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G ONL OK~-sfY ASI HALK GAZ.E TESt HER y·1:1n~ '(ır) .... .l.!Lft>A-~ u n. ulaJi 

eisimiz .H tay Seyahatinden Döndüle~ . 

"Hatayın T"rk va anında kahramanlı ·saııerlle adını) 
andırac~urumda olduğunu b tün yurda bildire • iri 

• Anka7a, 22 ~a.a.) - Doğu vi-1 ' 
layetlerındo bır tetkik gezisine 
~ıkan Reiı:ıicümhurumuz lı:ırnct' 
1~önü, dönüşlerinde Hatayı oo r 
zıyarct etmiş ve ayrılırken koo
duerini uğurhyan binlerce Ha
tayhya hitaben ış.u nutku eöyh.."'
mi§lerdi. 

Antakyalılar, 
~imdi sizinle konnşurk '\-

......,. 

Atatürk'~ Ö ümünün üçü cü 

Haraççı KardesJer 
Ltd. Ş. tırtanbuhrn en~•~ 

fı O BİL YE llal1lZIMll\ 

Sal .ırını her saman .,.._ı z ' )t 
ısta nbul, l'tncancılar, Bna Jll9 

YokUiU 59 • il - 13. Teıcrı. 22191 

Milli Şef ismet t önü 

Çıkmadığımız gOnlsr~ 

tün memlekette Hatay hakluu
tıa. duyduklarımı söylemek isti • 
yorum. Bir iki gündür Hat.ayın 
her bucağını gönneğe çalıştım. 
I·Ier yerde vatandaşlarımı ana 
vat.ana kavuştukla.rmdan beri 
geç~n iki s"n za.rfında, çok iler
lemış .. buldum. Gilmhuriyctin 
halk ıçın çalışan idaresi ve ann 
vatanın Hataya gösterdiği şef
kat ve $!Vgi memleketin biln -
yesinde yaratıcı tesirini dertıal 
göster:meğe başlamıştır. HaUıy -
hların vatanseverlik duygula -
rından çok sevindlm. Hataym 
bütiin Türk vatanında kahra _ 

1 

yıldönümü münase betile 
10 ikinci eşrinde büyük 
ihtifaller yapı acak 

\ 

L....~--·~----:---------~----------~ 
1 

ki gene o gün. A.lıman 
un bu n tınd.ı.n 

.:ı t vcl, yani tam t v·~ 
1 ıy radyo::;.u ltıaıy:ın-

talytl.ll halin ıç· n 
iyattn. şunları söyle-

.. n s 1 eri n alı fillı>.kd-e 
.. ordu-

' l 1 V\'{'ıtlt-ri-
r ~i ri o l ova.ya do~-

ı Ue ık'r~torl.ue dm, .mı 
l 1 . Ord r elycvm 

Bu nws.ıın Alın.'Ul ilo-
ri b:ı.reb""etini ) · veşlatmakta 
9 büyük amil olduğu S'.all· 

nohınuyor. 
r.ıruımarm bu vaziyet 

o ı~o U~ld mevcut 
hfik yi ve vnhruneti a:r;Ütr 

ma;!.ı:şbr. Sovyettrır, l\lockô
'a önleı-1 Ahna.n tna.rru~ 

mantık, fedaltarlık mfoallerile a
ÖU:runu butun· niemıettcte r:ıi1untu 
bilirim. 

Sevgili AntAkyalıtlar, 
Büyük Atatlirk, Hatay ıçm 

çok hasret vo-ı.ztuab çekmiştir. 
Şimdi bir b.."tyram sevinci içnde 
y~arken Atatilrk'Un kshram:ı.n 
ve kutsnl adını ta yüreklerimizin 1 
içinden gelen aziz duygularla. Et

nıyonız. Cicdani snygılanmtz ve ı 
derin sevgilerimiz onunla bera-ı 
berdir. 

AntakyaJılar, 1 
cumhuriyet hükiimetmin tat- r 

bi k edilmekte olan progrrunlart. 
her sene deniz kıY1sınd:m uza t 
köşelere kadar feyi li tes:irlerlni 
~stereceklerdir. Bu eserleri, 
'ben de yakından görUp takip e
doocğ:im. Şlındilik sim veda. edi
yorum. Sizden de vatanın öteki' 
b5tgelerine selAm ve sevgiler gö 
tttrüyorum. 

Milli Şef m~t effiler 1 
Ankara, 23 Ca.n..1 - Cü ur

reisi İsmet lnönü, bugün ,cıut-
mize dönmüşlerdir. , 

Şef, Ankara gnrındo. Büyük \ 
Millet Meclisi Reisi Abdülhalik 
Rcida, Başvekil Dr. Refik Say-\ 
drun, Ge clkunnay Bnskanı Ma.
r 0 1 Fevzi Qı.lcmak, Vekiller, 

O\ ya 30 - 4-0 kilonıeh'e 
0 \eMosho\nnın h::wli- !!!!!!~~~~~~~~~~e!!S'.!~~~:==?=;::==:N!!"=~ı::ıcl!~~ 

Je l>Ulm ctadırlar. Bir surcUe hareket (..trne<t ıstiyOl' 'ile 
l Q&kovanın zo.ptınlll teahhfu'liD· :ı: rfında \C nill'ıyet önü-

:P • giımi 1'! ost~o-
m t et.mis b ılın cağı 

e tahmin fllil..'ll kdir. ,, 
ılıyor ki Berlin radyosu 
'ti ltnıyan radyosunwı 

~ oyle&ğini dinlemiyor, yar 
dinlroncmi ı;örlmmek isti-

~"· Fakat kazara biz dinledik. 
'l':·h er radyoları Alınıanca, 
(}' h;;e ve 1taıyanraıun ayrı ayrı 

llcr olması ve hcpsimn dinle
~c:ileri birbirlerinden başka ve 
~.?'birlerine ya.hancı bulurmuısı 

Yfiyctine güvenerek rastgele 
~tiya.t yapmakta bir fıa.yda ta-
13;\rVur ediyorlar ama işte böyle 
a."..aı bir tesadUf onlan bt'i lir tzad halinde yakalıyor ve bü-
Ulı gayretleri bu yüzden aldın 

Yor. 
l?.erlin propagn.nclıını ken<li et
~ bTçok yardımcı ıınerkez-

toı>lıımıştır. Bunlnr Alman
~ hudutları haricinde oldus;~ 
-~'n eaıı ki ro&ıtelrll ve bitaraf 
~r kaynak plinde ncşriyut
~ bulunuyorlu:r. Hakikatte hep
ııı_atf:lJ_ ork~_? muhtelif 
~ aa::ı-.ı.ndcn ib~ lcr. Bu. su-
l'et:e .Alman propagand.Mı 
~ lıiç AJP.lmdar obnıyormu.ş 
~~ı görüu~< gene ıkendi iste
<ligı haberlerin ve cnnlfuna.tm 
l\eşı'Cdılmesi hnkfuıını elde ~ 
~r İc: .... bınd: bu ro.Ulhc.k mer
zjezı 1n n~riyatı rcd ve tek
b ~ · ilir. l te Moskova 

Ik , . n radyosu ayni 

den çıka!» hli:küm ve ~ 
ileci hı.hal i ın :Mosk<>-

vrının yakındu zaptcdiloo~ 
hakıkındaki sOOlcrin İllt:,"'111Z 
propagn.n taraf 'an kasten 
irpc edilmiş hir şey oıduğumı 
idd.lo. ~yor. Fak.at görüyoruz 
ki Londraya a.tf:cdilen suiniyet 
eseri asıl Ro.mada gö2.e çarp -
m.ak'tadır. !talyan nıdyosu ken
e.;:: ıuüttefiltlerini efkan umumi
ye~ üçük dU.~ek 
iç.in -bizyle bir mnnevr.aya müra· 
caat eıfüllş olWilir mi? iBımu 
iddia etmoğe bnkkımız yok.tın:. 
Bu hesabı Bedın ıle Roma ıken
di arabrınd.ıı. tesviye etmek 

~· ovanın, Berlinde tah-
min ve tesbtt edilen günde d\\
;üp dllşmemiş o1ıntısmlll haddi 
zoönde bliy.Ük bir ehemmiyeti 
oıaıau.. Berliıı m.alıfiilcri :M.os
kova bfr kaç ha.ft:& iCind.e dn:e -
oektir deme~ bir !ki -ay aon-
ra · ~· Demie ~ s~ dolayı lıi§ bir 
ijey Ibl.m 6miezd1 ve Alınan 
muvaffakıyctinin kıymeti azal
mazdı. Ftikat yıldı1'ıD1 gibi ln 
zafer v.fı.dedip de sonra bu tanit 
talı~ cıtmediği ıamnn on:u 
başkalarmm bir bucsi ~ manev
rası gibi göst:omıQğ.e ka!liıına$ta 
b. Gbir fayda t3sa.VVUr edil~ 
merr. 

Rus b.a.ııbinin Alman genel 
ronmnyına çok büytik stirprizler 

r 

3 iincii •ahif ed.ı 

Yeni tefr\kam'z 
~~- -~~-

ly i Saatte olumlar 
~-- -~-

Dörtlüncii sahifede : -

o gün eıp. 

(ı 
A'nıanlar rms
blldiriyor: 

ovye ler "'eni 
m ·· a.aa hatl 

a çe "i iyo lar 
---ı.eııc:---

e•·'·ez--ce he ine 
yen· ıt' lar 

g""nd r·ldi 
-o-

Odes~da b iy'Jk bir irfllak M;· .ver kınvetl ının zayi"t' 
o.du, bir G., er J\ 119 50 \ 10 bin ölü yarah .. ır. Thto· 

subly ve er ö dü çenko c nup cavhasi , geldi 
F'ülırerin umumi karargahı: 1 

24 (a.a.) - Alınan ordua.lrı baş· 
kumn.ndanlığıuın tebliği: Şark -
ta t.P.arruz ve takip harelrntleri 

Moskov&, 24 (a.a.) -So~etl 
öğle v t tebliği: 

devan'ı etmektedir. 
Şark cephesinin şimal h~i -

m·nde Sovyct mukabil taarruzu
nu tardcden İspanyol "Mavi tü-ı 
meni., Ruslara büyült 1.ayiat 
verdirmiş ve yüzlerce esir alınış 
tır. 
Kırım deniz bölgesinde Alman 

bava kuvvetleri 6.000 tonluk 
bUylik bir Sovyot gemisini ba -
tır çla.rdır. 

Almnn tayyareleri Moskova 
üzerine infilak ve yangın bom -
bal:ı.ı1 atmı~lardır. 

Roma. 24 ( a.a.) - Mareşal 
Von Rwıdstedt. Don ve Donctz 
vadileri istiltametinde silratlc 1 
ilor'emcktedir. General Stuclp -

(Sonu sayfa S aUtun 6 da) 

23 Ilkt~ gecesi bütün cep
he buyunca. diL~ haı'Je de
va medilmiştir. Muharebeler b 1-
hass.ı. M&jııisk ve Maloyarroh.V 
ets istik::.metierinde çok şiddetııfı 
olmuştur. 

Almanlann hatlar11ll1ZlL 
yaptıkları miiteaddit Gid etli 
tar.ITU7Jar bırdedilmiştir. 

, oSkctva iizer'ınd 

M l«Wa., 24 ( a..a.) -
nıctesrin gecesi düşmın a 
kuvvetlerine m~ m· ıt 
gruplnnn Mosk fu:enno a
mıl.'U' yaptıklan Sovyet tcllll-
ğinde ibi}diri~rtedir. / 

A tınan tayyarelerinin büyük 
kısmı Sovyet hava defı 
yalarınln at .eriyle dağıtl ış 

(Sonu 10:ıyf;ı 3 sütun 2 de) 

C 
uma.ta ya İtnlya.nca.dır, F..ski Parisin. e::vi ~n'a• 'e 
ya ~a.. Bizde (gdi- edebiyat doktrilerini ann.rı.-ı.mn-

nü) anlamına gelir 1m1ıyoııım. cnsına unutmalıyız. \;UZ(.l 
Bu ıorcvsimde 90k imllanırı.z. curnatası atlarda her ~y ve her şey .·ırf 
Hele 

6
n çok kullanılaln yer a....... (milli fayda) ~ndlr. MHli f vdıı 

cılar arasında bıldırcın i~ndir. get'ren güz~l snn':.ıtlar aJ ' ~ . 
Bıldırcın curnatas1 var, deriz, Yazan : Aka Gündüz vah millet, ya..c:asın Bozkurt de· 
bu, şu gUnlerde veya bugiln f:nck değildir .Bır mıh.etın t ıı 
bıldırcın bolluğu var d tir. çıkarıyor. Aşa yukarı hepsi melekelerini estetik denilen ~-
Curırn.taya (bolluk giinU) demek nin adı altnl!h bir sabr: ~ıf..dr, relin, iyinin, doğrunun ta.r.tma 
daha doğru olacak. edebiyat, san'at, içtinuı.iya.t, fa- ç.Ekanmıktır. la:::ı filıln için çıkarıyoruz. Bu mecmuala.rı.11 için'.ie oyio 

Neden sülün ,keklik, çil, IWMrli, ha ... A pır'--+- ,.., "'l"'r 
ınezgerdek cıırruı.ta.sı demiyo- --~~~~eıarf~. . lor~ ğfuiiyorum"; -ne7~t :--} .. ;'~-
ruz da btldırcınds. k4tllanıyo- lWULOLl r- kendelikten, oku.nmalllı.\.ta.n c.ü- ı 
ru.z? İnsan kendini yüz elli mil- ·' 

o-- ..__,, __ bıl..J·- me gidiyorlar. . 
ou.uuna .ıuı.w.Od uu drun gc- yonlu.k bir millet içinde sam.yor. Mlllt liİ<!i, muvakkat bir şey olduğu Fikir, san'a.t, edubiyat kaynak- Şefin öz dil ve gUzcl J 

iç.in .. ()tekiler yerlidir, mcımleket lan, edebi okullar o kadar çıok san' atlar hakkında. veroiği ~on 1 

ürUnüdfir. ki binbiı· maşallah deroeme'lt kumanda en ~ı bir atılga-' 
dıkCunıatayı böylece ogren- mllınklin değil!. &rÔcnç!er. ortalar. geçlt" tler! 

ki ezeti r km . ten sı-nra eöyleyeb:lirlm : Bu perakendeliği t.op!amalt Bu büyük kumanda ÇCVI\);inde 
'f"' Muole:l•ette ~:r moomuaı eunın- gerektir; büyU.k inkılfıp vo ton- birl"'"~1: ... , . 

kar '»'ı~ıyor ta • ~ s v; ·a.r. lu ytirü rüş bakıhlından. ..... Bü :·'l dlizn:ı~c ideolojiler hir 

•_,__.eeo"41Mr. tc·MIBMlü~l•e1•rl~T94u94rlH,.rıHl~ı .oo ::H::c::ı·~i.ı::. ,.~h::"'::c:ı::k:i:şi:b:i:r::m:e:c::m:ruı.:::San=:':a::t,=san='at==iç.:iin=d~eğil=·=d=rr=.==ka;=taku==ll~id=ir~.=G=ö=rü=·=yo~ruz~ .. =~:;: I 



iYazan: '.A.. Simone Cevircn: H. Cahid Yal~:ıi 

YE.rt SAn:An 

OKUYUCU -" 
. DiYOR Ki: 

DÜŞÜ OşLEB 
kr r..ıuaşeret adabımızda 

karışıklık 

\ HU'k1llııet hududlarımı~. il~ri- ı 
he münakale hatlarımız uzennc 
~ntİstemıekelerlmize bir gül~e 
• tmak tehdidine müsaade etmı-
~ ecektir. Ecnebi nüfuzunun ya
j ut vncutıarı n.rzu edilmez ecne
\.dler tarafından çı.ka.nla.cak asa.-

vukua geldi ve açık surette bir 
fena hava içınde içtima nihay t 
buldu. Başka bir kaç nazır tara. 
fmdan müzaheret goren Man -
del Fnuısanın muahedename ve
cibelerine mugayir surette Lon
drada hiç bir taahhüde girişil · 
memesini, yani Fransız - Çek ve 
Fransız - Sovyet misa.klanna uy 
mayaca.k hareketlerde bul~u~
mamnsını ısrar ile talep etmişti. 
Bonnet tecavüze uğramış bır 
masıun rolünü oynadı. Zihnin
den bu türlü bir şeyi hiç bir za
man geçirmemiş oldllt,öı.ınu tetnm 
etti. Bundan ba.şka.. kabine t.ara
fından böyle bir karar ittihazı 
Londraya gidecek nazırla:rın 
hareket serbestilerini ihlal ede
ceğini de söyledi. Fakat ı~an~el 1 
inatcı idi. Nihayet Dn.laclicr .le 
Bonnet onun teklifleri daires1n
de talimat aldılar. 

a ılan müzake
~ıe mü et 

neticeler verdi 

Bayram ~eş' eli geçti 
Olgunluk imtilıanlannila 

bir derst•n kaloıı talalHınin 
uazigeti ne olacak 

cOlgunluk i.mtibanlannda bir 
dersten ikmale kalan blr tılcbenin 
geoenlcrde Maarif V'Ckillmizc hita
ben gazetenizde intişar eden dllc
ğİnl okw.iuın.. Vekilimizin bundan 
alfıkalanarak cevap vcrece,ğinı ve 
benUn gibi blr çok babamn bu ı:u
rctle 1a1mln edihwğİni ümit et
m4tim. 

Yqzan: Yaşar Nabi !{/ı 
_;;.n- ~ 

O muzlarda ağır ~ (i 
tabut ilerliyor. ~ ~ 

sayılan bir -Olüye ıait old~~ı.ı 
den götürülen çelenkletJil Pf, 
balığından belli. Fakat bU ~;d 

sizliğin kendisinin tam _hare
~:et serbestistni zorluğa~ -
lna.sına meydan vermiyecektil". 

B . · · cUmle Sol cenaba kal'ınncı ~ s ~ 
bir eğilme, ikin~~ ~~ .. aç 

cienah önünde bir eğilme ıdi. Vu 
~tla.n arzu edilmez ecnebiler,, e 

elince bu Fra.nsızlann manevi 
fuvvetlni kökünden yıkmak için 
Pariste ateşli surette dol~ 
nazilere taallük etmiyordu. Hu
kümet taraftan 1spanynya yar-
dım hususunda ısrar eden Fnı.n

. rd 1 sızlar mevzuu bahsoluyo u · 
l.ste bundan sonra Goorges 

Bonnet is başına geçti.· 
Gerçekten ac le ve Çabuk bir 

iş gördü. P..onnet Sağ Cena!t a: 
damlarına. tevzi edilmiş ıçlen 
güzelce dolu "zarflar,. ın t:lsın;
lı tesirine daima iman etmış bır 
adamdı. !ste bundan dolayı ga
retelere ve politikacılara devaı;ı
lı bir tnhsisat ırmağı akmaga 
başladı. Bonnet'nin arkasında 
lt"ransanın en kuvvetli _banka.la: 
nndan biri, Utuırd Fre:es gızlı 
tahsisatı suyunu çel·mege baş
ı rsa I..azard Frcresler yardım 
elini uzatıyorlardı. 

Daladi r de matbultı ve ef -
kan umumiyeyi "ıdarc~~ ~onnet
ten daha az mahir dt>gıldı. Ço~ 
kere Haridvc nazırı ıle hemfı
ldr ~lmadığı.na dair şayialar ç.ık 
ma.~na mü aade etti: ~ k~~ar 
üstadane harcl·et etti kı mus -
temlekut nazın Georges ~ : 
del gibi eski kurnaz bir tilkt)', 
bile aldatmağa ruu\i ffnk oldu. 

Bir müddcttenberi Macarlar
la devam eden ticaret müzake-
re} · · müSbat de ne~ ermm A 

Jendiği hn:ber ıalınamst:ır. Malum 

gı belirtileriy1e ta.ban ta.1J'.l11'~ 
bir manzara da. göze ~~ 
Çelenkleri taşıyıanlardan-'"dl'l ı;»4 
mı ~ kılıklı, cek--
mallar' ..JI 

1ki §una.n tiri: Ya e~ 
rimizi, esmden olduğu ~bl~ 
&ıemiZi bozmıadan. 'kalC~~ 
bir sadelik içinde, ~ekSi;tı . >" 
1.--asız, otomobilsiz g00nelilll · · 
hut da garp usulünü ben ı:r'1 

l bir dah:ı okumayacağı fclsc!cden yeceksek onU'Il usul ve cd. ( 

Oğlum da bu $elleki olgutılut: im 
tihanında yamız felsefeden ikmale 
kaldı. kendisi Tıp Fakültesini ta
kip edeecfjnden bioloji gibi tıbbı 
alakadar eden bir dersten olmayıp 

olduğu ilzere bir müddet evvel 
Macaristandan bir ticaret hey&
tıl sehrilnize gelerek temaslara. 
oo.Şıamış, fakat kat'i bir karara 
varmak için o zamanlar Peşt;.e... 
de bulun n Macanstanın Türki
ye ticaret m~~ li,. C(k~'nin 
a\ detini beklemışti. Bır kaç za. 
man sonra tic[i.ret miiınessili de 
nıamleketimize avdet edince te
mnslara hız Yen1miş1ir. Bu mü-
7..::ı.kerelcrin, yenj bir ticaret an
laşmasını istihdaftan ziyade iki 
memleket ara.sınd mevcut mu
ahedenin tatbikatına ait yeni e
sasların tesbitin gaye edindiği -
.ni söylemek liızımdır. Haber ve
nldığine göre mfu:akercler müs
bet şekilde ınetioelenmiştır. 'Ma
car ticaret heveti, yakuıda 
memleketine dönecektir. 

1 
dol yı bCıtlin sene sc-rrcri dola:; - de riayet edelim: Çelenl~~Ctı a· 

.. l olm.r. musının ilmi ve ahlaki ın:ıhzurla- l:ekli, kasketli, beli ku~tıtıl Şclırl!ıniulc ~; · Bayramı, hav~n çok P1.7.e ~1 
r rını bir b..ıba oldufunu tnhmin et- damlara taşıtmıyalım, ·~ 

fa'n 'yia "ÇOk hnreke1li ve neş'cli ge.çınaştir. ~lurliler, Son~ ı- tig,m vekilimizin ele benim kadar derbeder bir intizam.sJ.ZWc 1 rı~ b~ ~Uzel gilıtlerind..->n istifa.tle e1mch ii7.cre solmklara d? .ıl-1 anlıyocagını ümit ediyorum. takip etmeyelim. ~...., tıif 
Daladier, Londraya müte,·ec

cihen Paristen hareket ebneden 
evvel Osusky'yi çağırdı ve ona 
Fran$8lllll vecibelerme hürmet 
ve riay t edeceğine dair bır kere 
cıaha teminat veı'Cli. 

müştiir. SUµhesiz ld bu güze) bayram günlerinden 60 ~~ i tifl.ı.c!e 1 Unh ers.te kayıtlan kapanma - Muaşeret adabımız uu~ 
edeni Ü ıtl:br olmu.5tur. Resimde bayram yerlerinden bırmde eg- dM C\"VCI buna bir çare bulmasını anarşi içinoedir. Şark adeti tJ. 

le=len ~.ocuklun göriiyorsunuz. ı ı;on ümit olarak ,·eldlımizden dile- bıraktık, fakat tamamiyle al ~· 

a 
Sonra, isimleri o mes'um tes

kin devresine ayrılmak bilmez 
surette bağlı bulunan iki adam 
Londrada buluştular. Dalad.er 
ile Chambcrlain bir çok bakım-
dan birbirlerinden pek farklı ... --.. ·-- 1 Fiyat Murakabe ıkomisyonu-
idilcr. Damgalı ayakları ve kar- k G •• ·· ç'ün uun odun fivatlan ıhakkında ver 
tal gibi gagasile ince ve iskelete amı orgu 1 diğı: ikara.rdiu sonm §Chr~~~ 
benzer Birmingham taciri Ye rne foi:ograf sergi.si pek az miktıa:rda odun geldıgı 
lô.nkoli ifode eden Napolcon'a görülmüştür. Bu da evvelce .ke-
benzer bir ifade almağa boş Tanınmış gazete foto~çı - silip çıkması mukarrer pal~ -

yere çalışan ve bu çchresil: ~- lanndan ar~adaş~ .. Na:mık lerdcn olduğu anlaş!lm~ktadır. 
mekçinin oğlu arasında büyuk Görgüç ibugun ~.nu Halk- Şimdi alô.:kada.ı· mak:::anlıır İ&
bir tezad vaı-dı. Maruf J oseph 1 evinde matbua~ ınbsa~.~ tanbulda stoklann IMJdınlması 
Chamber'lain'in ot'Tlu ve bir ha- beri çe1..-ıniş oldugu ve bugun bu- ve halkın sıkıntı çekmemeleri 
rlcive ~Jnnın üvey kard ı o- yük tarihi kıymeti haiz ol~ fo- için faz.la miktarda odun getiri~ 
lan· Cha.mberla.in'in önünde bi.i- toğı-aflardan mürekkep lbır ser- mesi işiyle meşguldürler. 

61. Hak 
vef. 

rim. madık. Garp adetlerini ıkah~ 

il s 1 
Binlerce ıılleyi hırpalayan, yetiş- tik, fakat t'9.lllamtyle alıı!?(iiılt+ 

gen gençleri serseri yapmaktan Eski 8.dabımız cenaze go ~ j 
başka ise yaramayan bu s:ıkat ardından ıkırk adım atınaYt ıır 
tedbirin kaldırılmsaına muhterem mirdir, garp ida:bı ise tab~ 

t·ı gazetenizin tavassutunu rica edo- za.ı:;ında du~p şapka. 9rlt c!P' 
( / rim. suretiyle selfı.mlaanayı ıca.P ıı 

Teşvikiye Karakol sokak No .23 rir. Biz şrmdi bu usull~~ 
Bir müddeti.enberi rahatsız Ccı~ı Pakman birini tatbik etmiyor, . 

11
,. 

bulunan İstanbul mebusu Dr. 

1 

YEN ı SABAH -- K<ı ·ımizln işa. ğımız cenazeye, kayıtsız bil' 
Ha.k!kı Şinasi lılrel, Çarşamba ret ettiği bu usulün mah~urlnrına 1 zarla baka bak~ ~~yonı~ 
günü vefat etmi§tiı'. Mer~~ .: biz ta 1amile kani bulunuyor 'e Babasının elinı open . . 0~ mun cenazesi Çarşamba gunu Maarif Vekilinin bu hususta alaca- 1 - ey garabet!.- lkızının eJ!n&ıc O' 

merasmue Icaldınlara:k Kara· ı..;:ğm.ıccted:.a:.b=ir=lemr.Se,.....in ... ti""'uı .. r.._e .. di_y_or.u .. z._.... tbaba.la.r .ayni salonda, diz p'~· 
oa.ahmet mezarlığında aile kah- turuyorlar. Çıkarılan şa: 9Jıf 

a ra yerden kat:nerli temel0:1. rista.nlığına defnedilmiştir. or la ımulmbele edenler ar. değil ıı.ııı' 
Tokat mebusu da öldü , Bir vagon kompa.rth!1ıı ~ 

Bundan başka Tokat mebusu faal;yette mi? girdiniz: lçerdekilere selUJJ~ 
ve eski faka kumand.ıuüa.n.mız- 1 rccek misiniz, vermiyecel' . IJ' 
dan General Sıtkı Üke de Çar- --o--- niz? Boş masası olmıyan ~~ 
şam.ba günü Kalarnııf..a:ki evinde kant.ada masasına oturdUzo;J, Epeyce 62.llla.n ~~· M~dc

lin bana tekrar cttigıne ~rt:· 
Bonnettcn Daladier çok iyı ıdı. 
Bir mukavemet politikasın~ .ı..a.-' 
raftardı, tınm burunlu hnn<'1.ye 
nazırı ise derhal başından sav
~alt istemiyordu. Sair bir çokhı- t 

rı gibi 0 da Daladier tarafındanj' 
ha.yal sukutuna uğratılmıştı. 

tün kapılar otomatik surette a· gi açacaktır. .Ar.:ı.kad~ımız ~-~ ôğrcnd~ göre., İstan • 
cılıvordu. Dit;eri, kiklik bir mek. seı;gide 20 senedenberi çektigı ı bula senede en,ez 350.000 çeıki 
tep hocası idi ki Fransız politJ- fotoğraflardan en enteresan~an- odun gelmektedir. Şimdiye ıkar 
kasının dolambaçlı labirentlt•rı nı teşkil eden 925 parça ftograf dar lstanbula bu kış ihtiyacı 

t~- edecektir için 200.000 çeki odun gelmiş-srasında yolunu bulma'k mec- ~~~r .. .: .. . tir. Müsbet olııra.k bilinen cihet 
burivetinde idi. Böyle olmakla 1 Namık Gorgucu bu ese~~en 

120 000 
kis" -

beraber, iki adamın karakterle- ı dolayı tebrik eder ve ık~~e bu miktıan.n · çe ının 
rinde garip bir benzt>rlik Yarc~· I _:m::::u:_:v.::aff="aık:::.::ıy:,:et.l=e::r_te=m:.:.en=n:..:.ı_ed __ cn_z_. :.__sa_tı_lmış __ o_ıd_u:ğu-:--d:-:u:r ·===== 
lkisi de f ıu::ıi t dil t t.orl rle do :r-
rudan do'P'llyn görüşmelerin mu 
cizeler varataca "hna inanıyor -
lardı. İkisi de o za.mnnki sosyal 
niza..'llın bekası irin vücutlarının 
el?.em olduğum iman etmişlerdi. 
tki~i rl,. mııluun:ilcdP.IUJWMUV
oehoet içinde kalıyorlardı. Cham 
berlain Brit.anyanın haklın \·e 
müdebbir tabakasının bir kısmı 
olduğundan dolayı; Daladier <lc
kendisini aşağı sınıftan ayıran 
bazı imtiyazlara terakki etmiş 
"küçük adamın,, sevki tnbiisilc 
ba~Jı kaldığından dolayı . 

w:zwww 

vefat etmiş, merhu:ınun cena - epo ar a u. u- o.damdan miisande ist~ 
7.eSl Gümüşsuyu hastahnnesin- misiniz, istemiyecek ın ~ 
den kaldırılarak Asri Mezarlık - na a lar n kıy- Geçen ccnru>..eye şapka çı. ısıt 
ta hazırlanan kabrine defnolun · cak mısınız, çıka.rtmıyacal\ clr 
muştur. Cenaze merasiminde metleri nasıl sınız? Size uzana.n bir knd~ 
askeri ve mklki erkan, bir kıt'a ni sıkPca:k mısınız, öpec '-= j 
as'.kor ve merhumun dostları yükselti İyor m Ş hıi.z? Muayyen veunüstnknf~ııı 
hazır buhuımuştur. · • d<'tlcrimiz olıruidığı için bu ~ 

Bazı tüccarlanmızın Alman- hallerde, kendi hes:ıbwın, ~I 
ya ile yapılan son anla.şmndao derece sıkıntı duydl1t:,iııınu . e,· 
istifade ederek piyasıda ne ka- edcy·m .. Sark usuliinü ıta.J.ıPd 
dar ihraç edebileceğimiz mal sem alafrangacılar taı"nfıı:, 
varsa toplayarak bunların fi>. a.vınlıuım~k :ı.-nr ~ n~ ' 

11 ariiırnuyıa.· çaiıştıklari ;öylen- u t?ik·a kalksam bu usuııe~,u 

~-~-~----Daladier kab"nesinin şekli il~ 
hemen hemen ayni 7..amanda Sag 
cenah gazeteleri Çekoslovakya.
ya k8J"Ş1 hUcumlanna başladılar. 

~,....."""'··tL'"'' ARBlN DOGURDUGU MESELELER 
Kurtuluş vapuru 

Pireden 2eldi .. Ş- .. 4. ;.• ..J-..,. •• :~.._,•;, • .,A.-vj.tt • 

- lı. m:ımış olanl;nn ruza(ll;t 
Kızılayın yardım maddelenru can uyandırdı. Le Temps profe

sör Josepb B rthelcmy tarafın
dan yazılmış bir makale ile mü
cadeleyi ilk şahikasına isal et
ti. Profesöriln tc7Jne göre, Fraıı
sa ile Çekoslovakya urasmda 
mUtekabil yardım artık muteber 
olamazdı. Çünkü Hitler Locarno 
nıuahedena.rnesini reel ve fes -
hetmişti. Fransız ve Çekoslovak
ya misakı ise bu muahedename
ye bağlı idi. Herriot bu makale
yi ''Berıeş., in arkasına saplan
mı§ bir hançer,. diye tavsif elti. 
Tabiidir ki Paristeki Çekoslo -
vakya orta elçisi Stefan Osudky 
Hariciye Na7..ın Bonnet'yi alela
eele ziyaret ettiği zaman, hillni
metin bu makaleyi reddettiği ve 
Çelrnslovakyayn karşı vecibele
rini tercddüdsüzce ve sadakatle 
ifa eyliyeceği kendisine temin o
lundu. 

Öyle ö ünüyor ki - 1942 eydan 
harebe!erinde kuvvetlerin yar sı 

zırh anacak ve kat'i net·ce e motör 
gücü rol oynayaca hr 

Yazan:~ 

Yuna.nistana götüren Kurtuluş 
vapuru dün Pireden gehri:mizc 
dönmüştür. VEtpur tekrar erzak 
ve yardım &Şyasıru yükleyerek 
ayın Zl sinde Pireye hareket. 
edıacekltir. 

m~:edi~·w· . .. ht 
1
.fl gülünç bir me,kie diişnıek~ 

grcn ıgımıze gore mu e 1 Kararınızı ''ermeden önce f. 
depolarda speı.kille edilen mallar Jisinde bulunduğunuz kiır.setc .. 
depolardan hiç Çlkmadıkl:ın hal- iı.d"t ve temayüllerini. bUı11c 
de bunların teselli.im makbuzla- liı.zım ki bıı da tabii her z ~ 

Hamamcılar zam 
istediler 

1'1 elden ele dol~ak suretiyle kabil olına.z.. 
her bir kilo ıb~na 1 - 2 kuruş \ 'elh 1 h · izd 
f k ası , er ,..<'yım c 
ru· e<le, ede, 30 - 35 kuruş gihi ğu ~ilbi, muaşeret fı.d b:.fl'l 

bir fiyata yükselıncktedir. da, bir intik31 de"Tinin hı.-
Bunım it:in. bu iki .adam, Ha

ricive Nazırları Halifax ve Bon
net'nin refakatinde birbirlcrile 
bulustuklan zamruı, bir anlns - : 
may~ vasıl olmak hususunda lıiç 1 

:?.aıimct cekmediler. Bu ilk mü
lakatta. iki adamı ileride ffini
he göndermiş olan poliUkanın 
şekli taayyün etmişti. Tabiid!r 
ki bi.ltün teferrüat kararla.şmır. 
değı1di. lhtimalki müteakip ay
larda ne kadar uza.klanı gide -
ccklerini kendileri de tahmin et
miyorlardı. Bir takım ikinci de
recede noktalar vardı ki Dala
dier ile Chrunber1ain onları o.
çıkça ve samimi surette göremı-

.._. --1 Emekli General ıe~,ı==:::= 
S on Alman fevkalade teb

lstanbul ihamacıbn belediye
ye müracaatla zam istoı:niŞler-

:Hidi.seler, muharllri zuhla- dir. 

Fiyat milr::ı.kabc komisyonu kaı·ır.ıklıgı h2kim. Ve bu ~ 
son bir kaç gün zarf ınd;: piya- 1 f;!kl r;uı d:ı.ha bir iki ı•esil d 
sayı altüst eden bu mühim ih- meden ortadan kalkma: mı ~ 
tikar dalaveresine el Jcoymuş - le-yemeyiz. Aııcak. konfc 
tur. ı,cklinde de olsa. okuU r 
~ bu usulleI"i göstc:rsek, be-il i 

intiltnJ müddetini bir d •r('("C· liğine göre, Timoçen.ko
nun tahrip ve ilinh:a edilen ordu
larında 7 de zırhlı tümen var: 
~crari 3500 tank! 

Zırhlı birlikler, ilk dqğu§Iann
da, uf:a.k ıkütleler halinde mü.s· 
:tıalızar cephelere çarpıyor, hat
ta baz:ı bölgelerde cepııe derin-

yanlan ve zırhlı kütlelere ha~ Hamamcılar odun ve kömür 
reket istiklali verenleri haklı çı- fiatla.nna zam yapılmasını ve 60-
karnııştır. O sebeple ,istikbal 70 kuruşa aldıkları peştema.lın 
harbini Jııazırlayan.lar, makineye bu gün 250 kuruşa. çı.kması, 
en büyük mevkii vermişlerdir. sabunun pahalılaşmasını sebep 

• 
apısa-Üsküdar 

nesinden kaçan 
ka i Ier aranıyor 

~~ 
ınduk fia ı 
yü '"'~eldi 

Bu mülrucatın ertesi günü, Ste ' 
fan Osusky·yi gördUm '\'c kendi
sine Bonnet'nin sözlerine 'fazla 
ltimad, etmemesini ihtar ettim. 

vorlardı. Bunun muhtelif sebeb
İeri var<lı: Co~ vaziyetler a-ı 
rastndaki fark: iktisadi menfaat 
lcr ve mensup oldukları mem!~ -
.ketlerin dnhili meseleleri. Cham ı 
berlain parlamentosundaki ha
kim partinin emin bir ekseriye-

liklerine de giriyorlardı. 7 İngi
liz Enphibi'slııin bir "vaziyette 
.Alman nuııtakasına saldırdığuu 

1 

ve istirahatta bulunan bir ihti
yat tlahuruna. zayiat verdirerek 
panik ika ettiğini, harp sonu as
keri edebiyatında okwnuştı.ım. ' 
Bu teşebbüs, şüphesiz, mevzii ve j 

Bu fikfrde olan yalnız ben de -ı 
ğildim. Çekoslovakya i<:in kor-
lmya düşmüş ol n gazeteci ar
kadaşlarımdan bazıları Çek sefi
ı-ine Bonnet'nin kendisini alda
tn.cağının söyliyccek kada.z· ileri 
.gittiler. Fakat nefsine pek i i -
mad besliyen Osusky muhtelif 
taraflardan gelen bu ihtarlara 

1 

aldırış etmedı. fi e.n son daki
kaya kadar, hattii k.'l.bineye da
hil na.zırlar kend' ine ihtiyat 
tavsiye ettikleri halde o Dala
dier ile Bonnet'nin muahedena
melerden ı;:ıkan ı.'eclbel ri yerine 
getireceklerinden emin bulunu
yordu. 

Kanalın öte tarafmda, Cham-ı 
bcrlain ile Halifax Duce'yi tes-
kin ile meşguldüler. 16 Nısan~a 
İngiltere ile İtalya arnsında bır 
anlaşma imza.lanmıştı. Bu, Ha -
beşistan fethinin ilhakını tanı -
mağa muadildi. ltalyazı.ın İspan
ya işlerine müdahalesini İngilte
renin resmen tebrık ve takdıı
ctmcsi manasını tazammun edi
yordu. Kararl~an hususlara gö
re, İtalya. İspanya muharebesi 
biter bitmez, "gönUllWerini,, ge
ri çekecekti. Uzln.']llla Fransa a
leyhinde de bir derec<-'ye kadar 
bir darbe tcskil ediyordu. Fran
sa 1nglliz : İtalyan anlaşması -
run mümasil bir misakın Fransa 
ne ltclya.İ:ı arasında da. imzalan
masına bğ'h olarak yapılacağını 
içinden gizli gizli timit etmiş ve 

tini kendi arkasında görüyordu. 
Daladier muhtelif partilere men 
sup :reylerin bir .koalisyonuna fal
tinad ediyordu. Bu partiler de 
bir çok mselclerde birbirlerinden 
ayrılıyorlardı. Fakat bu 'erı ~ 

1 saslı noktalar det;rildi. İki nazır 
merkezi meselede esaslı surette 
anlaşıyorlardı. Yani Avrupada 
o zamanki nizamın muhafazasi 
için diktatörlerle bir anlaşma 
temin etmek mzumuna iman et
miş bulundukları cihetle bu an
Jaşmaya Vaımak arzusunda jdi
ler. İşte onları MUnilı yolunu 
tutmağa se\•keden bir amil bu 
müşterek noktai nazar olmuş -
tur. Politikalarının bütün ne
ticelerini yapmağa mecbur kala 
cakla.n bütün müsaadekarlıkları 
cioğru bir surette tahmin ve tak 
dir etmiyorlarsa. da her halde 
bütün diktatörlerle bulunup an
laşmak üz.ere UZUn bir yol katei
meğe hazıl'lanmış bulunuyorlar
dı. Bir kere yola çl/.."1.tıca,, fena
dan betere doğru sUrtiklcnip gi
deceklerdi. 

ehemmiyetsizdi. Bununla bera
ber, ufo.k bir tank kuvvetinin ' 
içerilere da.hruı.k, müdsf muı- ı 
ta.kasını dehnek !kudreti göster-
~ iri dildaı.te şayandı. f 

Eğer, tank da.lgaları mUdaf aa ı 
seddini yıkama.d.ıysa.lar, bunun 
sebebini, bu silıi.hın tekemmül J 
etıne~inde ve topçu kuvveti- ı 
nin, cephenin her kilometresine J 
en az 15 top is.."tbet edecek su- ( 
rclıte, art.ışında ve uzun müddet/! 
11.yni hatta kalmak dolayısiyle, 
tahkimatın ileri götürülüştinde 

aramalıdır. ' 
Bir sahra muharebesinde pfya 

de, ancak, elindeki ~ kuvveti.. 
ne ve destekleyen topçunun silin 
dirine güvenebilir. Gerçi F.ransız 

1 tabiyesi de, en ufak piyade bir
liği teşebbüsünü ateş hlm'aye - 1 

sinden :mahrum etmemek pren
sibini kabul etmişti. Fakat, bu
nun mahzuru, piyade m~ 
besindeki kliisik usule bağlan
maktı. C-ephede, a~iz boşluk ' 
bırokırna:mak kaygusu, kuvvetle
rin taksimini, binaemıfoyh her 
yertle z8.fıru intaç ederdi. 

İki fikir QarplŞlyordu: 1 -
Tayyare ve tank, y.a.rdlnıcı si
lfilılardır, piyade çerçevesinde 
çalıştırılmakla en kuvvetli &ır.
be indirilecektir. 

(Sonu sayfa 4 aUtun 6 d•) göstermektedirler. 

65 yaşmdayım, fakat ... 
'' Kocamdan boşanmak istemiyorum. Evine bak
maz, aldığı parayı kahvede, kumarda yer amma 

olsun, buna da göz yumarım ,, 
Kadın sat elile, yanındaki dava- - Halt etmişsin sen. Paralarımı 

cı yerinde oturan 30 - S5 yaşlıırıa- 7ct:kcn böyle demiyoı·dun. B~i o 
daki kocasını göstererek: zam~ dünya giizCU görüyordun. 

- Bay h§kiın, diyordu. Vflkıa lWdm: 
ben, ynlan soyli)cmem çarpılının, - Hnrum 5CD sus. Sıran gelince 
tnm 65 ~nd yım, amma, koc~ ııôylenıin? 
dnn bo~nmnk istcmiyonım. Neme- - Bakın amma, ne ütiralar etti. 
!Azım, kcndisındcn memnunum. Ko htcrseniz beni muayene ettirin (1) 
cabk vaillesini de tam yapıyor, - Biz böyle scylere knrışınayız. 
yalmz biraz haylazcndır. Hlç evine Ve kocaya donerek: 
bakmaz. Aldıeı parayı kahvede ve - Demek kanndnn mutlaka bo-
kumnrda yer. Eh buna da göz 6ftIUDak istiyorsun?. 
yumarım, yalnız benden panı iste- - Evet efcndun, beni bu lcadın-
mesin. la beraber yaşamafa malıkCım ede-
Şimdi işi, hakkımı korum "ı size mezsiniz. Q(ıce demez, gündüz de-

bıraktun. Biraz kendisine nasrhnt DltıZ peş.imden dolas.ır. Bir gün kah 
ediniz de benimle barıESın ve evine vodc otursam, !hemen bu da knpı-
kıtncığınm yanına dönsünl dadır. Arkadaşlarımın yanında e-

65 y~nda olduıtwnı itiraf eden, llndek:i sopayı sallıu'a sallay:ı: 
fakat hakikatte 70 yaşından fazla - Yürü bakayım, eve. Sen evll 
gösteren kadın, genç lrocasındnn b1r .adamsın karının yanına dön! 
boşanmak istemrdiğini bu sözlerlle diye beni rezil eder. Artık mahal-
anlattıkktıın sonra, aksım, tıksıra lelin.in eğlencesi haline geldim, 
yerine oturdu. Kıldın: 

Orta y~lı, gcn(ı omuzlu, iri yan - Hangimlı, hangimb:. Ben mi, 
kocası, o anlatırken, yerinde dura- aen mi? 
mıyordu. Nlhayet sıra kendisine Neticede hiikim dosyayı okuyup 
gelince, pürhiddet :f'ırladı, bağırdı: kararını bildirmek üzere muha -

- Bay hakim, bir insan niçin keıneyf b:ıska bir güne btrakmıştı. 
evlenir? - lhtfyar kadın, dışan çıkarken ken 

- ?!.. disile konuşmamıık içfn önünde 1 r 
- Çoluğa, çocıı!a knnsmak, ra- hızlı hızlık~ k~ınuı arkasın-

hnt, huzur icinde munttızam bir dan: 
1 eklem"şti. N san nihayetinde, 
1 ransa kabinesi, Da.ladicr ile 

LÖndradaki bu tarihi buluş -
ma.da, Chambcrln.in Daladier ile 
Bonnetye general Franconnn za
feri sadece bir gUn yahut bir 
hafta meselesi olduğunu te
min etti. Omın için, yakında 
toplanacak M'..illetler Cemiyeti 
içtimaında me!jl'U f spanyol hü
hükiimetin yardım Webini boğ
mak maksadile kuvvetlerini bir
ledirdiJer. 

2 _ Hava filoları ve twık hnynt sürmek fçfn de!il mi? Hol- - Koş koş o sıllık Medihanın 
kütlel · · birli~· ...,......, 1. buld... yanına koş. Amma, benden ayrılıp J !onne-t' t iliz! rl ~örü ek 

i 17.erı '1 r · · d' ·el t p-
1.m ı 

1t;ti 
(Arlms:ı vnr) 

erı, ış gı )'!aı-auu.A sa- Halbuki, benim h:r;yatım bayle mi onunla cv:lcnect'ifulf m:ııyorsmı 
yesinde, bir muharebe vaziyeti- ya? Bu kadında ne kadınlık, ne de ~ aklına ... diye herke;;:n kclı-
ni başarabilirler: Girer, deler, analık kalmış arbk. knhnlan arasında b:ıiınp d~yor-
torna.rlar, p:ı.nik ika eder ve cep-1 Kadın: du. 
heyi sarsabilirler!. c,,,,....=mcc:ıc:-1-.-...--..,,,---..... ~--RllC--r..: ...... __ _ 

Bnyrrunın ilk günü, birisi Üs
küdar hapishanesinden, diğeri j 
de Üskiirla.r hapishanesine nak
lcdi.len mahkumlar arasından iki [ 
katıl kaçmış, şiddetli takibe 
rağmen dün geç vakte kadar dn 
yakala.namaınışlardır. 

Hapishane binasından kaçan 
katil 20 sene hapse mnhküm Re
ceptir. Recep, bir müddetten he
ri devama başladığı {'ezncvi jma
lathancsinden kaçmıştır. 

1 
Diğer firari de 9 yıl hapse 

; mahkfım İbrahimdir. İbrahim/ 
ı bayramın birinci günü jandarma 
muhafu.asında umumi hapisha-

1 
ne binasına nakledilirken ja.ndn.r ı 
malam çocuklarile ba.yramlaş -j 
mak için yalvarmış, yakarmış 

ı ve beş dakika için Balatta.ki e-/ 
vine uğrama:ıa.nnı söylemiştir. 

Jandarmalar razı olmuş, an -
cak evine giren İbrahim bir da
ha cıkmamış, bahçe kapısından 

kaçmış ur. 1 

Pmdık fiyatla.n son güJlle~ 
kilo başına 50 kuıı.ış .imi ı·) 
S<·lmiştir . Bir iki ay eHel ~o 
kuru.~ olan h :r cins ic fmdı;;1 

fiyatı oon günlerde 10) kıt~ 
şn. çı.Jnmf.ltır. Lcvant ·nr. 

1
r 

(fındığın idlosu ise 10 - 1 
Giresun nc-vileı iuin 115 kı.ıı~ 
tur. Fiyatların da.ha f zla ) · ı:ıe 
selmesi ilıtim.ıfni ı,-üz· öniıJl,. 
tutan a!fu:ad.:.uiar, bu ht <41& 
tedbir nJacakla.rdır. ):u1 ı d 
fiyathr vagonda teslim üzerıfl; 
dir. Buna nazaran perak{"fl ..ı; 
piyasada fiyatlr-rın rl: ~ a y · 
olması tabiidir. 1.şin d·ı k • 
değer tarafı, fındığın bu se!le 
rekoltenin geçen yıllcırn n~:.ı, 
yarı yanya az olmasına rnğ~_ 
mühim dnlıili istihlfilt maddcl 
.a~da yer alınış olmasıdır. 

Ttlrk1y• Eonab.,!.... 

1400 Kr1- !7~ Krt-
7!0 » 140C • 
400 • 100 it 

Firar hadiselerinin tahkika
tına Üsküdar müddeiumumiliği 
el koymuş, Üsküdar hapishanesi ı-:aaı:._..,..,,_.._...,_...,, __ _,,ırm 
bas gardiyanı Envere işden eı T K V f V1 

KNl!LJK 
'AYLIK 
1 AYL1K 
1 AYLIK 1H » S • 

çektirlmiş, jandarmalar da ih- Hl2JR 11 .. ":l GÜN 298 AY tO 
m'l} suçundan tevkif olunmuş • ıı----ı 
tur. 1360 1357 

e. Teşrifi J. Teş:i,, 
19 ı 12 

CUMARTESi' 

• 
aı na ad n 

döp Ü 

EV t 
4 

Glinq 

1.07 
6.23 
lft:ır 

1 .00 
17.IS 

ötıa lkln~ı 

6.43 9.39 
11.58 14.S 
Yatsı imsak 
1.31 11. "8 

1/J 8 4. 
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Kımn Mıruın ymtı 
Moskova, 24 (a.a.) - Al
anların Kınına kQJ'Şl yaptık -

yeni ta.:ı.rn~· :p. ürtfii
müştür. DüşıJı.:uı iki hin.den faz
la ölü ve y.a.ı·alı 7..S.yia tı vc:r.miş
tir. &m üc gün zurfında Kırını 
oephesiıl cereytln eden muha
rebelerde fi:hver kuvvetlerin -
den y ve er olarak Wtri -
ben 10.000 öli.i ve veya yaro!ı 
vardır. 'Düşm:ının elli topu ve 
büyük milctaroa ulitmlyöz ve 
hs.v .n topu tahr,p -edi . 

Mub er dum1n.ksızm .şid-
ootle devam etmektedir. Naziler 

biiyücülüı:'iln Osmanlı impara -
torluğu devrinde cemiyctimi?..d.o 
yaptığı mühım tnhriba.ttan bah
sedecek ve bunu en saliı.hiyetlei 
bir .şahsın bizzat ağzından din
leteceğiz. 

O (büyü) ki Osmanlı hane -
dnnınm .da :ta iliklerine kadar 
nüfuz etmiş kimisinin çıldırma
sına, kimisinin icraabna tesiT 
ettiği gibi saray entrikalannar 
drı. birer esaslı filet olarak bir 
çok za.vnlJıların mal, namus ve 
hayatlarına kadar müessir ol
muştur. 

Cümhuriyctin feyizli hrunlesl
le köküne kıörit suyu dökkülcn 
bu.menfur iş aramra., na.diren ol
makla bt>raber, bize cslri devir-

bari>e tase tümenler sü:rnTii§ -
4e Kl:ltlordn · e ~· 

t1in taa:rruzln:m mukavemet .et
mektedir. 

() 1p cepıtıeı;i~le 

v, 24 (aa .. ) -M. I..o-. 
zovaki, eşal 'l'imoçenkonun 
cenup cephesindeki ku,\"Vetleriıı 
ku:moncbsıo.ı ele al$ğuu biklir-
ııni{itir . 

Merkez cqp!ıeai kumandanlı -
ğma gemral JııKod' t&yhı olun
muştur. Budiyenni eri hizmete 

. 1 . 
leri hatırlatacak vn.ziye~er ih
das etmekte, içimizde hrua bun
lara inanan zavallıların mevcu
diyetini göstermektedir. 

Bazan gazetelerin zabıta. ha
berleri arasında bir büyücilnüu 
v&ya bir falcının Cümhurlyet 
zabıt.asının clinden kurtulama
dığını ve yaknlanarak adliyeye 
teslim edildiğini okuruz. 

Zamanımızda işin safdill&ri 
kadar açık gözlüleı:i de bizi gül
dürmekten ileri götüremez. Yal
nız hepimizde bir merale mev
cuttur. Acaba (bayü) ne idi, 
büyüyü kimler yapardı? 

Işt.e aziz okuyucularınımıı bu 

----<>--

Alman kumand n1ığı, 
Bordo şehnle nahiyele-
rinden 10 milyon frank 

kefatet i tedi 

Biıdapeştre, 24 (a..a.) _ y :rı 

reami Novo Vi "Cllle Sırp gazet:e-
si 18 :tn..-teşr'Ln ·şamı Al· 
man cr.ıDe ynpılan ü-
zerine Alman ıınakamla.nmn em 
riyle rehine ~ ulan 
200 k Unistin l'ŞUJla cımım. 
olduklarını bildinnektedir . ış 
GenenıJ da G:ı. 'on mtı~si 
Londnı., 24 (a.a.) - BUr 

Fransız kuvvetleri kwnn.ndam 

meraklarını tatmin için <büyü) 
ile (büyücU) IUğün ne ve nastl 
olduğunu bize en salahiyetli şe
kilde bildiren ve bundan bir 
müddet evvC'.l vefat eden eski bir 
Chuddarn hoca) olan Beykozlu 
(Hunnab H~.) nın defterinden 
aldığımız ho..tırnlarını neşrede • 
ceğiz. Bu hatıralar sizlere mc -
raklı, heyooımh ve ayni zaman
da eğlenceli :vakit geçirtecektir. 
Orada Huımab Hocanın mahnl
line masruf olmayan şeytani 2.c
kSmııı merakla takip ed rl~en o
nn. inanan. pa.rnsnıı, malım ni
hayet nnmu unu onun nynlrları 
altına ntnn zavaUılann safdil • 
liklerine de acıy.a.ca.k ve bir ç 
yerlerinde de lmlıkahalarla gü • 

«---
Eski bir sejir, Amerikanın 
A iman gaga derlıal harp il~ 

dm.esini ist•cli 
Filft.delfiya, 24 (a.a;) - Ofi: 
Birle.şlk Amer.ik~ Faris es

ki bilyük .elçisi .M. Bullit, "Cüm
huriyctçl.Hizib,, içtimamd iradl 
ettiği nutnkda Almanya.ya der-
h :ıl haı-:n illı.n edi ini istemi! \• -r • lT 
ll'. 

Mumaileyh,, Rcia Ru.zvclti, 
icıı.bcttiği kadar iş yapmamak 
la ve llAzım gclen nisbcttc sürat
lc hareket etmemekle ıitham et
mi~tir. 

M. Bullit, ~oilteenin Alman 
istilasını terketm.eğe mu\~fa.lı: 
olamıyacağı endişesini izhar ey
ledikten sonra Amerikanın mılli 
müdafaa hn.zırlıklanna ve husu
si~e ta:ık imalatında g~terdiği. 
ngırlıgı kayt ve işaret eylemiş-
tir. 1 

Hatip, sone sonundan evvel 
J aponyanın taarruza geçeec!!ini 
de ilave etmiş, fakat.Japon t:ar
nızunun kime karşı yapılaeağını 
s6ylememiştir. l 
Vaşington, 24 (a.a.) - İngil

tereye yapılan yardım için M. 
Ruzveltin talep ettiği 5.985 mil
yonluk krediyi ılyruı meclisi 13 
rey-e kaıssı 59 reyle kabul etmiş-
ti~ ~ 
~~ 

Çı adıw Z 1 
g.. e e ha erlı(e• .. , 

leceksiniz. 
-1-

İSTANBULA GELİŞ 

Ben aslen Oflu. hoca Ensari 
Efendinin oğluyum. Babam mem 
le-.ketin en okwnuşlanndan oldu
ğu kadar en zengin adamların -
dan da biri idi. 

şn~4 t mOdOrOmO.z<ı 
kaybettik 

G:ızetemiz Ncşrcynt M.uduru fa 
Çetin bir müdd tie;ıbCTt mu:ı:tnnt 

bulundugu hastalıkUuı kurtulamı~ ~ 

ralc Pe onbc ~-un.ı hayntı goale.( 
nnı yummumır Türle: g87'eteciliğlılf 

çok hızmet ctr.tiE, em k verm~ l>u~ 
lun. n Maclt Çetinin ufulu, matbu 
iç n büyuk bir kayıptır. 

Bugün, yarın \c 

Pauırtcsi matlnelcrde: 

sinema.d:ı: 

Butun İstanbul halkının 

takdır.ını ~ 

Filmlnin son gilnlerl Memlekette büyük bir çiftli
ğimiz va.rdı. Babam gündüzleri C!!ıım• 

pek nn.dir olarak sokağa .çıkar ======:=.:::=======~======:::::;;;:;~ 
akşamlan başta kaymakam ol-
ınak üzere kasabanın en ileri 
gelen şahsiyetleri bizim evde J!i:<;;r::.:aa1m~:aam 
toplanırlar. Ônun din1 müsahabc 
lerini buyUk bir vecd içerisinde 

ÜjDL~~~C!j~ 
Geçen sene rağbet rökorlanm kıran 

hürmetle dinlerdi. 
Ben ilk okumayı babamdan 

öğrendim. On dört yaşına gel -
d~ğim zama:ı . bab~ çiftliğin 
.kfilıyasile olımı.ze bır de tnvsiye 
mektubu sıkıştırarak bizi 1st ıı
bula gönderdi. Uzun bir yolculuk 
tan sonra şehre vasıl olarak o
nun emri mucibince Fatih mea.
resesi dersifunla.rından hoca 
Zcy"lteti Efendi Hazr.etlerinin 
hücrelerine geldik. 

(Ari.mi var) 

ra cmın ı<ızı filminin unutulmaz ylfdızı 

1 
ŞAHESERi 

Süpcrfilrninı:U:ı Pnzartc:d :ıkş:ı:ıuındmı itibaren 

i e asında 



YENt SABAB 

HIRGELECI İBRAHIM --: Spor müsahabeleri l . ~DYO PROGRAM! t 
1 

· • 25 B.Teşrin 1941 

Harbin doğurduğu meseleler 

MÖTÖRGÖCÔ _.,.Vezan: M. Sami i<arayeı _____ 132 ki ezelf rakıp karşı I aşı y o.r ~~:· ::!':m· '~:: • ...:: Banu anca.it acemi bir pebltvaıı 
:ısapshilirdi. H&ttt.. Berge1ecinin 
bu hareketini gönJıı Etıh.em pa.
oa yanında buitınaa. Ali pehliva
na: 

- Pehlivan. haııi lhram usta 
idif 

Diye söylen.<l\;Ali~ da 
bu iŞ()~, ~ mubr 
bele : 

- Evet, IJ1M&.· Bo~ 
taiı ikaçmaoağ!nıı ~~. ~ 
gerip geri gerileoeğine üstüne 
g'ldiyor. 

- 'Y.a, fena değil mmna şimdi 
~ )'iyecek •• 

- Evet paıJa.t Said bir çengel 
yiyecek ... 

-- I!.vet p.'lŞa, Said bir cengel 
yet:Ştirirse sırtı yere vuracak. 

- Olacak paşa., bu iş. .. 
- Her güzelin lbir kusuru var-

dır. lşte lbrrunın da acemiliği ... 
Dedi.. Ve ayağa kalkarak A

rap Saide doğru hız verir gibi 
ba.loyordu. Elinden gelse bağı
racaıktı: 

- Haydi tam sırası çengelle .. 
.Arap Said, Hergeleci dikildik

çe çoogeli yeti~ek için sava
oıyordu. Hergeleci de inadına 
hrunnına sokuluyordu. Arap Sa
id, işin kıvamına geldiğini gör
dü, ta;nl çengeli yetiştireceği sı
rada birdenbire kendisi yerin
den oynadı, ve ruwalandı. Geri
sin geriye ken<tisi uçtu. Et:haıı 
paşa, gayri ihtiyari heyecwıla 
bağırdı: 

- Ah, ne oluyor?. 
Ali pehlivan, liıç olduğu yer

den kıpırdamadı. O, eski kurd 
pohlivanla.rda.n olduğu için Hor
geleclnm ne yaptığını gönnilş -
tn. Arap Sa.idin az kalsın sırtı 
yere vuruyordu. Bereket versin 
tetik davrn.ndı. Dönerek kendi
sini y.i.i7. furtıli yere attı. Herge
leci, derhal hasmının üzerine 
~ıUamm~. Hem de l:X.l- şiınşc;k 
elir'atiylo.... 

Fakat :ne olmuştu? Avantaj 
Arap Sa.itte iken böyle birdenbi
re neden yere düşmüştü. Ethem 
paşa., Ali pehlivana soruyordu: 

-Pehlivan, ne oldu, böyle? 
- Sorma paşa, bu ynşa gcl· 

elim böyle oyun görmedim .. 
- Ne yaptı gene? 
- Paşa, vaHah görülmüş şey 

değil. Nasıl anln.tnyını bilm 
ki? 

- Gene bir ustıdık dogurdu 
öyle mi? 

- Hem de ne ustalık pasınnı, 
görtilmenriş şey. 

- Yahu, biz de acemice hare
ket ediyor. diye alny edıyorrluk .. 

- Sus paşa, ben de aldan.tını. 
Görme l' m bövlesinı ..• 

- Ne yapti? ... 
- Pa.ja, mahsuı::Pn de lıaı:::mı-

run iızcrine yürUyorımıij meğer-
.. Ifasnuns. yaklaşmak istiyor

m "'- Hnsmına yakla.<Jır yaklaş
maz birden boywıduruıkla dikil
di .Arap Said.in vuracağı <;enge
li o yct.;.ştircrok vurdu. Tabıa
tiyle, S:ıid çozül<lü. Ve müvaze
nesıni k )bcttiğİP len bo~. du
ruğu g yri ihtiyari çözdü. A2 
J:.: :tlsın yenilıyord ı. Hem de yüz
de yüz yeniliyordu. Bereket ver· 
cin gordüğiinüz gibi kendisini 
yüz i.t U y • E' attı .. 

- Ya!.. Ne bıçım oyun böy-
le ibu 7 

- F.;vet, gôrm nn böylesini .. 
- J.'akat çok te llıkeli <;!eğil 
. ? 

mı .. 
- Ne diyonunuz paşam? 

Kimse cesaret edeme~ buna. ... 
- Evet, yiUd yi.ız yenik dil· 

tıerdi .. 
- Paşam, işte Ezerç linin us

talıkları buracb... yuzde yüz 
t •hlikeyo girerek yu:.:.de yüz 
k.:ızan a giden bir harek t.. 

- Y an h nf v clm ••• 
B · pchr' anlar güç ) rnerler 
bı hmfi. 

- Öyle paşam! IDlt ı Yusuf 
f" ı blr adamla altı • t gi.ıre.] 
) pan Ezerçeli her halde korku· 
lu · r ndrondır. 

Dedi. Hakikaten Hergelccinin 
rtk rdığı bu oyun mflhlındi. Ve 
H . geleci sıkıldığı 7,3JJll!Jl böyle 
oyunlan çantasından çıkanırnk 
hemen harcardı .. 

Ftrlmt Said, alttan kendini 
çabuk kurtardı .. Hızlanarak · a
yağa knlk-tı.. Bu da Said için 
bir muv fn.kıyet idi 

Hergeleci, Arap Sa.idi, istedi
ği gibi ıkullnnıyordu. Said bJr 
türlü hasmına gUre:ı uy'du:nı.mı
yordu. 

Hergcleci, Saidi çok durdur
maclı.. ll1 zor bir hamle ile has
mını çaprazla.yarak sUrdü. Said 
ib.rumunuı ço.prazın<b,n Sl)Tıhna· 
ğa çalıştı. Fakat bir türlü ~ 
kn.<nm kurtaramadı. Hergeleci, 
hasmını bükerek altına almıştı. 
Koca. gövdeli Said, bir çocuk 
gibi Hcrgelecinin altına büztilüp 
oturmuştu. 

Hergclcci, hasmını aatına alır 
almaz kifuteledi. Bu sefer fil 
kfüıte otwıak küntesi idi .. Çünkü 
Said künteyi yeyince uzamnıştı. 
Hergeleci de bilmccbuıiye otu
~ 1c ki nt.cs!ne gcçmi oluyordu. 
H'" ~ lec nın, ağır cüsseli Sa.idi, 
oyl raJ kunteblyle kolay 

ı zannolunnu Of'-

hiç de iına.n etmişe benumiyor
dn. .Nasıl olurdu? Yüz ot:uz dk
bbt adam bir ya.odan bir yana 
~ mfydi? Ali peh!.ivwı. 
g-Oderini dört ~ küntcnin 
fnoeliklerlne nüfuz etmeğo çalı-
11yotdu. Ebhcm paşa, Ali pehli
'911Ula. dönere'.k : 

- Pclıllvan, ne demin bu 
i§ef 

--J3hu zor gıb1 görüırllyor 
i.1....):.;ı • 9 
~ IDlıl paşam. 

- Evet, yetD1İŞ'().kıkıı.lık ıbir • 
dam nasıl flŞ1nr Saidi !böyle? 

- Neye oovap vennfyorsun 
pehlivan? 

- Ne söyleyeyim pa.şaım? 
- Sustu&'1llla, cevap vermedi-

ğine nazaran a.,.c;ıraca.k diyorsun 
öyle mi? 

- Aşıl"Q.('ak gibi görünüyor 
paşam? 

- Ne diyorsun Ali pehlh"an? 
,_ Yallah, a.şıracağa benzi

yor .... İyi ve ayarlı biıı- künte 
doldurdu. Said, bundan kendini 
kolay kolay sıyıramaz zannede -
rinı ... 
Derneğe kalmadı, birdenbi

re Saıidin ayaklan ha.vaya dikil
di. Said yenilmemek için olanca 
meharct ve kuvvelliı.i sarfetmiş
ti. Lakin muvaffak ohı.madı. 
Çünkü, çok çetin olan hasnu öy
le bir manivela kullnnmıştı ki, 
kn vvet ve meharet l>ara etmi -
yordu. J{umaz ve üstat Herge
leci, hasmım hanılandıımsğa 
lüzum görmeden yanına doğru 
büküp döndürerek küntesini 
kullandı. Saidin ters dönerek 
yenıldıği görüldü. 

Hergelccinhı bu küntef.i hari
ka idi. Hasmının okkasına, Jmv
vctine meydan vermeden olduğu 
yerde künteyi döndürerek kul
lanmıştı. 

Ethem p:ı.~ gayri ihtiyari 
lbağı rmıştı : 

- Oldu ... Yenildi!. .. 
Ali pehlivan, kıskıs giilUyor • 

du. O da böyle kfüıtc aşırma:k 
göıımemişti. Pehlivanı aşırma
dan bUkerek ve döndürerek 
yenmişti. Ethem paşa: 

- Ali pehlivan! Oldu bu iş! 
· Deyince, Ali pehlivan sabre
demedi ve şunlıın sbyledi: 

- Paşa, çok rıca ederim gü
cemneyiniz. Bu pehlivanlar g. 
zerçcliyı ımağnp edemezler. 

Dedı. Hergeleci ayağa ıkalka
rak galibiyet temennasını çaktı 
Said, ezile b&hüle olduğu ye~ 
dQ;.ıı doğruldu. H leci ile mü
sa.faha ederek ayrıldı. Fakat Sa
idin rengi bembeyaz olmuştu. 
Vücudu ispazmoz tutmuş gibi 
titriyordu. Kendi kendine söy
leniyordu: 

- Hep bu herife bedavaya 
yeniliyoruz!. 

Hakikaten de hep bedavaya 
ve pUf yerinden mağlup oluyor
lardı. Hergeleci, Bursa. nınğlfi. 
biyetinden sorira l\fo.rnınris gü
reşini n.nın.runz olarak yapmıştı. 
Rüstem de, Art.p Sai<:li, üst üs
te ve çarçabuk yenmişti. Böyle 
olmakla beraber Hergeleci bu
türltl Bursa mağllıbiyetini h:az
medemiyordu. YÜl'eı:,.'iiııden ya
ra almıştı. 

Şuracıkta, Mnnnar·' güreşi
ne aidl hatıralarımdan ba.hze
deyim.. Bir kaç defo yazdığım 
gibi Hcrgeleciyi thtiyaTlığmda 
görtmfü~ ve tanımıştım. Uzun 

• 
Galatasaray- Fenerbahçe maçı

nın neticesi ne olabilir ? 
~· M evsimin ikinci mühim IAciverd bu kuvvetli elemanına 

maçını yann Gala.tasa- gUvenmekto haklıdır. 
1 Fı erbah ı Osman, San kırmızı kalede 

ray a en çe yapıyor. fem biraz zayıf görllnUyor. Bilhassa 
lekct sporunun her şubesinde 
bUyük varlıklar gösteren bu iki çıkı3la.rda. m\itereddid, hav !.dan 
güzide klübUmlizün kruıPlaş- gelen toplan bloke etmekte nce
ma.sı binlerce futbol meraklısı.. midir. 

Beklerde: nın güzel ve heyecanlı bir maç Adnan, Faruk.tan mü",......kkil 
seyretmesine vesile olacaktır. ~ 

Senelerden beri devam eden Galatasarayın bek :hatb ~phe
Sarı kırmı7.ı _ Sarı laclvcrd re- siz ki Lebib, MurQ.t çiftinden 
kabeti hiç bir 7.a.man hızını kny- daha kuvvetlidir. Sarı kınnı7J. 
betmemiş bu sayede Türk fut _ defanınnı destekleyen bu iki kıy
bolü inkişaf ve tekamUI yolunda metli futbolcünün yer tutuşları, 
büyükk ve verimli adımlar at- uzun vuruşları, mükemmel anla:, 
mıştır. maları Galatasaray takımına 

İki ereli rakip Galatasara,,la emniyet vermektedir. 
J Haf hattında: 

7.45 Haberler 
8.00 Müzik 
8.15 Ev saati 
8.45 Müzik 

* 18.30 Program 
13.33 Türkçe 

p?Aklar 
13.45 Haberler 

14.00 Müzik (pll 

14.30 .Ankara at 

yan olan 
l6.30 MW:lk 

18.00 Program 

19.00 Konuşma 

19.15 Müzik 
19.30 Saat ayan, 

19.30 Haberler 
19.55 :MUT.ik 

20.15 R. Gazetesi 
20.45 Müzik 
21.00 z. takvimi 

21.10 Müzik 
21.45 Konuşma 

22.00 Milı.ik 

22.JO Haberler 

22.45 MQzik 

23.00 Kılpanıl 

Wf11~!1 ıııı~ııı .Şehir . 
~lı/~l~ıı ılll~ r ıyatrosu 
Tepebaşı Dram Kısmında 

Bu akşam saat 2t.30 da Fenerbahçenin yannki müsaba- Ömer, Ali Rıı.n, F..saa·dan mü-
HAMLET 

5 perrie 
• • • 

knsı her 7..runanki gibi çetin ola- rekkeb Fener def ansıRa kuvvetli ... 
c:ıfk, her iki takım da saha.elan Galatasaray forveti knnsında 
üstün ayrılmak g,ayesile bünin bir hayli hırpala.nacağı tabiidir. 
kuvvet ve gayretini sarfedecek- San laciverd takımın yan haf- lstikW Oaddesi Komedi 

tir Ekiplerin bugünkü durwnlarl. lan enerji ve bilgileri ile seri \'e Kısmında 
anlaşmı.~ Sarı kırmızı lorvet~ Gündilz eaat H d~ 

nı gözden geçirmekle günün ga- müessir olabilseler de ortadan Ç O C U K O y U N U 
libini tahmin etmek mümkün ın· kı· ..... ç edecek Gatn•"~"'"') hu". d" S k S ~ · ı ça... .. ~.. Bu nk~am saat 20 - 30 da 
mü ur. an ırmızı • an lacı- cumlan Fener kalesini tehdid KIBARLIK BUDALASI 
verd karşılaşmnlarından e\ vd temektcn geri kalmıyacakt.Jr. Son harta 
simdiye kn.dar yapılan tahminler Geçen hafta Beşiktaş kar§ısın Komedi 5 perde 
boşa çıkmış, beklenilmeyen neti· da çok enerjik bir oyun çıkartan ================== 
celer zaman, zaman kencbni g0& Sarı kııımızı de ... ıans ise San ıa-
tenniştir. Biz bu noktayı dUşii- civerd forvetini daha kolaylıkla 
nerek sadece her iki takımın bn- marke edebilecektir. Yahuz Me
günkü kuvvetleri arasında bir Jihin ferdi kabiliyeti ile söki.ip 
mukayese yapmakla kifayet ede. - 1 GaJ tasa. 
cei!iz. Maçın galiple m"~liibunu götürdügü top ann a ray 
~ °'6 kalesini zaman, zaman karıştıra. 

ancak hakemin son düdüğü se- bileceğini de unutmamak ıazım
çecelttir. 

b yıl --~U dır, 
Galatasaray u lkuvvoı;u:ı For hattında: 

bir vaziyet arzediyor. Çetin mü- Galatasaray forveti ahenkli 
dafaasının desteklediği forveti- bir oyun tutturabildiği takdirde 
nin, şutör ve atak olması Sarı Fener kalesini tazyikte güçlük 
kırmızı takımın en büyük avan- çekmiyecektir. Seri açıklan vn
tajıdır. sıtasile gol pozisyonlan hazırlı-

Bu kuvvetli takımın ge<;en haf yan San kırmızı takımın üç or
ta Beşiktaş karşısında mağlup fası iyi marke edilme?.se Galnta
olması doğrudan doğruya şans- sarayın sayılanna kolaylıkla ka 
sızlık ve bir tabiye hatasıdır. vuşabileceği tabiidir. 
Pek geri oynayan Galatasaray Jt""enerbahçe neticeyi en fazla 
mUdafaasının hücum hattilc ir- ort:ı.dan yapacağı akınlara 00.ğ
tibat tesis edemepıesi Sarı kır- Jıyacaktlr. K. Fikretin sağdan 
mızı takımın sa.hadan mağlup ı:ökilp götül'CCCh;;, topların Melih 
aynlmasındn en büyük amil ol- , e Naciyi mtikemmel gol pozis -
muştur. yonlarına dilşüı'eôeği tabiidir. 

Galatasarayın yarın kuvvetli Bu iki fırsatçı forvete Gcuat.asn
ra.kibi Fenerbahçe karşısında raylı müdafiler taraf ındnn Iayık 
ayni hataya düşmemesi bekle- olduklan ehemmiyet verilmcdi
nir. Çünkü bir forvet beslenme- ği, boş bırakıldığı takdird Sarı 
diği takdirde gayesine ulaşması laciverd takım gayesine ulaş -
o nisbette çoğalır. makta güçlük çekmiyecektir. 

Fenerbahçeye gelince: KJtip Oyun her halde çok çetin ola-
heycti ida.resile birinci takım caktır. Bugünkü vaziyete göre, 
futbolcüleri arasındaki anlaşa- 1 Galata.sarayın dr.ha kuvvetli ol
mamazlık halledilmiştir. Lig duğu göze çarpmakla beraber 
maçlarının ilk hnftasından beri ı San laciverdlilerin ezeli rakip
e:n iyi elemanlarından mahrum 1 leri karşısında şahlanmayacak-

. olan San Iacive.rd takım yarın 
1 
lannı ve oyunun neticesini leh le 

ezeli rakibi karşısında (kuvvetli rine çevirecek kadar mükemmel 
şeklile çıkabilecektir. bir oyun çıkarmıyacaklarmı kim 

Her iki ekibin de bugUnkl\ _tem __ in_eder_?-======= 
kadrolan arasında bir mukayese ..aı;;m:c:::ı...... Doktor 
yapalım. • 

Kalecilerde: Ç / P R U T 
Türkiyenin en iyi kaleci i Cf. c ldlve ve Zührcviyc mulfhassısı 

had havadan, yerden kalesini Beyo'°ğlu Yerli Mallar P~rı kar. 
bulan toplan toplamakta pek şı ında Posta roka~ı köse:sınde 
mahirdir. Cihadın en büyük vas· Meymenet apartmanı. Tel: 43353 
fı soğuk kanlı olmasıdır. Sm1 

Meşhur bir clld mutchnssısı

nın şayanı hnyrct keşfi olan ve 
c:BIOCEL» tabir edılen kıymeUI ve 
gmçl~şttrlcl clld unsuru çimdi 
(pembe renkteki) Toknlon kremi
nin lerklbl.nde bulunuyor. Onu 
her akşam yatmazd~n evvel sü
runuz ve her sabah daha genç 
uyanınız. Oundüzlerl de beyaz 
ronl:Lc (yağsız) Toıtalon kremini 
kullanınız. Cildi beynzlatır, t.azc
Jeştırlr ve kAdlte gibi yumuşatır. 

r-Kitaplarınızı-, 
ARiF BOLAT 1 

t<ITAB EVİNDEN 
nlınız. Biıtun ldtnplnrı bulabl
lccğlniz gibı Ankara neşriya

tının, AVl"tlpanın model ve ;,ur 
macruualannın Babıfılldc yega
ne snbş yeridir. 

Gazetere llAn da kabul oder. 

(Baı tarafı 2 ınoı •.Yfeda) 1 leri Ruslann kaybettiılded tJIMI 
Hcrgünkü haberlerden isuci- ı ve tayynre sayısını 20 ~ ,., 

lal ediyoruz: Mehip tank kütJe. karıyorlar. ..... 
leri, kardeş sınıfla, hava kuvvet- Amerika.da bir sanayi ~~ 
leriyle elele, anut mukavemetle- nun ayda. 2000 tank y.i.~~ 
ri kırıyor, mııharebe cephESinin ~ f.aıdılrii"ata ~ bilOV..1 

çok gerilerinde ateşten gember· Hyor. Öyle görünüyor, ~ 
lor kuruyor, nihayet, milyonluk meydan mu.h!arebelerindc I.~ 
ordular parça parça çevriliyor vetlerin yansı zırhlnnacaie ·.1 
ve çözt.llilyorl.ar! Zaferin 1bUyük kıın:'i neticede motör güoii P 
eeref trlssesl, hfl.lA, zıriılanan mu oynayacaktlr. . 1 
haribindlr. Asri harp, bir makine~. 

Rus ordusu da makin.eleşti - dir. Makine, y'n-;",.ıtt. kabWY8 
rilnıişt:i. Rusta.limatnamesi, bir tini, ateş sür';w~ 
kilometrede en az 45 tankın h~ aı1/tmyor, Gazın 88!'8tığı ~ 
cmmmıı hesaba alıyordu. lBrda hayvan ~u ~ 

vereceği .r.a.yiatı dllşffnen ~. A hnan ·Rus harbinin he- lar, haf"ıf kolla.nru da motörl~ 
men her safhasında göze tirm'~lerdi. Bıı ıc.a 'ıalar . r ~ 

çarpan bu makine kuvveti zafer motörün temin ettiği \Ok C•) ·• w 

yolunu açıyor. Siklet merkez - atcşlcrlıı yalamasiyle, tehl ·. 
leri tesisinde bu kuvvetin ya- re ımaruzdurlar. Onun iç'n 
rattığı dinamizmi artık inıkanı. yadeyc refakat eden ağır sıııJı • 
mecal yoklur. lar da motörlüdürl ·r. 

Darüssmaalar, gU~ btitliıı Bizde bir nnütearüe vat iJı': 
ordula.n motörize etmek ve 7.Jrh- "Susuz değirrlileıı işlemez! .. ~2:. 
lruuna.X kaydındadırla.r. Polon- tör, benzine muhtaçtır ve vv

vra muharebelerinde Alınan 7Jl'h zlıısiz Almanyruıın mı;ı.k:inc h~ 
lı ve ımot.örlü kuvvetlerin miktn- bini idame edcm'yeceği ~ 
n veanahiyeti gizlenmişti. Bel- değersizdir. Muharebe cl~ tr 
çika ve Fraıısadaki ha.rekntt:a da. duraklamalara uğramadJn ı ~ 
sayısı 10 bini geçnniyen tank ve rnekted'ı" Aııca.k, asıl h<"-l ~ 
tayyarenin F'ran.sanın çökmesi- kı.ynaklar<lır: o kayıuı.klar. 

3
• 

ne bfı.is olduğu sanıldı. en büyi.ik mikynsbl harp l v -e 
Şark seferinde, zırhlı ordular tını ynş:ı.tır ve meçhul bır ,ıt 

ibaiıis mevzuudur. Alman tebliğ- 1 doğru dn uzatabil r. ,,. 
=====================''========::-:==:::::=====-::===~~ 

Devlet Linıanları 
Müdürlüğünden: 

J,,ıetı11e Un111nı 

İdaremiz işletme ~lıcsiııde münh:ıl olnn m:ıvnncılıklar:ı hariçten t 

ve ehil olanlar tayin c<lilcce~indeıı ı,u hususta evvelce dilek1,c ılc L 1 

:Mudürlügumuı.e murncanl e:tmiş ol .. ııl ı ın en "g('Ç b.r h.ıita zmfında ıd 
mize müracaat etmedıklcı·ı Uıkd,rclc lı. kl.1nm kaybetmış olacakl.ırı 

v· 
rnovnacılığa yımidf'n talip ol;:ınl:ırın dn gı ne bir hafttı zarfınd:ı Galat 

mrm han bırincı katıııki idaremiz t'!n P• kiurluk sen isine mü.ı-nc:ı:ıtl .. ı ı 

olunur. (9351) 

Siyasal bilgiler okulu müdiir/üğünde~ 
ı - Siy~ısal Bifgiler okulu se~nıl' sınavındc\ Jrn2~111anlurın ndln ı ;t 

yaptıracakları t.'lahhut \'e kefalet senedinin nuınaı ası Ankarada mı e• ıl 

binasında, tstanbulda Yuks<'k Öğrctı.ı 'il okulunda ilfın edılm şUr. V.ı 1~ 
nı!ısait olup ta nelınr! ol<ırak dcvııın etmek l liycıılerln ııcharılıı.:i };a 
ktızanamadıklarıııı müessese idarcs.ııdt'n sormaları Uızıındu" 

2 - Kaı.anıınlarııı ltat'l kayıtl.ırı yııpılnrıık okula alıııat- 1 el l 
closytılarındaki cvrnk ekı:ık ıstı V<'YU xıhh: mu ycnel rı ııcı c le'lJTicmı~ ı 

ları tamnmlamalnn ve taahhut "e kc1aleuiameleııni yaptırmnlrırı lfı 
Taahhüt ve kefalet scnı:tkrl için tC'shh rdıl n 4 ornC"k An' • ..ı.cl. mür 
de ve ı nnbulda Yüks<:lt Öğıctmcn OKUiunda llllı: <'<i lı t r. nu {,u 

ve kefalet· senetlerini t; n2ım cttirıniycnle · mue eye al n.ı 1 r. 
3 - Okuld:ı tedrisat 3 ikincil rııı ıııız •rl i g ıııu ba ! yııc.ıktır. 
Yenj talebenin btıtun evraldle lıeı r ber 2 tktncıtc rin p ır gunu 

cssescde bulunmaları lı\ıınıoır. c7836> c9301 > 

lstanbul Deniz llonıutanllifıl'uf ar 
Refah vapuru :ıehıtleruıden subay, cedıklı r b \ l' crlerd< n l 

(:ındn çocukları bulunan ailelerin acul!' komutanlı ınıı:.:a nı ı tl ı. 

c934'i 

· lstanbul JJefteı·cln1 llğından: 
Keşan ve ip in kauıları d ıh 1 nele bl J l k 

golleri ile Enez daly ı ve Meriç n h 1nın l manıı ıl < K 
dckı deniz cafuli ve m kilr ıkı kıızıuuıı hudud ı mtll d thılınd 
s:ıyd mah lll'ri balık rı umunun s.:.ac;l tc r bcdclınden "'" 20 t n 
seneliği kııpalı zarf u uli.ı ile tekrm 20 giın muckleth• nı·tt ı M , 

mu~tur. 

ı - Aıttınna 25/10/941 cum rtF.! ı guııu saat onda F.dl ne De 
lığında toplanacak komisyon huzurund ı y ıpıl• .tır. 

2 - Bedeli ihnle scnelicı 2828 J,ı ıJdı.-. Mu\ akknt tenun.ıt nkçc 

liradır. 

boylu, ihtiyarlık dolayısiyle in- B 
nşık yüzlü olan Hergelocinin c Üm h UT iye f ayr am l 
en bariz yeri gözleri idı. Seksen 

89 lıtanbul. 

3 - Taliplerin .bu arttırmaya girc:lıilmelerı için 2490 num r lı 

rı"un 4 tincu maddesi mucibince nrtt,rmnya gırnıegc mani bır h, 1ı b 

clu{tuna dair imuılı bir vesika ibrazı, 

4 - Teklif mektupları yukarıdl ı~ırlnci m dtk<lc yazılı saatt n 
saat evveline kadar makbuz mukab llııdc komi yon rcı: lıgine ver l 

yaınnda olduğu hnlde gözlen Fevkalade çekiliş plan 
gen~ cam gibi parlıyordu. Bir ·~~1:1!1ıır."~Jl'M~~~'i!''P~~~[;~~~~~Z~t;cR~~ gun kC?ıdisine ormuştum: l' 

- U a, Mannaris güreşi her 
halde çok çetin oldu .. 

O bana şöyle cevap verm~ti: 
- So.rm.ru, Moskof l!luharebe

si gibi oldu. 
- Dam.ek kıran kırana. ha! 
- Ben Bursa mağ!Ubiyetin -

den sonra deli divane olmuş -
tum.. Gece uykularım kaçmış
tı.. Tam on beş gün bütün a.~
biyeüınle M.annaris. güreşini 
ıbokledim.. Kazan dibine nasıl 
geldiğimi? Nasıl soyunduğu -
mu bilmiyordum? Hırsımdan 
gözlerlm ıka.rar.mı.'}t.ı. Bir an ev
vel ortaya atılarak Rü: temin 
ensesine yapışmak istiyordum. 
Hırsım o derecede galipti. Rüs
tem de bunu anlamıştı. Onu he
men derleyip topla!)'arak yen -
dhn.. 

- Rüstem, o gün iyi giircş çı
kardı nu ? 

- Çok güzel gür çıkardı ... 
Fa.kat, maneviyatı bozuktu .. 
Yeneceğmri yüzde yüz ruılamış
tı. 

- Y n Arap Said .. 
- Arap Said, n ziyade Et-

ihe:m paşadruı ve hemsehrilerin
den. utanıyordu. Rü. t mden 
daha berl>ad ed eğimi sezmiş
ti.. 

- Said, dayandı mı? 
- Hemen hıç! HüstemdeJl 

daha kolay yendim onu .. 

- ·-·· 

lkramiy.Ikranıiye/kra"•iye 
Adedi lı" kcırı Tutarı 

a Lira 

1 50.000 50.000 
ı 20.000 20.000 
2 10.000 20.000 
6 5.000 S0.000 

20 2.000 40.000 
40 ı.oon 4-0.000 
80 500 40.000 

400 100 40.000 
4.000 10 40.000 

80.000 2 160.000 

84..550 Yekfuı 

Tam bil~ 
2 Lirn 

Yıannı bilet 
ı Lira 

480.000 

1 
dlr. Posta ile gonöderikcck mcktuplıırtn indeli tanhhiltlii olmıısı ve ır Y' 

Askerlik işleri yen gunden bir gün evvel komisyona gelmis bulunmn ı 15ıımdır. .__.,.,,. __ -=:m::ıı::--=---- 5 - Şartnameyi gonnek ve hzl:ı mnlüm:ıt alın:ık isüy nlcr 'I. 

Beyoğlu Yerli Askerlik bcal mudüriyeUne miıraeaat!an ilim olun r. (9103) 
BaşkanlıOından: 

Aşagıda sınıf, rütbe ve isimleri ya- ~:aı~~mi&:::;;t::::ız:!:illi!m~~::?a~riil!E~'.:ll!,;:ıj~=::=z~=::::-> 

:1~r~~~=l~ylnnn (~:;~:~şubemize TÜRKiYE CÜ HURIYETİ 
Pıyade Aste4mcn Hu eyin oğlu z 1. R A A T B A N K A s 1 1smnil Hakkı (13479). . 
Piyade •rt:m. Cevat (14460). 
Piyade Tr,,'ln, Bekir oğlu Celfıl Al

kan (47078) 
Otc. Astegmen İsmet o •lu Alunet 

İhsan Gülbak (32194 ). 
Ote. Teğmen Nrt~ım o&Iu Mus -

tafa Ragıp (32.>29) 

"Yeni Sabahın,, "'ı 
ilan fiyatları 

Kr. 
Ba,<;hk maktu olarak 750 
Birinci sayfada saatimi 500 
ikinci " ,, 850 
Orüııcü ,, ,, 800 
Dördiincü ,, ,, 100 

DOKTOR _ _ _ 

H ZC MAL 
Lokman Hekim 

Dahiliye Mütehns ısı 

Kuru~ tnrlbi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Tiirk lirfl.&l. Şube "' 
Aians adedi: 24' 

Zlref ve Tlcart her n•vl baııktı tnuamelelerl, 
P.,. blrlktırenlere 21800 llra lkramlve verlvM. 

Ziraat Baaltaamda kumbaralı. vb ihbarsız tuamll .besablannda en 
az 50 lirası bulunanlara senede t defa çekilecek kur'a ile asalıdııtd 
plAna IÖl'e ikramiye d&fı~ecaktır 

4 aded 1.000 Llrahk 4.000 Lira 1100 a ded 
4 • 1500 • l.000 • 120 • 

150 Llraı11c 

40 • 

4 • eo • 1.000 • 11eo • 
40 • 100 • 4 .000 • 

eo • 

tı.000 Lir• 
4.800 
1200 

, 

DiKKAT: Hesaplanndakl pcı1'8lar blr sene içinde 50 liradan aıaJ:l 
d!işmiyenlcrc ikramiye çıktığı takdirde % 20 faılngzyle verllecekUr. 

Kur'alar senede dört defa 11 Mart, 11 Haziraa, ll Ey· 
lül ve ll BirincikAnon ta.rlbleriııdc çekilecıekUr. 

===..::=..::::==..:.:==============:::;::::===============:::.:;;:::::; 
Neşriyat Mudilrü: Maclt çetfl• 
A, Comaleddln Saraço§lu maUl•• ı) 


