
ptan etten 'Cluvar ıırasından bir yarma hıtrııketlle kendilerine y.ol a~ya 
,1nuvaffak olan bahtlı! r sa~ sola drrsek vura vur.a e:ıaretten kurtulurken, 
kapmın daraı:lk .t;cr~vealnden yirmisi blrdcn gcgmck hıt yen snldırıcılar '""vv""'"""""..-vvv""'"""""""'vv""'""" 
ara:nndıı mlit:aefelcterln en amanatzı b lıyoT. Feryaıl, kı.ıfur, tekme, yum- 1 
ruk, 1ki dakikalık rekabet ve müoaö le yL:zttndı:n on daklkıı silrdil~n 
Ve araba bir balık 1stlfı 'Yllanzara:ıı aldıktan ~nl'll kapıların kapanmaalle • 
bu meydan '.mUhıırcbcSl 'bit yor ıve ll'f.ttkta yenı blr .arııbanın gorünmcsılc ır-- (Ba§ tarafı Birinci sayfada) 

Benzin 

lfk 'muharebeyi kaybetlcnler aras nda yeni hücum ve mUdı:rfaa IQ n ha-
11"lıkl r :bıtıhyor. teş'kilatına son bir kaç ay içinde T .., 

Bali,. inletmesi ile Sosyete ŞL evzıa: 
Btit!ln bu hazin tecellllcre b.akar.ak hodbini ğ mix n, llC'CleolH.öımlzln, ıt Y .-

iflslplirmzllclm zln dereeealı:fiöine p,şmamak elden gclmtyor. Kimse ~eJ»de ilave cdı~. ıtdare §İm pake e!" •rinde 
klmBtın n hakkma riayet etmiyor • .Dur.ak ;yerine t!Jıha .ycnl ııetml§ :o!Qon eli bımlnrın 'tanzim ,.e ıslfilıı ile ~ 

JI 

on dak kachr orada sır.ıı bekllyeni bir dit:sek :cıarbesilc 11rkaya mar:ık an meşgul olmah.udır. ş:.rketi Hay .Yaı lac. "'" 
ufa geçmeyi mqru hakkı tı;tYryor ve hilii aramızda hak değil kuvvet ka• riyeyi de dcdetin rurulınıt.,'}, Ticaret Vekfı.leti, kahve tir-
:nunlnrı hükmtlnll aUrilyor. O yllzdcn ıöe,ğUmltıır ki her gün lüzumsuz ye· ileriye doğru giden bir d"'"'liZ 1 yakilerini y ... nide'l sev1nffirecek 

e slnirıcrıımlü lllT'nf ediyoruz • .Zira bütUn bu mücııdele kavgasız gllrUltil· yolları teşkilütı mevcut olduğu- bir ~arıı.ır amıı~tlr. Bu 'karara 
•llz ohımıyor. B!ze bUtiln nCJ'emlzl kagırtnn bir kaç ııaatlmfzl vey.ıı blltlln na göre bu müesseseyl de .bir el göre, şimdiye k~:.dar taınamen 
:bir günUmUzü zehir et~ye klifi gekın :munaka lara, her uııt, her in altında topl::unı:ı.k bizim için esas serbest o1arak, fakat 12i er 
maruz bulunuyoruz. 1 tır . .Henüz bu satın .:alma işlııin gram tps'.ketler hnUn:ie -yaµılan 

Tramvayfuı, ~purda, sokakta, gazinoda, ol§e 6nlerlnde kav,ga -eksik Jhazırhğına ba.5laruruş değildir. kah't'e ısa.tışları bn.fumın 200 er 
cı;ıı. Neden? IDırb rlmizln haklnrına rlayet etmedl{jiml:zden. Nalıncı ke· !Demiryotları ;çin Alnıanlar.Uı gramlık ambalajlarla yapılaca:k 

r.I glbl hep tc'k taraflı yontmak h:tiyoruz. Zarurl olarak ,yanyana, kar!ı mü:xı:Jrerder tır. Bn 'kararın alınmasına se-
kartıya geldlğlml:z lnunlar da :ayni gayeyi güder olunca nla mnzlıklnr, .A~ demir yollar.ile m:uva- bep, memlekette ihi~·aca yete-
Jnolr çekirdeğini doldurmaz münaka~lar kendlli mden ortaya &•kıyor.. sala t:emin:i "cin faaliyet sar.re - celı:: 'derecede ~lwe ı'bulunma -

Hadblnliğimt:zln ba§kalarırnı otdul'Ju klıdar kendimize :le ne kadar ::za. ıdır arı dokunduğunu bir 'fark Bdebil:ıek'!- 1 dilmelıtedir. Yapılacak ttınnirab 6 
• ;. :'ifil ı:ve diğer mesfildler ha'kkındn son Bu kararın fa.bikine 1 CYJ .. -

Yiaşar Nabi ayır 1 v.a7.?yet1eri görüşmek üzene .Al- den itibarcıı .ba&lanmı~a da 

II!HlnnnımmnmırmMtilT'nm~nmnım . .,_,1"mlııım,,•"""tr""-ffimrn flllilfıillll"ımmm 1 mneyadan ·r it yet geldi. Bu bazı formalitelerden do1ayı öü-
ıınıı UJlli uuın;nu ey.etle yapılacak müzakeı::ele _ ti.in kuru lrnlıvecilere teşmili 

1.stanuı vilayeti ~e 
benzin tasarrufunu temin et
mek maksadiyle yeniden bazı 
tcdmrler etrafında tedkikler 
yapmaktadır4 Bunların arasın
da en mühimmi, tren, vapur ve 
tramvay güzergfi.hmda iş.1.eyaı 
otobüs senriSlerinin ilgası hu
susunda ileri sürülen bir fikir
dir. V.ılayet bu lıusnsta tedkik
ler yapmaktadır. 

Bu karar tatbik olunduğu 
takdirde, ıtren, ..v.a.pur, :ve tram
vay son sef er1er.ınden sonraltl 
otclliüs servis1eıri ipka oluna -
caktır. 

30 e 

ta a 

~ · o .. ~k ....... "\ 1 
un us ar 
;M;,&...-MIWUl..-öy .. nde 

dinle-..... ..... ır 
Uebtıs1a.nmız dün saat 14 de 

Osküdarda ve ısa.at 17'30 ela Ka
dıköy.ünde ballan dıle1rlerini din 
!emişlerdir. 

.Şirketi Htzyriyeden 'şilrfrıJet 
lis1didarda. öğretmen Fuat 

Şirketi Hayriye ve Üsküdar 
tram:vaylarl fiyatlarının meli -
ırilme i ıt·e seyrilseierin dnha 
nmntazam ıbir selde Jwnulması-ı 
ııı ıstemiştir. • 

Esn'.lf!ık yapan bir \'atandaş 
.da Üslilidarda ıbir ha.1k hwmunı 1 
sa:ı ılnıasıru ~tir. 

.. i. elı bh· ge:ıç de ~nP:ersite 
tnleb"leri gibi Lise \'C orta mek 
ten tn1cbelerinin de hüviyet va
rakasile .bütün 'llakli~ e lt.asıta -
farından · ..,1:ifade ıcdcbil:ncsinin 
\'c 'teıızffatın Haydar.pa!)a - Sir
keci banliyö hattında. da kabul 
edilmesini° rica etmiştir. 1 

up 
azan : ULUN~ 

:Amiral cenapları,, '{}? 
Boğazlar münasebetiyle.:~ 

ted Prcss .. de -çikan mnkal~. 
hiilasnsını herkes gibi biZdd 
janstn ve -gazetelerde o~ll 
ve adı Sterlin,g yani lngiliı dJ 
xası manasına ,gelen bir 8 

mın böyle meğşuı;ı akçe ~ 
kn.q, sözler söylemesine il 
ret ettik. Bu gibi m~~ 
sözlere karşı Türk di~ 
.hatırda ,kalması .kolay --ııı 
~-uVV-Otli dai!bı meseller :Ç'~ 
Bunlar "Ço'ban armağanı,.-; 
sakızı,, kabilinden size 'he<l.l) 
olsun: 

- • ' rin neticesine göre faaliyete de-1 gecikmi~. Bugünden itibaren ..... , a m e ıy anı edileee'ktir. 1 ise şehrim'izdt!ki lfJtün lruru ' . • • ~ I "ka"hv.ecı1er 20'6 er gramlık :pa -

1 1 
1.I:eıoo '8CferJcri ıı::eder1e .:ka'hve satacaklardır. 

Dört sene kadar evvel, Bey
c:;ıunda, kumbaracı "YOknşunda 1 

bir cinayet islenıni.5, Abdürrah
man ve Emin admda iki kar
deş işlettikleri kömürcü .dükka
nında he..'nşehrilormden Hül:)eyi
ni bo.~azmdan ustura ile kesmis 
ve diğer arkadaşları Ahmedi de 
ağır surette )'aralamışlardı. 

Birinci ağır ceza mahkemesi 
muhakeme sonım<la Abdurrah-1 
manı idama, gmini de hapse 
ıuahküm etmişti. Ancak bu ka
rar, temyiz tarafından bozul -
duğundan muhakemeye yeniden 
başlanmış ve dün de karar bil-' 
dirilmiştir. 

B r talebe velisi Üsh"'iidarda 
bir kız lisesi)lle, Beylerbeyinde 
ele b.r orta okul açılmasını, mu 
allimlerin ders yılında değişti -, 
rilmcml'sini, çünkii bu değiş -
tirmeccn ycgf.uw zarar gören ta 
lebe olduğunu söylemi.~ ve bu 
dileğinin yapılmasını ı ica et -, 
miştir. 

"Hayır dile e-'}lıı~. hrıyır 
sin ba~ma", "söylemesini bıl 
yen, susmağı öğ·rcıımeli", ''11

• 

süz, kem akce s ... hibiniı1d 1• 

"insamn serm~yesi laf, de~ 
ynlan olmamalı.'' "bağırn1ıı r 
bilıniycn çolJan, sürüye l<UrtJ 
tirir.'', "lakırdı kıtlıgmda ııs ~ 
lar budayım.", "sözüne sbZ, d 
şınma yuz.", "Cartı moUn tı=" 
ibozar, Jmdnhik .nra:ba yol 
zar.", "l:Lf bulrunazsan 'kes ~ 
taya biı sap", "verdin mi? d 
yur; sö_yledin mi? duyıı1" 
"Lifla peynir gemisi yürfuileı 
''.Kös dinlemişe davul vız g~~ 
"Yel kayadan ne ahr?", .. " 
zünü bilmiyen çavuşlar, d[ıll 
ardını avuçlar.", .. Sırçadn1l ~ 
ae oturan ba.~asına tnş ntııl 
Ve unutmayınız ki: "Lifıll 1~ 
§aka He söylenir.,, 0 hiyanet den adami;;. lstmıbl.il - ıA.nkar.a - !Adn.na a-

• ır.asında ~ı'lına'bta o1an hava ..,;J~·,.,..~..;.5"'5~5~!. ... s·!!!!oı~~!'ôOl~;;;;;;;:;e;;~~ Eı:mclıi 7ıtiircbblyPler 
Bu darbı mesellere iki 

-4- OeY.iren: H. Cahid Yruçm 

Reynaud'nun Birleşik Amcrikaya 
yem bir muracaatı neşrolundu.1.Bun-1 
da son derecede bedbin bir cdıı· his- ~ 
sedillyorclu. B~vekll bir cbyyareler 
lıdlata yqr e 41llnları lllve cyll-
,..&>Mu: c.Fr.uwmın hnyn mevzuu 1 
~ histir. Her eun daha elim bir hale 

en 'DlUOOdeiemb;tn nrtık bır man&
o1db11ırnfü: için mucadcledc Öe\ am 

ederken mu,,ter.ek ir galebe ümidi
nin ,cıtfi ::ırttrı:uu gomıemiz kap 
eder.> 

.8tmlzır tcil~ctin !bir 1r1uknddi
m~ nıı"im? 'Bir lkı nazır'bfryük söz
lerle bu ılrtimHli nıddcttileı·. lı;lerin

hi.cl: cH kümet.ın .harbe devam 
eBlp etmiycceğlnc yann knrar vere-1 
~~ ll lll. 
Yarın ıyukarıda babsettığim pazar 

COnO. PranS<ld:tkı !50il ıpazarım. 

O gece -pe1t az 'ki~ 'Uyudu. Her
k ıbrm"Jn ütenkl,p yırtni dört sa
at Çla .verllec lni biliyorau. Ka
bine u~ kere topl.: ııdı. Reu; Roosc
velfin cev:ıl:ıı ıımiluil:cremn en aşlı 
uenaunu ıl ediyordu. llk içti
madn mukavcruet taratt.arları ccvap
ıtaki bir cıımh,:..vc Jlapıştılar: <Ceı;en 

tıer hafta muttefiltlerc yollanacak 
1nalzcınede bir tczayiit müşalıede 

edecektir.> 
Bu muurke?'ede bılluı5sn Clıau

temps ile temsı1 edilen Peıain grupu 
Roosevclt'in er.le hiç 'Yıırdım et
Jnlyeceğinl de soylcntiş 'Olduğunu 1 
üe'i surdü. İC'lima nihayete erdıği 
zaftNln, on üç nrm, muh,,lif gür-

U u on bir n nrn kırrşı, Jhr.lil harp
te devam taraftarı oldukları rivayet 

edildi. 
ÖğloBen sonrnki vekiilcr .heyetine 

müşteı:ek 1frr Fram;ız - 1nrıUiz par
lAmentosflc muşterek bir Frdnsız -
İngiliz ht.ık\ımcti t~ılı tek1ffi arze
dlldl. Xabinenln ekseriyetin nihayet 
harbe devımıı tasvip ettli 'haber ve
rilı'Jı. :Reyler JıAlL on tiiTe a~ on 
üçle mu11.aveını:ıt lehinde ıi61. :Sır ~a
zır b::ına lk<ıblncnin Fransa - ispanya 
huduClun&ı. P.crpignan'a ı kar.ar
lnŞtığını sôylcili. Orıtdan :şirmıli Af
rika topraklanna lunrafuuı lwktyca 
gldılebilirdl. 

Bunu :tak.\p ıeden iki ııaat :içmdc 
neler v ua g ldiği hMA bir m-dır. 

l!• yet büyük clıcmmiyeti 
ha z b:ı ıı "'1utınverelcnn cereyan et
miş olma ından ıbarcttir. 

'Bsşvıekil. genern1 V:~and ile ve 
&yll.1<ild muhibbesi Kumes 
Jf~foe de Portes ile başbaşa kapa-

kon lar. Kontesin ite!filırı ol-
:nuıli tıırdftarı oldufu ibllinzyorilu. 

~ · i h ~.._...,.~ı 
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'IIaibc acvnm 'leh.na' rey vermiş 
olan hnvn nazırı Laurent - Eynac 
marcşol 't.ain le uzun .ıızıultYa i&0-1 
.r.üştil. 

CamWe Chnutomps .ılewı,zım nazırı 
Henrı Quewlle uzenndc tcsır ~ptı. 
ikisi de gıdıp CumhUrl"ClSı A'lbcrt 
Lcbrun'u gordülcr. 

O'çuncü kabine toplantısı ece saat ı 
onn do:;:ru mwladı. Uzun sürmedi. 
aşvekı1 muaviı:ti Cbaı.nemps derhal 1 

bir mütareke t<:ıh~ı> edilmesini teklif 
i,oin vakit kaJ bctmt:di. Şarthırın ka
bülune imklln bulsa "Frmı.sız kavmi 

aha büyu lbir şev'k ile hın:be acvmn 
edecektir dı,yordu. Gcorges Mruuiel 
muhalefet etti. Bir kere miltarcko 
istenilirse arl.lk hiç bir asker 'tekrar 
harp .etmezdi. 

Mesai ntız.ırı Ch::uics Pomaret ln
gJtere a"lcyhinde §tddmli bır hücum 
ile Chauteınpıı'a muznherct etti. Ybnr 
n~ Carcy, Mandel'in yahudı kanına 
hnfi!çc örtıılil 'trir ima ile kendislnc 
'Yaıi!ımda 'bulundu. Yııhudilerin ne
ticelere clrcmmiyet "ermeden Hit
lere 'k~ı harbi neden dolayı istedik 
lerloe a'kıl erdirebildı(pol söylüyor
du. 
Mareşal PCtaiıı ile ıgen~1 W/ey

gmıd o eski komünist tclilı 1 he-
1 

b'llWSIDI il.ı:ri SUrCfffier. Cürnbur reısi 
ıı.ebrun oıiların tarafında ıdl. 

Reyruıua 1ngı1iz tı.!h..ııifinin kabulü 
'leh.nde 'bulundu. 'Fı:ıkttt wüd:tfuası ı 
bazı nazırlara kanaatten mahrum 

ibi göruııllu. -cSöziınil :bitirdikten 
~ Ohautemps tclilifini \tekrar et
ti. lştc bwıun üzerine parçalanma 
vukua ,geldi. Mukavemet 'tarafında 

bUlunan iki :now- 'Lruır.cnt - Eynac 
ile Quemllc, Cha\iteınps'D müzaheret 
ctmcgc başladılar. Ekseriyet tersine 
aonmÜ!itU. 
P61.l!in~ a:nıbasıwı hemen bir BOs

yıı1ıst n82.11° iltihak etti. Sonra, rey 
:toplıı.ndı. Ona m:şı 011 .tl!irt rey ile 
t lim olmak katarlıtŞtı: 
~ynautl kablnc:tl bitmişti. :retnin 
kscn dört ynşmda Fran bnşvc

Jt!li oldu. 
!Karar ıilan edildifj .zıımrm, onu 'hiç 

heyecansız karşıladık. Bir n!üddet 
.BOora, bınsi §bylc dedi 

er.ilf!ketlı!rı Httlcre teSlim t
mek Jhtiyıır mnrcşallcrc ·mukadder 
"glbl rüniiyor. Almaeynda Hindcn
lnn-g, Frnnsndıı Petaln . 

htıyor marc crm kaderi bu 
.ise, muhııkkuk ki Henri - Phllp:pc 
P~tain ona gore .Ynsamak için son 
derece gilyret etmiştir. Ernnsıının 

kuvveUi :fızik: <ve inatçı karakter sa
hibi kimseler yetiştiren bir tarufında 
ıdoi:~. Fı:ansız .zabtt.ler heyetinin 
güzide zümresinin meflltcni 'Dlan Sa
lnt - L:trde o"kwnuştur. 1914 de hnrp 
zuhur etti.ti zıunan, elli dokuz y.npn
da idi ve bir piyade nlııyındıı mira
lay bulunuyordu. Ordudnk, fışinin 

ıüzerlnde ıu 'llOt <yazılı idi: c!Jrralık
imı yukar,u·a çıknuuaruı musande 
,edilmemelidir~. Amirktinin -cndısi
'llC 'Öiltkatlcrini elbcdcock hi.ı; bir 
patlak :mczi_ycti .!YDktu..1914 den evvel 
Almımy.adal:.i iflindeubutg gibi, }iık
sek bir '\::ıwrtl ıF.rnnsız :uıbitl telfıkki 
edilzyrdu, 

Büyük .baı:pten scnclercre ıronrn, 

,:mcrtkibc onun n'1mı Vcrdunun udı 

ile birleştirdi. K~binlcr onun hnklkt 
cVemu nknbrıımnm> o1~J>tulmndığını 
'tnOnalrnpı ile ıne:muldur.lcr. 

Açık mavı oilu o tam F.rnnsız 
bıyıklı ı;crt :cc.ncrıü llll7 ae :fiansız 
ora unun .b~ kumandanı oıau. 
'Hm-p mcldclrlnd ~hiç bir şey fili§u
nlllm 'Y pilmıp .mfltemncll taar
ruz 't ı:aftnr1ı:!ını ynpnnşb. Şimdi 

bunu muazzam l>1r nlsbette tatbik ve 
icrn etmek lçın fır&D.t buluyoriiu. 
't.i!Ote<ıdd:d ta~ 'jlo'aplldı 'e 

1nrl, un mnldn 1i 

sefe:der.i !teşriıilerde tatil edilecek Kısa 
.v.e gelecek sene muayyen •aktin !l'!'!;..-.w;~-ı~~~~~-ift'~~~~ 

Diger bir 'Zat ecnebi miircbbi- ı 
yelerin<len zarar görüldiiğü ve 
bunun .ic;in mürebbiye yetiştiren 
bir terbiye müessesesi açılması
nı :rica etmiştir. 

fıkra ilave ediyorum: _ A 
Daima münasebetsiz ıf~1:,1~· 

söyleyen bir kadın kOCı:ı.:>"" 
sornm§: 

e lbaŞlıyacmkt:ı.r. Bıu·a y.olmıluk 
!arı memleketimizde fevkalade 
ıTağbet gönnektedir. Benim de 
lıavn yolculuğunu tercih etme
mi en lfinnci seöep bem vakit
ten tasarııI . c 'hem de iki saat 1 
olsun tsmamen rahat ve asude 
bir seyahattir. 

AR 

* Gece bekçlafnln marifeti -
Kazlıçcşmede, "Kiızıın ndmaa birlsi
ınin deri :frlbrikasmdn gece bekçı'liği 
yapan Mustafn, muhtelli gecelerde 
fabrikndan 20 ır.nc okfüıcle ç:ıbnıştır. 
Diin bunım-ı '2ıQ iiraya sa'brken cür
mü mcşhud halinde ya1uilannustır., 

Ti 

Abdurrahmanın ,.Yaşı, cina
yeti işlediği zaman 21 i geçme
miş .olduğundan hnkkındaki ö
l Um cezası 30 sene hapse tah
vil olunmuştur. Diğer maznun 
Emin ()ldüğünden hakkındaki 
dava sukut etmiştir. 

iaşe müsteşarının 
' §ehrimizdeki 

tetkikleri 

- 'Yahu! '.Bizim komşu ti' 
sıldar A1i e'fenclini::ı adı ne ~ • 

- Ali efendi tlworsun, 
de adını soruyorsaiı. 

- 'Yan1ış söy1dlim.. :Ne 
yapar? diyecelct:im .. 

- Ta:Jısildar diyen sen ar.; . . ,, 
mısın, canım. t 

Ticaret Vekaleti iaşe mü.c;te-
1 

- .Ay ·aşm:1ım .. Nerede 
0 

Oku'' d b 1 d
. ş f'k s lk" rur diyecektim ayoı. . .-ar a e e ıye §arı • e 1 oyer. evvc ı gece - Fesiibhanella'h! Korn§ll ~ 

b·ı · · '.b-,.mitten şehıimize gelmi.ştır. 1 
1 gısı Mtisteşar, dün öğleden evvel yorsuıı ya... # 

İstanbul belediyesi Maarif · 00· ·· · T.J • K - Amnn! Allah camnu ııl .... ~ ıaşe ım ur mun.vıni .c urşıt o- da knrtulavım .. Seninle ıı;::;>" 
Vekaletine 'llIÜraeaat ederek ilk ro1u Jtaıbul etmiş, kendisinden · ~ 
ve orta tcdrı·sat okullannda •- ht-.,.f · ı ~ · ı · alı t 18.f edihnez 'ki ... 

1tarp 1aciasmm tesir sahası 
(Ba.cı tarıUt 1 inci oo1ıifede) 

Yimıinci asrın, ~meli el birli
bıile söndürülmek istenen ihti
Ş3lll l~e azametini, .çok yerde, a
lınteri ve gözyaşı yaşatml§b. ı 

Bu harbin muhayyel galibi, 
yaratuğı yeni nizamla, harabe
zarda ~uvasız we ümitmz dnliyen 
bahtsız benibeşere hürriyet, 
istiklal ve refah vaaecliyor. 

Harp 'faciasının teSid yalnız 
muharip memleketlerde değil, 
kürenin en ücra y~rlerindc, her 
ubada sezmek mümkilııdür. Bu
gün için ate~J, Avrupayı sarmış
tır. Fakat, yarın, topyekün harp 
afetinin leınşüınul olmay~
nı 'temin eden kimdir? 

Harbe, glıya iktısadi hayata 
bir düzen vermek i,Çin ll§ ııunıl 
muŞtur. 'Ha!kilrn:t şudur iki, bu 
badire, belki bir nesil ıiç.in bü
.:tün ı0 arlak, erncllerj baltala
ımeık istidadmdafur. 

-Oümhur.reisi Boosevclt, genç 
demo'krutlar kongresine .ıhibp 
eden son esajında: "O.kynnus
_nrın ötelerinde, 0ky.anııshı:r.da 
:\Te Qkyamıslamn iliıerinde milt-ı 
hiş bir mücadele devam etmek -
tedir. Bunun neticesi, hnrabi vel 
.misli ;gör.illmcmiş bir <boğazlaş
madır,, diyor Ye t:ahr:ıib ve tim
lıny.a cynile .mukabele etmeyi 
ihtar .ediyor! 

Şarkta, en az 10 milyonluk 
iki ordu, ça:rın§lyor. Bu arp, 
iki yaşını henüz .doldur.muetur. 
Zayiat bilançoları milyonlardan 
bahset:nıcktedirler. lMahve .sü
rüldcnen lbu nesil, ~arının gü
venci, 'mıedarı " stino.dı,, idi. N~ 1 

müzaheretlcrdcn mahrum bir halde, 
'Krıyscrin mııkinc1i ıtüfelfü ku vvetıc
rıne 'karsı aevwneffiltli. IBuu rın .me
sul\ycti hep ona aittir. 

.P.Ithalcya ana l .cilan ıtaarru.tlıır ve 
yüksek kuıtıandıının aczı Fransız or
dusundıı ümitsiılık tC'vlit fttmişıi. Bir 
isyan patlnk verdı. Pctıun bunu bas
tırdı. J.synn ehruıı ol:m alayın onda 
bir neferini kurşuna dizmişti. O tn
rlbten 'beri Fnmsnnın bir kısmı 'tla
zarınfuı .onun iBml V:crilun.dım z.lya-

c bu ıfcci vıtkuat Jle merbut .kalmış
tır. 

!Harpten .sonra cekildi. 
Fakat ım ıdc, iekrnr meydana 

çıktı. Fıısda Rüf kıyamını tenkil ~in 
onu ı;ntırnuşlardı. Bu 1JCf6r esnnsın

.:da eııkfuu !harbiyesine m~sup ohın 
zabitlerden biri miraluy .de ıbı Boc-

:que idi. 
'MnrCi<ll ile mirıUny bir kaç ı:ıınc 

-so:nm bu defo :P.arisde ıtekı:nr bulustu 
Jnr. De .ıa Bocquc o ı:ıamnn <Ateş 

Hnın> run llderl "dl. 
Bu ııskcrllk etmiş adaın1ardan 'Dlil

ırekkcp bir teşkmt ıidi ki ir Iıışwtll 
haline tnkıl!lb ctmı,t. Mareşal Pman 
inlinti iırtız:ısı ve Fransız rticm -ta
rafından yetipııcsl kabı. !At iHa -
çına kendl :pcr tijlerıru vermeğe 

meyletti. 
( A rk:ıS'1 var J 

ibin tebliğlerde, kat'1 netice gU- ·w.- mu eıı ış er uzeı Jn( e ız a 1 * 
lebeye "belodiye bilgileri., namı ,n'.lmıştır #' f ünüıı uzaklığını itiraf ediyor- altında bir ders okutturulmasını Öğle~n sonr.a da miistesa.r, !kinci Mnhınuda., "Miinıı e 

ıı.rYi.ı1cse1t dimağlar enstitüleri, istemişti. Ticaret Ofisi binasında yırpılan ~iz J\'lehmod efendi,, i;~ 
ilim enciimcrileri,, akademiler, Belediye ayni :zamanda bu bir toplantıya riyJ\set ctmişlir. 'birinden ba'hsetınişler.. 1'1 

.. ı derse ait hazırladığı bir mUfre-j Bu :top1antıdn vali mua.vlni Ah- ctmış, huzuruna getirtmiş .• ...ııı 
ha ta her mütef ek.kir, lı8.J1P rue- d raz :ltonur.muc:o,, TO:bıtal1 bh· ı:ıC1Y 
t . · tek .. 1.. ufak . at programını Maarif 'Vekale- met Kınık, azı kay:malrnmlnr, -~ l>' 

ının ·emmu une; en l!f tine göndemıisti. !Bu prozrama 1 ticaret Ofisi müdürü Alhnıet bulmuş.. :.tv 
evi. bunun teksirine saidir. Tah-, ~ - Si7jn için münıumbetsiı "' 
rip i\-\e iınlr.zya lrlr 'k~t v.e ~rt, nazar.an okullarda talebeye "be- Cemil Coıik, mıırtaka iktısa.d y.orlardı.. Halbuki pe1t ın~.,.-ıt' 
bir istisna gozetmcdi. HaTCket lediye bılgilerin namı altında üdürü Halük Belson ve sair 'Jmnuı:uyorsunuz .. 'Bir lniin1l-4' 
ııroeıf· t ··h cd nl reh 1 okutturulacak derscie bilhassa teva.t hazır bulunmuştur. ·~ 

me evcccu e er, -
1 

yollarda "'iiriiyfü• adabı, vesaiti :'t,; .. :;...ı. k 1. . . .. bttsizlilı: ya1>samz a... . 
g\iznır111.aaki Wtun eugeDeri gi- J ::.- ;ıu.u:>ı.esnr, em ısını goren Mehmet cfenfil, dereden tl'J;.ı, 
d 

h...,,., nakliye.lerde riayet edilecek ru- gczetecilcre İstnnbula yeni trel- .11"11 ermeye ça,"9ı.ı. • h .. kürnl . t . ~ den 'bahsettikten sonra 'bi!V"' 
ı.D.ün, .liir tqptnk kabartısı, mumı u er, tıya ro, sıne- diğini, heuüz temas7arda bulun- 1 bire ııaaiPaha sormuş.. ,,r 

k 'bi ·~ ~ 1ırdı ma, konser gibi umumi yerlet·- dığmı, rnaamafih ilk fırsat- 1 !./ 
urup.an r manı lsatV1 ; bu- de rı'ayet edı·ı,,.,00k k•nun~ı mad- ._ _, __ .,_., 1 -- Efcnd;mi.z ! Siz zurna ·· ı · :ı 1 t•;; d iz1 """"' ... '= gnzetA;X;Ut:lile ıasbihal yap-gun, ne ıırıer, ıa ı.c:ı en er, ;d 1 -·~ t'l kt' ınasmı bilir misiniz':' "'i 

asri manzmneic:r 'de bir rol oy- e er Oı:ı e ı ece ır. mak istediğini söylemiştir. Sultan Mahmut gnyct tcı• 
na~a..dnr gibidirler. Okyanus -----<>>------ ------o----- bir surette cevap -vermiş: 
lar6a·dclr• oüsseli dritnotlar da Bir inek kulübe damına Mıntaka ticaret - Hayır, bfunem ... 
emniyet hru.uısı ı.vm-atannyorlar. çıktı - 'Bendeniz de bilmem .. 
Atlas Okyanusu, çetin ve sürek- ş· "'1· ~ müdürü değişiyor mu? - Ya? . ..11• 
:ıe· -l-- ılı belarln h ışı1 "8.Çlıuannda ine'lq~ilik ya- ])" ' ı mey\.W.11 ım 11.ne e ısa - .M.ehmedin . k1 . Dün, bazı gazeteler, 1stanhul - Evet.. Benım Bursadn .-t• 
ne, Jlasiffik ise, 'kanlı bqğuşmn. - pan Jnc en dün .Maç 1 '.Mıntaka ilca.ret üdür:i.i Nec - 1amın tlamadımn ih'tjyar t>ir tl"; 
ara oev~n·• .. .amaya nam - 1 t d .. k .. meddin 'Mete'nin bu va.i'jfooen zezades.i vardı. .. 1 -"~ı, 1 ika civnnndan geçerken, hay -ı 

zedd'r van ar rarnvay an ur muş ve Evet ı . -:.ır..ı,., bir 1:anesi yol kenarında Ram - .alınarak merk~ vcr.iloet;ğini - .. ~~1· 
Bu luı.Win ım-- e :v.asıtnsı, o· ıynZ'Illlşlnrdır. - O ila zuma çalmasını ·pv 

ilk liUfha:larda r:uhlur:da baskın bın kulübesinin damına sıçra - me2lCli 
tesiri uyaudırmıştl. Her g;iin mıştır. Bize verilen mal_il~ata g?re Sul~ı Malmıut mabe · r:ıf 
yeni ıba ter~ıa ım.ıı.tan ıuça- Bilahare buradan indirilemi- bu ila:ber_ mevsım.sızdır. Zıra, 1 işa.r.ct etmış.. . yın . 
ğm, ıyakın Wıletıe de "ftikar et- yen inek ~örılan itfaiye .s:uıe- Necıneddın bu va?Jfc_ye her ne - Herifi çıkarın Şimai lı' 
<meden, yirmi ıton .bombasıle sinde a.<?ağı indirilmiş, sahibine kadar velrfileten _tay.in ~~ilmişse :y:ılu.cağrm!. ÜLu~A.1_) 
dehşet aaolması itin tanzim celi- teslim eililmiştir. ae bu tayın hcnuz yeım1ır. ı--... . . . . . . . ~ 
lm.'[llan1ar.ın wmere ~cr.ooc@ ====================~~-=-~ l(aprya 'Slkışan çocul< 
güıilerhı yo.kla~!JP .temin i>lU - G . oıdn . 
nuyor. ADoo.k ıkişvcrlerin harap - r 

1 
'l'aksimde ıCümhuııiyet oıı.tl89 v.c türap olması da, nihl\)'et her desinde \'.itnris apartmantll 

felakete göğüs gererek jmkan - oturan Proza admda ıbir ~ 
lan bulan ·mubaxipleri maksa.- .. 
<la. ıriim edemi11or. Ruslar, bı- •r .J_ tab .. d•t d• .dün postalınneye .gidereK, ç~ 

';J l l genç Kı:zı anca e I e lp ,ğwıu evde ibır.akmı§tır. 1 
raktıkları yurd parça arını el - • Çocultlardan 6 ynşmdaki ~~ 
ılerile 3umuıkta l\le yakmakta - sınema loc s go en am, bi~a dırla1".' -A vrupannı 'mecleniyet ıhir anılık aşağı inmi§ ve o . • 
fışkıran hemen ıner köşesi de are otomobil ile kaçarken yakalandı ken başını .kapının pcnceıcsirJf.. 
~n '}'erine tevıilme'k !istenir den jçeri sokmU§tu.r. Mari bJIJ:Jİ' 
ken, cepheler taze kuvvetlerle .nı bir daha {;Jk.anımamış ı.:e_ .. 19 ou rn.z .saru:a ibirısi ı. .. ..,,,y.ı Jll"',. 
beslemn~Jde ve harp, P'im ıır..r -, n geç vakit 'adliyeye §imulye zlyctı anlatmıitır. Nevzatı da Şcrcı· ~ :ı•ı o~ o-:.. d .anntınca .da 1.ıoy·n .. kemiı7İ 11> 
'tikçe şirldc1Jiıii ıırttırnuıldadır. ka ar eııne rastlanmamış şekılde fln arkasından ;eldıginden genç :r- ...... ,,,-

Bu .tahrip ve ihra.k sisteminin tıir ~ı: taıgı""a 'V11k'aaı tntıkal 'dt· kız f:ı:!ta 'kıınu§llmırmııtır. Am:ıık .r.ıJ.arak erha.l dlmil.stür4 l • 
neticeyi ltnoil -edeceğini sa.nan - 1 ""l;tir. 111.ncak 'Amerika g<ıngmr· sinema müSttımiemi icız fil rrnta· Kızın cesedi .morga ka.ldlfl 
hır, art.ık kara ordularının ya-i tcrinm ma::craları ollırak Ctuydu· mrş 'Ve hemen 'te~fonıı «O'f<ıAlk mış, tnhkikai:ı. baş.la.rımıştır· ı..:I( 
nnki iileme nizam verebilece - if;rmıız vak'a1ara benzeyen bu 'hi· :r.i'bttııya ~bcr verm~tlr. ~ ra ca~a satış.lan -;.za_~ı 
g-ine inanır gı"bidirler, her da- dlH fbyle cereyan etmişt r: 1 'Yiime ~ rnn~ IWcvz.od v.az1J7ctte.n ıüptuıtcnmf,ı A 
rüssınaa Ye er "11"1, ıistikbal SıımııtyaCla otunm NcVZ11t ~r· saf bug-day .,.ı, ..... ~!nızı pı·..-c:ıı. r, 

-;rs ve !bundan sımr.a •inoznada ':fazla ~· ~----
har'bini hazırlamaya urrrnJ::ıyor. bek aetırrda 'bfr venç, evvelkı ak- 1 _cıkanlmasındaıı ısonra -~\.ı~.-ı ,. c·....., duNl.mtvAT.ak e .§ere.fi Ubanca ~ ~ 
Bir lngiliz filozofu, yüz 'küsur pm ötede beride l~ip aaı'ttoı oı- ımizde tranca.la sa.rfi:11 :tı ·JD'" • ite tctı:Uıl ıetmıf, rprı 9'k.armıa· 
yıl ünce, Avrupao•ı on ş .mil _ ctuktrın sonra, "Samıttya .oıı:zinoıurı ır. 1 1GO m~ aznlmıştır. _-_....s 

Y
otiluk bir ordunun tir.aç ede- clvannda 'Şerc:t 1usrnoa !bir genç !Vcloe 1fim.ncala ıiç.in -rapor ~a~ 

Mıı ı ir utnıi- ·na•-.. ,. ceğini söylemişti. öyle görünü- 'kıza l'asthrmıştır. lKız 'Nev:zattın hu· ,,_ ~... 1mranlarClım bir çofhı fır • 
yor, bir ltalyan nazırın tahmin §Una gltmif 'Ve 'tıemen yanına ya1<- 1 ~ '.(Jijtürmekfir. 1 n1nıalrt&chrla:ı::. B-.ı 'tı'b~t 
ettiği t0n yılJ{k hroll Üddatİ ta- 1aprak cebln"ekl 'tabnnCJl,YI g65· .bu StT'Ada pDI le:- ycq,mi Neıt- a f:rmla:rd:l :bir.çok ifı:anCY 
lıekkdlı:: e.tımese an, wirminci 68- tcrcrek ve eli 'fle ceblndc 'kabzeslnl :ızaitı .IJCO{) ahı otomoiı le Wrı.r~ a.bnnl.1::adır. Frn..:.::ala iJ:!uU ~ 
ra yıı.raşan tahrip ve amha alet 'tutara'k: u:n pk:alam~ar.dır_ lfrancıtla liır.ın'hırı ~eri ~ 
)erile r>nk eda.ha. bü•YfTh .ikuvvatler - Hl~ fol çıkarmadan be· CUnmü !nril kanurwna re ediy.eyc ınü~ ede:: :ı.ıy 

r:r- :1""" .. ,. .ı:......n' -~-ı.,n __ ...a___... ., .. ....-ı'{;D'Ş 
~i dün~ada saımşacak ve sa- ntmıe ,yurin 'Yo'ksa lı:ar.ıpnam, can- ı.ıı .. ıyeye ven n evzad, rgup ıuu. ı.;-<Un lllıKll'VC>ı. _,.,.....,.. 
vaşaaakmrdrr. Daha ~imdiden ll&Z olJırak ')'ere aıerer1m1 dcmlçtir. pelCihnİf o'ld~... ilr.lnci ıaı.rfh ıor.za- iç.in ÜEB de ıiSt.emŞler.dir •• ~ 
bir buçuk m\yarı.ıı ~karacağı ~•ç 1cız ncfe 4ğradığını §a;;ır· <'dıı Lhw tıeY• inletir ıctız1'lt, genç k.ı:zila ediy,e VazWebİ 'c.aikik ıetm(5liJ"", 
ordulann .teçhizi .düşünillü,yor. mıı ve kor:kusund:ın emre ıtaat .e· ııOkıikta otııınıgti~nı v. onaı NZN1- diı. Bu husu.,4;.a yakında ıbir ~ 
li;:ırbi, bir 'tarafın ba.Skına uğ _ dwck Nevzad la bcr.abor yUrtimüı· ~ '8inerr~ay~ giitlimili~i.ınü ~lrmlı rar \'lel'ilece'kltir. ~ 
nınmsı uuı!tnuşb.. lnlllar ~ ih- Wr. 'Nevzad Şerefi Mnmar:a eıne· 'tir. Berat cv.eces"i ~ 
.:zar d~ ~' deni! • 'mnln• gOUlrmüt lllC bir locn tut• fılctfcede m:ahkcnwı, 'Jpn ımahlyC• lb "Jl. 
mek"tedir. Fakat ~ iClrakinin mujtur. tını anır ceu nuıhKentt:111 aallhiye- Jo:ylülün 7 inci PDnJ ı:tnu 'J 
de kavrayıumıyaeağı bı.t muaz -~ 1iin sarpa saröıöın.ı .sZlren §cref, ıtı dahntnae görtiDötinden evrakı ban ayının on bet;lı:ıe r.ı.üsatllf tıJ- ;I 
v.mn pıinla,n. tı:n\lallı •• enin e-1 nasıl lcurtulaoa,ğını dü.Unmeğe baJ ımDddeıumummge laöe dmi1tir. mnk'bı ~üm~;.i .L."'um.::..~ ftill 
em1crlni dmd..irJnek · · · bin aamtf V• bir aralık tuvalete ;gitmek 'Nevzatı lkamct,alh .sah bı Öldu· nu ukı; ı (.P nır gCL~) ıe:ır'lel 

}'llhk meômty:ete oeffclkalem el- tıahanesne .ılışan .çıkarak e1nemailıı tıunUan serbest bırJikılmı;, genç ız nıt olaugıı ilıın '\il:ınur. 
ıvecl ! Gergek.! tıtfmıd.a ge- )'Ol ,gösteren kızlardan blrlıiinc wı · da ailasme tealrm edilm lı-. ts~.a·ıQ !!ttft~ 

isini kurt1mıb kq.J;tımdır1 • \.---------------------- 1'4-.W.Milf)9oGei~·"4~-.. 
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_ J.fNt SABAH 

p ~~~~-~---~-----~~lık!.ı~~~/~He~r~~~ _ yetlerden ve ngiliz iiibanna vu -

'd'Bugiinkü başpehlivanlannıız acaba 
81ıJıangi mevkilerde güreşebilir/erdi? 

Yazan : M. Samı KarayeJ 
t~ birçok kereler ağızdan Allah:;:-vermemiş ise isterse 

lar: dev olsun para etmez, san'atkiir 
:- lle"""''eci İbrahim, !hn...:ıh~~,~-... ~~ ....... bugünkil b~;;;;:hllu.u- onu mağlup eder. 

--gu~Ju.ı ~1'- San'atkarı muhitin refahı 8 · ı 
t!ii-- hangi kategoride meydana çıkarır .. Muhit refah eş mı yar dolarlık yeni 
--,.:: raPabilirl~L ~ . 1 içinde _obnazsa, nice san'atkar- bir kiralama ve ödünç 
~e~~ bugünkü Türkiye Iar gelip göçerler .. Yalnız, san verme programı 
)ili ~ vanı Tekirdağlı Hlise- atk&nn Allah tarafından yara- h 
~· ~eciY? ~ar§l baaa gU-

1 

tılınas:ı kafi gelmez .. o, yaratı- azırlanıyor 
"'-ll.R'uilir mıydi?. lırda muhit bulamaz. Vaşington, 3 (a.a.) - Roo-

lre - Bu~ başpeblivanlar, İ§te, bunlan a:nladıktan son- sevclt gazetecilere beyanatta 
ııaffelecı, Koca Yusuf, Adalı 'ra. pchliTanlığımızın dünkü ve bulunarak Amerikanın daha 
}\~ R_~trancı, Çolak Molla, bugünkü mukayeselerini yap _ ·fazla. para sarfetmek suretiyle 
vanıa R~ il~h,... Ba p~li- mamız ko1aylasır. j harp malz::nı~i .. ist!hsalatınıl 
tııtab~· dcvı:nde kimlerle gureş İyi bir pehlivan, iyi yaratıl _ te:>rı. ede~eguu soylemış ve de-

1 l) ılır~e.rdı? mış bir san'at.ka.rdır. Muhitini rruştir ki : 
tıı aha ılcri giderek sorguları- bulursa ibrazı hüner ey- '.Milli emniyetin tahakkuk 
~ ~ol:.la v:ıp~nlar dn vardır: ler .. Muhitıııi bulamazsa gelip, için bunun tahakkuk ica:becli -

ıle 'l'<> .crg~l('('ı ~~ Y~ olla goç. r gider.. yor. Bu hafta sonunda vey~ l?e 
li çn~rdaglı Hus yuı, Kara A Şımdi sorarım sizlere: 'l'e- l<:Cck haftanın başında yem bır 
Olsak· :ın Mehmet, karşılaşmış kirdağlı Hibcyinin karşısında kıralama ve ödünç verme prog 

0 , adı ne olurtlu? kimler var? Bu adam hasım bu- · ranu hazırlanması mümkündür. 
rtı ... ~uyncula"ı>ndn.n bir çak la ayınca ne olur? 1 Parlamento mahfilleri yeni 
l'ın d_llplar almaktayım. Bunla- Senelerdenberi Tekirdağlı ba- programın beş milyar dolar kıy 
rn~kı!cklC';ini .. y~rine getirr;ıck şıboş dolaşıyor. Kar:ıısınu ' sa- ~e?nde imalib istihdaf edece-
ler , uı, çuııku bız muhru- ·u - natımr yetiştirmiyor. gını tahmin ediyorlar. 1 
lıaıJ .. ~ ynzm~ktA_n usanrurn bır Öyle ise Tekirdağlı körl~ _ . Roosevclt, ödünç verme ve 
lerlıniYiz.. Ev1atla:ı'lllU7.a ve a 'e- meğe mahkumdur. Gelip göç _ kıralama programının tatbikine 
\ıaktı z:e 'bile mektup ynznıuk ne ,e mahkfundur. Bu adam cem'an yedi milyar dolarlık bir 
fle~nı b1!hna.ktan aciziz. Bu khtıe ıbrazı saıı'at eylesin!. '1 kredi tahsis edildiğini ayrıca be 
~ekt le, bır çok okuyucularımın Bakalım, Tekirda~'ı san'at- yan etmiş ve 60 veya 80 güne 
tıı.zn. Uplanna cevap vere!11ıyo. k·ır mı? WYoksa dc\Tin orta- k_adar bu ~c~lağa m~adil sipa-1 l'l!:!itıi Maumafılı, b~nun hır ça- ya koydugu bir pehlivan nw? rışler •. v~nı:ru~ ?la~a~ ve u-
11Utunı buldum. ~.eı ?afta bu Etıki ile mukayese edince bu fi- mumı ~tihlaık ıçın ~tta bu-: 
t:11~rda sa.~ ~~~'. okU)-1.l - kir üzerinde tereddütlerimiz lun~n bır çok fabrıkaların bu 
salıŞa 1~ muşküllerıw halle çoğalır, kendi kendimize sor _ kaıbil maddelerin imaline niha- t 

4=t l'nf~ . mağa ve tarih yoklamalarına yet vereceklerini ve bütün ~ 
~ e, ınncı y~mı. yazıyo - başlarız: I nerjilerini müdafaa istihsatltı-1 
~~Bu, mevzu W.ennde bana - 'fökirdağ1ı, Çoban Meh- na tahsis odeccklerini ilave et- 1 

ltror k~obranlar çoktur. Ani şı- met, J(ara Ali san'atldir mıdır- m~tir . 

ır. , 
f ran'ın ·şo linn n 

i ranlı ı r da memnun 
imiş! 

lngiliz 'e Rus eıskerleri 1 
konuşmadan, fa.kat söz
den daha kıymetli olan 
rebessiimle.rle birbirinin 

1 
elini sıkarkmı lraııbıa.r 

da bu telakiden ma:nnn· 
niyet ltlssosini alıyonnaş! 

Londra, 3 (a.a.) - lngiliz 
ve Sovyet kıtalan 1rnn'da 

bırlcmişlcrdir. Bu birleşmenin 
gdzden kaçmıy:ıcak remzi bir 
kıymeti vardır. !lti ordu arasın
da irtibatın teessüs etmiş olma
sı, bir çok Alman manevraları
na rağmen Basra körfezi yolu
nun emniyet alt:uıda ">ulunduğu 
manasını ünde ettiği gibi müs
takbel dünyada nazi tehlikesini 
bertaraf etmek için Amerika - 1 
dan görecekleri rnüzabereUe iki , 
memleketin ölünceye kadar mil
cadele etmek hususundaki ka
rarlarım da göstermektedir. ln- 1 

giliz ve Soryet askerleri, konll§ 
nıe.dan fakat sözden daha kıy
metli olan tebessUmlerle birbir
lerinin ellerini sıkarken İran 
lınlkı da bu telakiden memnuni 
yet hissesini almaktadır. 1ngi
Uz kıtalarının yiyeceklerinin bir 
kısmını yoksul ahaliye tevzi et
miş ohnala.n bazı mıntakalarda 
~üırük bir sevinçle karşılanmış
tır. ti ı ir cok meraklılar, dün· lar? --:-----:-:-~~====-:~--::::~ 

~~e ?~ pehlivanlarınıı· Ta:-ihi yoklayınca endişeleri- TiiFk-Alman Bahrı·muhı•tte Jerini abılıyet ve kudret derece - nı 7 bf rtaraf olur. Karşımıza Ali ~ ifJ 
lar. anlamak arzusundadır - ço dikılir, karşımıza Arnavut -

Oku oğlu dikilir, karşımıza Kazıkçı a.:caret; bz•r mu··ıa.Akat 
deYinı Yll_cul~runa şunu. arze - Kara Bekir dikilir, kamımıza ;. ·§; 
b~Yatı k1, bır memleket•~ spor Kavasoğfo Koca İbrahim di- j 
~eu . ve serbest iş}erdekı h~re- kilir Daha daha karşımıza Ma
~~ o. ~emleketin refahıyle kar:nacı Halil dikilir .. Sonra, sı-

Ya ~ıptir. . rasiyle Yörük Aliler, Karagöz 
~~ n,ı, ferdler .. ve cemı;retıer Aliler, Pom!l.k Deli .Muratlar, 
~lenilan_nda mureffch ısele~ Hançooğlular, Pamukçunlular, 
\ıa~erıne sarfed~elken Katrancılar, Hergelec.iler, Çolak 

1\nUU de var demek~: . Mollalar, Adalı Haliller. Koca 
~ b'a, ~ana diyeceksiniz kı; Yusuflar ve nihayet Kızılcıklı 
dit?• ~r eglnce ve zevk işi m!- Mahmutlar dayanır. 1 
>'eai il ~t, sporw ve beden tcr1;>ı: Bunların içinde isimlerini 
~r 11 1!tiYle ugr~~lar bu ışı saymadığım cihan pehlivan • 
ti.f e: e ve zevk ışı olarak ta· nı Kara Ahmet ile Kurddereli 
ttı~ıu-torıar. Bu tarif do<juru vardır. Daha, Yarıcı Mustafa -
~ 

1
· lar, ve Çakır Osmanlar var -

d~ e • gerek biyolojik bakım- dır .. 
d!Qı ~e ~gerek sosyolojik bakım- Haydi bunlan da bırnkalıııı .. 

~·· Olplrudur . En son bundnn otuz be~ kıl'k 
bir lU1k_ü, oyunlar ve sporlar beş sene evvelki başpehlivan -
bır ~kamuı fi~linin eseridir. Ve. !anınıza gelelim ki, bunlıu· spor 
llıeı~~· yam de şarjımnn a- tarihimizin son yıldızlarıdır, ve 

. ır. şunlardır: 
S12ıere aoranm: Gazhaneli Ali Ahmet, Nak· 

ta - :Ned n tavla, doıninc, kaşlı Eyüp, Kara Mustafa, Se-1 
~~nç, bilfırdo, iskambil ilh... billili Hüseyin, Mih2.liçli, Mad-

t Uy?rsunuz?.. rah. Sa:ı Hafız ilh ..... 
(} anı bu oyun hırsınız n.Pre- Şnn?-i muka~esenıızı yapa-
;: geliyor? Safi kumar ka- hm: Cihan pehlıvanı Kara Ah
~ ını? Kumarsız oyun zev. met bütün dünyaya birinci yel· 
~ Yok mu? Küçük çocuk- d~ft'i halde yağ .gürcşi~de üçün
~t" an tutunuz da büyüklere ve cu derecede bir pehlıvandı. 
~arlara kadar oyun oyna _ ~kü A~ia!ı Halil, Kar~ !ili
~·ırhırsı. beşerin blr neş'csi ve medi ycnmışti. Adalı ~failli de 
~ 1 h~lmd~dir. O?la~ M<?_Ila. Her~elecı yen -

tit u, bıyolojik bir ruhi halet - mışti. Böyle olduguna nazarıuı 

_____ ..._ __ 
Müzakerelerde buluna
cak Alman hey'etinin 

Pazartesi günü Ankara
ya gelmesi bekleniyor 

Ankara 3 <Hususi) - Türk -
Alman ticaret anlaşması mfi2:a-, 
kereleri için bir Alınan heyeti
nin önürnii?.deki pazartesi güuü 
buraya gelmesi beklenmektedir. 
Ticaret Odası Umumi Katibi 
/:ı;mir B~ı Komiserliğine 

tayiu edildi 
Ankara 3 (Hususi) - İstan

bul Ticaret Odası Umumi Kati
bi Cevad Nizami Düzenli İzmir 1 
Borsası Komiserliğine, İzmir 
Borsası kamisari Şevki Samsun 
Ticaret Odası Umumi Katipli -
ğine tayin edamietir. 

Muallimlerin 
yeni vazifesi 
Ankara 3 (Hususi) - Birin

cite§rfoin ilk haftasında ilk o
kullarda okuya.n çocukların tah
riri niifusu yapılacaktır. lstatis j 
tik Umum Müdürlüğü bu işe 
muallimleri memur etmiştir. 

(Baı tarıtft 1 inci sahifede) 

'l<e-Uin böyle bir gö~"tllleyi ka
bil görüp görmediğini tasrih 
etaniyur. Bize göre Roose,•elt -
Clhurchill mülakatını bu kadar 
vnktndl\n takip edecc.k böyle 
bic görüşmeyi 1ngilız efkarı 
umumiyasi tarafından iyi kar-1 
şılanıruyacaktır. İngiliz efkfın 
wnnumiyemnin herhangi bir 
Mihver mensubuna itimadı ol
.mai:ma tabü olduğundan ja • 
pcmyaya da itimadı yoktur. 

Alo11ko,1a bildirigor1 

(Baı tarafı Birinci aayfada) 

2 Eylülde kıtalanmız, bütün 
cephe boywıca düşmana karşı 
harbe devam etmişlerdir. Kıta -
alımız, çetin bir muharebeden 
eonra T.allin'i tahliye etmişler -
dir. Şimdi alınan mütemmim 
mahimata gf"."C 30 Ağustosta 
Almanlann 31 değil 75 tayyare 
leri tahrip edilmiştir. Biz, 2'2 
tayyare kaybettik. 

lskrim 
müsabakaları 

Ka i niyada 
mü hiş bir 
yangın 

Zarar birbuçuk 
milyar tahmin 

e ·liyor 
Ncvyork, 3 (a..a. - Kalifor -

niyada Portcosta limanında müt 
hiş bir yruııruı çıkJmst:ır. Zarar
lar şimdiye kadar bir buçuk 
milyar tahmin edilmektedir. 

Bundan bnş.kn Unitoo Pressin 
bildirdiğine göre, yangın 850 
bin dolar kıymetinde buğday 
stoklarını tahr'p etmiştir. J.,i -
manda ç:ılışan iki amele kayıp
tır. 

Avı pa har inin 
yıldönümii nde 

(Bq tarafı Birinci aayfada) 

Umumi neticeden memnun 
olmak laznndır. Dü§nı.an her 

ne kadar henüz münhezim ol
mamış ise de onun ist;kbnlde 
mağliıp olması için sağlam te
aıcller attık. 

Londra1 3 (a.a.) - İyi haber 
alan membalardruı öğrenildiğine 
göre, İngiliz avcı tayyareleri iki 
harp senesi içinde 4.500 den 
fazla düşman tayyaresi tahrip 
ctmi~lerdir. İngiliz zayinb 
1.400 tayyareden ibarettir. Fa
kat 450 tayyarenin pilotu lrur
tulnıuştur. 

Almanlara göre 
Bedin, 3 (a.ıı.) - Volkiscbre 

Bobahter gazetesi İngiltcrenin 
harbe girişinin yıldönümüne 
talısis ettiği makalesinde .Al
man ordusunun yenilmez oldu
ğunu isbat ett:iğiİ-i. harbin mes
ulJerini nerede aramak Jfu:ım 
geldiğinden artık hiçbir şüphe 
olm.adığını, nereden gelirse gel. 
sin hiç bir yardımın Churchill'e 
ile milletinin kendilerine hazır. 
ladıkl n akıb ti değistiremiye
ceğini söylüyor. 

Beı lin bidirigor 

nılan bu darbelerden elli" eti ar
tacak olun yerlilerle birlikte ln
gilizleri petrol alntan borulan 
tA içerifore kadar tahrib etmek, 
İran pdrollinden lngılizlerin is
tif adesini imkansız bırakmak ... 
Zaten o sıralarda bir İngiliz mü 
dafaası da mevzuu bahis det";"il -
di Hazırlık yoktu. 

Böyle bir baskın şimalde Rus 
lann zayıf bulunduğu bir dev
reye de rastgeleceği için Iran ve 
bütün orta şark üzerinde mü s
sir olabilirdi. 

Enver Paşa bu planın tatbi
kine can atıyordu. Diğer Türk 
erkaru da taraftardı. Enver bu 
i§te mm-affak olmanın ancak 
bir baskınla kabil olduğuna ka
ni olduğu için Berlinden gele -
cek cevabı beklemeden Nidc.r -
mayer'i küçük bir grupla cenup 
taraflarına göndermek karn.ın
da idi. Nidermayer'in tılfinıncla 
Ecbatanc ismindeki Alma?ı ge
mis'nin nehrin ağzında batıı ıl
mnsı da vardı. Bu suretle o dar 
"Saha kapanmış ve ~·angınlar ~ı· 
kanldığı .zaman İngiliz imdadı
nın geb1esi de geciktirilmiş ola· 
caktı. Fakat Nidcnnayer lngi -
lizlerin bu rlanı haber a.hnala - ' 
rmdan korkuyor, heı dakika 
mulcabil tedb.r almaları endi§e
sile vıunp tulu t :ı. ı tl . 

AJnı:ın ya plü.muı tH.·• em nedi 
Sab rsı;,.lıl• ı<. uı ı • .ı.rd.et et

mek ü~t:rc iken B rlindcn Ct.\ap 

g ...ıi. Bu cevap mi.ı~bet de&ı uı. 
Alman cı kQ.nı .tıarbiyesj nıukul 

lıarcket etmcl~ 1.t.t.ım o.uUc · n
dan, Şi .1dılik Abi.d ... na k:ırşı ta
nrru . yapıln a ... ı u ı n olmadı -
ğındau ve bu kıy ctll gan mc -
tfn yakıı Ja hususi bir sefor 
heyeti taı nfınd:l.ll sajlasaglam e
le geçiı neceğinden bahsediyor -ı 
du. 

Nidcrmayerin hiddetine pa -
yan yoktu. İstifasını 'erdi. Fa· 
kal kabul olunmadı. Halbuki o
mm hakkı vardı. Çünkü Abadan 
ondan sonra b.r daha ne tahriı,> 
edilebildi, ne de Almanların eli
ne geçebildi. Nidermaycı in plil -
nı ancak ~u kadarcık tatbik olu
nabilınişti. 

Om.da ya.tan Türk top çekeri 
Ecbatane ısmindeki Alınan ge. 
misini babrnuştı. Fakat bu kü
çiık gemi de İngilizler tarafın -
d3.!l o sulardan çıl.o.rıldı. (Baş tarafı 1 im .. i . vroaa) 

şürmüşler ve kara kuvvetlerinin 
harekatına takdire değer mü _ "\'asmus milsliiuıan oldu 
zaheretlerde bulunm~rdır. Halcpte toplanan Alman he-
. Savaş tayyareleri dün gece ~ti, '!'ürk üniforması giym~ -
lııgiltereuin şark salulinde bu- ler, Türk adetlerini, şark usul
lunan liman tesisatına ve mer • lerini talinıe başlamışlardı. Fa. 
kezi lngilteredeki tayyare mey kat bunların içinde ehil olan 
danlarına hücum etmişlerdir. yalnız Vasruus ile Zugmayer 

Düri M.ıınş Hollanda ve Nor - idi. Hatta arkadaşları, bunla.no 
veç sahilleri ilzıerinde 12 dÜ§man Müslfinıanlığa karşı uysallığını 
tayyaresi düşürülmüştür. g-Orerek dinlerini de~riştirdikle-

Ancak bir kaç düşman tay • rinden bile şüphe et.meye baş -
yare.si şehrin merkezine kadar 1 laını§lardı. Acaba Müshiman mı 
gelebilmiştir. İka:metgiih ına - · oldular? 

Çam deviren biı 
amiral daha 

A mirallere siyasetle uğ'~ 
raşmak nedense uğur 

getirmiyor. Oh3anuslarda hük~ 
metmeğe nlışmış bu deniz kurt
lnrı siyaset ummanında yelken 
açmaya kalkıştılar mı, hikmeti 
hüda, pot üstüne pot kırıyol'-' 
lar. 

Fransa devlet reisi amiral 
Darlanuı bundan bir kaç ay cv-1 
vel devirdiği boylu, boslu çam 
hala habrlardadır. Koca amiral 
Türk it>tiklfil mücadelesini Fran 
saya. k3.lQ.l çevrilmiş bir İngilis 
entrikasının mahsulü olduğu. 
herz."Sini yumurtl:ımıştı. 

Şimdi de Amerikalı bir ami
ral bir Amerikan gazetesinde 
ne'?l'ettiği bir makalede Fransız 
meslektaşını göJgede bırakarak 
boylu boslu bir çam yer:ne ha
tın sayılır vüs'atte bir am or 
manı devireli. Amiral hayalleri
nin parlak fikir ve dfı.hivnr.e mü 
tale.'llanna göre İngilizJ~c Rus-
lara yardım edebilmek için ken
d !erine bo'7azlım:11an yol acma
ları lazım ge1inniş ve şayet biz 
T irkler gönül nzasile İngilizle
rP boaazlardan yol vermezsek 
mis 1ngiliırJerin boğazlardan si
lah kuvvctile geçmeleri pek mu 
vafık olurmuş! .. 

Görühiyor ya: "Laf kılliğm
da asmalar budayım!,, kabilin· 
den bir hezeyan, hele bu safsa
taları yumurtlnyan zatın bir ır.a
manlar Birleşik Amerika hU· 
kiımetier:inin deniz genel kur
may başkanlığını deruhde et -
miş salahlyettar bir denizci ol
duğu düşünülürse Amerikanın 
harbe girmeğe bir türlü karar 
verememesinin sebeblerinden bi 
risi an~'lhnış oluyor. Baksanı
ır.a, koca amiral boğazları zorlu
yor, elini kolunu sallaya salla
ya Rusların imdadına koşuveri
yor. Zannedersiniz ki hazret a
tış manevrasına çıkmıştır. Ne 
çareki ıana peynir gemisi, A
merikada bile yürümüyor, yü
rüyemiyor. 

Aklınla bin yaşa koca deniz.. 
ci? Ancak bir sual hatıra geli
yor: Acaba bol keseden atıp tu
tan bu zamane "Nelson., u Ça
nakkaleyi zorlayacak filonun 
kumandanlığını deruhde buyu
rur mu? 

Şayet bu suale müc:bet cevap 
verirse kendisinin Çanakkale se 
feri hakkında şimdiye kadar ya 
zılan binlen:e eserden b:r tane
sini okıım~ olduğuna bük -
mc-debilirsiniz. 

Reis Rooseveıt.m harbe gir
mek hususundaki tereddüdleri
ni imdi daha iyi anlar gibi o
luyorum. 

A. C. SARAÇOCLU 
hallekrinc bombalar atllrnı~a Vasmusun Müslüman oldUoöu 
da sh·illcr arasında az miktar - hakkında bir çok iddialar var
da ölü ve yaı nlı olmuştur. Hava dır. Fakat bu doğru değildır. 
dafi toplar:ı 8 İngiliz bomba.r - Çünkü ben bir gün 1'akibostan-

~"~ 

dunan tayyaresi düşürmüştür. lılardan birisilc görilsü)ordum. 
'.IJa.Jırip ediion So\"yct 1&nb.1an Vasm.usun p~ ziyade ehemmi -

Bertin, :S (a.a. - D. N. B. nin yet vereceği bu halk onu Müs. 
haber aldığma göre piya ve lüman olarak tanımış, fakat gö-
zırhlı kuvvetlerin sıkı işbirliği rüştilğünıiiz zat bana dedi ki: 
sayesinde 92 Sovyet tankı duha - Vasmus t..zı .zaır.cmlar n _ 
tahr"p c.,>Clilmlcıtir. Bu ın.ıretle Al· maz kılardı. Fakat 0 kendı di
man kolordusu cephesinde 30 a· ninde kalın tır. 

1·eşehkür 

''n Yani m~cadele haleti .. Bese- koskoca cih.nn P<":~uv:::zıı Ka - Maarif müdürü 
bıı b~Yvanı '1lislerjnd~ yaşayım ra Alımet Tlirk gur~ın?.e ka· /). f 
"', llıUcadele hırsı bizi, O'l.'Unla- çıncı ol.ur acab. a ! Oçuncu dere- 11 cara ya gitti 

Ankara, 3 Ca.a. - Haber al
dığımıza göre bcd •n terbiyesi 
umum müdürıt\giinün 941 faa -
liyet programına ıb.hil olan mü 
sabakalnrdaıı, bf. <;der arası se
krim müsabaka •• z-ı 6 - 7 Eylül 
tarihinde Eskişe..ıirde yapıla -
caktır. Müsabakalar her üç si
lah üzenıide olacaktır. 

ğustosdan 1 eylüle kadar talı -
ırip edilen Sovyct tanklıınmn 
sayısı 178 e cıkmıştır. Sovyet
ler ölu ve ynralı oıuıak u·ra -
dıkl rı ~ok a :'lr zayiatta baş
ka yeniden GOO esir ve pcl çok 
t~p 'e malze.'!le kaybetmi lndir. 
Her çaptan 107 Sovyet topu eli-

Yiı mı yıld nberı beni nıı.:ztnnp e
den b r mide bast .. lığJ, m ht eın 

operat ..ımuz 'Profesör Do t. · Kt\
zım tısmail t.arn!ınd:m ynpıl::ın m.!hi
ranc bir ameliyat net cesınd ıdfaynb 

olomştur. :lıd am lıy U rının cm 
ınuhlınmini r,ayet s ıratll, te!l'! bjr 
şekil e yapıp samimi bir nlika ı1e 

Demek ki Vasnıus gösteriş b uı tan1"lu1 .::n iyil~ineı..ye k.Hlar 
için, Müslümanları cezbetmek bıı. ı.ınnlT';,s olun bu tnr.ıl ı. h" ıc 
için Mt.isluma.u gibi gurür~"l.U.Ş - ve emlekctimlı.in medar fl tı r o~ lil>orlnr!\ S"\'kediyor.J Ve, cede bır pehlıvan olw·. Maarif Müdürü Tevfik Kut 

!tı_~Uretle bu hayvani h!rslan- Snbırsızlanmnyınız ... mesele- · Vekaletten aldığı bir emir üze.. 
dod ta vla<ia, şac.rançta, bilar - ~~e _ y~laşıyoı um... Eski devrin rine ·ı 2 müfettişle beraber lz- 1 
~ a, futJbolda, güreşte boks n"unru d0 rel'· de bir ı.ıeb- mir civanndaki köy enstitüle -
~~ de_niz sporiannda, a~cılıkta livnnı o~an Kara .Afım?di şimdi rinde tetkikat yapmak üzere 
h h ıle hırslarımızı yenimiş hayata ırca etmek kab!I olsa ve d~ saat 12 de J~~buldan h-
liaarrctmiş bulunuyoruz. mevdana 9ıkarsak kım. yene- mıre hareket etmıştırler. 

~ ~ hırsı da bundan baş- celt.! H8:tta, onunla aynı ~ate· - -:--- ~---
1 ~tıı.·ll.Cdır? Bu aa bir spor oyunu gondc kim karşılaşacak? F_Alce- Menuş, Yakacıkh Kel Hasan 

ntt" l'am ve yüksek bir spor o- vap: gibi herifler baş altına girmeğe 
b~ \.1., :Neşe için'de, zevk içinde - Tıs!.. mecburdular. Bunlar başaltına 
% llı~cadele harbi.. Bunu tam Efendim doğrusu kimse kar- gırınce Hançooğlular, Pamuk -

Bu müsaakalara billıa.ııısa ye
ni yel.işen gençler işti.ri.k ede -
ceklerdir. M""usa.bakalarda dere
ce kazauarilardan birincilere bi
rer silih "fi.ere, epe, kılıç., ikuıci 
ve üçiincülere eskrim techizatı 
na ait münasip het1iyeler verile
cektir. 

~ ~ıyJe bir zevk ve neş'e için şılaşamaz.. Cayır, cayır yener çunluln.r ve buna mümasiller 
•iı~ ilgisiyle yapamıynnlar dü- ve mevdandan kaçırır.. Daha büyük ortaya kalırlar.. Behey Ch- chı.11 

(}tiar. . olmazsa hayızdan, nifastan ke-1 Sami Hoca? Bir ak1ıru topla ,. -
'h.ıttUreş yapmamL5 ise, boks ser... Hançooğlulnr falan, batta Po- Amerikanın Japonyaya 
~ ttaınış iae, harp etmemiş Hal bövlı> ikt>tı artık Hcrf!'ele- mak Deli Muradlar büyük or- h ·t. t · · · 
\ıiı'<ı avla oynamamış ise, iskam- ciyi. r.olak Mollayı, hele hele A- tayı verirler mi? Vallah ada.mm ar ltm:l e m;eSI. 1 ts1emjş 
~}ı Ynamamış ise ve bunlardan liGoyu falan ortaya koymak gü- meydanda leşini bırakırlar.. (Bq tarafı 1 İllCİ sayfa.da) 
tılltir~rn kalmış ise hayatında ilin<: olur. Hal böyle iken detseyi beğenmi- yet Japonya bunu tecavüz eder 
~ cıve kad~r hiç. ?yna~ış Bakınız, meşhur Suyolcu yor.musun a, iki gözüm oğlum? se Amerıkanın Japonyaya harp 
~anı gosterebıl•r mısınız! Mehmet pehlivanla bu babta dedi. ilin etmesini .M. Rooseveltden 

~Ul'o n m!. va~? İşte ben, oy- konll§tuklarımı sizlere yaza - Bu, cevaba akan sular du _ istemiştir. 
"Q ~~· gur.eşıyonım, hem de yım. Devirleri gönnüş, doksan 1 rur •. Acaba şüpheye düşüp de Amerika hO"r/Jde~ nrityetittde 

l)i ş a ~ ~zle:e k_arşı.. altılık ihtiyar pehlivan ne di- buna cevap verecek okuyucu - ~-
~ ~eceksizm ki, göster oyu - yor; muz var mı dersiniz? Tokyo, 3 (a.a.) - Yom\:ri 
tl!t ~-ve güreşini bakalım .. Ga- Kendisinden rica ettim. Ya- Ofa.bilir ya!.. gazetesi Roosevelt ile liberal 
"'U"'~it: İşte bu yazmıla O· zacağun yazıların mevzuunu an F k t . bi j mebuslardan Jıji Kasai arasında 
~~~ karşı karşıya - lattım.. Beraberce ıniinakaşa ~ a a • şunu iyı 'lmelidir ki, yapılan mülakatta hazır bulu -
~· ~1~ elimde ç~yo _ etmek istedim .. o münakaşa pehlivanı, san'atkan muhit ya- nan bahriye nezaretinin hare-
~ e>ı: gtjr"e§ıyorum. Si.ile .kendi- kabul etmeden bir kalemde şa.br .. Zorla hiç bir §eY olmaz.. kat şubesi reisi Vis amiral Ri· 
~- 11utnı k i · b .. t_ b" fiki k ı· · t erci' lrade kuvvetlerimizle muhiti chemoud Tumer'in dikkate şa-
~tır.~ay a ~ın u un u- ı r es ınp a ıv ı: ibda; edemeyiz .. İhtiyaçlar, za - yan beyanatını zikretmektedir. 
~~yYüI müco.delesinCe ve Bakınız nasıl oldu: ruretler, zaferler, refah ve sil· Amiral bu beyanatında Amerika 
it~tn _ınöayım. Yazımı be- 1 - Bey'baba, Aliço bugün sağ kfuı ilh .. muhit in yarabcılan • h"·kiime 
tt:·~1~Y1p okumadığınız zaman olmuş olsaydı, bizim bugil.nkil dır. Bu öyle bir ameldir ki ona u tile donanmanın Japon· 
-~~ ~aybetnıi.ş oluyorum. başpehlivanlar ne yapardı? . ..ı- • • ' ya ile haı:p etmek istemedikle -
ltı,ı~Uy ı..: h b" D hal d"' ünmed' Jrau-:mız enşmeE, o inkişafını rini söylemiştir. 
h.lt\.~ <>rsunuz "'"" er şey u- er ve uş ep cevap kendınden bulur, yaratır. 1yı· "'-~r aL.n mahfellerde 
.l'Qr ele.. herşey bir c;un ve verdi: u~ .IA 

~ ~· lierşey bir güre..'itir. Ya- _Desteye güreşirlerdi. Haydi * söylenildiğine göre Vaşington • 
~ rı.ı_ olsun. ilimde olswı, fikir- bilomedin .küçU:k ortaya .. dedi. .. . / dan gelmekte olan bedbinane 
~ "'llUn boğu nal ls Not: Muteakıp müsahnbele- haberlerin arkası kesilmiş ve 
~ı11 gaij . şm ~ o un on- ~n. işi biraz daha hafiflet· rimizde . .Tekirdağlı 1-!il&;yinle . J'apon ınatbüatı Amerikaya kar 

plerı ve :nın.glftplan var mege ycletndim .• Dereden tepe- Hcrgelecıyı, Kara Ali ıle Çolak şı .Qaha mutedil bir lisan kul -1 
tıı,~!u den BU getirdim.. 0 gene kes • Mollayı, Çoban Mehmetle .. H:o. lanmağa b~aımştır. 
~~t'dele san·a~m tıilmiyerı tirme muka.bele etti: ı c~ Yu!.llfu knrşılaştınp gureş- Hasıl olan intiba Japonya ile 
İY-il.' 1~,?lur. PehliW"an da biiy- - Sen, pekili bu işleri bili· tirecegım .. Bu .. enteresan mev - Aın. Clika arasındaki . ..;..,; .. bar _ 
"tı- 1 ::.!>"r yaradılısında sanat-· yorsun? Bir ikere diŞln Aliço tarı brud b "'~ 

lı yokı:>a, dal.a hılka+"n b"ıc'" ro.1-nno Katrancı Kel zu eyuu~·-• .K ınde bir mütareke vukua gel -
'-''"" 

1 
~ ıt11u "'" , ıl. -=--•u ara.yel diği merkezindC"dir. 

mize . "-tlı. 
Leningradın rrıu~ 

Stokholm. 3 (a.a.} - I...ıenin· 
gradın ihatasına sür'atle devam 
eden Alman kuv\'etleri sövlen
diğinc göre Leningradın 25 ki
lometre cenubu şarlı:is'nde kı'ün 
Krasnoye - Şeloya kadar öncı.ı
ler gönderilmi~tir. 
Odosa. ch'armda muharebeler 

Bertin, 3 (a.a.) - Odesa için 
cc~n ooeı muba.rebeLr es: a
sında Rumen tcşekküJlcri, şim -
diye kadar Sovyet piyade kuv 
vetleri taı-ııfından müdafaa e -
dilmekte olan bu müstahkem 
şehrin başlıca su tevzi merke
zini işgal etmişlerdir • 

JJ ahııl cla>Jn nın 
ihtiyaçları 

(Başı 1 inci 8ayfaiUı) 
ni si?.c memnuniyetle siiyJiyc - 1 

bilirim. 
Bundan başka fabrikalarımı-' 

zın ihtiyacı olan ateş tuğlala-.. 
ırının da yerli fabrikalar tara -
fından teminine imkan hasıl ol
mustur. 

Basma istihsalatını art.ırmak 
için yeniden tedbir almaktayız. 

Bundun bir ay evvel' de işaret 
ettiğim veçhile Sümerbank falr 
rikalarında çalışan ameleye bir 
örnek elbise verilmesi kararlaş
mıştı. Bu husustnki hazırlıklar 
bittiğinden karann tatbikine 
Ey~en it'ibaren başlanmışbr. 
Aynı zamanda fabrikalarımızda 
çalı.~-ı n ameleye her gün sıcak 
yemek verilmesine de baslan - 1 
mıştır. 

tür. Onun kumanda ctmcdıği ı 11 en~ pro!esore nlcnen t 
bu heyetle ıabıta ı pek ... nyıftı. {·dC'-1' m. 
HrÇ bir ni be~'enmiycrdu. Onlclr A. Aziz ıııı•of!'1.1 
da kendisindeki ak 1 ve a.;;k ========::;: 
yoktu. Onlar bu işi bır maccıa 
merakı ve bir emir i abı o&arak 
yaptıkları halde Vnsmus şark
lılar arasıııchı, yaşam!lktan o • 
ların h yatına iştirakten ve böy 
lece onların ruhunu celhettı.1.~n 
somca U.1:t.-d ğı kalıba sokmaktan 
zevk alıyordu. Şurası muha.hka.k 
tır: 

EJer \ ıt&ı11;.s F...fgan Emiri
niıı yanına kadar somtlL ydı 
müttefikler için tamiri kabil ol
maya.cak hezimetl r hazırlı) a -
bilirdi. 

Hakikatte dt a.smus denilen 
bu adam, baddmden !azla na -
muslu, kendisine tevdi edil n 
g.iz:fi ajanlık için l\:7.U.mundan 
~azla samimi idi. O söylediziue 
ınamr ve inandıoömı söylerdi. Bu 
ise bir casus için eksik evsaftan 
addedilir. 

En·elcc de söyI .. ıığimiz gibi 
Vasmusun Afrikada teC'riibe 
görmüş Alınan gen~lerine iti
madı yoktu. Bir gün Şumenan 
ile Haleptc bir meclis kurdular. 
Şumenan Almanların iki mn.feyk 
makamın emirlerine itaat etme
ğc mecbur olduklarını ilerı sü -
rcrek bu vaziyetten şikayet etti. 
Hem 'l'ürk, hem Alman t•rkam 
harb'yesi o.uların emri idi. Bu 
hal ilerid onların vazivetini 
cok rnüşkülleştirebilirdi. BCyle 
mü kiiffitt n kurtubnak ı ın 
rey ve lahiyet sahihi insanla
ra ihtiyaç 'ardı. Bu ifü' r. 
\'a u , Şumenan v Zugn a -
}er ayarında olmalı i . 

Alnı:uılann rilıaclı \'C Kav,...ı·in 
ın iis!iimanlığa • 

,. smu bu idchn o ı 1 ı 

Vefat 
Merhwıı Kaymaknm tlıs;aı li<:y 

kL!ı N e Taylanın ZC\;C t.Ucc.ar
dan Edip Th:,;lruı ı..·e Yüksek lu!ıeıı

dis ve Yedek Subay Tcğma Vcbıp 

Tay :ın batın.lan ve merhum B n
l; H eyin B yin oglu 

EMEKLi DINBAŞI BEHÇET 
TAYLAN 

rahmeti rabman:ı kavuı-m tw-. Ce
naz i 4 Eylul 1941 b ıgun;rı.ı Pcr. 
be gunu öğle namaz.ıru 
Tesv kiye cı:ımiiııden krldırıl. r t 

Mec;.dı,ye'.!tÖT Aşri .Mtt.arltga def 

dJ.ecektir. 

Sat hk Mobilya 
Fcvkaltıd~ ~zlum ve yenı bır h<1l

d~ nıod rn sil.ilde 
~ .. yatak odasa "

yeuek ouası 
takımları satılılctır 

Arzu edenler Kurtulu~~pc attı 

Sın nn uıx crtman ka.pıCllil.Q.a mü -
ro..c:an l cdcl>il'.rler. 
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' -V'VVV'VVVVVvvv Yazan: M. Sami Karayel 
Yazan : ULUNAY • • • ~ ' '"'"'"""~ 

- Filibeli, doğru güreş!. 1 
- Kıran, kıran güreş bu mu-

~Aı J.'<l .. 1 , 'l.I') 


