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Bir dertleşme münasebet• e 
meydana çıkan hakikat: 

it lrt.ıflan p,.opagandacısr. 
ı ~!'ti ın iki defa lngiliz
'"iıı riyakar sigcısctine is
••ıı .w~ ·~ • • •..'1 J • J" OT ~ '"' ıgını ıa<ııa e ıg • 
d~rı bi.:lsi şimdiki harpte 
~er; de 1914-IB Umnmi 

rı l ..• fo olacak. 
ktıt :za· r Ilı 1ıropogando-

rı (J • 
tnumi Harpte ltalya-

~rı o h h" t "k /· mut ış en rı acı, za-
'1'ı • t d • menıa<. tperes , mt: e. 

j'll~t ve insaniyet düşmanı 
f iıltere ile müttefik oldu. 
'l,.u unutuyor 

'-...__ 

lluseyiı:ı 1 

"ı talyn.n radyosunun harpı 
lio Opellis'in derin siyasi 

• 

\'e mnltumt munckkidi Ma
Uer ve hı&ikuUerle dohı Pasfrıi{f 0 .... Japonyaya karşı (',ephe alan An rilmn donarunasrncı:ın kuvvetti bir 

~üta:ıeasını İtalyan radyosu ---------,1 vahidi fıarp 

dıı lisa.niyle ne..<u'ederek bize J Ö 
~Yurrna.k istedi. Çektiği zah- ___ ....,_ Sovyetler ngilizlere g re Almanlar ---, 

:tın boşa git.medığini göster - - i\ A h I r bildiriyor: ~ için ettiğimiz istifadeleri bildirivor: 1 tınan ayıp arı 

~~1~~a~~"~~~ Merkez c phe~inde 4m --i-lyııo~:-n-d-an 
~nsi~~~~~m:~~r~~; 0us mukabı·ı taarruz ~ ·. 

Ta o an r o o şehri 
dün işgal edildi tu~tuğu siyaset hep hancı ll LI. fazla İIDİŞ 

b .... t.ıardan istifade etmektir. , L---'-'ttb<ıJ· İngilizler yıllardan V€ ------' 
tn,._l~nberi daima di.ıny dakı 
o~eket ve milletlerin istiklal 
\.~uıarudır. Dünyada lngılizler 
~ar cimi bir millet asla yok
~· Süttin dünyadakı milletle· 
!tı .. _\'e beşeriyetin amansız dUF
_-mdır. Daima "dünya de
~k. İngiliz demektir,, düsturu 
J.ı~~tt?ıde yürürler. Bütün me
~t ve siyasetleri entrika ve 
ı l'adır. Zaten Anglo Sıı.kson
~ esaslı ve sanlı tarihi yok· 
~. İngilizlerin tarih ve siya-
114.:tı~ üç esastan ıbarettir: 

İngiliz nafıa Müsteşarının 

""1 - B~alanmn malları. 
-qtl.ık1 r:inı ça1mnk: 

2 - Dalına blŞltnlnnnın za. 
~ pnra k~k; 

3 - Bütün dün:yaya ve her· 
lleae patron olmak. 
tngiıizler bütün milletlerin 

l!el'vetıorini çaldıkları cıhetle rk .zengindirler. Bunlaı ın ne 
lldreti. ıoo do kuvveti vardır. 
~t cntıik.alan mtithi:rtir. Bu 

harebc dünya ihtW lidir. t~i 1 
detadır l.i lbüttin d\inya lngı
~(;rın riyakar siyn.c;~tine, ya-

1 Udı siyasetine isyan ediyo'r: ,, 
~ğer tııgilizler bu neşnyat

ta temin odildiği k dar müthiş 
~trik::ı.cı iseler muh kak ki 
ıtario Opelles'1 elde etmişler ve 
~ bu sözleri. sôylc.tmi ir. He
le en son ctimleye ge dFfuniz 
~tit lın.yretltt içinde bir knh-

savunnaktan kendimizi 

Stalin, Rus mine- bir nutku: Timeçenko ordu
ları t a m a m i l e 

inıhi!- edildi 
ine yeni biı· gün- }şgal edilmiş Aorupanın se

ük emir neşretti /aleti arnswdan yeni bir 
kuvvet çıkmaktadır. Bıı bir 

-ııo«--

JJloskollayı Sovyet
ler soı uııa kadar 
müdafaa edecek 

I..ondra, 19 (a.a.) -- Mo~rn
va. l nun bildirdiğine gö· 
re Sovyct kıt.alan meı kez cep
hesind }{alinin kooiminde sağ 
cenahtan bir !karşı taarruza 
geçmislerdir. Beş gündenbeıi 
"J{,, şe!ırinde ve etrafında mu
lı::ı.rebeler ol.maktadır. AJhnnn
lar s-:u iki gün içinde SOO kişi 1 
aybetm!şlcrdir. 

Vinzma. kesiminin son cena
hında dfü:ınıan ağır kayıplar 
pahasına. ''B,, bölg~indelti Rus 
mevzilerinde ilerlemeğe muvaf
fak olmuştur. Vinzma kesimin
de bir Sovyet Birliği iki düş -
man pi_ •nde ta.burunu hezimete 
uğratmış, 6 tanka karşı -koyma 
bataryası ve 60 motoc:ll lot tah
rip <"t:rnr 30 bi ildctçi rıs'ker öJ. 
dür::nliş ve iki Ahlı.an bayr ğı 
ele geçi.rmi ir. 

(Sonu ıayftı S ıUtun 4 de) 

-•o«-
isyan ccreyanıJır ve dünya Ru.~la r muazzam 

1 

üzerimle hiç bir kuuuet bunıı 
Jurduramıyacaktır insan ve n1aizenıe 

"--- -~-

Lo n d r a 19 <a..a.> - Nafıa zayiatı veriyorla 
nazırlığı parlamento müsteşarı Führerin mnumi karıu-gahı, 
bugün söylediği bir nutukta 19 (a.a.) _Alınan orduları baş 
şöyle demiştir: 11. d ıı- t bı·-· 

H,__ Alın n.-ka"-'lpl ı en aşağı . .11.um.an an gının e ıgı: 
.. " AzaJc ı.ıenızi ıle Donctz ora-

4 milyonluk bir yckiın tutmm,- sınd:a diı.cµnnnın tnkib:.?ı.c mu • 
tur. Alman ordusunun en iyi kıs vnffakiyetıe devıım cdilmckte
mına Rus toprakları mezar dir. Hücum müfrezeleri soka'k 
olmuştur. Bununla bcra~r .A~l- muharebelerinde ve evden eve 
manların bugün iyi techız cdıl- yapılan muharebelerden sonra 
miş 6 milyonluk bir orduya mn- 'l'aga.nrog şehrini isıg 1 ctımiş -
lik olduklarını nazan itibara al- }erdir. Hususi tebliğde de bil-
maklığımız lazımdır. (Sonu ıayfıı 3 ıUtun 6 da) 

Amerika Birleşik dı'vletlerit?
den yardım gören Rusya ve. Bb
yük Britanyaya karşı. harbı d~- r 
vam ettirmek ve aynı zamnnd.a. 
Avnıpanın zulüm gören 250 mıl 
yonluk bir halkı idare etrn~k 
milyonlara terettüp etmcktcdı~. 
Rusya mücadeleye devam eclı· 
yor. !şgnl edilmiş ~v~p::ı.nm 
sefaleti arnSlndan yf'nı bır ı:uv· 
vet çıkmak Uzercdir. Bu. dınn-

< Sonu sayfa S ıUtun 4 do) 

nooamedl.!i{. ttaıya.n propa -
R-. cısı dilınşan( iki defa 
~gilizlerin riya ar siy tine 
!ayan ettiğini ddlı ediyor. ~~- • 
tıun birl · iki !ıa.rpte, d e
ti ele 1914 - 18 Umumi Cihan 
li binde ol k. F t znvallı 

1 

l>roP3.gnlldııcı Umumi H~ r 
lı aly 1 o m· thi8 entriknr~, 

l lin1
, m~ ~pe.roo~. mcden! ı: Bugu·· nkü muharebelerin nazımı ve muvaffakıyetin 

t ve ul.3rullyct clü.c;m nı_ n • . .. . • · t ·· 
g ltere le müttefik o~du ~u 1 en mühim amıllı motordür. Bır ordu ıçın mo or 
Unutuyor! ftııJyJ.yı İngiltcrenm kadar iyi sevki idare de lazımdır. 
}'anı sıra hnrbc o anlamı ba-
l?nda bugünkü Duçe'nin geldi- r YAZAN: J 
~ dtişünnrlyor. Bu, cidden l 'iT l .,I 
gnn un. ~e, pot kımı ın bır En ekli Genera ıı.ema n.oçer 
§ahescrıdir.. _ 

Rendi 007.lmiyle kendi mcm- uharebe, har~ı.,,.ttir·, zafer .1 Alman ordusu, garpta., gün 
leket.in.i böyle berbat eden pro- C'.h~- geçtikçe artan tehlikeyı onlenıcl{ 
l>agandacı o.yni z:ınno.nda Al- taarruzdur. Büyük harp de için kuvvetli bulmıınaya, bwıun-
~ya.yı ve Führer'i de ço'~ zo~ defi ve tard esaslan kabul ot-, lo. bember, şark hru-ekai.mı ne
bır m.cv'kidc bµ-akmışt.ır. Çtinkü mişti. Ancak oynak bir müdafaa 
lli.tı r'in Kampf'ı lngilte- maksadı temin edebilir. (Sonu sayfa 4 ıUtun S de) 

1 hinde sitayişlerle doludur. 
llitıer ~ltere il~ . "t1;ifu1~1 Al- çıkml.<" değildir. :M"hver, İngiliz..! 
ll'ıan.ya ıçın en bipncı sıy ~t ı r tdkt.ur, biz açız, bır dilim ok-
l>l'ensibi olnro.k milel: <-bniş- m k için harp ve cidal odiyoruz j 
tir. lk "dar mevkline ~n diye bağırmıyorlar mı:yclı? t ... 
~zıra da dünyayı 1 ltere ile tecliklcri şey dünyn.run nimetle
l>aylıı{uu.ak emf'linc dogru i!;k ve rini paylaşma.k değil ıınıydi? 
t-. a lı ~ t dl cl.mek ~ :Mihver Devl tıeri dünya millct
bır deruz nnlaınru: ı Y l'Inıştır · lerinin hiırriyet ve istiklali da
~rer müteaddit nutuk~~'l. vasını ağızlarına bile almadılar, 
~gıltere ile ~o.ı ~ t •• ıçın İngilizlerden hisse kopannak 
e~den gcl?Dı yapt.ıg~ soyle- davasiyle meydana abldılaı·. 
ıtniştlr. Ingıltero msanıyet ve y · çalınmış maldan k ndileri· 
llıedeniy t düşmanı idiyae de, ~~ bir hakl ı sük:Gt v-e lıncsi· 
~~arırun mallannı çalmak- n~ ç.ıktan açığa ister bir vazi
taıi ve bütün düny ya P'.:~'.°11 .~ıı aldılar. Binaenaleyh 1taı-
otnıa.ıttnn başka bir şey duşım- qv.. d bmnm 
lhiy idi Führcr'in böyle .yan propagan acısı "'-n:""6: 

r. fI" . ysc fıme hak ve fazilet n.nmına sesını 
~nı hır kavme ve bük le yükseltmekten ziya.de, Türkçe 

atr;l. .bu kadar muh b~ bes: ii-für darbı meselin dedib~ gibi, 
IQmeaı garıp olınıaz mı · . .. ti§ ediği ciğere pis diyen 

~il.izlerin başka mili tlrrın ~ egib~ . . lar bir vaziyet-
:l'lınl.ıanru çalın an.na, para lın- ~'. .. .~ m.ıya.v 
~ ı:mn , bütün dWıyaya te gorunuyor. 
haklın olmak istemelcrıne gelin- ya Üçüzlü Misak? İngiltere 
~· harbe tc'k üm eden glin- eğer dünya.yo.. hfıkiım ol.mclt mr-
e-rd Mih ·er d~v adamları- ı...--1: rsa hiç ohnnrea bu-n:n 'e m tb tının sö sını uc;:,uyo 

n ·:ı; ı nun ayıplanacak bir ~Yolduğu· 

mı anlayaca,c kadar bir alıl!\k 
hissi ibmz etmiş ve bu emelini 
içinde sakhyo.rak zahiren bii
ıtün milletler ıçın antlsavi bir hak 
Vt.: istiklRJ. bayrağı a.çmıçt.ll". 
}.fıhver ise Üçler :Misakını im
zalamak suretiyle bu hakimi
yet davasını pervasızca iler· 
sUrmtiştür. İtalyan propagan· 
dacısı miistaltbel Avnıpa ve 
A.f:rikaırun sevk ve idaresine İ
talyanın da işt"rak sovdasında 
!bulunduğunu ar.aba unutmuş 
mudur? 

Biz bu makalo ile 1talya.n rad- ! 
yosunun neşriyatını hiç değis
tiıımeden tekrar ettik ve dJwe· 
memiş olmaları muhtemel lbu
lmıan okuyucularımızın gözle
ri önüne koyduk. İtalyan rad
yosu da acaba bizim bu neşri
yat Uzerinc düşündiilı:lerimdzi 

hiç tahrif etmeden İtalyan hal
kına bildirmek imkô.n ve cesa.
retini kendlı.inde bulabilir mi" 

Hüsc}in Oilıid Y ALÇJN 

eh 

Arrka.m, 19 ( <ı..a..) - Boş luı.
lan Ağrı mebus1u6'ltım mC'kli 
cık mebusluğuna Kübil BU -
lecki mebnı.luğuna l abil bti
yiik elçisi Mem<luh Şevket E
sendal, Dcnizh mC"bu. uguna 
İzmir , Belediye Reisi Doktor 
Behçet Uz, Manisa mebuslui;'ll
na Emekli KDr general Ali Rıza 
Artunknl v fardin mebus1Uo°'1· 
na da cs1d Burdur mebusu Ha
lid Onaran 19 İllitcşrln 1941 
pazar gtlnti yapılruı intihapta, 

parti nnmrodı oln:rak itt.if la 

se ilmi leıı:'lir. 

Uzak Şarkta gerginlik 

Amerika ve 
Japonyada 

Asabiyet 
Amerika, haıp 

malzemesi istibsa
latını bir misli 

arttırıyor 

·Amerikan gazeteleri, 
... Japonyaya ateş 

püskürüyorlar 
Nevyork, l9 (a.a.) - D.N.B : 
İstihsalat ofisinin, go.7..eteler 

tarafından n~<?redilen yeni tcsli· 

Olmyucula.nmız, Ba..,mtrllu ririrlb'.1.in t•~"""1 h11 ftı:ı yıldınm1 
t.clgrııfla.r lr.ıldunda yazdığı tmşnrakıılf'l i h3.tlrlı)cıca.Jd. nlır . 
lUalrBadı temlndPn uznk hir i-: ı ·in Po t ı .. 'i'ı ~· .ıf idare ıı in ı . J
ka kar , l t ,.'\hhüdde hıılmım::ısmı llo;:,•TH gomıf') ea Ut! ya.zı • .ı• 
fmd Pos la, 1-'Plgraf l mmni l'l:ı diirl.ığı.ındcı bir mektup al. ı.. 
Un nwl\h..ıp mhtd 'l"CCati) lt• ()e\':I h1m11.:ı \C hir oku~ llCUilltn 1 il ri 
lıııkstz olmadı~'lnıız ı anlatruı me · t:ı·1•larmı u.şağ'ıdn oku~"ao:d•" •ı t7. 

Yeni Scıbnh gQzetcsl neşrıyat mudur
hıl:iınc: 

Yeni Snb h gazetesinin ıı/6'941 

tarihli nüshnsl.'ıda çıkıııı ''Yıldı ıın 

t<'lgrafl r' başlıklı ba mnknlede ba
his rncvı.uu cdılcıı ve Pnn altıdan çe-1 

kilcıı yıldırını •tclgnıfinrı ılc Cc c cı-
dcn :;> ıı, > nzılnn vlr di nf 
h kkıııd tetkikat ynı;.ıdı. Nctı rı/ 

b ld rmed n evvel yılaı mı telı;-. ;:ın 

ııın keıııdc ır:ı ı b:ıkımınd n, t t u. 
(Sonu ~a>f~ 2 autun 2 de) 

JJIÜZM}NL ŞEN JJERTLERiMiZ 1 
Ta 

hat programına göre, halihazır- k h 
daki silah istihsalfıtı bir misli- a ve 
ne çıkarılacaktır. ı 

e er ed eı1 
e e g· diyo _ar 

Planda, takriben yiiz milyar ı 
dolar masarif göze alınmakta -ı 
dır. Bütün Amerikan işçilerinın 
hemen hemen yansı, silah sana
yiinde çalıştırılacaktır. Müdnfna. 
işleri için çalısına) an btitün te· 
sisat sökUlecektir. Sivil halkın 
ihtiyaçlarını temine mahsus bü
ttin istihs::ı.lat bilhassa alum·n
yum, bakır ve saire kullnnan 
atölyelerde, kabil olduğu kadar 
nşağı seviyede tutulacaktır. BU-

(Sonu s:ıyfa S ıüturı 5 de) 

E f.ki bir do tuın bana dai
ma oldugu g.bi tat ı lılli 

bir mektup gönderdi. Diyor ki: 
(Yurd kıtaphrı adı aJ

t.LJ da bir sen utap hazır
lıı.mışuı. B ı r i n c i ·it..ı,p ~ 
1.m ' Tiı.rk duygnı:.u,, nu bana da 
~\ nderm1 m. Ed bi b kımd n 
l'ok, milli fayda b. kımından be· 
ı ıdı n. I<ö) den şeh re, ıhtt~ r
d n rn g nç aile çocuklnı ına ka
<l i:ü n okut u l r. 
Jı-,~ kat doğrusu pahalı buldum. 
Neden pahalı?) 

Bir yerinde de şöyle bir şaka 
ediyor: <Seni Fiyat Mürakııbc 
ht. yetine sik ayet edeceg1111 ! ) 

Tatlı dilli eski dostuma acı 
hır dille karşılık vereceğimden 1 
ötiirü bana darılmasın. 1 

u o dortum ! 
Cücilk soğanın on sekize, ku

ru fasulycmn kırk üçe, selamın 
kt im n milyona saWdığl bir 
1 z.1.!llruıında lütfedıp ıns f 
bu ur da dimağ verimi, göz ı U· 

1 u, kalem emektarlığı bir sef cr 1 
içın yetmiş beşe c tılsın. 

Bir Öğretıneıı anlatıyoi": 
"Emniyet teşkilatı giriştiği teftiş ve korıtroı.cr" b:r 

an dahi gevşet m em e 1 idi r, bu hususta 
kahvecilere de ~az ıel ... r düşüyor,, 

l\lnruif Vi-,J<,t •ti u ıtnlmda r di~er n • rnıular tnrafmd u 
n lerdt"lıhAri ü.7.erfoıl~ dunıb:n, fakat henıiz hal t>-:!ik.nıeıı .s ı 
ıııeı.ı }('m,z vardır : 

"hleldcp talebeleri v:e \elıanc er.'' 

-\ 
1 

UcŞkt,ış - Ua.
Ju~ ~.) u S.J 

lı lW O OU. 

b •• ,· ı ooyu:1: lb.r 
l U\ \elti rakip
loı-:ui ) !Ila-ge 
ınU\ affol oldu
lar. l\laçl ll' fut
bol U\ ki Lalı..l• 
nuııda.n tntıı.in 
t>..dici idi. '.l'nf-;i
lah ikiooi ) Ia
ınızda bula.<.".ık -
ınız. 

Pı.:k"la bılirsin ki b n altın 
lıranın pul, akçenin dolar etti ı· 
ni vız geçen bır adamım. B n 
sa ıa y rım göz gC".:dirilıp gcd
k ı.:k bozuk düzen bir kaugster 
tcrciımesı gondermedım. Bü) uk 
in cılabın ve bu memleketin ger
çek olgularından (hatlı eler> 
toplanmış, emek verilmiş, mılli 
fayda illküsünden aynlmak İS· 
tenmemiş bir demet göz nuru 
gönderdim. Hiç olmazsa -betı 
sevdiğin kadar- o göz nuruna 
dn saygı göster. 

Otuz sekiz senedenbcri milli 
fayda ka}gusunu güderek en a? 
. ek n beş cılt e er ,·eı en bır 
do. tun yetmiş beş kuru u no 
insaflı çok gördün? 

1 

(Sonu Ayfa 3 autun • e) 

ver ı .en. 
(Halk okı.nımyor) diyen ı y 

okwımadıkhırı için, ya okıı ma, 
dıkları için iftira ederler. 

Kaldı ki avuç içi kadar b r e
seri veresiye ve beş y5z l 1 y 
bastıran adam, eserine kaı tal
mış hıyar fiyatı koyamaz. Alın 
terin"n de az çok bir d wi ol
malıdır. 

Öz iz do tum! Bir dağ deresi-/ 
ni y mucınn çekiL'lliŞ, 17J1çı~ 
duruy ruz, açtırma kutuy ., 

J 



-
Gransaya hiyanet e 

Nazan: A. Simone 1 -48- Ccvlrcn: H. Cahid Yal~;.n 

1 Bir müddet F r n n s ı z fa- kamların endişesınden mlirckkep bir 
'bistleri onun halk ldlUclerlne lıder haltta arzcdlyord.ı. Aylarca müddet, 
rlnınsı lmk!l.nlarmdnn mernka dilr Nazı gazeteleri Sudct Almanlarının 

r :ıllştü. Sol cenah onu Berllndm nuı- gordüklC!ri fena munmC?lelM"e dairl 
ıt yardım gl)rmekle mükerreren it- makaleler nesretmlşlerdi. 
hwn ctml tir. Dorlot hiç bir zaman Fizik külWr hocnsı Konrad Hen-• 
inüttchinılerlnc knr:,;ı bir ltti.ra dava- lein, Nazi csa larına göre tcskil e-1 
111 acm in cesaret ctmcınlştir. dilmf.ıı kcndı Sudct Almanbn parti. 

JLki kabllıe nru:ırlarmdnn birlnln sine Sildel halkııun ekseriyctıni te
l bir defa bana mahrem surette tcm!n mine muvaUnk oldu. 

tiğ ı re, milli emn1yct idaresi. Çekoslovakya Cümhurreisi Edvnrd 
,(ymü Fransız g1zU U&bıtası) Dorlat.- Bcncş. Dclbos ile husud blr mill -

un Berlindcn para almakta olduğu- katında, nazl plAnlnn hak!Q.ndaki Liğ mn.çlnnnın dördüncü haf-
v n:ızlle:rden elde ett para ile dcnn şüpbeloini mılattı. Cekoslo - tası knrşılaşmnhın dün ~ ... en 

ll)CfçıKA'1U& bQyQk bJr c!ftllk: lşt1rA - vakya eh:li zahı tara!ınd:ı.n top- bahçe ve Şeref stru:llarmda ya-
" d ir v kalan\ malilc idi. l.anmI$ malOnuıtı milbeyyin bir vesi- pıldı. ir..tevsi.min ~ınd:ın berl 

an çıkın ~kn vesikalar kayı g di. A\ urynnın ılhakı strui kapılarını aşın ıran blıı _ 
ı tına mensup air fesad- için nazı hazırlıklar nın t m ~la'l- ise hall ancık d "nktl Galata

cılar buytlk nayı zengınlerinden mak üzere olduöu an1 .ıı yordu. Be- saıuy. Beş l,t maçılc> sahadan 
ve b lytık bır devletten bol bol tahsi- neş şu ı:ozlcrl de il ve ctU fudbol zevki baklnund n tatmin 
~t aldıklnnnı isbat etmiştır. Ne bu - BWm sıramız da yakındır, A- edilerek ayrıldı. Hu.kin ız, Şuef 
sanayıctlerln fsımleri ne ecnebi dev- vusturyadan sor. .ı b z. Buna kar§.! siz, P..ıfat.lill;, y ~uzsuz zayıf biı 
letin i mı oçıfa vuruhnamışbr. Fakat Fransa ne yapac. tı ? lcadro t .,ıyan f.;ynh JeJ'az ta
bu halk it;in bir sır dcğlldı. Şiıphe Dclbos Uc:.nlt' n il bir uzlaşma ya- k 1 dün ] U\'V tlj rnkıbiu· ç.ok 
parmafl doıtruca nnzilerl i aret cdi- pılma ını telkin et : güzel ve canlı bir O)uııdıuı son-
yordu. Slltıh zabiti krnl Schnclder'i -Hitleri k.U"gn., 'ık çıkamıasın;ı 
ve otomobll lAsUk.leri krıılı Michelin'i bahtı.ne teskil ed 1.ecek sellerden ra 3 - 2 yenmeğe mm affak ol-

. ediyordu. ~ bınıkmalısıruz, dedi. du. İstanbul p run da Fener -
Fcs;ıdcılar gizli toplanblarındn (Arl"1"1 ,ur) b~lu(eyi mnği p ettru.>s" Beşik -

dilerini kukuletelerle gızlediklerl =======-==::.::========..:.:::: 
tein bunlaro cCn oulnrd> l:ır yani ku 
kulctelı adamlar denilm~tı. 

Bu komplonun müzakere l'l"evzuu 
kil ettW kabine lçtimru pek gil -

.Cltülii oldu. Blum, Dormay ve Pı
llTC Cot bu ctınbez komplonun bü-

1iln rnnnın memlekete bıldirilmcsi-
1>i ta.lep.ettiler. Kukulctcli adamlarla 
uı.llcr arasındaki bütiln rabıtaların 
a~kçn bildirilmesi ve P t.niıı ile Wey. 
ıand'ın fesnMılıırla rabılalarının is
batına lmkı'ln veril ıesi hususunda 
m-ar gö terdiler. Kabinenin ekseri -
Jeti \C Cümhurrel.si bu kadar bt't 
ınuamtleyc &idd"tle munnz idiler. 
Bonnte ftr Chautemps muhterem ~ 
taln hakkı•1da bir şey yapılır Vt! bu 
~al("[ n m ırlım !~ne silrllklenir-

lst r \: nnı ver lcriru yllycrek 
d t etUleı-. 

Blum, Dormoy ve C-0t bu tnzvik 
kllJ'Eı ndn boyun efdıkr. 

Bııtun fn t t kilatlurının d ı;ı-
4ılm ı h:ıkkındnki bir çok Sol ta
raf ıneıu;upfarmın lalcplcrıne aldı -
nı; edılmccll Dormoz mebusun mccli
mde cfevkal de kununlara murac ııt 
lcin bl.r s:·bep olmadıı!ına, Cümhu
riyet künunlannm Ciımhuriyct re
jiminin masuniyeUnl temim• 1'.Mi gel
'1ğine,, dair beyıınattlı bulundu. 

Haftalnrca müddet Sa~ cenah goı-
rteleri General Duseıgneur'un 

E:ont P e'nln V(' Delonelc'ın kur
rılrnnsı ıçın $aşıp durdular. ea

ıoular'hır sonra tahlıyc edı.ldılcr. 
Hiçbir zaman mah ·cıneye vkcdil

emi:lcrdir. Dostlnrı btr zafer ziya-
ti ederek kendi} rınl tebrik cltıler. 

KCınunucvvclde, Chautemps ll<' 
Delboo Londrayı r.iyaret ettiler ve o-

Chamberl.ain, F.cfon ve Lord 
Halıfax i1e görü tuıer. Muliik:ıttnn 
10nra bir teblıt neşredıldi. Bunda 
d p:my da ad mı mtid h le politi-

m tamnmen muhik olduı:t.1» cc
ranc teırun edildi. 
Bunun Uz ne Yvon Delbos A\·-

nm rkmda ve cenubu rkı-

.tnde bır ccvel ne çıktı Bu l de 
Barthou'nun dolai?Jlasının luk \ e 

mr. bir kop) ıdi. B&rlhou'nun 1 
11eyah .. tınin arkn ınd:: bir d(lşilnce 

vardı HiU ku\'vetU bir koalisyon 
durdurulmalıdır v durdurulabi

lir duşUn Şimdıki yolculutwı ar
k ında l$ Fr ns:ının tereddUUerınln 
ve Hitlerın mutt-. kıp zmerlerinin 

:mm miltte!ıklcrini deh lçınde 

bırakıp kendisinden uznklastınlma -
1.in ~orkusu gl?.lcniyordu Fakat bn 
korku HiUen durdurnbılccek bir 
ıdya::et ~1 bulmak yolunda ku\•
vetU bir arzu Ue mülerafık d,. ldı. 

Delbos yen, lhnt ve techlz.at ıçin 
\'arşQ'r.lYa 'ikraz cttı. Lehıs-

n Hariciye Nıwn Miralay B 
ald ~ HIU taraftan h -

tlerinde d vam elti. Rwnanyalı
da harp techizatı için Fransız ik

rnT.atlm ırbul eylediler. Kral Carol 
bunl n leh, fakat HiUenn tasa\" -
\'Ur etti!i Avuat.urya lsUlil ının garp 
demokr !aleti tanıfındıın hiç bir 

uhalefete maruz kalmıyacnğı yo
lundaki ~üphelerlndcn var.geçmedi. 
o tarihlerde bu mutasavver isüla bü
tün ~le. de gittikçe artan bir 
dedikodu mevzuu teskil ediyordu. 

Bclgradda Delbos son derece he
)'ec:ınlı ve galeyanlı ı;urettc kabul 
edlldilinl gordil. On binlere<! Yu
ıosln\' kendisini "Yaşasın Frnruı<l! 
Yaş;ısın demokrasi!., Avazeleriyle al
kısladılar. F kat zabıta kalab lığı 
antf b r surette dai:ıttı. Bir kışi öldü. 
Bır QOk kisi ciddi surette ynral.ıındı. 
Umumiyetle Cuai d'Orsy'run noktai 
nazarlarını ln'lkAs ettiren Le Tempt 
bu nOırul,Yi ı tenkld eder ve Yu
~oslavya BaJV kili stoyadinovJtdı'in 
FrallS4 lehlndekl blsslyatını medhey. 
lor blr makıılc neşretti. Halbuki Sto
yadinovitch Yugoslavy::ıyı ?dllıver 

mııhrekinc cevkcl:nek ~da 
berk 2.lyade m 'uldllrl 

Delbos Prn:a vasıl olunca Fran
sız. polWnln tcndlsinl Cekoslo\'8k-
7ayı zı:vareU csmwndıı kail için ter
tibat yrı,pılmış olduiwıu meyı!;ına 

ııkardı haberini aldı. Fr nsız mat-
bu t: bu b l rl m k~t mek 
1 t tal ldl. 

D h~-

.. 

ır 

m 
(Baştara.fı 1 inci Sa11fa.da) 

lunduğu kanuni mevzuatın zikri fay-

dalı gorulmuştür : 1 
1899 No.lu kanuna oı e evvela dev-

letin emniyetine ve umumi asayişe ''P. 
ins.-ınların hayatının Uunetine mü-1 
t allik "hayal ' işaretli t.el rnflnr ve 
bundan sonra yıldırım tclgrafinrı ke-1 
~de olunur. 

Son zamanlara kadar birinci dere
ccd ke deye tabi olan \'c "hayat" 
is;ıret n1 taşıyan telgraflar pek azdı 
ve bu itibarla bay ttmı ora sıra a
lan yılrlınm tol raflarına daha ça -
buk sıra geliyordu. Keza dunya va
zlyetın n ıhhdas ett el şartlar yüzun
den 3/1/941 tnrih ve 4 702 ayılı res
mi gazetede lnUş:ır eden talimat -
name ile "tnyy re" ve "harckfıt" işa
rctlı resmt şifrelı ve nçık tclgraflar 
dn yıldınmlann önüne geçli. 

Bundan b ka, telgrafhanelerin 
trtı!iği de çok artmış bulunmaktadır. 
l: alnız bir misal olarak Ankarayı \'e
riyoruz. Bundan evvel Ankara vnsa
tı ol rak gunde yedıbln telgraf teati 
ederken bu mıkd r bu giln onyedi 
bine çıkmıştır. 

Yukandn go terilen keşide sırala
rı ve trafık artışı, makalenin baş ta
rafında da temas edild" •! gibi, şehir
ler arası telefon konui'Jlalarında da 
mevcuttur. 

Bahis mevzuu olan yıldınm telgraf 
larfle Cebeciden Şişliye yazılan ndt 
tclgrn1 hakkında yapılan tetkikat 
neticesine gelince : 

Bırlnci yıldırım telgrafı Şl&li P.T.T. 
mcrkczme 11.45 de verilmiştir. Şişli' 
merkezinden btanbul merkezine 1 t. 
l!5 de yazılmış ve 12.30 da Ankara 
merkezince alınmış ve derhal telgraf 
whlbı binbaşı Yadıgtır Çölgeçen Ha
rita Umum Müdih lutü santralı vası
tasile haberdar edilml.i ve ancak sa
at 12.50 d tele on b:ı$ına gelcr~k tel 
graf kendisin okunmuştur. Teldon
dan telgrafın metnini öğrendikten 

sonra telgrafın kendisi.ne gönderilme 
mesıni, bunu emirberil ldıracağını 

söylemi ve aldırıruşbr. 
İkinci yıldınm telgrn1ı saat lD.30 

d delil saat 20 de Şişli rnerkczlne 
tevdi olunmuş, Şi&lidcn tstanbul mer 
kezine 20.7 de yazılmış ve Ankara 
merkez.ince 20.50 de alınmış ve mnr
scliınileyhin Cebecideki iknmetgiıhı
na gönderilmL5ilr. 

Cebeciden Şişliye yazılan telgrnf 
ise yıldırım değil, adi telgraftır. Bu 
telgraf saat 15 ile 16 arnsınıda d~tl 
sa.at 17 .40 da Cebeci merkezine tevdi 
olunmuş ve Pangaltı merkezi vasıta
silc 0.55 de Şişlide sahibine tebliğ e
dilmiştir. 
Yapıl n incelemeci k~dclenic yu 

kanda izah edilen znrOrct ve vazı -
yellere c re bir teahhur olmndı ı 

anlasılmı~ır. Yalnız tstanbulda ad! 
t Igrafın mUrselünlleyhlnc tesliminde 
fazla bir uıman goçml e de bunda 
müvezzi tramvay bulıımadıfı.ndan ya 
ya olarak yQriune e mecbur knlnw: 
ve bu teahhur d:ı bund:ın olmustur. 

Bapnaknlenin bir fıkra ında "ts
tmıbuldD. Po ta ve Telgraf ido.rdn!n 
bir santralı bile yok" deniliyor. Hal
buki İstanbul Posta 'e Telgraf tele
fon santralı vurdır ve bunun 24219 o
lan numarası Telefon mUdilrlOğünün 
1941 senesinin 24/2 nci baın ila\•e 
rehberinde ya%11ıdır. 

Bu cevabın gazetenizde aynen neş
rini diler ve saygılarımı sun:ınm. 

P.T.T. 
Umum! Müdürü V. 

17..ah lrnr~mda. cevabımız 
Posta ve Telgraf Umumi MlldUrlO.

ğUntın bu mektubunun blrlncJ kıs
mı bugilnkQ şartlar dahilinde yıldı
nm tclgrnfı usulilnün Uıtblk cdile
rniyece.ğinl nçıkcn gösteriyor. Bura
da bafu:ecillen mnzcretlerln ne derece 
ye kadar varld ve şaynnı kabul ol
duiunu tetkik ve tahkik bWm eli
mizden gelmez. Onun için m cle
nln es hnkkınd bir y 71 l -
y eyiz. Fa t bu 
ten mevtut ise b 1ka 

1 

' kllnsız tcahhutlere mı<!kk' mlına ve 
hak yoktur.Çiınkü yıldınm k rafı u
sulunun mcvcudiy<.'tine it. nt ede
rek tşlcrinl buna göre tcrüp ve tan
zim edenlerin buyük hayal nkisar
ILnna ve batttı maddi ~ manevi 
zararlara uj?'ramnlıırı pek mumkun
dür. Yıldınm tcl.;raf hhl.ldiyle 
halktan hem ga.} t yük .. k btr ılcret 
almnk sbnra dn ne .)Dpalun vnkttn- 1 

de telgnıann yoll ynmıyoruz demek 
resmi ciddiyete uymoı. 

IUr h:ıtu 
Bahis mevzuu olan iki telgrafa 

gelince, Umumi Mildilrluk neşrlyn -
tımızı tasdik eden izaluıtı verdlkten 
sonra cyapılan incelemede keşideler
dc yukanda i.7.ah edilen zaruret ve 
vazıyctlcre göre bir tcahlıur olma
dı !l anlnsılmıstır . ., nctic ine va
nyor. Fnknt bu cUm\edcn btr mllna 
anlaşılmasına lmklın yoktur. cTenh
hur olmadığı nnlnşılmı~ır.,, mAnalı 

bir cümlecLr. Fnkat bunun başına 
"znnıret ve vnz.lyetlere göre,. ka,.
dı mıve edilince o zaman m'Ana de
ğişir. Teahhür vardır ama bu teab -
hür zaruri i i mftnı:ısı çıkar. Tenb -
hurün vukuu wuhakkakbr. Bu 
zaruri mi idi delil mı idi, orasını bil
meyiz. Znrurt idiysc ve bundan son
ra da znn.ıri olacaksn, dedi!lmb gibi 
halka ita edilnUyec · bilmen bir 
sözü vermek hatadır. 

Bir unutlawlık 
Sonra, Umum! MüdürlUğttn tahri

ratında çok esefle karGlladtAımız b<l
yQk bir unutkanlık "ar. 11dncl tel
graf 20.50 de nlırunış ve mOrscliln
llcyhln lkametgfilıına gönderllmlı 

olduğu bildiriliyor. Faknt Umumt 
Mudilrlük hiUen bu telgrafın kaçta 
gönderildiğini söyler mi? Ge -
len ihbar vara'kasmda iki saate ya -
kın bir tcahhur itlraf cdillyordu. Yu
kanki mektupta bundan b:ıhsedil

mem k ibU,yatkflrlı?ı g6sterlliyor. 
Bu kasti midir, zühul müdür? Yok -
ı:a resm1 ihbar varakası mı yanlıştı? 
Yıldınm blr telgrafın Anknra pos
tahanecinde saatlerce beklemesi de 
mı memleketin emniyetine tnaluk e
den sobcplcrdcn ileri gelmiştir. 

ilan · lmınnJım 

Gene yukarıki mektupta birinci 
telgrafın 12.30 da Anknra merkezin
de aluınrak dcrhıtl telgrnf sablbine 
Harita Umum Mildllrlil1'ınne telefon 
edild' •i ve milrselünlleyhln ancak 
sa.at 12.50 de telefon basma gcldifl 
temin olunuyor. 

Bu dı:ı doğru dcğild.lr. Biu gelen 
ilib::ır varakasında telefonun 12.50 de 
yapıldılı musarrabtır. Posta ve Tel
graf Umumi Mudürlüğünün hangi 
tözüne lnıınnlım? Bu gibi izah mek
tupları yazılırken resmt blr daire 
namına söz söylendif l için biraz da
ha ciddi hareket edildl,'inl görmek 
i!terdık. 

Ankaradan çekilen ndl hlr tcl"rn
fın mürseltinileyhlnln eline geç tes
lim dilmesinden biz şikAyet etmedik 
kı muvezziln tramvay bulamama ı 
mazeret olarak gösteriliyor. Bu ndl 
telgraf tstanbula sabahın birinde 
gelmiştir. 

Telgrafhanede nöbetçi memur 
bizim • teessür ve heyecanımıza acı
dığından dolayı bu telgrafın geldiği
ni telefonla haber vermek 10tuf ve 
lnsaniyetinde bulunduktan b:ışka 

isterseniz şimdi metnini göndere
lim demiş ve taraflmııdan bu zatune
tc lüzum olmadığı cevabını almıştır. 
Şikliyet, telgrafın Ankaradan 11-
tanbula sekiz saatte gelmesindedir. 

* Bir dokun hhı alı d' .. 
Yıldırım telf,ra!lnr mlinasebetiyle 

nldığımız bir mektubu aynen n~ 

taş takımının vaziyetini büs
bütün takviye ebiı.Şir. 

Şeref Stndmda : 
AIUmtuğ - 5 S~ - 2 
Ş ref bdnda gimün il!{ ıknr-

Şlla jil' asını. Altuntuğ'::ı. Süley -
maruye talamları y ptılar. Ha
kem dnnunin id:ıre.,inde bru lı
yan oyunun ilk anlanndaı Sıiley 
ınruıiyeliler çok canlı oyniyarak 
hakimıyeti ele ı:ı.ldılar. Ve bu sı
ıııdn b r de gol kazandılar. Bu 
sayı A tuğluları harekete ge 
tirdi. Hemen mukabele etmekte 
gecıkmedıler. Oyun beraberlik
ten sonra. mutevazın bh- şekil al 
dı. Knr&!ıklı hucumlarL.ı. geçen 
müs b kanın sonlarnıa doğru 
Sülcymanıyelil r bir karğn.,<Wık 
tan istifa<L! ederek ı-kinci ~gol
lerini de yaptılar. 

İkinci devrede Altuntuğlu
ların hızlandıkları buna muka
bil Süleyıruıniy gevşek oyunla
rı goz,e ç;ırpıyordu. Altuntuğlu
lar gayretlerinin smnercsini 
penaltıdan yaptıkları bir sa.yı i 
le aldılar. Berabere vaziyeti çok 
sürmedi Altuntuğlular Hüsam.et 
tin ve Şeref vasıl:asilc üç sayı 
daha kazanarak maçı 5 - 2 ga
lip bitirdı1er. 
Be) ~ JH>r - ! Taksim - O 
En kuvvcUi elemanbrının 

mevcut bulurun3ması yüzünden 
her iki takım dn saha.da çok u..
yıf ka rolarla yer aldılar.' Ma
ça Beyoğlusporlular ço'k ener
jik başladılar ve oyunun hemen 
beşinci dakikasında ilk sayıları
na -kavuştular. Bu sayı Taksim
lıleri hareket getirdi. üst Uste 
yaptıkları kınlnrla B...""Yoğlu 
spor kalesini sıkıştırmağa ko -
yuldular. Fakat bu a.rnd.n. elde 
ettikleri fırsatlardan bir türlü 
istifıı.cle edemediler. Birinci dev
re 1 - O Beyoğlusporlula.r lehine 
bitti. 

:hı.inci davre 
İkinci devreye Takstmliler 

çok sıkı başladılar. Zaman za.
mruı !:.ember içine alınan Beyoğ
luspor kalesinde bir türlü neti
ce elde edile.m.fyordu buna. mu
kabil Beyoğlusporlula:r arada 
sırada rakip kaleyi yo:k}amala
nna rağmen da.ha tehlikeli olu
yorlardı. Nitekim sn.rısiyahlüar 
30 wıcu dakikada penaltıdan i
kinci gollerine de kavuştular. 
Ve maç bu şekilde 2 - O Beyoğ
lu.sporun üstünliiğü ile bittL 
Hakem Feridun Kılıç maçi iyi 
idare etti. 
Beşiktaş - 8 Ga1a.tıasaray - 2 
Şeref Stadının son ve günün 

en mübim karşılaşmasını Be
tilltt.aşla - Galatasa.ra.y takımla
rı ynptılaır. 

Takımlar : 
Galata.sar.ay: Osman; Faruk 

Salim: Musa, Enver, Isma.n· 
Hikmet, Arif fustafa, Eşf~ 
G:ızanfer. 

Beşiktaş: fehmet Ali; Yani. 
Feyzi; Hiiscyinı.. Memduh, Çaci; 
Sabri. Kemal, ı.ornhim, Şükrü , 
Eşref. 

Hakem : Şazi Ter.can . 
Oyuna Galatn.saray başladı . 

Ortadan inkişaf etirdlkl rri hü
cumla siyah beyaz kaleye indi
ler. Feyzi ve Yn:ninin sıln vururr 
lan beliren tehlikeleri savuştu
rurken Galatasarny kalesine a
ni ve mukabil bir iniş yapan 
Beşikta§lılar Şükrünün fevk:ıla 
de bir kafa vunışile beklenilme
yen bir zamanda g:ılibiyete u
laştılar. Bu gol siyah beyazhla
n gayrete getirdi. V Galntasa
ra..y kalesini tehdide koyulduln.r. 
Bu arada 1brahirnin ve Şükrü -
nün §Ütleri havadan yerden a
vudu boyladı. Yavn.~ yavaş oyu 
nu Beşiktaş nısıf ~ah3sına inti
kal ettirrneğe muvaffak olan 
sarıkırmızıh forvetler Must.afıv 
nın ortala:rdan pek ani savurdu
ğu şiltle beraberliğe Ju.ı.vuşuver 
diler. 

Bu oayı Gala yWara büs 
bütün hız verdi. Top siyah be
yaz knleyı pek çok yokl mağa 
başladı. Sağdan ortalanan top 
Beşiktaş kalesini kanşbrdı. 
Mustafa topu göğüsliyerek i
l:inci defa rakip a.leye sokm~ 
ğa ımuvaff oldu. 

Her iki taraf da canlı oynu -
yor. Top kaleler arasınd,a. dur
madan onekik dokurken EŞt-efin 
sUzülerek sürdUğU topu orta.. 
lamasından istifade eden Şükrü 
sıkı bir kafa nıruşıle t.akımıııı 
beraberliğe yliksclttı. 

Oyun ıxDr hızlandı her iki ta
lknn da olanca. guyre~ini sarfe
diyor.Devr~nin sonlarına doğru 
lbrnhımin y inde bir pasını 
pan Şükrlı kı bir şütle takımı
nın 3 Uncü olünlide y ptı Bu sa 
~ yhlar 
br> be> ı' c-kça 

bştılar fakat Beşiktaş miidnfu.
mmn gayretli oyunu buna hn
k!n vemıedL Ve devre 3 - 2 si
yah beyaz takımın lehine bitti. 

İkinci devreye Beşiktaslı r 
başladılar. İki takım da ilk n l
hı.rda bütün kuvvetlı'.'nni sarf 
ederek oynamağa başladılar o
yun çok canlı ve seri oluyo ı 

Gazanfer Mehmet Ali ile ar
~ karşıya kalmasına ragmen ' 
topu havalandırdı. Gnlatnsru;ay 
beraberliğe ulaşmak, Beşıktaş 
da galibiyeti elden kaçırmamak 
için çok çalışıyor .. 

GalatasarayWar daha faı.la 
gol fırsatı elde ediyorlar. Fa
kat bir türlü netice alamıyor -
lar. Geri oyniyarak miida:faaya 
yardım eden Beşiktaş içleri gü
zel bir tabiye tatbik ederek ~ 
yunun bilhassa sonlanna. doğru 
siyah beyaz kaleden ayrılnuyan 
snnkınnızı forvetleri gayclerino 
ulaşamadılar. Vo maçı 3 - 2 k -
zanmağa muvaffak oldular. 

Fcncrbah90 Stadında : 
Vefa - 3 Beylrnz - l 

Fcnerbahçe Stndırun ilk kar
şılaşmasını Vefa ile Beykoz ta
kmılan yapblar. Her iki takım 
da en kuvvetli !kadrolarını mu
hafaza ediyorlardı. 

Oyunun başlamasile Beykoz 
kalesini sıkı bir çember içine al 
mağa muvaffak olan yeşil be
yazlılar devrenin sonla.nna ka
dar hakimiyetlerini devanı ettir 
meğe muvaffak oldular. Birinci 
ha.ftaymıı 2 - O galip bitirdiler. 

İkinci devrede Beykozluların 
canlı oynadıkları görülüyordu . 
Oyun bu yüzden mlisa.vi §ekil
de cereyan etti. Karş:ılık)ı geçen 
müsavi akınlar neticesinde her' 
iki taraf da birer gol kaydetti
ler ve musabaka bu suretle 3-1 
Vefablann gaUb.iyeti ile bitti. 
&tıanhul~-por - l FenerbaltÇe - O 

Günün ikinci ve millıim maçı 
!stanbulsporla Fcnerbahçe ara
sında yapıldı. 

Takımlar : 
Fenerbahçe: Murat, Faruk , 

Murat; Ali Rıza, Esat, En.is , 
Turhan, Nalın, Melih, Kemal, 
Cemil. 

Istanbulspor: Fikret, Hayri, 
'Faruk, Celfil, Rüştü, Enver, 'l'a 
nk, Vakur, MUkenun., Suley -
man, Kadir. 

1.da.re heyeti ile oyuncular a
r.asında çıkan ilıtiliLf henüz hal 
edilmediği için Fenerliler saha
ya yine zayıf bir kadro ile ç:Jk
mak mecburiyet.inde kaldılar. 

Bunda.ıı istifade eden 1staıı -
bulsporlular oyunda hnkiımiycti 
elde etmekt.e güçlük çekmedi
ler. 

Birinci devrede zaman za
~ sıkı bir çember içine giren 

Dahiliye 
aye ere bu u
sta bir tamim 

gönderdi 
Bir çok vntnnd.aşlanmızın 

mını.fiyet ve ceza mtieyyedcl.eri
nc rağmen evlenme akdini yap
tırmıyarak birbirlerlyile birleşip 
karı koca gibi yaşadıkları gö
rulm ktedir. 

Adliye Vekilliği bunun sür
atle önüne geçihncsi için ne 
yapılması lazım geldiğini CLim
huriyet Müddeiumumiliklcriyle 
valilerden sormustur. Dahiliye 
Vekfilcti de yaptığı biı ta
mimle bu gibi evlenmelerin .sıkı 
olarak takip edilme eri ve ya
kalananların cezalandınlmaları 
Valiliklerden istenmiştir. 

Prof esö olan 
doçentler 

1Tüksek Ziraat Enstitilsü Ve
terin er Fakültesi iç hastalıkları 
doçenti Dr. Salahaddin Yalkı, 
dış hastalıklar doçenti Dr. Tev
fik Baser ve ayni f~iilt p -
razitoloji doçenti Dr. Nevzat 
Tüdil ikinci sınıf profesör -
lüğe terfi etmişlerdir. Gt•nç 
profesörlerimize ilim hayatla . 
rında sürekli başanla.r dileriz. 

Maliye Vekili geldi 
Maliye Vekili Fuat Ağra.lı ı 

dün sabah Anknradan şehrimi-
7.e gelmiştir. Vekil şehrimizde 
kalacağı bir ıkaç gün içinde 
tetkikler yapaca:kbr . 
Bir yanğın başlangıcı 
Şehremini Saray meyd·uu ls

ıkenderağa Cami sokak 9 numa
ralı evde mangaldan sıçrayan 
ateşten minder tutu,.muş ıse d 
itfaiyenin su sılanasuuı mey • 
dan kalmadan yetişen halk ta
rafından söndürülmüştür . 

,--OAHlli ---.+. 
1 \üçük haber,eı 

Devlet Şurasında açık bu
lunan ikinci sınıf munvl'ııliğe 

Siirt Def terd3l'ı Bay Şükrü d)Q. 

mer tayin edilmiştir. 

sanlfı.civerd kale müdafaasının 
fedakfı.r oyunile birçok gol t }ı. 
ilkelerini savuştunnağa. mm: .u. 
fak oldu. Nihayet devreuin ~ 
Uncü dakikasında Kadiı' Süley
man.dan :ıltlığı pası sıkı bir ,..ütR 
tahvil ederek takınuna galib" 
yet sayısını kazandırdı. Ve de•'· 
re 1 - O İstanbulsporun üstun
r -·· ile bitti. 
~ci de\Tede her iki takını 
da bütün gayretlerini sarfed . 
rek oynadılar. Fakat bütün gay 
retlere rağmen netice değişme
di. Ve sarısiyahlılar sahadan 
1 - O galip ayrıldılar. 

r- K a r ı K o c a k a v g a s ı 
Meğer Damat bey kız isterken 

"günde beş altı lira azanıyorum,, 
demiş. Fakat evlen ikten sonra! •. 

- Benimle nikl'thlandın da ne al
dın? 175 kuruoluk bir nış:ın yü

z{lğü ile blr çift çorap. Nah işte nl
illll yüzüğünü attım bile .. 

- Utan binı.z utan_ Retık renk 
fıstanlnrı çeşit çeşit aynkknbıları u
nuttun galiba. Bir dedlt!lnı iki ettim 
D1l senin? 

- Nah tuzlayayun da kokm;ı. 

Rııngi parıı ile alacakmı~n bunları. 
80 kuruşluk gündeliiin ile öyle mi? 

- B~enmı,.or musun? Bugun 
kim daha fazla kazanıyor. Çok U
kür aç knlmıyorum. Seni de aç bıra
kacak delilim her halde nikuhlı 

karımsın clbelte çağırdığım yere o
dama geleceksin. 

- Neee? Bunu unut cicim unutl 
Bugüne bugün ben bile "senden :faz
ın kazanıyorum. Bu para ile karnını 
doyur, da evlenmeli bir kenara bı

rak-
Bu sırada kadının nnnesl de sö

ze karıştı: 
- Hem bb.l nasıl kandırdın.. Kı
mnın başını yaktımsa, 'mdi de biz 

senin başına ynkaca!,'ız. Mahkemede 
hesap verirsin şimdi. . 

- Ben mi kızınızın başımı yak
tıın.. Al1ahın emriyle istedım verdl-
D.1%. 

- Vay beyim vay . .Afüıhın cmrl
le verdik mnma, kızıma ev düzecek, 
elbise alacak, kendis.lni artık «llilne 
göndcrmiyecek, günde bes 1irn ka
znn:ın bir usta basıya verdik .. Hani 
günde beş lirn ka7.anıyordun, hal. 
Erkeğin tnnıdı.:ı olan di er bir kaç 

laıdın da söz k nştı: 

- Hanım, hanım ke1.ldıne gel.. Bu 

gun kızına böyle bir koca bulmuşsun 
dıı daha ne istiyorsun. Hem sen bı 
gıdişlc dUnynda kwnı cvercmezsiıı . 

Bu kaçıncı damadın? 
- Kaçıncı olacnk, birinci' 
- Sen bunu Aylie hanımn royl 

\ alnız ben Ahmet clcndıyı, ulbnc. 
olarak biliyorum. 

- B;.ı.k söylediği lltfa utmmazsın. 
- Utanmaz ensin •. 
- Şırfıntı .... 
- Süpürge., 

-Birinci Sulh Ceza Mahkemesinin 
kapısı önünde baş gösteren bu kodın 
kııvea.sı bereket mnb:ışlrin hemen 
yetişmesiyle bastırıldı ve taraflar 
mahkemeye sokuldu 

Adı Fatma olan Feriköylü da
vacı kodın damadından, kızı Yasar 
ile kendisini i!fal etmek-ten, dolan
dırmaktan ve kandırarak nlkllh 
yapmaktan davacı Wiııle 

İddialarına göre, Ahmet, kendini 
gfuıde 5 - 6 lirn kı:ızanan bir uslaba
(iı olarak tanıtım:, ni an ve nihayet 
nikah kıyıldıktan sonrn, evlenme 
mrmurluğundım knrı ını nlrp odası
na götürmek istemiş. Fakat Fatma 
kızını doyalı doscıı bir ev olnınden 

vermemiş ve tahkikat sonunda dn 
Ahmeclln günde BO kuruş kru:aoen 
bir amel olduğunu ö~renerek mah
kemeye vcrm1şti. 

Muhakeme gayet munakaşalı ve 
ı;ürlllUılil t-creyan ediyordu. Damal 
knrı ının eve gelme ini istiy r, n 
kız dn k cUsinln c l nd 
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Meslıliyet 

--o-- :,4 
Y•zan: Yaşar Na~ 

S o.kat bir iş yapın~ 1~ 
memur, ha.t.aSl ~ ~ 

zarar gören anamın bir~ 
ci olduğunu anıayuıc:a. b' 
tclfı.§a düşer, türlü o~~ 
ya.n ederek onu ya~ı;;Lfl 
çalışır. Matbua.tın C6ıırl~~ 
ki müsbet ve müessir biıİ &f 
delil olan bu m~. ",:_,, 
vindinnelidir. Demek iki tr""'"~ 
bütün içtimai m~ .:.;Jt 
4rnvvetli bir münıldp voJ)r
ne geçmiş bulunuyor. ~~ 

Fakat ayni kusurlu~ 
herhnııgi Bir vatandn§ 'IJ 
sındn bulununca., k1.ısUf11ll~ 
raf edecek yerde ınuh ~ 
ihtanna sert ve serkeş bir tJ () 
la cevap verdiğini görınek 
bizi müteessir eder. Zira• de 
ha.J, o ferdin vicdanının~ 
de, sadece mes'uliyet ko etti' 
nun tesiri altında hareI•et 
ğini isbat eder. 

Mes'uliyet korkusunun t l~e 
ri altında dürüst hareke~ ~ 
adam, Allah aşkiyle dc:?"1ed 
henııem korumsiyle ibadet d' 
mümine benzer, her iki uı ~ 
yapılan i~ bir fazilet oıınıı-1' 1'1' 
çıkar, alelade bir hareket 0 

Ferdlerinin ekseriyeti :t! 
zihniyette olan bir ce.nll) ~ 
suç da, kusur da, ihmal de~ 
sik olmaz. Zira, mcs'uliyct..{J 
kusuna k:ıpıhnadan işlenebıl~ 
pek çoı!r suç ve kusur "ıı ~ 
lşte bu gibi suçları işleınti' ıı' 
bizi alıkoyan ,hiç bir korlcU~ 
olmadıgı ve biç· bir karşılıl; 1' 
lenıedigimiz halde bizi iyı ıe 
nıüsbet işleri bir va.zif e hi~ 
yapmıya sevkeden vicdaJll ~ 
dır. Vicda.nsaı, doğuşd:ın rt' 
dıj;'I temel ne olursa olsıfl1· 
miyetin hazırladığı harçla b1 
edilir. 

Ahlaki meziyetler ve se)1! 
ler de, int...ı.!lİ • hastaıtldrır ~ 
aridır. Her gün etrafındS. 

mnlcilık, vazüe .kayıtsl7Jığı ı:,, 
sallt.:riyle karşılıışan ndaJ!I, ~ 
farkında. olmadan bu gö ~ 
ğın tesiri alunda kalır, do=' 'bl' 
tan ald1ğ1 iyi cevherleri de. 
yü?..den kaybedebilir. Onun~ 
dir ki bir cemiyetin nhlS:lci ~ . 
yesinde iini ve hnmlcli ink~li 
Iar meydana getirmek mıJ.ıı • 
dır. Bu uğurda devamlı ve l tl' 
rulm3z çalL~alar blknuız ve 
sanmaz telkinler lnzımoıduğı )L 
bi. dtlrlıst hnreket etmeyi itl. t· 
edinmiş ferdlerin sayısını şr !I 
tırmak için de, onları bu ) 
sevkeden mes'ulivet korl<U 
nu gen"şletmek ve y.;ym.nlt 
rek-tir. Yani kusuda.rn kO ıı· 
müsamaha haddini asgariY 
dirccek insafsız bir takıple 
1 kte yola getirici cer.:ı 
kuvvetlendirmek. 

Köy .&er nüfus 
sayımına göre 
tas if olunuyor 

---»ot:·--- , 
ahi ·ye ek"Iet1 

u hususta hazıt" 
lıklar yapıyor 
Dahiliye Vekileti köylerintit'. 

nüfus esasuın göre sıraya. ıtol' 
maktadır. Tasnif bittikten saı:~ 
rn köylerimizin durumıı wsl'1 

olun<J,Cak, sonra köylüm~ 
kaliunmasma yarar kararlar ıı· 
lınacak tır. 

Eskişehir Valisinin 
cenaze merasimi 

Alman hastahanesinde \"V 

fa.t eden Es~ir Valisi ı;. 
Şükrü Ya.şm'ın ceDM.e mern • 
simi dün yapılmıştır. Merhll • 
mun ailesine en derin tazi} t 
!erimizi suruı.rız . 
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'1illı karakterimizi bize has olmıyan kötü tesirler. 

den korumak için her şeyi yapmalıyız 

Yazan: Yaşar Nabi Nayif 

.YEN1-SA11Ab 

·~ J 
Alman ebliği 

20 Say:b : 8 , 

İl c tahsil yavrulanru da 
sevindirelim 

&'!-< o ..... .. 

(BaştaMjı 1 inci Sayfada) Yazan: A. C. SARAÇOÔL'CJı 
dirildiği veçhlle Briansk ve Vi-
azma muharebeleri sona erm.iş - Maarif Vekili Hasan Ali 

(B ı 1 incido) tir. Yücel Ankara muhabirimize ver-
ti1n makineler ve nlit ve edevat, Ma.reşa:l Von Bock'un kufıum diği beyan.atta. : "Fakir talebe
müdafaa için müsadere edile - dası altında.ki latalar, Mareşal nin yaşa.ma. şartlannı kolayla.ş
ccktkir. Bu programın sebebi , Kosselring kumandasındaki ha.- . tıraca.ğız" demek suretile gUzel• 

.,..a iki üç sene zarfında. Alınanynnın va kırvvetleri ile sıla bir iş bir- bir tebşiTde bulundular. ı 

G özleri:mizin önündo cere-_ 1 üzerinde bu derece elıemmiyetli Bı;ı,....,.,,, 10 (a.a.) - Rador 1 l "'İnci unda sil8.b. sahasında sahip olduğu i- liği ynparak mareşal Timoçen - Ancak sayın Vekilin mfijdesi 
ııa. bir role sahip olduğunu gördü- u.n.ı~ leri vaziyete müsavi bir duruma tkomın Sovyet ordulan grupu- .da.ha ziyade orta ve yüksek tah-

yn.n eden son dilnyıı. - ğümtiz '\a.hlii.k,, wlSururuı l.ayık ajansı bildiri r: yenide ş ıyor erişmek zarureti olduğu söyle- nu imha. etmişlerdir. sil gençliğini alakadar etmekU? 
~eleıi, anla.yanık !bakmasını olduğu kıymeti vermek füzu- Alınan ba.<>~mmandanlığı taı- niyor. &fkiz ordudan ibaret olun bu dir. Hiç şüphe yok ki orta ve 
~u~Li~. cre:ed&dolb~e~ mu kendiliğinden ortaya çıkar. rafından cepheyi ziyarete dnr J --<>-- Vilki'ııfn yeni bir nu ·u grup 67 avcı tiimeninde!n, 23 yUksek tahsilde dirsek çürüten 
~~ au. Fakat bir milletin ahlaki cep- vot edilen Türk generalleri Ali 1 e l an ~f fİC süvari tümeninden, '1 zırlılı tü- TUrk çoeuklan arasmdald fakir-
lıbhi ~:-1.,le beliren hakikailerden besini kuvvetlendirmek için ne Fuad ve Erkilet per;::cmbe gü- Londra., 19 (a.a.) -Nevyork- menden ve 6 zırhlı tuğa.ydan !erinin yüzlerinin gilldüriilmesi 
Ola de §U: .A.hI8ld yapısı sa.ğlam yapmalıdır ve ne yapılabilir? fş.. nti Bükreşe gelmişler ve .Alınan ÜZ8fİfld nakliy?.f dl balafl dan bildirildiğine göre, "hüriyet mürekkepti. memleketin irfan hayatı namına 
~ ınilletlerin canlılık ve da.ya- te burada tin ve m dil elçisj M. VO'll IP"' "en ziyarcl: yamlJ""~k için mücadele" komitesinin hi- Harp sahasının teımizlcnmesi. içten alkı!Jlanacak ve yerinde o-
'l' ~ da. o nis .ett~ hllvv~ui. bır nıc ele .k ı. ınrla L et 'kten 8 ra. Da. :v filet bi- 1' ı.n mayesinde, radyo ile, bütün A- e=:as itibariyle bi'!mistir. Diln Jarnk cnndn..'1 sevinilecek bir ba-
._ekıiık ;ilerlemc-lerın bır cemıye- yoruz. Yrı.ln en:a h, l: na.sın ıı. J. arc :ıl Aııtorescu tı:- merikan Lıilletine hitaben Ven-1 &~"n->ld hususi teblia-de zfkredi- sandır. 
~ U:nıin ettiği ilı;tünlük. gördük Jra:rşı bir t.:ıkım cez i nuk' er rafmd~tll kabul dılroı I Jir. Vişi, 19 (a.a.) - Berlin rad- deli Vilki tarafından söylen~n l~~~lar. ara~ geçen 7 ... -ı.- Şu kadar ki muhterem Maa-

'
~~~!:1!ab,iralrudahtıcccıpbhı'resıng· o"estdea: 1wyınakıJ bır takım anlc j ve .A.!man at.a.cemirtw.i Alb.ıy yosu, Türkiye ile Avrupa ara- bir nutukta, hatip, Amerikanın anan zarfında a.rtmıH ve 637.94 rif Vekilinin ayni himmet ve 
· --·ll:U.11.K.,. be .. edi z ıtu tedulrleri ulm.ıkl:ı Sp ı~ı..e Türk :misafırlcri şe - ~:ı~df !~~~~~1~Z1: 1~;2~~1~~: her türlü sulh ümidini terket - esir, 1241 tank ''0 5396 top rrayrcti kendisine has sebatlı 

fazla bir ·ı<!Y değıhniş. bu çetin davayı lı:ıllettıgiıniz id rcfine bir al-. a."ll zıyafoü ver- mesi lazımgeldiğini kaydettik • ı baliğ olınuştur. Muazzanı emik - bır hamle ile, ilk tahhsil yavru-
OJaGene bu müş:ıhedemize b~lı diasmda bulun::ı.m:ı.yız. :miştir. BaşlnnncJa, Rumen ge- ~~~~::~:;..tesis edileceğini t :"il sonra demiştir ki: tarda ganımet elimize geçmiş fan arasında bulunan fakir ml-
ı.::l'ak gözümüze çarpan bır Billla.SSaı bizim <fi bakımı- ınel kı.ınm.nyı . ~ 1 . reısi gener:al "Bizim zaferimiz herkesin zıı-ı veya tahrip edilmiştir. Düşm.a - ni minilere de yardım elini u-
~kat daha var ki, o da, ka- anızdan bu ın~elenm aızetti~ Mazarini bulundu;;-u h:tld mlı- eriç üze" de feri olacaktır. Mihver devletle·t nın yeniden verdiği insanca za- zatmasını dileyeceğiz. 
·~VA şa.ri:u'lZ hürriyet prensi- hususiyetler vardır. Cc:nlyct ya- teaddit yüksek rütbeli Rumen · · ı...--1 r· d" h k' ı "V"Mtı pek mültimdir. Arlmda.c:Jarı yemekhanede ye->.riit:un" şumu·· liyle tatbik sa- sub2vları, Tüı'.k ata.c;emiliterı, yar "'at nnın ı=lLe ı unynya a ım 0 - ,,~ 'J 

pmuz, batı dünyasına ·arak, .Alın....n hava at&..;esi ve dığer ze mak, hüriyeti orta.dan kaldır - Bu harekata a:ımreşal Von mcklerjni yerlerken boyunları -
...., a konulduğu yerlerde, ce- oldukça ayrılıklar g\Jı:itr__rir. Pek Ankara, 19 (Hususi Muhabi- mak ve demokrasiyi yıkmak - Klug-e'ın, orgmıcral Baron von nı büküp bir köşeye cekilcn 
"""')'ru.:- ruhi bü:n' yesı· ~'" ..... "''"- va"' da ziyafette hazır bulun - ınıız· • d,,.n) D""''""Ollan ı'da ~ vwu. • •-.t • ., .......,.- çok mem eketlerd aı milca- r - ~J - br !ki yüzlü bitaraflık kanun- Viclts'ıhı ve Staross'un orduları yoksul yavruların içler acısı 
• gelecek tehlikelere karşı delesi dini ~ilfı.t va.sıt.:i.siyle ımu..<iliu-dır. resi Trnkyadaki köprüler ynpı - larıwn cephesini ve hilesini or- ile orgeneral Guderian, Hoth ve durumuna bir nihayet verilmeli 
-~~ kadar muka.vmıetle ıl J)' • t lkinl dah . tki Tilrl<: ge ern.li 17 ilkte.-..... lın~::ı;ya kadar miinakalatm te- H- __,. hl ---2 1 . G l !stanbuld ·ıı.. •-'-
1echi;~ilemedimdir. yap ır. mı c er a zı- rinde y rbay Bru.un ve Ti: • j tadan kaldırmalıyız. oppmeı. ın zır ı \H'1U an ve dır. ecen yı a ı tı. ı.cı..ı•-

ırı,.:_: "' m;.,.ı 1 yade d\irüstlUk ve fuzılet tclkiı.- a•-.,,.,. .... 11.1terı'nın refn1 __ ..,_
1
de nü.-f i in Pityon - Edirne hattı- T , d' S Ih ü . 1. general Reinhardt kumandaınn- sil yaYrulanna yapılacak yar -

l.._•.ı.tUTiyet, şUphcsiz, 6~. şey· leri haline geti.riiiıniştir. U&o.~.. u.'\.CI.~ run isletilmesi ve Mor.için iki ta- e;rnır e ıyorum: u mıc 1 daki zırhlı kıtaları isti.rak et- durun bir elden idaresi icin bazı 
~n 5>1arak bu ıdealc b ~L:ın- E..'vvelce dini teşlhliit bizde cepİıeyehare!iet et.-ıişlen:lır. j rafından nakliyatın dubalarla yn ni terketmeli}riz. Biz artık Japon mişlerdir. • tedbirler alındı. bir heyet dete-
... ~kabil mi? Bir gün, har- de kuvvetlıydi. Mcld.eplerim '!de İ f b 0 "" • pılması yolunda tertibat almak- askeri şefleri ile ve Berlindeki Romen 'k"7Ylh ordnyu tebrik c:ıekkitl etti idL 
Ql \1c milli kabetl . bedi o ye e igı tadır. c'liktatörle sulh aktedemeviz .1 "' ow~"' - kn.ldre ak e;ıclilcbi Y:~ .dini tedrisat geıuş bır mevkio .-- Bütiin kıtada, bütün Ok ııÜms· 1 etti Fakat harbin memlekette u-
L..~n ırac • a r mı: sahipti Bunun! beraber pek o f 1 ı ı f d > Bükreş, 19 (a.n.) - Roman- ynndırdı<!:ı ikktisadi akisler do-
"l:tler uraaı nızam vUcude getir- • af - ı' < a& tara ı ne ııııy ıı a AJ • t lardn. onun ancak şeriklerini tev Y"' k.,.alı .. liı:ı~' ..... n..,..sal Aı1to - lavısı'lc bu takdı·- sayan tn!::eb-
"1.e]t 1•-bll 1 bö' l bır' Dl0 çok mJSl' ve cr.J.ege Ina Olı!lll.~ Alm:ın!ar, m~rkez ~h~JilO man zayıa 1 kif edebiliriz. Onlar Simdi harbi n u. LY 'Y\;4 m & --.,, • "° • ._.. 
t:ı- ,6.a o ursa., Ye - olan bu çall§malardan ahliki ba takviye gondcıi~G~ 1 neslı:oyn bir telgraf göndererek bfr•:iirı icaberlen hız ve muvaffa-
~ hürriyete en baB yeri kmıda."l bir faurı.. temın edile- • 1 · kaz'.Ulmak üzere bulunyorla..r • Od d t ihi f k'b kı tl ·· .. d .. ~ - -~~~~ kim ı·s+"~ez?. Fak":t ,,......,. Lon.dra,, 19 (a..a.) - tinıada (&at tarafı 1 inci sayfada) D h 1 h k t ·e: ,.m·yecek 0 esa a an za er men ı e- ye e yuru ugunn snnmıyo -

-,J•bu '--lindı..oue• devam ettı."'k- m~yordu. Zira, bu tedris::ıi ve 1 b. bad 1 h er a nrc e e ~e.,. ı - leri uaratmıa olan Romen ordu- ruz. ıru llti 1 d di . _ı... • • şayıt:ı ır me an a ına.n a - mik bir kuvvet haline gelebile- Iursak geç kalmış oluruz." J ~ 1 ~ nd de 
~ milletler arasında om:nan ka.- te n er e, nın a . .ulfilu cephe- bcrlcre göre, Sovyet ~ruvvetle-

1 
cek bir isyan cereyanıclır ve dün suna .milJetin minnettar ıgını Bu mcse1e iizeri e durma-

llıtnıarı hükmünü sürdükçe, her si taıilamıyle ihımal ooilcrek 
1 

rinin merl·ez ccphesmde anu_ - ya üzerinde hiç bir kuvvet bunu Ticaret vapnrlan müsadere mi bildirmiştir. . sını Hasan .Ali Yücelden billras-
ın,,_ ;ek dak' yalnız ib:ıdet kısmın0; kıymet 1 da.ne ve hi~ be!klenmeaik m mı- durduramıyacaktır. olumeak? Mareşal Antonesko. cevn~n sa rica edeceğiz. 

~·~ et, dalgalar arasın ·ı verilmi. ti. Bu ıtibarln pek y~ ınd A '---ı kendı· "'e ..:ıııa:rdı"'ıncu·· Romen ordu- -- - - -- -- -- - • • • • 
.;;1. ı...:._ ... _,__ 'b' h~-"=~el veıneti J.rarşıns a ~n.r Bu cereyanın arazını şahsi sa- Nt:nrVork 19 (a a) Tı'ca ,, uu T ı b ı k h 

• r<.ı..a.. uıC ı.cıtuC gı l ~ e- rin.:le bır g<niısle tat:bih edilen ,...,, ' . . - - te kk .. I .. bild' e ar v ye ~l1-0ı dena:ınlı tchdı'di altında bu- eenup cephesi den ıbir çak kuv- botaJ· hareetlerinde görüyoruz. ret gazetesi, siyası mahfillerde su. n~mına ş~ ur erını ı ır , • " lıükıık inkılabı bize bu bnıkı.m - tl ...l!~ b , t • dUkça. ideal bir şekilde ya- ve er Ç~"hllııx=-t>e ınec ur oımuş- Bu şahsi hareketleri arkasın - konuşulanlara istinaden bahri - mıs ır. 
~ dan hiç bir şey kaybcttirımiş ol- l~rdır: Bu sebeple ra~l Bu: dan kitle halinde hareketler ge- k . p·rı . sef s t f • ,. b • d id 1 fa 
it• y~~n~ok~;ac:~11! ~~. ~~:~~n:e~~~d~ye~his~0: diEmm ordusunun. uzenndekı lecek ve isyan genişliyecektir • i i:~ i~rnıs:r~~:~niıe/aJ'~rde"mC:; ovy 1 osunun ır n n o ıyor r 
\ltı-.~ k h _,_ t tazyik hafiflemi~r. Bunwıla ============== t b'·t·· ı ·· t l .. _,._ ... k11e dahe doğru bir aıcae sedilen bır boı:ıluguw doldurmak~ cu u an vapur ara mus ace en ff k t• (Başı 1 ıncıu.t.ı) 
"~ llU? :>' beraber, aynı haberlere göre, e· d fi .. ~ 1 muva a ıyı 1 nu~ da cok . esa.sı.ı bir Rmil ol-li tnn ibaret. bu ordu Maıinpol etrafında. ç:ır-ı ır er ş. e "1Una- ihtiyacı olabileccrr:ini, Nevyoıkl "' 
Si\..~~Urr:iyet, 5üphesiz, güzel şey! Ahla.ki mücadele mutlaka din pı.'11l'\aya devam etmeh.-tedır. • va.pur kwnpanyala.rına ihbar --->ael--- dugu kanantindeyız. 
~~ insanlar bu güzel şeyi çerçevesi içinde mi tahakkuk e So,-rct filosu Si\'ast-0;l0lcb s betı' la m • 1 ana etmiş olduğunu bildirmektedir . h~ m L'll o:ı tı):or : ....,-ün mahzurlarından sıyırabil- debılir? Hiç de deıo~il. Zira., go··- S r·ı . d' s· t Vişi. 19 (a.a.ı - İngiliz rad- Bu hususta., fikrine mi.iracaa.t 
"'eki · - 1-- d anı b'ls ovyet 1 rısu şıııı 1 ıvus o- "- ikan tm- • • yosu, Sovyet filosunun Baltıkj ttiw. · b' k kte 1 d ter çın nrcı.ı<ı.nn a aşa ı e- rüyoruz ki, a1.<ıkça ycya üstii polda bul•ımnaktadtr. Filo Si- k h k• t n..ıuen gazee .w-'Sllllll _ e gıınız, ırço - mc p er e 
~;bu güzel' şeyin hin1a.yesinde kapalı bir şukilde aıne karşı vastopolda lmldığı müddet.çe CI an a IKB neşriyıa:h. deniz.inde Almanlara karşı bü- şimdiye kud:ır on binlerce genç 
tıı~ 2n.i.llet için en b'..hlikeli ve cepe alınış bazı memleketler Alrnaıılann ı••rımda ", ___ ,ya , Vnc:ı.incr'"-n, 19 (a..n.) _ Vn- yiik bir muvaf.fakiyet kazanm1ş yetistiren emekdar bir muallim 
~ll.tlı telkinler doğup ya.yılma- b""tra usullere daynnaıı V""Jta· "'"' ııuui:I. -.-t;"-' bize. bu knnaatimi.."11 bü·";.ı. bir "" \r , __ ·ın ~ ...., ç•1-~ .... n;;... ces:ı.rct edemiyccekleri ) in...+,..,.,. Post '"1'7.&>tesi 48 sa.at- olduklarını haber vermektedir . "...n 
~ bütün zararlı §eYıeı gı larıa, bu sahadrı., kısa zamanda """''=& ... ..l-+--":- (Bat tarafı 2 inci sayfada fı.........U o~ isabet olduğunu söyledi " bu 

h 1 zannedilre.~"'-"Uil. d t alb b k ı ":ım"' ... _ .. beri Bı'rlesik Am~',.:ının Bır' Alman krüvn.zörü batınt'-'. · 
'h_, aline ge mese.. büyük işler gôrebili~erdir. - Ji • baştıdı c am uçu ny evve ya,, "" ,~ ..-. •h ., işle yapılacak müca.delemn ge-

llıtiabi olacağımız prensipleri, Bu ahlaki .ILucadcleuin iki saf Bern, 19 (n..a.) _ Hesin:kiden bulunuyorum. hiikiımet merkezinde süren hu bir tanesi de hasara uğramı tır. niş mikyasta. faarlf vekileti i-
~~ed ıinsa.nlık bakımından hası vardır: Musbet propagan- haber verildiğine göre Finliin- tstanbul Gureba hnstahaneslndc zursuiluğa tercülina.n olma.:kt3r Bundan başka ild torpito muh- le emn;·•et te!}kilatını alakadar 
~etin' mensnfup tioldı._ığumbakuz ~mi- da; menfi propagandalarla sa- dfüanın merkez kısnundaı kı§ ~=e: ~~b~çuk ;;t::v~i~:!= dırlar. ribi babnlmı§tır. etH;ini~~~ebakm.ıetti. d' 
ttıu mc aa en ın an vaş. Ve mücadelenin iki esaslı hüküm siı~ye bnşlamır,ıwr. ~~~~~~~~~iii~~ Ken z ne ıyor : ~~..:~lea etmedikçe realist bir sahası mevcut: Me'ktep; neşri- Termometre, sıfırdan aı.:m<Tı dinen kaybcdilıni.ı-tir) 4 Nisan 941 Bu ga%ete Ameri"'.ırnnın dün- ~ "- Şehrlmizdeld kahvehnne-
td:..._uş_e samp olduğumuzu iddia yat. ~· tarihinde çclct.ifim yıldırım telgrafı yayı kasıp kavuran fırtınaya lere giden tal.ebelerle mücadele 
l-.i:_':<ııeyiz. Bir milletin içinde bir 20 ~I:~ 

0
d,e:eceye u ~·- kcşidesiz kalmı;itı. Ankarnda Post.-ı süriiltlendiğµıi ve Birleşik Dev- etmek, fakat · diki şeltjlde de-

~e zıt ideolojiler güdt:nler,bu M ektep sahasında ne yapı- '"' uo::o. "' wı.uac Telgraf umum! müdnrlüğüne vaki şi' ğil. bu i çok büyük bir ehem-
~"ti ·d • k ttikl · ·· hr' Pr ) k't ı ınui!:mıa edil t· kfı,,...time gelen cevabı ilişik olarak 1 lellcruı, Lindbergin "Avrupa. · t tfed ı. "cad le et 
~. ... ı rn e n gun, . ogr·am arn ı np ı Loııdra. 19 (a.a.) _ ..... s~a·ıın· J~ ...,,ye n erex ımu e -

ıu ~ sunuyo-·- gcrçı' mu-scbbibı' tnczı'ye, mücadelesi,, AT.,...,. tavsif ,.++;;;.; "u..o l .terek kanaatler altında bir- bir ahlfi.k dersi ilave ctnıc.ktcıı ...... " ~,,'<;;. '""""h· mek lazımdır. 
~ikJ · · ·· kte 'k millete hitaben nerettiği )lir gün edilınişse de ilişik tnhriratın tarihine ınıücadeleye seyı'rci :kalmadrın Be · k t' .. ık-ı. le erını gunme gecı mez -

1 
müsbet bir netice hasıl oi.ııı.ıya. luk emirde Sovyetlerin Mosko _ 1 rum anaa mıe gore ı.1ı1ıve 

ı..~ Menfaatleri bir olan insan- c~~ muhnkkaktır .Mekt"Jl sa- ··..:ı-" t dikkat ederseniz tam nıtı ny sonrn. 1 çıkıp, şimdi topragm~ a akları ı haneye giden talebeleri biraz 
"'lol'l.n k ·u ~· " vayı sonuna. kadar muUil.J.aa. e - b ld · · nş 1 ç ~ ' endilerine imkan ven n- ı hasında y,~pılabilecek işlerin mck hus~:.ındaki azimlerini te- ccvnp ala i iııımi gorm o ursunuz. altındnı titrediğini hl.sa ~tnıeğe mazur görmek 11.zımdır. iin.kü 
tı-.~ aralraında hiç voktan. uyuş- en ehemmiyetlisi hocanın 1!l'n" Bu sur•at rekoruna ne buyrulur... b ladı- Bü~uk bir mm·a.ffaki~et.lc o, bunun kendisi ve hattam.em-

WllilZ Uu.ıar yara - cW11aglar üzerindeki te~kin ka· M. Stalin bütün halk hükiı- m~üll:ll.U.Ul ..... UjO l\::fil;;I. ıçın ev ecegı n: zu-~sı inık' tı-- ihti1~n t - ~ .. yid etınitir. '"'~-··-•-•-•-sonu"~ d...x.ru "·ı l1e- aş gıru yazm:akt:aclır. ş A R K ı-.ı....... • • t lid ed ~· ah 
~l ~arı ne hazin bir vfi..kıa. Fakat bilı.vetini go··z 00•· u"nde tut.,,.,..ı, de siz ki buna m~::bih gecikmeler dah'l Bu gazete diyor ki: nı idrak edemez. Bunun 1kcııdi-6 b ....... ,., met merkezini müd.afruı işin b ba ~ n unla d u ~al~nıy~r oıta istcdiginuz vasıfları a§ıla- kızılorduya yardım için elinden bir çok vatandaşların ::.,'!lnn da gcli- "Kearny muhribinin. torpil - sinP anlatılması l-''zmıclır. Bu 

~~:11 'U o. ş b • .r hun !Ye~n m1ya çalışmak, bunun için de clı D . ti' yor" cümlenizle size i..<:tirnklmi arzct- 1 . A ,__ A.'1. sı·n masında anlatma işini çocuğa mektebi ve 
a d b ti 1 

gcl eni ya.pmaktn r cmış r. tim. 'h'l"--''- en dcnn· s:ıvlh '-rımı su- emnesı ..ı:ı..ı.w;cuıyanın vky.:amıs- • • ail . ~ '·tır ~., kat - _:" ( Y<:51n e, ır cemı~e 1! ö~et:!men okullarının kadrola- . rn •=<= .. ~U<ı .,, esı yapac~ . ~ a V<=U.e-
~~en a.resında, yalnız sıyası nnı seçerken yalnız bilı?i bakı- Af • f J n:ınm. lara hakim olmak a.rzusun.d.a.n Devam edİ}Or nin büyük kısmının aileden zi-
le~~. a}ı}8.ki bağlann da sür'at- t mmdan değıi, i:leal W!a S~iye ganzs an a Ayvalıkta ~~eczacı ~~~Ös::ıkehibll ~ gösteriyor.,, - l yade mektebe düşeceği de tabii 
~z.üldüı:>ii görülüyor. Zira., bakımından da titiz bır itina """"" n.L,l'ıu.ı ,,,,,- - dir. Bu meselenin passü tarafı-

~~ 00·le~~~~:;,ı:} ~:~~~~~s1:~~;~e ti~: Alman ve İtalyan ~ftJ ay onra izahat 1 Arsanızın - ün en bir yol geçerse · dır. Aktif tımfı 
ııı;·~f.saadeti illkilleşfuen telkin liği göstererek mektepleri yal- tebeası memleketi :Niyazi Öke Asıl kahvehaneye giden tale-
~hl~ın, sn.ha açıktır. Ve .karşı- ruz dersler değil ahlaki telkin- Sağlık Eczahanesi füi be ile ımücadele etmek 15.zımdır. 
h telkinlerle, bu fesadcı hn- ıeır bakJ.m.ı.udan iliı. devamlı bir terk ed·yor Asvalık 'Arsanız kıymetlenir! l Şimdiye kadar bu hususta a.ıa.-
~~ ,bazan, bir cemiyetin. ~Un~e: kontrol altında bulundur.mak. Peşaver, 19 (a.a..) - Röyter: 26 EytUI 941 kadar makamlar bfrçdk tedbir-
;~e, mukavemet kAbiliyetinı Neşriyata gelin e, bur.ada da Kabil radyosunun bildirdiğine 4 Nisan 1941 Curn:ı gllnll s.:ırır ıs, ler uldılıı.r. Fakat bunları ınna-
i\ıra .~dirccek kadar ~hı ıJ:>at ic:timai bünyeyi masun bulun : gore, Alman ve İtalyan tebaa- 45 de Ayvalık Post:ıluıncsine çekil- t lesef idame ettire.mOOiler. i 1 ô 
~~~~~· Kocaman bır hına durmak için kanuna Jmn.ulmuş ları Afganistanı terkedecekler- mck \izere vermiş olduğunuz 193 sa- Cebinize bir ta arruf bonosu gi günlerde m.ilcadele istenilen şıd-
~~--;.'i::::: dimdik ayaktadır, olan cezai hükmlerin maksa. • dir. Afgan hükiimeti, Alman ve yılı Yıldırım Telgrclmın k dcsiz detle yapılıyor ve fili mUsnıir vai- ~ir sıvanın göz ~yayıcı~ .dın husulün<> kfıfi gelecci;'ine İtalyan tebaa.larmm :meımle - knlmasına lstanbul mcmurlarıııdnn n k / .neticeler veıiyor, ders saatleri 
~1:,J ~tın~ ~~ınd~ _çu - inanamayız .Telkin kudreti şüp. ctlerlne Hindistıın _ Irak . (7%50) flyas Topr:ıkoğlunun sebebi-' c-'IJTBRIZ tymef enir/ hariç ve dahilinde kahvehaneler 
~ UŞtür; şıddetli 'b!r ru_zgar e- heye yer bırakmıyacak ıkadar TüTikiye yoliyle serbestçe dön- yd verdiği yapılım tahkik neticesin- de birçok talebe yakalanıyor. 
)l l' \re~ caddcdozı agır bır kam- büyük olan neşir vası.taia.rınm. melerıi hakıkında İngiliz teklifi- de anla§ılınış ve mumaileyhin fiıl ve 8 Bunlar derhal gittikleri mek -
\ <ııı geçer, bir de bakarsınız, o ahlRk bakımmdan :menfi pro- ni kabul etmiştir. Afgan hü - ha ... ekctine temas eden ceza lalim::ıtnn teplere bildiriliyor, mt-'ttep ida'-
sx~k~ . yapı. mii~iş ~ir pagapdalara alet' edilmemesini kfunetinin bu yoldaki kn.rn.r.ı. memizin 4. CÜ mnddesinin (P) tıkra-ı ı f b rı!Si tnlcbeyi islruı edileceği tah-
~b~yle çök<!, bir~ temin etmek içni almacalk bca.· Alman ve İtalyan elçiliklerine sına te\'fikan tcvblhle tecziyesi cihc- ır t,~s 1' rr n s a ın z min edilen inzı'bati tedbirler alı-
~llltle bır.mol?z yıgını ha.hne gı- tedbir meşru ve lüzumludW'. bildirilntlştir. Elçilikler bu me- tine gidilmiş odluğunu nrzedcrim. ı ı Q yordu. Fa.kat bakıyorsunuz bir 
k"L' ':!'~nh b~~· .. mR:"en ve ah- MılA:k hususunda en geniş sele üzerinde mutalebatla.rııu P.T T. müddet sonra emniyet teskilfı..tı 
~ lÇUld.e ç~ış topluluk- bir sa.mille tatbik elmiş olan es- beyan etmişlerdir. Umumi Müdür v m•ım••1&1•ll"l1a:::1Cı:••••••••••••ımm•sE tarafından yapılan teftic; ve :kon 

~~~M~~~~~~n~~ı,eıı~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~ ~retl~ne ı:ağmen, gunün ibı- ra.rlı tel'kinlerle birlikte, yine 00 cezanın tesirini unutuyor ve tek 
filtı~ .... ~yl~. b~birc ç~- geniş bir mlisamaluı.dan faydala dan gerek babası, anne g;erek 1 dikkat ve samimiyetle ynpacak- rarBka~v?.h:zıaleye devam;~-

~ 'Ql'lll.l gostermıyor mu. Uza;- mırak uzun senelerdeııberi ara- kendisi yüksek itibar görecek.. ln.nna söz verdi. yor.w. u_ış onu lDlll!yaca ı~şey 

tanbakm.lya ha.cet yok: Osm:ı.n- mıza sızdı, bize maloldu. Ferd- G ı k d d kt kalı rd dogıldn- v.e za:nnedivonım kı o \.:_ı >-~~: ta :ı..:-:..: 1..a üzellik kraliçesı' ın' ~ı'haplan- H a ı n o onma. yo u. 1- d Uşkill' • dı:o..ildir 
'-·. u:uıı, 'ltcı.ı.uı rıu.ıuu= lllJ,- çı, septik ve adam sendeci bir Bir dftç_ .. le b' _,_ ld nü ar m . ae ~l)· • 

~Ullinlayaiımı O s m a n 1 ı dev- dfuıuıı. görü.cıü telkin eden bu nm memleketten daimi surette . . l:..1.4 şoy ır açncW\. o um, Bir defa. emniyet teşkilitımız 
~ ... ~~ b t J- tardedildii!i aı?ır nrnıı anlatıla- l rınden fırladı . .. ft""el h aret1i b" ,.,,..t,..;t;ı 
~~ft-• ~~ ve a.mase ıkültiirün iyi taraflarım ımılıa- cak. ~ ., -o· · mucu.u eye ar ır ~e 

'-Cl.lll:ıriyle dolu bir yükse- faza ed~ tehlikeli kısımla- - Ben, diye haykırdı. Selinı ba.,lamclı ve bunu asla gevşet-
~evresinde ~ e.h- nnı ayıkla:mak için çok dikkat- Yalımda avukatlıktan, ndliye- alçnğımn cina.yetıni şuna buna memet:dir. 
~ sa.lAbetle, yüz kmırtıcı zn- li ve uyanık bir a.lil:nya ihtiyaç 30 den, hukuk işlerinden bahsolun- kendi vücudümde te~hir erle- Onlente ~ 
~:;-~elerlnin lbirbirind. kova- vardır. mayacak. mem !. Sruıiveıı. kahvehane sahipleri-
~ al~ devresinde gözü - Pek nadir milletlere nasip o- - Çağırma ne ha.cet. Ge?me-1 - Tehlikeli! Ben deli miyim? 1 Bilhassa. şerefli, parla.k bfr - Roman bitmedi mi? ni, meİrt.ep talebesini kalıveha.-
~. çarpan manevi fesad ha~ lan bir milli birH;;.e sahip olnıak yin desek zorla gelirler. Onlarda diyecek. düğün için neş'eli bahisler edile· -Roman fakat eserleri duııı- neye abrrnmağa mecbur edecek 
~~ bu ~ ve alcohş ---t.. . . ""fı Neriman kıza bir çift sarkma. - Tanımadığı bir doktora celr ve hazırlıklar görülecek. tedbir ve knrarlar Jfizımdır. Bu, 
~~erinde mç rol o·--n...,..;A .. .;ı;.. ı..uou.ııarıyetine eri§mişiz. Yüksek küpe almışlar~ Güzel Neriman- il göster. K d. · · lek .~ yoı emniyet teşkil8.tına ynrdnncı <>-
IGl...,l.U edilebilir :mi? J'.ua.u~· ~ll 5=kt ol~~alı ~ibiz. cığa ne kadar yaraşacak. Bütün baş vurduğum ihtisas- 00 ~~~1:~n m~~~~~~{~ - Öyle ise seni yarından ıti- lacak, ikinci bir kontrol te:mm 

disiplinli' olıne:r~ Jilh! .. :.,nkvo·~ Nişan gecesi de geçti. lar aldığım hülasa §U: ı yon yapması çok muhtemeldir. baren her sabah alnından öpe- edecektir . 

A hllk derken, burada. ke
' lbneyi en geniş manasın
)~tUUa.nıyoıı.un. Bazılarının 
~ ,kler.t bh.ditçl mil.na ile yal
~~ ablft.kım kasdetmiy<> 
.lr .. ~· İnsanların btrhiderine 
~. ntiltııasebetie dil
~~ iyi ve do2ru olruı şey
~ ~lılık, içtimai tesanüd, 

ô ~snn sevgisi, merha.mot 
~ 0~~ btıtün dyi olan, gil
~1'1Jl duygular bu o.blli.k mef-
~ 61imulü içinde topian-

..-xı. -ı. .. ,..,.; akıllı! Feri eski~crden Vehmine dokunan bütün menfi ·u· ı h rek uyandırma'.'acninm ! ·u~'-"-p idA--1en· knhveı.ft-e tü telkinlerden masun bul ......... 1 .ı:: .... ~ • ı a nız ırakılma.ma.sına ve ·' '"'O- .ru.~~ cu~ .ı.ı.a.u • 
............. hı·\' bir şeyi hatırlamıyor' noktalar üzerinde mi.isbet t~!· tazam _ Yaµm.a.• Ne gun· ah ;<'1e- lerde y~.ı~ı- 1 a.cak "'-1~·be= en Türk köylüsü .a.ra.sında bu me- mun uyumasına dikkat e- .. ~ CUMua. 1 ~ ,,. 

ziyetlerin fazlasiyle mevcut İçime bir §Üphe girdi! Acaba kinler yapılacaık. 1 dilecek. dinı? Affet!. ağır inri1xı.ti cezalara çarpt:rrma-
böyle sinir süt lim.anlığmdan son . Ailesi tarafından ter.ked.ildlği lıdır. Hatta bu cezadruı sonra 

olduğunu görüyoruz. Y~amak ra bir buhran gelmesin. Çünkü nı sanıyor. Bütiln bunlar yapılırken hic - Bana inanmıyorsun, bir! su un blı tekerrürü csnnsında 
ve medeni dünyada yapıcı ve Feri umulmayacak kadar nor- Terkedilmediği söylenirse. o ı olmazsa her iki ayda bir n ·r. · · Sözlerimi tutmuyorsun, iki! talebeyi, diğerlerine ibret ola -
ılrurucu rolünü ebediyete ika.dar 1 halde baniya, n redele? d ue hassıs bir kadın doktoruna · - _ Sa.yma sayma' YatarJ·nn b'l · · · ektepten taırd ct-mlihn.faza. etmek ir>in o-erekli va ma · " il 1. B 'O 

1 mesı ıçm m 
~· a Ne yapayım, ne edeyim? Çır- sorar. Fakat hakikaten dadıs1Il- ter ecer.. u nokta mühim r. alnımdan her ö12tüğün ete ra- melidir. 

~fuıs ~· ~n ~~· pınıyorum. San TaHi.t dedi ki: dan başka kimsesi olmadığı ıs- Dahili ve sterik tesirleTle de bu hat uyuyorum. öperek ya.ndır-
'UUAJ 

0 yan, ışarı g - _ Profeso··r Mazhar Osma"ı bat edilır· sc o...,j."da terkedı'lmış, 1 vehimler gelebilir. En iyi '"Rre dıb;;..n cıri'ın de alı.·şaına k ,Jar 
me kötü telkinlerin tesiri altın- " edilmemişlik ~ehmi kaim~. mümkiin olduğu kadar ~buk ev- ın "'~yİUyorum. örgü ö ·• 
da z8.fa uğramaması için elden tanır mısın? ı lenmesidir. · d · .. .. o k 
gelen her ~yi yapmn.lıyız. Bu, _ Gıyaptan sevişmekle bera- Şerefsizliğini vehmediyor. senı uşunuyorum. 
'istikbalin neslhırlzden bekledi- ber, şôyle böyle. Her zaman samimi dostla,..d'ln Bu telkinleri yapabilecek f ki Na 1 at'latayun. bir' 
~ en mühim vazifelerden blıi- - Bir defa ona müracaat et- bir veya ikisine t a11 bl k :ı A 



YEN 1 SABAD 

. 
HERGELECi 

Yazan: M. Sami Karayer ____ _ 

ŞJmdi gelelim, ~ H_ergelecini;1 
Yeni.şehirde, Marmanste yaptıgı 
çok meraklı gilreşlere .. Hergele
ci, lmiğe geldi. Orada hen.ışeri
lcıinin ynnına misafir oldu. Ve, 
kendisine bakınağa. ba.§ladı- Çün 
kü~ güreşe onbeş g;ün vardı ... 

Halim paşa, maiyetini f'1a~ 
lstanbula dönmüştü. Ali pehli
van Bursa.da. kalmıştı. O, Yerri-

eirde, Marmariste güreş oldu
ü haber aldığından orava gi

ecektl. 
Hallnı paşa, Hergeleciyi çok 

arattı, fakat bu!B.madı. Herkes 
onu memlelıeti.ne dönüp gitti 
ır.nnnediyordu. Hatt:A Rüstem bi
le Hergclcciyi memleketine dön
m ·ış zannetti. 

Nihayet onbe~ gün oldu. Mar
rnnristc gü1-c.5 kuruldu. Ve, Rüs
tem de güreşe geldi. Zaten Mar
maris, Kestcle yakın bir köydü. 
Yani, muhacir Türkler vardı t:u, 
köyde .. Hıristiyan daha kalaba
lıl.tı. 

Marmaris, İzniğe de yakın bır 
köydü, Marmaris Yenişehirte 
Kestel arasında ve 17...nik müsel
lesinin içinde idi, Rüstem, Arap 
Sa.itle karşılasacaktı Hergeleci-ı 
den haberi yoktu. 

Riistem Marmarise tam güreş 
gUnü gelmişti. Hergeleci, bir gün 
evveli gelmiş buJunyordu. Rüs
tem, köy kahvesinin çardağı al- 1 
tına gelince birden bire duralar J 
gibi oldu. Çünkü, koca sarığiy- , 
le bir köşeye çekilmiş oturan 
Hergeleciyi görnıilştü. Rüstcmin 
renği attı, vaziyet kötü idi. O, 
Hergelecinin nasıl bir pehlivan 
olduğunu biilyordu. O, yarım sa 
atlik güreş ona birçok şeyler öğ
retmişti. 

Rüstem. bozmadı. Selam ver
di, içeri girdi. Hergelecinin elini 
sıktı. Hoş beşten sonra. : 

- İbram, nereden çıktın böy-
1 le?. 

Diye sorunca, Hergeleci, hiç 
saklamadı. Olduğu gibi anlatmış 
tı. Ve, güreş için Marmarisi bek
lediğini söyledi. 

Rüstem, şunları söyledi: 
- Arap Sait de gelecek bura-

ya!. 
- Gelsin ... 
- Ne olacak o vakit?. 
- Ne olacak? Meydanı çıknr-

mağa çabşacrığız.. 
- Arap Saıt varken meydanı 

çıkarmak müşkül olmaz mı? 1 
- Neden olsun?. 
- Bırbirimizi öldüreceğiz de-

mektir .. 
- Ama! sıkı güreş olacak 

Rüstem!. 
- Böyle yapmasak olmaz mı? 
- Nasıl yapalım ya?. 
- llrimiz birleşelim .. Arap Sa 

jde çivğar yapalım .. 
- İkimiz na l birlcşebil"riz .. 
- İstersen b n, sana bırn\n-

nm güreşi.. İstersen sen bırnk
bana güreşi .. K<Y.tUmuzu rahatça 
Arap Saitle paylaşırız .. Dedi. 

Rüstem, kaçnmnk gö t<.>riyor
du. Hergcleciden koıhuyordu. 
Hergeleci, cevap verdi: 

- Rüstem, ben evvcUi. seninle 
tutuşa.cağım .. Ve Bursadakı ka
ğızı sökmeğe çabaca~ ım .. Allah 
muvaffak ederse .. Sa.itle de gli-ı 
reşir"ın .. Ben, civğar yapamam .. 
Sonra. senin güreşi bırakmanı 
da ist em .. Tam ve eidc..i bir gü 
reşlc kozumu pay etme iyiqı .. De 
dı. 

R · ~. isrnr etti. Ve, şöyle 
bir mı talead::ı. b lundu : 

- lbram, ne v t olsa. kozu
muzu pay ederiz .. Ve, ben her 
vakit rrürer.ıe ha?.ırım.. Fakat a
r p Salt, send n Jrnzığı çıl·nı ak 
icın c;ull:ınacak . Sen de bana .,'Ul 
1 n l sın sonra bu gür~ i na -
sıl ı r bilirsin? 

Her cleci, kat'i olarak cevap 
ve:rdi : 

- Ben, evcl allo.h çıkarmağa 
c:ılı aca~'llll .• 

- Öyle ise, benden günah git
ti. Arap Sa."tle biıle erek sana 

r cıka.rırız. 
Cıkarınız.. Ben, her ikini

g_ozümc almı ım zatcıı .. 
Oyle ise, iki gün altışar sa-

attan on ikı eo.aa.ti gözüne al!. 
- Pekala .. Dedi. 
Hergeleci, kendi menfn:ıti ve 

l An oldur'Yu hn1de kat'iyen anlaş 
t • ı'{a yanaşmıyordu. Eğer ya -
ı mış olsa Rüstem, pes edip gü 
ı i kendisine bırn.kacaktı. Ve, a. 
rap ~!l 'tlc koz pay olacaktı. Fa
k t H r ,eleci, öyle yalancıktan 
p s ı temezdi. Kırasıya güreşip 
öyle p s ettirmeliydi. 

Hergelccinin Rüstem için on 
beş günii nasıl iple çekip P.ctir
d · · r ilah bl.r de kendki bi 
lirdi. Ondan lorasıya ve, uctaca 
oc··ııi.ı :ılmn:.ltl.Il ~nı.kımuydı ! 
Rlistem lı.Jribetfoin ne oldu fonu 
P.""}· çi.i~nl kestirmişti. Htrbalde 
.ti<>r;eleci ile güreşi iyi ohnıya -
Ctı.ktı . 

vardır. İkisinde yenilmiş bir isin
de beraber e kalmıştı. 

Hasan pehlivanın Rüstemle de 
iki güreşi vardı . Birisinde yenil
miş, birisinde de münazaalı ola

-rak güreşi bırakmışlardı. Yani 
bu iddialı güreşin içinde Hasan 
pehlivanın mevcudiyeti o kadar 
düşünülemezdi. Yalnız, Hasanın 
bulunması baş güreşi denkleştir 
mlı} oldu. Çünkü Hasan, gelme -
miş olsaydı o vak.it başa Sait , 
Rtıstem, Hercelcci üç kişi kala
caklardı. güreş d.eğiş.miyecekti • 
Kur'a atmak lazım gelecekti . 

Baş, diş, .nezle, grip, romatizma 
Nevralji, /(ırıklık ve Bütün Ağrıları derhal kesel' 

lcabmda günde 3 kaşe alınabilir, Her yerde pullu kutuiarı ısrarla isteyiniz. 

Bu da tuhaf bir şeydi. Hangi ___ _ 

pehlivana kur'a isabet etmezse 1 iiıll 
tek knlncak ve, galiple bir gü- RADYO PROGRAMI 
reş yapac~ktı ki, çok haltsızhk 
olacaktı kı, çok haksızlık olacak- _ 

20 
B T . 

1941 
_ 

tı. Giireş denk olmakla ortadan . eşrın 
dn haksızlık kalkmış oldu. S::ı.it, 
gelir gelmez Hergeleciyi bulmuş 7.3o Program, 
tu. O da ilk is olarak : 7.33 Müzik 

- İbram!. Ne ynp::ı.c::ı.ksın? 7.45 Haberler 1

18.30 
19.30 
19.45 
13.55 Diye sornrnştu. Sait de Herge- 8.oo Miızik 

leciden korkuyordu. Bir kere da 

1 

8·15 Ev saati 20.15 
8 45 :Müzik 20.45 ha yenilmek işine gelmiyordu . · 

Anlamak istediği vardı. Olabilir * 21.oo 
ya!. Belki Rüstemle bnğdaspıış 12.30 Program 21.IO 
olt:.bılirdi. Çünkü Hergelccinin 12.33 Kanşık şar. 21.30 
tabiat1111 bilmiyordu. 112.45 Haberler 21.45 

HerıT,eleci, cevap verdi : 13.00 knrışık şar. 22.30 
~ 14 00 Müzik 22.45 

Fasıl sazı 

Saot ayarı, 
Serbest 
Müzik 

Muzik 
Saat ayarı 

Müzik - Ne yapacağım Sait be? Gü- · 
re<> ya.pncag'ız.. . 18.00 Program 23.oo yarınki 

'>l 18 03 Müz.Ik 
- Yalnız mı giriyorsun? =·============p=ro=g=r=am==== 
- Tabii, yalnız giriyorum .. 
- Rüstemle konuşmadın mı ?. 
- Konuştum ... 
- Birşey teklif etmedi mi? 
- Hayır ... Dedi, ve sakladı. 

Harp vaziyeti 

Sovyetlerin gecirdiöi 
imtihan· 

Bayramda yalnız 

K Zil Y GAZETESİ. 
Çıkacaktır. 

ııanıannızı vermekle hem kendinize ve hem de Kıı.ıla ya 
etmiş olacaksınız. 

lll n aayfası nda eant iml 50 kuruıtu ,., 

Müracaat yeri: 

1stanbulda, Postahane karşu:ında Kızılny sabş bürosu 
İstanbul. Postahorıe arkosındu Uüncılık Şirketi. Telelon: 20094 - 95 

lsta n b ul Bölge San~t Okulu Satın
alma Komisyonu Başkanlığından : 
Nevi Mik 

Adet 

Yntnk 110 
Yastık 110 
Çarşaf 282 
Yastık kılıfı 282 
Ncvı·eslm 582 

MU. Be 
L t KU 

17 50 
2 50 
3 
o 85 
7 

Eksiltenin 
T. G . S. 

tLK. TE ŞEKLt 
Lt KU 

27/10/94ı 
Pazartesi l 4 

c c 
c c 15 

244 37 

305 55 

İstanbul bblg~i Sanat Okulu için yukarıda ya1.ılı yııtuk takımları eli;· 
siltmeye konulmuştur. Eksiltme Cağaloelunda yüksek mekt<'pler muhasebe

l k ro m igrlkramigelkran•iye 
Adedi Mı karı Tutarı 

1 
1 
2 
6 

20 
40 
80 

400 
4.000 

80.000 ' 

Tam hile( 
2 Lira 

Lira L ira 

60.000 50.900 
20.000 20.000 
10.000 20.000 

5.000 S0.000 
2.000 40.000 
1.000 40.000 

600 40.000 
100 ~.000 

1 10 40.000 
! 180.000 

l'ru·ım IJfü I 
1 Lira 

İstanbul Defteidarlığından 
DosyA No: Nev'i Muhammen 1 

S::ı.idin, Hergelcciyc teklif ede
<'eği birşey yoktu. Çünkü onun 
Hergeleciden çıkaracağı acı var
dı. Seve t:eve güreşecekti. Kork
tuğu; aleyliine bir bağdaşma ol
ması idi. Sait, Hergelecinin t~ 
biatını iyi bilmediği içn inanma

cil!ğirıde ynpılacnktır. tslekliler Ticaret odasının ı94 l yılı vesıknsmı ıbraza -------------
bedeli Tcırı 111,,,,. 

-~~~~~~~---

mıştı. 

mecburdur. Yatak takımı seraitlni görrr.ek isteyenler okul idaresine müra · 
cııntları il~n olunur. (8985) 
----~--_.. .................... İllll .. .. •• 

üçü 

• 

tasa r f 
arı 9 1 

PLA 
KEŞIDELER: 4 Şubat, 2 Mayıa, 

1 lkincltc§rin 

Gazete re eder. 

f KR : 1 f ELERl 
l adet 2000 Liralık = 2000.-Lira 
8 > 1000 > = 3000.- > 
2 > 750 > - lsoo.- > 
4 > 500 
8 , 2~0 

35 > 
80 > 

300 > 

100 
50 
20 

> 
> 
> 
> 
> 

- 2000,- > 
=-2000.- > 
= 3500.- > 
= 4000.- > 
= 6000.- > 

Aslıeı rk işleri 
Osklldar Aekerllk iUbealndcn: 

Şubcınızd kn~ıUı yedek topçu 
T n O kayıt numaralı Nc,'et 

t Ekrem, yedek piyade 
7 kııyıt numaralı Şevki o~
t, yedek pi~ ade ~. 
t rıumnralı Mehmet 1'ev

flk o ı ı Mehmet Faik, yedek ımu.f 

3/3707 

51150/12 

52302/1031 

1/761 

3/3602 

51155/14 

1/889 

523,01/345 

1/2515 

1/7985 

52802/433 

71/10959 

1/4689 

55100/3344 

3/551 

~lnönu Şeyh Mehmet Geylani mnh. 
Balıkpaz.ırı catl. E: 157, Y: 61! No.lı · 
m:ı~n:mıun 3/48 htssesi. 

teşıklaş Murad.ye mah. E: Soğutıı\ 
Y. Köknar Su. g; 2G, 28, .iO Y: 34/l 
No.lı bahçeli ev. 

Ycniköydc Panniye m:ıh. E. Birinci 
Y· Salkım kupe so. E. 16 Y: 18 No.lı 
C\İn 15/192 hi sesi. 
Sarnatya Sam·akdıır Hr.yrettın ınııh . 
Bıılıkcı Kırkoı· so. 1 ve 1/1 No.lı man 
dllkkôn k:'ırg.r ev. 
:Ferikf.yıindc Birinci kısım mnh. Fer! -
köy ca,..: E: 90/l No.lı ve 38 M2 arsa. 
Beşıkuıs c: ki Köyiçi Y: Tllrknli mnh. 
E· Aşıklar meydanı odııl ır çıkmazı c;o. 
F · 23, 23 ıııi.ı. Y: 1/3 No.lı f'UIO dük
k:in ev. 
l''ntlh Tııkkeci Y: M<.'rkez et. mııh. 

E: ve Y: TakkC<'ı mPydanı so. E: 25 
Y: 27 • r anın 8/80 hl si. 
Rııyıık çnrşıda Karcınınnlı oglıı so. 
29 No 1ı dükkflnın 1/3 hissesi. 
Bakırköy Kaı1alteP<: Karye üstu o. 
E· ve Y: 3, -l, 5, No.lı 1000 Zira m -
1arndaki ar.;a. 
BüyııkearsHla Kalpakcılar "0. 20 I\o.:ı 
karglr dukkfin. 
Sarıyer Olıyiıkdcre c. mıı erif so. E: 
1 mü Y: 3 No.lı 00,37 lV?. :ı 

Kumknpıd:ı NI anC'ı M lı Ni ııcı l el 
E 22 Y 18, 20, 22 No lı m n dük'di:ı 
bnh eli '.1\rgir ev. 
Aksnray Dul':ıc-ndd Husnr eddin ımıh. 
F' Orta Y: üınrıın so. E· 10 Y· 12 No.lı 
kfirP.ir hane. 
1' ntltı tnl'b<'y nı:ıh. r.· fmrvhPr Y •rır

yakı Has:ıı >n n so. E 138 No. 97 M2 
lll :t ll ın 1 /2 hJS'"l'. i. 
Bo aziçi Yenin nh'.111 ic B acı o. E: 

Cl Y · 8 NoJı E'Vln 27/"' h" i. 

394 

900 

84,50 

923,50 

114 

992 

3 

270 

ıı,50 

270 

60 

19CO 

1170 

Yukarıda yazılı gayri menkuller 27/IC/!JH P znrtc ı 
Milli Emlfik müdurluğundc ınuteşckh ı > 
tırma ile satılacaktır. ı-~nzla izahnt iç'n Milli l· mi 
at. (903'1) 

30 

(jll 

6.5~ 

7(1 

9 

7 

5 

Kunı,lue tarib.1: 1888. - S6rınayesi: JOQ.000.0ı.. D Türk Uran. Şube .;B 
Ajans adedi: 26' 

Zirai ve Ticari her ncvı banka cnuımclelcrl, 
ıara blrlktJrınlere 28&00 llra lkramlvı verlvor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve 1hbar61% ıa.ı.ah u.ı:' hesa6m.rın<1a eti 
oz 50 lirası bulu:uın.J.anı BeDede 4 defa cckllcccl: kur'a ile nşağıds1d 
pl!lnn g5rc ikramiye d ~h!llcııktır : 

4 adıd 1.000 Liralık 4.000 Lira 111<'-0 adcd 60 Lira lık t>.000 Lir• 
4 • 600 • 2.000 • 120 • 40 • 4.800 • 

4~ : : : ::: : il 180 • 20 • 8.200 • 

D 1 K KAT: Hr-&ıpbnndakl pnrnkır bir &ene itinde 80 llrııdan osaJI 
dQşmlyc"l .. ,, f?1.ram!.1e çıktığı tnkdfrdc % 20 fazlıuıiyl.a vcrllccelrtlr. 

Knr'ahr s nndc dört dda 11 Mart., .. ~ Ha~, 11 Ey· 

ı · 'Q l 1 llirinclldUıuıı tarihlerinde rekileutktir. 

1 

6 M ı e. Ş 'kl oflu Mus1c!anın i:GQ;m:z:i~ .. ~::iJ~~-~a:a&mm!m~:mıı&ıı:u:~~cıııcı:ı~t" 
320 A - 4 dcı·hı:tl şubeye müracaatla-

Ankıırıı c.;ddea 89 lctanbul. 

n gra.d ntisa.li, knlclcrin 
uıihıların zayıf düşü -
· ispat ediyor. 

DOK10Ra.a;~ 

ı F!Z CElY~ 
LokmDn Hel'irn 

Dahiliye Mtıthhassı.c;ı 
Divan yolu 


