
Fransız 
Alman 
Sulhu 

ılı A lmanyanın Fransa ile 
'"hal bir sulh akdetmekte 
:o~ büyük faydası. oldağucla 
11kôrdır • Bu faydaları, 

'WJı 1 laf ederek sulh yapma-
llıakt t . . . k a ısrar e mest ıçın ço 

1 
~i.ilıı'm sebepler bufonması 
cı~,,n gelir. 

,..____ _J 

lht'tt',yiıı Cnhitl 'ALÇIN 

~ ir müddet evvel, Fran«a 
~ile Almanya arasında btl' ~ 
tid sulh aniafjması ihtımaıi 
y dı surette mcv~uu bahıwlu
ıu du. Fransız devlet adnmlaıı
l(ı n .BerJin malıafili ıle yakından 
ıc;~ sları çok geçmeden ikı dcv
tıı arasında bir anlaşma 2kdi:ıe 
\' uuncer olacağı Umıtleriııi kııv-ı 
e cndiı iyordu. Fnkat aradan 
b~esce b.r zaman gcçtıgi haldu 
t.iu tahnunlerin amelı bır ·ıetiee
lak~hur etmediği gıbi ır jıiir;me J 
li ır~ılnrının da arlt.LSJ ıı silrlı. 
ltıat!a Almanlann h:gal altında· 
le<]t ransadn aldıkları şiddet!ı 
it rlcrin Fransız - Alman va
l~~aşmasınn ciddi bir mii.iu.ı. 

GÜNLÜK 

----

• 

~ ettiği bile söylendi. 1 
il} ~ur Fransız muhitlerinden 
t'atı~r eden fikir ve mutalealu- ., 

Core, Vichy ile Berlin ara- I . 
~aa suıhün bir turıu aktcdne- AK a EH Z O E K 1 MU H RE 8 El ER DEH RE S 1 M l E ~ ~ 
lıı nık esi şu SC'beblerden ileri g-el-ı"~~~'V'VV'V"o~~ 

e tedir: ~ •• • ~ • • ~ 
Aı~ir sulh aktednebilmek i •in ~ Govdes ne e 1 yaralı hır gemı ~ 

Şark c e p h e s ı n d e _ 

Hare atın 
hulasası 
Şark ceplıesinda harel "'tın 

ağırlığı iki mınt:akn. üzerinde 
tel•asüf ediyor: ı - ~losko
'ıı CC{lhesinclc, 2 - Oenuı, 
hölg-e inde. 

1'lo\ ı.osa cephesind Al
ın:: n tnarnı7Ja.rı çok !'1iddctli 
ise de Uus mukaHınıeti do
\'am t>fnıd~teclir. Mosko\n 
<•trafmd.ılti harekut Ja dalın 
b.tr mııddet süreot ğc l~nzi-
\'O>' 
~ 

0

enup bölgesinde Al~ın-
lar Hı rkof §ehrini almışlar
dır. Harkor, Sov) et s:ına)i 
~hirierinin en mühimlcrin-

' elen biriılir. Bunl<la b...r t:ınk 
fabrik ile müteadtlit tny
yaro fa.hrilrolnrı \'ardır. 
• Samaradnn geJrn ı.aberlc
re göre, Sovyct hariciye lm
miserlit;i ile cl~iler Mrleşıntş
ler<lir. Hiikiun "t erl,ammn 
hir kısmının lUoskovnd:ı. d:
ğ(•r bir J,1 mırun <'b 1\37.aıı 
da olduğu bildirihyor. 

ııu lann cıNIUp hiilg i ge
rile.rinclc l·eni orcJulıu- kur
may:\ çalış.tıklan nnlr ... ~lıyor. 
l\i ıre l Timoçenl O) a bu \"aı
zifonin veriJıniş olm:ısı !;Ok 
muhtanclclir. 

So\)fit: rin cenuhta dahn 
iyi bir miicl: fa.a si-.;t~ml tat
lıik etmek ii7.erc no tof - v 0-

:roşilen~rud V oroncsk lıat:tı
n.'\ çeldlmiş olmal.lM miim
J<iindür. 

~ Almanlar r--
rı ~;;K Of l 
·şgal edildi 
Moskova dış mOdafaa 
hatları 7 yerinden yanldı 

-o-

.... 

iDARE YERi 
Nunıosmaniye, No. 17 İstanbul 
Telgrn!: \'.F...Nl ABAH tstmıbul 

T}~LEFON : 20795 

Her yerde 5 kuruş 

Milli Şefin 
iltifatları 
Ankara, 25 (a.a.) -Riya

seti Cumhur Umumi KM.ipli. 
ğinden: 

Bayt'am münasebetiyle 
Rcisic..iimhuru.muza her ta
raftan gönderilen tebrik tel
graf ve mektuplan kendile-
Tinin scyahatta bulunrr la 
dolayısıyle geç alııın: 1. •ır. 

Belgorod da Ü~ ii Reısicümhur bu surc-t ' 
1 1 ibraz olunan baglıhk ve y- 4 

M J skma meydan rr.uhare ie- · gıya knrşı te. ekkürıer 1n n ~ 
\ beyanına Anddolu ajn nı i 

Sinin kat'f S8fhBSI başladı 1 Amerika Bahriye Nazırı Albay .. ~em,.::;bnışl"ı 'ir. "" o-c> 

tazyjk'er tu rnıntakada Knox 

teksif edi ıyor 1 

Bcrlin, 25 (a.n.) - Alman• 
orduları baş kumandanlığının 
tebliği: 

Harkof 24 İlktesriııde alın -
rnıştır. B.:: suretle en mühim si
lah sanayii ve iktisat merkezle
rinden biri Alman kıtnlnrının c· 
linde bulunmaktadır. 

Ayni giin Alman kıtaları Har· 
kofun 75 kilometre siınal doğu
sunda Belgorod münakale ilti -
sak nol<tnsını zaptetmişlerdir. 
Mosk()1)(ı meytl.a,ı nıuharebe.ii 

başladı 

AmGrıka bahriye ftazırı 

---»ot<---

" En k _a oir zamanda 
musademeyi intaç 

edecektir,, 
Stokholm, 25 (a.a.) - Mos • 

kova meydan muharebesinin Vaşington, 25 (a.a.) - Ba.h-

M. EDEN 

~~ayadn esir bulunan yüz bin-ı ı:: 
t<:e Fransızın serbest bırakıl-

~:ı ~~a~~~~ ~~;~ ~~~~s~ ry · ı·d -ı ' n r f "ı ı· d a re sa b ı k Komuta n~ı 
kah.da bir ~ağıdın imzn!~nması enı am ar u 
~ a ıl olacagı akla gelcbılır. Fa-

kat'i safhası başlamıştır. Nisbi riye nazırı alba.v Knox Japonlu
bir sükünla ge en bir haftadan rın yayılın l programından sar
sonra Almanların mlithiş harb 

1 

fınazar etm yeccıderini söylc
fıleti bir kere daha harekete geç mi. tir. Albay. bu programın Ja
mi.~ ve tabiye hareketlerine hiç ponya ile Amel'ika arasında bir 
ehemmiyet vermez gibi görün·~- çru1nşmayı intaç edeceğini ve 
rek, doğrudan doğruya hedefe müsademenin· 24 saat uırfmda 
varan yollar boyunca, tazyikini vukua gelmesinin muhtemel ol-

. duğunu beyan etmiştir. Albay, 
bütün kuvvetiyle Moskovn. Uze· bir mnkalesinde, Uzak Ş3rkı in
rine tevcih etmektedir. 

Resmi malıimata'göre, Ruslar, filikc hazır bir barut fıçısı diye 
40 kilometrelik bir s.ılıa dahilin- tavsif etmektedir. 

en 
söylüyor: 

-o---

" Rusyaya yard ım değil, 
müşterek mücadeleye 

iştirak mevzuubahietir,, 
ıı;t, Petain ile Darlnn·ın Fran- ıto« t t d d 1 

~~~~e;;~~!:hrt~f.!;~ ~:7::::d:~aw~~- Y ur aş 1 ara ve a e ı yor 
e}J ~zdır. ;Almanlar ise buglın • 
tukl"inde bır rehıne olarak tut- kişi kurşuna "Yüksek emniyet, duygu ve nJayışia ve kevmatti 
Rı._ı_arı ve Vichy'yi tazyık hu- dizildi ., 
~"()unda bir alet makamında yardımlarınızla vazifenin yapılmış olduğunu gör-
Ullanclıklan yüz binlerce I<'Tan- --<>-- mekten duyduğum zevk ve iftihar hudutsuzdur,, 
~z genemi serbest bırakmak is- Bunların arasında yedi 
m~er. Bu harp esiri Fran -
~ar sadece bir rehineden iba- tanesi kadmdır 
~t de değildirler. Onların Al - Londra, 25 (a.a.) - Silah 
"'zanyada kalması demek Frnn- taşıdıkları için üç Fransız da 
~:z ırkının zayıflaması elem k- ha 1aırşunndizılmışlerdir.1dam 
r~r. Bu yüz binlerce esir ailele- hükmü, ~"'ransa ışgal ordusu 

Örfi idare Komutanı Korg«-nernl Aıi "Rıza Arhııılml mebus
luğn seçihn~i dolnyısiylc Komuhmlık vuzifesinden nynhmştır. 
Bir seneye yakın hir zıumuıda.nhc..-i Orfi İdare mmtukasında bli
fün \atruıdu~lann sııygı \'e 5e\'gilcrini kazanrnı~ olan sa)ın Ko
mutaıımuz, yurtclaı;lam şu veda.ıııınw.)i gömlcmıiştir : · 

~ne inde edilirst! yarınki Fra.n- kwnandnnı tarafından imza-
S<mın kuvvetini tcşkıl edecek lanmıştır. 
focukları yetiştireceklerdir. On- Budapeştedcn gelen haber-
1~r Almanyada ne kadar fazla ler de komünist propagandası 
llalırlarsa istikbalde Fransa bır yapmaktan suçlu aralarında 3 
ecıtebi istilasın karşı 0 kadar kadın bulunan sekiz kişi de ö
~Yıf bir mevkie düşer. iüm cezasına çarpıldığını bil-

ta
Bundan başka, Almanların diriy<>r. Mahkeme, yine ayni 
.hınil edecekleri sulh şartları suçtan dördü kadın olmak ü-

~~tain ile Darlan tarafından pı>k zere 6 yahudiyi daha idama 
a.Iı~enabnne diye kabul ve ilan mahkiım etmiştir. hükümler 
~ılsc bile Fransız milletine pek infaz olunmuştur. 
agı el ~ · .. h · 300 J1olonyalıııın rnezanndan 
h-;. ı· ve acı g ecegı şup esizdu·. bir a\ "" toıırak 
QOY}e olmakla beraber İtalyanın :.. 
~Uğber olması ve sartlari knfi Londra, 25 (a.a.) - Polon-
~~!·cccde ağır bulması da pek ya adliye nnzınıun cenaze 
ınuınkündür. Demek oluyor ki merasimi yapılmıştır. Alman-
131 erlin ile Vichy arasında yapı- lar tarafından kurşuna; dizi-
acak bir sullıün hem Fransayı len üç yüz Polonyalının mc-
lı:ın İtalyayı hayal sukutuna zarından alınan bir avuç top-
:Ugı-amasından endişe edilebilir. rak, tabutun üstüne serpil- Ali Rim Artunkal 

Bir Alman - Vichy sulhünün •;m::iş:ti:r:. =========~;::;~::::::~~;:~~~~~ ~13ka mfıninlarln karşılaşması da !il \ 

Örfi İdare mıntakasındaki vi
layetlerin sayın halkınn . 

On bir ay kadar Örfi İdare ko
mutanı olarak aranızda vazife 
gördüm. İlk vazifeyi ele aldığım 
zaman neşrettiğim beyanname
deki temennilerimi; asil ve te
miz Türk ırkına ve onun her sı
nıf ve meslek sahiplerine mah
sus yüksek emniyet, duygu ve 
anlayışla ve kıymetli yardımla
rınızla tama.men yapılmış oldu
ğunu görmekten duyduğum 
zevk ve iftihar hudutsuzdur. 

Sarsılması ihtimali olmayan 
bu milli vahdet varlığının mü
teza;it feragat ve fedakarlık
larla devam edeceğini yakinen 
anlamış olarak ve bunu umuma 
da ilan ederek sizlere arzı veda 
eder ve saygı ile hepinizi selam
larım. . 

Sabık örfi İdare Komutanı 
Korgeneral 

A:li Rlza Artunkal 
6~la gelebilir. Almanyanın şim- bir Alman diplomatı ağzından daha yumuşak ve Almanyaya 
dıki halde gb·Ji tuttuğu, ilan et- kaçımuştır. Hattü, bu muhitle- daha mütemayil bir Fransız hü-ı 
~ek istemediği bir fütuhat ve rin iddiasına bakılırsa, bu dip - kıimeti kalamaz. ~~~=====::==-~~...,..., 
ıstilfı. pJUıu olması muhakkak ıomat şu sözleri de söylemiş: 1 Binaenaleyh, sulhün akdi .""._._..._._...__.._...--111111111_...-~ 
tcaakki edilebilir. Almanya bu "Atlantik sahillerini biz kati- Almanya tarafından arzu edil· Fransa da 
Plam ancak nihai zaferden son- yen bırakamayız. Bunun ancak mediğine kat'ir bir emniyetle 
ra, bütün Avrupa nyaklarınm bir yolu olabilir. O ela Fransa - hükmedebiliri1... Bundan başka, 
alttna serildiği ve İngiltere :ile nın bizim politilmmıza halisane Almanyanın Fransa ile derhal 
luııerikanın mUmaneati kırıldığı ve tam bir surette iştirak etme- bir sulh akdetmekte çok büyük 
'~kit açığa vurabilir. Halbuki sinden ibarettir. Bunun da ma - faydası olduğu da aşikardır. Bu 
§ırndi Fransa ile sulh yaparsa nası Fransanın biiyük Alman faydaları, istihfaf ederek sulh 
~abu plfını vaktinden evvel belli Reich'i içinde eriyip karışması yapmamakta ısrar etmesi için 
~rıtek yahut Fransaya karşı tn- demektir.,, çok mühim sebepler bulunması j 
d amen tatbik etmemek şıkların Bu 6artlnrı kabul ettirebilmek lilzım gelir. Bu sebeblerin Al -

an birini tercih mecburiyetini için de Almanyanın Rusyayı, fn- manya tarafından kfıfi ve makul 
duyacaktır ki bunun ikisi de işi- giltereyi ve Birleşik Amerikayı bir surette izah edilmediğini de 
:Oc gelmez. Onun için Fran..,a ile J;:at'i bir mağlubiyete uğrntma- biliyoruz. İşte bütün muhake -
8Ulh imzalamaktan ise bu sulhü sına ihtiyaç vardır. Binaenaleyh me ve mlilihazalara temel hizme 
tehir etmek en kestirme bir ça- Almanya ile Fransa arasında tini görebilecek müsbct esaslar 
ı e teşkil ediyor. sulh aktedilememcsinin sebebi bunlardır. Bunlardan bir netice 
Şimdiye kadar Almanya Al - şu suretle htilasa edilebilir: Fran ç.ıkannak herkesin kendi akıl ve 

ıı~se ve Lorraine vilayetleri ile sayı bir devlet hatta bir millet mantıkına kalmış bir iştir. 

. . . :...._.,.t \ . .. • • 
~1rna1 vilayetinin bir kısmını sıfntile yok etmek emeli! HüsoJin Calud YALÇIN 
kat'i surette ilhak ettiğini ilan Bu mütaleanın hakikate tama 
eylemiştir. Nazi Alma.nyası ci- men tevafuk ettiğini garanti e- B U G ON 
hanşümul bir devlet haline gel- demeyiz. Hatta kısmen ve ne 
n:ek emelini beslediği için bil - dereceye kadar doğru olduğunu 
tltn Atlantik salııllerini hüklilll bile yakından bilmiyoruz. Yal- Harbı'n dog"'urdu"u meseleler 
Y<: nüfuzu altmda bulundurmak nız Hür Fransız muhitlerinin ~ 
1~ter. Almanya serbest bir de- tezi sıfatile buna bir kuvvet ve
~ll~duı.ı şimdiye kadar mahrum rerek muhakememizi tenvir hu-
1~1· Harp içinde bu denize doğru susunda bu iddiayı göz önünde 
hır P ııcerc açmağa muvaffak tutuyoruz. 

Sovyet 
müdafaasının 

esası 
<'h,\u.,tur. Bunu kendi nzasile bı- Her halde, muhakkak bir va
l'<tkı p geri çekilmesine imkan kıa varsa o da Vichy ile Berlin 
"ar nudıı ? arasında bir türlü sulh yapı la-
k Yine hiir Fransa muhitlerinin mamasıdır. Vichy makamlarının Yauın: 
.;a.uaatiııe göre, Almanyanın ser bu sulhil son derece arzu ettik - Emekli General K•mal Koçer 

st d<'nızler kenarına kadar gc- leri de muhakknkt~r. Ayni zn.- 2 inci sahifede 
: lem k arzusu mevcut olduğu- manda Almanya bıç bir zaman 

u B ikan ın mleketlerindeki bugünkU Vichy hükfunetindeıı' 
. . .. 

-o---

Harp mes'ulleri
ne ait dava dos

yası 100 bin 
__ -~sayfa! 

4S4JL..D ............. 

Paris, 25 (a.a.) - Adliye na
zın M. Barthelemy'nin Petit Pa
risien gazetesinin Vişi muhabi
rine verdiği izahata göre, hıirı> 
ve mağli'ıbiyet mes'uliyetlcrinin 
ittiham dosyasındaki vesikalar 
topyekun ıoo bin sayfa teşkil 
etmektedir. Riom1da aleni mu
hakeme, 1942 yılı bidayetinde 
ba.şlıyacaktır. Bütün diinya mem 
lcketlerindc bulunan 650 şahi -
din dinlenmesi icabcdecektir. 
Riom yüksek mahkemesinin 
1942 ilkbaharında. karnrını ver
mesi beklenebilir. Suçluların Po 
urtalet kalesine nakli, yapılma
sı icabedcn hazırlıklar yüzlinden 
1 sonteşrinde vukua gekıeektir. 

Hitler Kont Cianoyu 
kabul etti 

Führcrio umumi karargahı 25 
(n.a.) - Hitler knrnrgiihında 
bugün Ifort Cianoyu kn6ul et
miştir. 

<le, bu muaz1..am taZ}ik ka:rşısm· Tokyodaki hana11t 
da gerilemektedir. Tokyo, (a.a.) - Japonyndn 

Alman ileri kuvvetleri, cenup Aımerika bahriye nazırının süz
yolu üzerinde, }.falojaroslavetz'i leri, gayiz mahsulü olarak tav- l.1ondrn, 25 (a.a.) - Dün. a· 
g tikten sonra. Nara - Folinsk sif edıliyor. Bazı mahfilleıxlc Ja vam kam ı.ra.c;ında, M. Eden, 

kns ba ına varmışlar ~c Al rJ· ev pom nın Ailıcrika • tngıltere - R ı yam le ted ;.,rı ootiin tankla 
ka istasyonuna yaklaşmuılardır. Çin \C Felefl}enk Hınctı t nı ço..:m rı \C butun ta~an.-ler.ı elde ede-

Berlin, 25 (a.a.) - Sarih araş beri içine alın.makta olduğu hnk c~inı sövloou tir. 
tırmalar neticesinde, 22 ha?.iran- kındaki kanaat mnunıidn Bu M. J<Jdeu "Husy"y<l yal'dım " 
dan 30 evlfıle kadar 200 den faz- kaynaklar, Pa.sıfık sulhiinun tabırinin b,ı.kiliate u.vgwı olma
la Rus fırkasının imha edildi~ıi muhafazasına karar verilip ve· dığını, zira nuiştJ''' k mücaclelc
anlaşılmıştır. Bu fırkalar ya rilmiyeccği işinin Amerikaya a- ye iştirakin meV;i.lıuballı> oldu -
kam ilen imha, ya. esir edilmiş it olduğunu söyliyorlaı · ğunu bclirtmiştır. 
veya o kadar nğır bir inhilfıle Jnpon.\udıı hazırlıklar Jaıton)'llya mü~ •• uiıld3 
uğramıştlr ki, dağınık küçüle Vaşington, 25 (a.a.)- Ayan- buhınuJmı) n.c: it 
birliklerden ibaret kalmıştır. dan Peppcr beyanatta buluna- Lomlra, 25 (a.ıı ) ... o,:.h 

J{nkı zırhlı olmak üzere ":?60 rak demiştir ki: "Japonya Ame- harp ınıW.emeai l! .ı c: e .ı -
fırkanın ve daha bir ~ok birli _ rika tarafından derhal abluka- zert> Arka.njol yc.luııun 'l ıtnbı 
ğin tahrib edilmiş olması, Rus ya alınacaktır. Bu suretle Japon c<l lnıesi. Jrtpouy~ hai k da Lit· 
kıtalan için. ağır bir kısmı esir yaya her taraftan gönderilen bik edilen siy~Ue aL dar ol
edilen milyonlarca askerin ziyaı harp malzemeleri kesibnelidir.'' ınadığı, Aıne.rika mn.hiellerinde 
demektir. Diğer taraftan Japonyadan isrKrla söylenmektedir. 

Moskova müdafaa 1ıatlan 1 gelen Amerikalılar, Japonların Diğer t.a.ra.f't.Nı, Japonyaya, 
yerinden yarıldı harbe hru>.ırlandıklarını, hatta, Ru ya ve Çin zararına darak , 

Stokholm, 15 (a.a.) - Gene· hepsinin hava akınlarına karşı hiç bir m~fu1ıl·ta bulunu
ral .Jukov'un tayini, Sovyetle - koymaya hazır buhınduklannı lamıyacağı a.~kiu-dır fü lar, li 
rin, hiiki'ımet merkezini tehlike bildirmişlerdir. . . . ner tonluk iiç ta.ııtı nU2. kınn::ı. 
de gördüklerini anlatan gayet S. ~•·I~ Japon elçı ıle gorii."jfü gemisini elclc bamr tutıoakta \:e 
sarih bir delildir. l \ a.'}ınglon. 25 (a.n.:) - M. Arkaııjol limımı. blitün loş de-

3 Ü 4 d ) 
(Sonu sayfa 3 ıutun 3 de) (Sonu sayfa 3 alitun 3 de) 

(Sonu sayfa a tun e ------------- ----

l ŞARK CEPHESİM~~~~ 
Almanlar Harkof mıntakasında bir köye giriyorlar 

~---
Sovyetler ~ 
bildiriyor: ' 

Cil. Jukofu 
beyannamesi ---

Halk, Moskova müda
faasına davet edildi 

--o-

Alman pişdar laı·ı ı 

Mos ovaya 25 kilometre 
mesafede bulunuyor. Cenup 

1 
cephesinde yazjyaf rnııamati-

ni muhafaza etmaktedir. 
:Mosko"-a., 2TJ '~> - :t.6 ilk 

te§rlıı Sovyet eahılll tı8hüği : 
Geceleyin kıt'al~ Do

not:z havzaaıod-. ~w. Mo
jaisk ve Mojaiıılk., Maloy&J'OSla
vN.z ~iminde ~ çar -
Pl6mıalardır. 
Almım ~ 26 ~ 

mııs&fede 
s•~kbolm, 25 fa.a.. )- M,()s. 

lkovaıw:ı miidafveD.ll meımur ~ 
lan genoNll JuilıDt nıdyo ile bir 
heyarmaımc nr.~nıdanıık ba.lktan 
hUkfuud. ~ QOlı_lUU. kn
<l~ uıüda.faa Cl&Aıa•nıi ınlo!ni§ 
''o A.Lm:ı.n p~ re 25 
ikilome.b~ hir llMJl&fede 'bulun 
ôuk\ nru sovl 



:l 

:i:nzan: A. Simone 

v ma 
Lon 
I n 
ı ı 
dair n i 
nı ifade ederdi. 

Ch:ımb rla n 'in t k iflerinin 
knbulune mukabil f'ransız • .a
zırlarrıa Fran ile L giliz eı
kanı h rbiyesi arosınd i k nuş 
m:ıların tcv i edilece ~i vfıdo •ın
mu tu. tıhamlnnnı Bonnc-t n 
alan Fran z matbuatı hnkıkı hır 
askeri ittifakın akd dilm "ui 
talep ederek İn ihzlcrin canmı 
sıktılar. !<' kat Bonnct ile Da a
dıer knbin"lerine Londra anlaş
masının en m 11kfık p rcaJar nı 
yutturmak için anlaşmayı şi
şirm e muhtaç id ler. 

Londrada J·nbul edılen siycıset 
eı tesi sene ?.arfınd Fransa ile 
lngilterenin mlinasebetlcrine ha 
ki n olmu tur. 

Bonnei Parisc avdet edince, 
kendı kligınc dahıl g zetecılere · 
tam icap eden ps koloJık and 
Çckoslovakyayo. bır muta\ assıt 
göndermiyccegıni iı.ah etti. 

Bu konuşmalar ncticcleuir ne
ticelenmez, Çekoslo\ nkya kah·· 
nesi Ur.erinde ilk tazyik tatbik 
olundu. Fransız mur hhası De 
Lncroix ile İngiliz orta elçisı 
Newton Çekoslovak~ a ba,.svel ıli 
Dr. Hodza'yı ziyaret ed ek onu 
Hitlcrln ajanı H n ın ı müza
lterelere p;iri.']lllck içın sıkı. tırdı
lur. 
lo~iltere ve Frnnaanın tavır 'e 

ha::eketinden cc arct b:ılan Hen 
lein SUdetlcrin talep! rinı Knrls 
batta on sekiz maddelık brr r.•4· 
tuk ile tcsbit etmi ti. Ç ko. 1o -
vni vamn Alman kısmını mutal 
nazi asaslarına göre mul ar 
bir arazi haline getirmek isti -
·yordu. 

Mayısda, Milletler Cemiyeti 
meclisi meşru lspany:ı. bük( !le-
tinden müstacel b"r müra ut 
karşısında kn.ldı. Cemiyetin ge
niş holü seyircilerle tıklım tık
lım olmu tu. Hariciye nazırı Al· 
'\-ıırez Del Vayo İspanyol cüm -
huriyetinin dava ını iz..-ıh ettı. 
Hitnp ettiği on üç ecnebi nnzır 
ve birliğinin eke riyeti bu s07. -
leri dinlemek znhmetini bile ih
tiyar elmedıler. Cümhurıyetci 
1sp:ı•1ya mütearrıza karşı kollek 
tl.f yardım vadeden Milletler. ~
miyetinin 16 ıncı madd.esmın 
tatbik edilmesini ıstiyordu. 

i .ord Hnlifn.x'm barid sesi Bil· 
yük Britanyanın lsp~nya !"~r~b 
haslarının tekliflenne ıstır.:ı.k 
etmiyeceğini beyan etti. Mutad 
iki sıra düğmeli koyu liıciverd 
kostümUnü giymiş bulunan Gc· 
orgcs Bonnrt Halifnx'ın verdiği 
hükme i tirfı.k etti. Nefret verıci 
bir nezaket ile, hatta nefret ve
rici eseflerle söz söyledi. Nevmi
dane mücadele Uç celse sürdü. 
Bu çok rikkat verici bir trajedi 
sahnesi idi. Nihayet Sinyor Del 
Vayo'nun meclise takdim ettiği 
karar sureti reye kondu. Lord 
Balifnx'ın ve Georges Bonnet a
ğızlarından çıkan "hayır,, keli
mesi ölü sükutun içine bir dar
be gibi düştü. Dinleyicilerin fi. 
zik gerginlikleri adeta taham • 
ınfil edilmez bir hnle vasıl olmuş 
tu. Yalnız Sovyetler hariciye 
komiseri Maxim Litvinov meş
ru İspanya davasına müzaheret 
etti. 

Benim yanımda bir tsviçre 
gazetesini tC!'llsil eden genç bir 
kadın haykırmnğn. başladı. Sin
yor Del Vayo ile muavini ölü 
gibi sapsan, fakat azimli suret
te dimdik, salonu terkettiler. Ha 
vadisi gautcye yetiştirmek için 
telefona koştum. 

Bonnet, otelinin koridorun
da sıkıntı içinde ve üzüntülü 1 
bi; kaç gazeteciye, ~~~a. tUrlii 1 
hareket etmek kendısı ıçın ka
bil olmadığını, fakat İspa.nynnın 
Hitlcr ile Mussoliniye şikar ol-ı 
ma ma Frnnsunın mtisa.ade et -
miyeceğini iz.aha çalıı)'ordu. Bi· 

1 risi haykırdı: "Siz İspanyayı 
katı ttiniz!,,. Bonn t bembeyaz 
ı· di ve d rhal ö .çclerinin Ü· 
z ·rin<l bir de\ ir ~aparak arka-
ım d dil. 

Dikkati nnu Almanya Ü7erin
d,. to ' v k ypııi bir vak'a i e 
knrıstı. Bitler /\ l n (',('k hu-
011 lnrınn b · y·· bir or yı 

dı. Çeko ıov y va b'r "'ıil um 
yakın goril üyor u ı 9"~ ': .• i 
mnyı mda, Ç ko 1 -ık\ a h ı 
ku!"ln+i brn:'i ~,,f h rlik ilin 
etti. 'T'rıplnr c1in1omotların yer ncı 
mi kni olacaktı 7 

Fronsız lTn irivc- c areti e 
citt"m. Orrı1a v"il•r 1t bir IItemur 
t ı.rnrpıd k 1 " lildim R a 
B rlind ki Fra z firino "Il 

g '•n son t ~ nam l r· b'I· 
d · leri h b rl ri ,. rrli Tel -
yrafl nn muh viv tı manva
nın C k hududu · "nd c:

11 

ha?.ırlıklar yapb w ı t yid rrli-
yordu. En on bir te f fn · · 
sc firinin RE-fa et me"."l rla~na 
memleketi terk tmeye aletıi ha
zırbkJnr van::n lannı emrettiği
ni b'ldirivordu. 

ir kaC' rn.a.t sulh terq7irlC' 
rıH'allik bir hulde !· 1nı Hitl r 
bö' le> hi{' b"'klcnmedi hir ı 1 u
kavemet karsı mdıı g ci. ç kil
di (' ko~ıo •(IJt\ l\Va hücum ınu
vı.kknten lx-rt:ınf C"dilm"c;ti 

Hitler IRhil'lt!'J."tll ve Yurros -
lavvanın vaziy tlcri ı~cndi pı·n
Jannı teshil ·,.tmPqine rağmen 
bu l'Oktn.d m ·· mn t <Y(»; lt°'I'1"1iS· 
tir. Fransadnki 1 • istnn sef"t i. 
Bonnet tarafından davet edi'diği 
zaman, şa '"t Fransa Ceko!'11o • 
vnk vı ınUdnfan icin h rbn la
)'<'m edecek olursa I..elılilcrin 
Fransava. milw.heret etmiVCC'C'k· 
lerirıi ve hiç bir 7..aman Sovyet 
oı:ıkerlerinin Lchistandan gec · 
melerine izin V<'rmiyerc>klerini 
:bat'i surC'tte beyan etti Yu~os
lav ·a sefiri ise Basvekil Stov::ı
dinovitch'in yeni imzalanan l•a] 
yan • Yugoslav uzlnsmnsile p k 
mc.'mnun ve miifteMr buhınrlu
ğu hakkında hic gl'nhP hırr.k • 
madı. Fran abu taraftan hic bir 
yardıma intizar edemezdi. Ru
nın.nya sefirinin beyanatı Leh ve 
Yugoslav arkadaşlarının beya • 
ııatı kadar keskin ve kat'i olma
maklo. beraber bir takım ihtiyati 
k&.yıtlar ve itirazlarla dolu idi. 
Frnnsa Rumanyayn da güvene
mezdi. Viyanamn dersi kUçük 
devletlerin hnbralarında henüz 1 

pek taze bir halde duruyordu. 
'fubiidir ki Bonnet ijmit kırıcı 
haberin etrafn yayılmasından 1 
pek müteezzi oluyordu. 

Bonnet'nin üç sef ır ile konuş
malarını Bitlerin t mil teferrü. 
atile haber almış olduğu şüphc- I 
sizdir. Böyle olduğu halde hU
c..um etmedi. Neden? 

Winston Churchill şöyle de
mişti: 
Eğer zannettiğim gibi, harbin 

bnUne geçilecek olursa bu kol ~ 
Iektif emniyetin iptidai ve tesa
düfi şekli snyesinde vuku bula
caktır. 

Şüphesiz ki 21 Mnyısda tesa
düfen böyle bir şekil kendisini 
göstermişti. Çekler seferberlik 
yn.pblar ve mukavemet göstere
ceklerini aşikar surette anlatb
lar. Berlindeki İngiliz sefirinin 
azimet hazırlıklarını heyecan 
ve:rici bir surette yapması Bitle
re İngiltere ile Fran anın Çe • 
koslovnkyanın yardımına ko!':a • 
caklan znnnııu ver U. 

' (Arkası var) 

Bu bOyQk servetin ziya
ına kafi mıktarda buz 
bulunmaması sebep oldu ..ıı:-:a ... ...., .. 

· olan izciler ı
............... ·~ numına Milli 1 

ıy('te e'bedi bag-
lılık t tı yapaca.kla.rdır. 

S t 111i.> S m n pazarın-
da to l n cak ol n ilcr nlay 
halin ı.re' etle Ulus meydanı 
na .ler ve ?.afer ab"d si 
et fında. ~erl rini alacaklardır. 

Billldan başka ayıu saatte 
gençl 'c n::ı.mına bir heyet Et
no - ya müzesine giderek Ebe
di Şef Atattlr t'iln muva.k.ka.t 
kabirlerbıe çelenk koyacaklar • 
dır. 

Ulus meydanındaki izciler sa
~t 13 te ihtiram vaziyeti alacak 
ve An • ra radyosu v tasile 
neşrcd Iecek ola.o istiklfil marşı
nı hep beraber söyliyeccklerdir. 
Bunian onra Başvekil Dr. Re
fık "· ydam Bayramı bir nutuk· 
la aç aktır. 
Ş • · ıizdc ~apılaook nM'm6İm 

Cün.huri •et bayramı şehr:i
m.i7.dc de pe { par1nk bir şekilde 
kutlulanacaktır. 

Bu münasebetle şehrimir.deJd 
Halkevlerınde mernaimler ter
tip edilm· tir. 

ARBIN DOGURDUGU MESELELER 

S Si 
• • 

gı ı 

ordusunun ıbüyük hava oroulan 
ovyet ordusunun, yurchm na sahip bulunduğunu göster • 
h r karış topra.ğlnı mtida- mektedir. Hava kuvvetleri, mal-

f:ı ederken uğr dığı zayıat, bir , t 1... ·b· 
cok muharrirlere, neden bu or· zeme ve ınıüret euat gı 1 asri 
dunun geni ımlkyasta geri çe- meydanlara da müfte.kirdirler. 

Bu mehib ordu, ya.buz müdafaa 
kilmcdiğlni teıılcidf:ı vesile teşkil mak.sadile vücude getirilmiş ol
e miştir: Ordu, yıpranmak, ge-
riledikçe hız nlınak sayesinde , sa hile, g:ırp sıwr.larında yetesi 

teGfsler kunnuştu. Bugün, bu te 
taarruz ka iliyetini iktisap e- sisler mfuttevlinın i~tifadesine 
der; hasım ise, üssünden uzak • terkcdilmişlcrdir, tahrip edilmiş 
laştıkça güçlüklerle kar 1 ş.ır ve olsalar da, az zamanda tnmir ve 
taarruz kudrcti.ıi kaybeder... islfilı eclileb"Iirler. Nitekim, son 

Bumda doğru b r karar ver • uh bel 
mek irin ilk önce arkada kalan qıfte meydan m are erine 

~ b:Jılerco Alman uçağı iştirak etr 
kuvvet kaynakl.ll1Illll zenginli • ttniştir ve şüphesiz bu filolar, ar 
ğini gözde bulundurmak icabe--
der : dı geçen üslerden havalanmışlar 

A ;.ks a makam
la bu hua r; a ye i 
tcd ·rıer alaca 

Son Z" anlarda. . ehrimizin 
muhtelif emtlerindeki bakkal • 
hırda gaz bulunamrulığı ve bu 1 
yuzden halkın sıkıntı çektiği gö
rülmektedir. 

Bazı kimseler de, yaz mevsi
minin geçmesi dolo.yısıle aı tı:k 
snrfed v n filit ve filitoks gi
bi maddeleri çok yüksek bir fi
yntıa sa.tın alarak kullanmakta
dır. 

Bu vaziyet alakadarların da 
nn.zan dikkatini celbettiğinden 
bundan böyle petrol tevzin.tının 
daha muntazam bir şekilde ya
pılınası için tcdbırler alınacak • 
tır. Petrol Ofisi unmm mooürü
nün Romanyada: yaptığı te
maslar neticesinde halkın ihti · 
yacını karsılıyacak miktnrd:ı. 
petrol ve petrol macldelenrun it 
hali temin edilmiştir. 

Namık Görgüç'ün 
• • 

segısı. 

Cümhuriyet gazetesi foto mu 
habiri Namık Görgücün hazırla
dığı Ropoıtaj ve H8disat fotoğ
rafları sergisi dün saoo.Iı snat 
15 de Eminonü Halkevinin eski 
binasındaki salond Re§a,t Mi· 
maroğlu ta.rafından açılmıştır. 
Sergide 925 fotoğraf teşhir o
lunmaktadır. Arkadaşımızı bu 
muvaffakiyetli eserinden dolo.yı 
hn:nı.rctle tebrik ederiz. 

Haliç tezgahlarında gemi 
inşa olunacak 

Münakalat vekaletinin vermiş 
olduğu yeni bir kararla bundan 1 
böyle Haliç havuzlarında küçilk 
gemi ve motör inşa edilecektir. 

Bu karar üzerine K-arabük 
demir ve çelik fo.brilmlnrıle ya
pılan görib_.meler müsbet. netLce 
ler vermiştir. 

İnşaat kararı üzerine ıküçük 
deniz nakliye vnsıtnlannı hariç
ten getirmek külfeti ortadan 
!kalkmış olacaktır. İn.şaata pek 
yakında başlan ca.ktır. 

a) Rll!'yanın nilfus kesafeti iba dır. Ruslar, meınlcl·et dcrinlik-
tıya doğru gittikçe artar, !erine doğru bu tesisleri tertip Hapishaneden kaçan 

b) Garb, kültür bakımından et.m..iş ohnnk şart.ile, havalarda. mahkumlar aranıyor 
çok Usti.indür, • hayat eseri gösterebilirler. Kış 

mevsiminde yeni meydanlar ih- Üsküd r müddeiumuınilif;>i 
c) Sanayi kombinn.ları içinde zan büyük külfettir. liUSUsile , bayramın ilk günü kaçan iki 

tesis edilmekle beraber, öteden- hava tehditleri yUzündcn her ha; mahkfunun nranmnsına şiddetle 
beri san'at müesseseleri gaııb • va bölüğüne bir meydan yap.. devam etmektedir. 
tadır • mak bahis mevzuu olan bugiln- Her iki katilin de muhtelif 

d) Maden kaynaklan da bu • kil durumda güçlük arttıkça ar 
rala.rdadır V'e işletilmektedir, tar. Bir meydanın Cb'adı 500X pozlarda fotoğrafları çoğaltıl • 

e) Zengınce mesk(ın mıntaka- 50 metre olduğu kabul ediliyor. mış, bütün karakollara dağıtıl • 
l:ı.r, birçok cihetlerde terakki ve Meydanlarda n..'lf.l..<:.Ü defi ve tanl mış, ayrıca bütün memleket za-

h- _..ı. ı ı~ bıtnsına telgraflar çekilerek ya-inkişaf a maz ı.u-uır ar, (Sonu sayfa 4 stıtun 4 ae) kalamnalan bildiıilıniştir. 
f) Ukrayna gibi, dönyanın an =========================== lban olmaya namzed bölgeler , 

memleketin iktisadi hayatında 
en büyük tesiri haizdirler. 

g) Binterland, mahrecsi1..dir . 
Leningrudm elden ikaçınlması, 
Baltıklo. ve doruuımamn büyük 
kısmile alakanın kesilmesini in
taç eder. Kırımın düşmesi ise, 
Kayı.deniz filolarını üstlen mah
rum edebilir, 

h) Rusya, nüfusunun 20 de 

Bay am 
kararın 

a arasız ka ı ca, gözleri 
ve oda arka a ının 49,5 

lirasını ça mış 
hırını. · · siliih albıuı. aldığı halde de 

. Suçlu 15 • 16 yaşlarında bir eo- Ianmı karakolda çıkardım, Ahmc-
8 milyoııluk bir orduyu h.arbın cuktu. KGç(lcuk ceketini sıkı sıkı de vcrdım. Purasınn muknb ı". 
ilk a.ylanndn garp cephesinde lliklcmiş, fıdctn a~laynrnk bir ca- - Dernek onun için Alunet davn-
yıüabilircli. Rus harp plfuıı, bü- h.llliktir yaptım, diyordu. Şeytana n de,ğil? tfu;, sınırlarına tercihan, bu mu-

1 uydum işte. Bayram s:ıbahı idi. - Evet. Elbiseler sırtına t.'lsta-
a.273ID ordunun ga;rp sınır arın- uyanınca, baktım ki, cebimde 25 

- d "A ed ek mnm geldi, h:ıt~ bunn sevindi bl-da snva.şacagını erpıq er ' kuruş var. Bir godp oldum. Sonra., 
!hazırlı.k1ar yapmayı dikkat gö- yavaş yavaş Ahmedin uyuduğu ::vn- le.-
-'~d bul durmuştur Bugun·· - Peki ne iç1n yaptın bunu? 
ül.Ul e un . - toğa doıl'ru yaklaştım. Asılı bulu-
kü. rdular yıllarca d"'"a.tn ede- Suçlu çocuk znten yaptı,•ınn piş-o • v-•< nan yelE~ı:inln cebinden cüzdanını 
cek b. h e g··,.,,,. bu··tun· ted mnn olmu~tu. Hı\kımln bu sözü ır cep ey o."' • aldım, kaçtım. 
b. 1 tertipler ı'crasına m,,,,._ üzerine büsbiıtün boşandı: ır er ve ""'. - 1ç1nde kaç pnra vardı'l 
burdurlnr. _ 49 liradır. - Elendim, dedi. Ben esnaf bir 

i) Herşeyden evvel, ordunun _ Buçuğu dn olacak. adamım. Namuslu bir ııllcnın ço. 
insan kaynakları korunmalıdır · Ev t 4o 5 ll cuguyum. Boylc "CY yapmam anı-larda. - c . ra. ,, 
İstil8.ya. uğrayan toprak OD _ Ne yaptın paraları. ma, işte o anda bayramda pımısız 
az 60 milyonluk bir kitle yaşa • _ ı4 lirasını yedim, Geri yanını knlı ım beni saşırttı, gö2lcrim dön-
m.a.kta idi. Gerçi, askerlik çağın l!hmedc karakolda teslim cıttlın. du, çnldım. 
dakiler silah başına çağınlmış • - 24 lirası ne ne ynptm? NeUccde Mkim M hmcclin suçu-
lardır, fa.kat, yuvasına. bağlı lm- - Bayrnm ı;ercfine ayakknbı, el- nu ikrar etmC'si üzerine kend1s1nin 
!anlar ordu sa.fla.rındn boşluklar b c, mendil :!alan aldım. Gcr.i Jı:::a- serbest bırakılmasına ve muhnkc. 
aça:bilirler. d u ..n - .. ım d" ....... ""°"' 1 1 kut rillm · k) Rusb.nn, lO !binlerce uçak lanı ile e ç &ull g.,.... , ı.uuı.uu.. mes n n gayri mev o esıoe 

- Aldığın clbise bu mu? karar v ek muhakemesini b:ışkn 
kaybetmelerine rağmen, havalar - Hayır. Bunlar eskileri. Aldık- bir güne bırnktı. 
da gösterdiklerı faaliyot, Rus a..--·----=-•====-------=~-""'""=--=---~ 

Vekil, tren münakal~tı 
vazıyeti hakkmd aıa. .. 

kadarlardan izahat alıyor 

Sümerbank tetkik 1 ey'etı 
şehrimize geliyor 

Nazillid n Burs ya eçen Sü
mcrbruık tetkik heyetinm . hri
ımize de geleceği h::ı.bcr alınmış -
tır. Heyet, Süm r.bank mum 
mi"diıru Burhan Zihninın rt"sli
ğind lir. V rılcn m hım t gö
re bu heyet, devlet koc ine rı 
mamurt ve masnu tını arttu·
mak, i ;.çil ıinı terf inı t min Et 
mek, fahri ·alaı-ın yed , n.k. m 
ve hnm madde ihtiv Iarnı te -
bit eylem k maks.iclılc cyalınt 
etmekt :'<lir. E sen bu , t
la, İktisat ve1c ileti iş d · i re
isi Emin Behiç bir müd mt e\: · 
vel şehrimize gnnd rJmıştir. l-; 
dairesi reisi. burada bn vı am 
günlennde ~ Silin rbnıı°k i~
çilerinin vaziyeti etrafın J ki tP.t 
kiklerine devrem etmiRt. r. 

Asker ailelerine 
yardım işi 

Dahiliye. ve .:ületi ae.k~ ailele
ri irın b"r ynıd•m tnlim tıı me
si hazırl nu L r. 

Bu t::ı.limatruı.meye göre halen 
tetkik edılmcktc olan yardım 
şcklinın esasında bazı dc~ı "klik 
lor yapılacaktır. 1 

Talimatname mütnleaları alın 
ım 1{ üzere bugiinlerdc alakalı 
vekfı.letlere gönder lece-ktir. 

Kurtuluş vapuru yarın 
Pireye hareket ediyor 
Kızılay tarafından Yurı ni -

taııdaki muhtaç halka gboderi
len yardım eşyasını g : üren 
Kurtulu vapurunun linıanımızn 

döndiı unü yazmıntık.Vapur ikin 
ci yardım eşyasını dn yul lemt>
ğe b fa.mı tır. Verilc-n m hima
ta göre Kurtulu~ vapurıı. bıı •• 
kinci yardım e y nı Yun::ınis
truıa götürmek üzere Y• ruı Pı
reye tcvcihcn limanımızdan y
rılucaktır. 

fngiltereden gelen 
manifatura eşyas1 

Bir müddet evvel İngilte.ı eye 
siparis edilen manıfatura esya
sından m.ühım bir kısmı 1skoı
derun ve Mersine gelmiştir. Bu 
eşyanın 1stanbula sevkine baş
lan."llış, ve ilk parti bayramdruı 
evvel sehıimize ge~irilmi tir. 
Bundan dolayı Şeker bayramına. 
tekaddum eden günlerde şehri
miz manifatura piynsasında can 
lı hareketler cereyan etmiştir. 

Ham lpıik fiyatları 
yükseliyor 

--D HiLi _., 
küçu habe ıer 

T...ıhtaknlcd<' otur ın v. h 
ıud ı o~lu Alı, "ı: \; ,.ıltı..h 

Ham iplik fiyatlarının kilo ha- """'""""""'VV'VVV'VV'Vvvvvvvvvv 
şına 35 lira nisbetinde bır yük
seklik .kaydedilmi.5tir. Filhnkik2 
evvelce 12 - 13 lira olan b.r kilo 
ham ipliğin kilosu son gıinl rde 
48 liraya kadar satılmıştır. Jt~ı
yntların daha da yükselmesin -
den korkulmaktndır. 

Parti kongreleri başlı~or 

İstanbul Vilayeti dlhilinde bu 
lunan Nahiye kongreleri 1 Teş
rinisanide başlıyacakt.ır.Partı vi
liiyct idnre heyeti kongrelerin 
yapılacağı gün ve snntc ait bir 
listeyi hazırlıyarak alfı.lı:adarfara 
göndermiştir. 

Bu listeye göre, Beyoğlu, Ka
sımpasa Nahiyesi kongresi 1 
Te~nisani Cumartesi giınü ya
pılacn.ktır. 

Son Nahiye kon~esi 15 Teş
rinisani Cumar i E!Unli Çat 1-
ca ve Yalova !ı.. ı Nahiyt>le-
rınd y ca.k r. 

TDrktye 

ENELIK 1400 Krf. 2700 ı<rt-

6 AVLIK 750 • 14fi0 ı 

1 AVLIK 
1 AVLIK 

•oo • ao~ ' 
1no • ıoo , 

TAKViM 
HIZ1R 114 GÜN 299 AY JC , ___ __.. 
1360 1351 

ŞEVV L B. Teşrin l. Teşrir 
5 t94t lL 

PAZAR 
GOncı Öğle 

1.09 6.44 
6.24 11.58 
Ak§nm YAtsı 

l.e..00 1.32 
17.14 18.47 

ikindi 

9.39 Eurıf 
14.58 Vaaııtl 

lms:ık 

11.30 Eun 



lll-ft 

Cil b"' .. t~ 
• ,or. Şc.u m y 

" 1 "Ula asırlarca 
l Ben::' d 

le ılave ed ç 1 , 
ı·e nı: kış asnnm bu n . hz.y • 
1:1Uarıru bır darbede yere indı- E 
"l r. 

~!erin yıl:... ne ka- 'Ck •• e 
<lıı.ı 1 ydalı olnyonıa, bazıları • !'" t. 
'11.· kazm.al:..nnuısı zararlı o- rv nlı:r yı;,p-
·~y r. Mcscliı., Yerebatan sara- J · t: 

1 6i 
}'ıııuı ve r "' :-"i tav 'e 't i · ,.., 
._. uııtündeki evle, c-vannda- ımaıuınızın bi~ t ır-clı ddu. 
"' d iikkfuılanıı ve çilrük çı::nk 
r:_leı-in yıkılması çok isabetli bır fu.ier d ·n:ı cr.ndc, t n iç· 
;;:ırckettir. Bu suretle he.m cad· len yananhr. bu ÇC".lne<erd n ;ı 
""b.. ··d·· h esk. b. .çner, ati r bu yalaklarda ha-uyu u, eım de ı ır eser, ti . . · ,.ird -1 T rlan 1.arihi bir i.bide meydana cıktı. ı füre crını so:ıo• u er. c , 
llôyıe bir yetin, h:.ıra.p çökmeg., topraktıııı pa abıyık.I n a.; mış 
llanızecl bir medhali ~lınası ne ['beyaz d,estarları sarLrmıs e r, 
kadar çirkindi. ce?ken <nııı o . 'lrnna atarnk, 
Yaşasm kaaua hasretleri! =.tanı=, kollannı _-vay ı , 

goonl tl ı ıru pruı-ı ı 1 "" f 

E * rile koll:ırına dolad ' an onra, 
skiler : siyah kıllı bazul:ıruıı b e • 

. - L!f Wı aç:;r. Ver tütü- !erde yıknıtlar, ltavııklarıru 
ııtlnü derlerdi. Eh. Hazı.r lan a- d rıp u .. ura ile t• ·ı b :.ı 
Çlldı, kıı.çırmağa g ez, ire.z !arını mu;!ı ettiler. kk>r. ın 1 
d.ı Ycrebataıun taıihlnden balı- içindeki mcstlC'rine d " su çiz-
liedeyiıın. ğisi çel:ip abdcm al :hla.r. 

Bu eski Bi=s sanı.yınm t.a.ıı- Ecdadımız, ı.uya zar.:ır \'eren-
Jarı. fil dişleri gibi oyma haline !eri hiç aff.ıtnwdiler. E nrabk, 
<0nu!mam.ıştı. Mermerler, inci bazı mUnascbetsizler ve h m C'r· 

<1if;Icır gibi ~ülilııısemıyordu. Işık vah"'1.r, Bclı:;r d kbyi.inde çifte 
)'.<> .- hünerleri yoktu. Taşlar, havııtlara musalla. o ' r, ha 1 
'<eli.ı:ı:ıoler gibi knllanılı:p, onlar- vıwarı ta.lırip etmi.:ıierd... Bu 
dan umulmadık manalar çıkarıl, mUna.sclJctsizlik, idareciler ara
tnaınıştı. Yalnız sütunları dıi- sında lıoşn t uzluk uyandırdı. 
ZE!n!i, başlıkları tam Bizanskıi- Şiddetli ve cezri bir k: rar wr· ı 
~iyd{. Fakat Ywııın mimaıüi- diler. (1138 - 17" ;ı ci.·vfuun \'OT· 

lliıı lyon ve Korent taı'Zlndan diği karardan ı;;u şatırlan nakle-
ÇaJınaydn. 

1 

dıyoruım. : ı 
'I'iırk şairleri, yıllaroa. arap ve "lWl"yci nınzkürcdP olan 1 \-
~ efsanelerinin tesiri altın- ytitu ııili ve ehniyel saire hı~ 
da kıı.ldıkkları için, şiirleriııda elim' t ı ri 1 G li ' ve r. -
~~~unlu, .• baflıklı saraylardıın pı w ııha.tis npar nınl e Dal 
~er, Türlder de tıu eser ,.., bllk · •. alikalıın kut' olun
Jel"in sihri ve cıı.z.ibe:&i altında mağın krnaat ohınınııyup ebedi 
~. Koca Bizaıın, yenil- küreğ'l vıız'ı ..• " 
~ az.lınlerile, saısılmaz enerji- On sekizenci :ı.•ırda, yere ba· 
~rıle Zllptettilrten sonra, karşıla tanda defterdarlara mahsus ol
~!:7Je dolgun ffiitu.'llu. süslü mak üzere muhteşeım bir s-sny 

bir yer çıkı.ıtca gilzel. bul vardı. Burası, tepe:eri yüksek 
UuJar ve adına (Suya ·batan sa.- ağaçlarla. süslü, ağaçlann dalla

l'ayı) dediler. rı boğazın rıı.!üd sulan üzerinde 
Su arada, (Yere batan sanıyı) y;ı~il gölgeler bırakan, yamaı::la· 

<i:ı denilir oldu. Yıllaroa iki isim rı otlar ve çiGeklerle bezenın.i 
birden kullanıldı. Ve bir giin gel- köylere, Beylerbeyme, Çengel 
ili ki suya batıı.n adı unu..."ıı\du . köyüne, Kuleli ve Orta.köye na
llarayın ismi yere batan kaldı. zırdı. Defterdarlar. kalı koyu 

YENİ SABAH 

• r J 
Alman tebliği ] Sovyet tebliği Sobrany nın ictim ı 

~~ujl 
(BO§ t<&rajı 1 incidP) I (Ba.ştarafı 1 inci Sayfada) 

Nevyork, 25 (a.a.) - Harici 
Riyaset cemiyeti a.zab.rma bir 
mesaj gtınde~en reiıicümhur 
Ruzvelt şOyle dcmi..."lt• ; 

fiimali Afrika hlU'icl siyaseti
nin .!ukil;.i ve mııl<tedir hedefi 
Hitlerı.zm tehdidini ortadan 
it;ı;±ı :ı.k "r. B .. netiCC'ye in
ili:aren mes' .yetilliz ayni ma.k 
sat llgr.-dıı. • " ~ m ~ket 

'ı.;liy ı 

'cır~ 

(B~ tarafı 1 i cide) 
K "18.mC Vak ,agı, Swnııer V el 
' ıle ~rı.::,m ·· '1tur. ı::u Pöri.ıı;
menin Japony.., ile .A:c :ka ar .ı 

l i re '.lkereleruı devam1 

l\foskovayı mu<lafaa eden kuv 
vetler, kısmen Timoçcnko ordu
sunun bakiyelerinden ve gelişi 
güzel tedarik edilmiş müılafaa 
'\"e•:aitlyle, ellerinden geldii'H ka· 
clar vuruşan si\'il ve asker, çe
şit çe.:;it insanda wıit<;şckkılılri. 

On giin kadar küVVctle mü -
dafaa e<lilen dış kt'mer istihkibı 
!arı, sadece cenup ve baU • ce
nup k< s '1lerinde. yedi nokta -
dan yanlmışUr. 

Ulrraıµwda 
Buda ~~te. 25 la.a.) - Macar 

ı;;j• 1 r. d rrv -· 
llkr, a r ""sinde car1 'L 

mu<t r h r • 1 

dii ı ,-h -l• atm U' 
'e ıı lu&''"i b.. ~ de ye'li araz.. 
ı , : etmekt , r. 
Maca~ k•.a i lınrcket •'· 

] ri ' ' vam c ı kte ve bu ara
c.a c rlcr almaUadır. 

İngiliz t yyareleri 
1'<1 apoliyi tekrar 

hom baladılar 
hakkm<b. c • yan ettı,,ı zanno- Londra, 25 (a.a.J - İngiliz 
lunuyor. Mtili.lı:attan sonra kcn- hava kuvve~ leri diin gccC' Ren 
J: ind n aulümat ist.yen g!l.Zez böl.~stnd bazı nn:'ı. •m hM Jc
lec- ere, M. Vakusagı, Japon el- re taarruz etl".l: !ere ir. Norveç ı 
·~ ye-ıi t::!::nat alıp alma- sah, 1lcrinde b;r düşman iaşe gc

c.; :nı s6y1cmektcn imtına et • mi'<i yakılmıştır. 
mıı;tir. Tayyırccenmiz, Napoli üzeri-

Loı dra 25 (a.a.) - Uşak ne yeni bir akın yapnıışl..or, gar
ııa~k h ıdiscleri, tekrar h:uıaret- j lara Demiryollanna isabetler 

n.r g ı oluyor. Londrıı., bn va kaydetmişlc-dir. Tayyareler , 
Yetı ehemmiyetle atkip etmek- ı Tra.blusa da taarruz etmişler • 

tedir. Siyasi mahfillerde, Uzak dir. 
ı;ai:'ktaki gerğ:nliğirı kolaylıkla Dün Fransa üzerinde 77 Al-

dhirlerllcdi.·ıemıyeceği k:ı.naabnde - ınnn tayyaresi t.ıhrip cd ·1m;ştır. 
Muharebe 10 daidka sürmıntür. 

Afrik:ıib 

E on "yl" Dün İngiltere üzcrüıJc Alman 1 u so 1 y .o r tayyarel~ri görülmüş, 11" dıteı..: 
(B 1 . .d ) banıb,lar atılnrn;tır. B.rkaç kı,i 

a.şı uırı e ··1m·· t•· 
vam ettiği müddetçe bu gcınlli!r- · 0 uş ur. 
le kulfanılabilir h:ı.lde bulundur
ınağı ümıt et.melrtcdirlcr. 

Londra, 25 (a.a.) - İnf!iltz 
tebliğine göre, İtalyanlar Tol>-

~i~?;~ı:,;~~~~~ ~ Kralın nutkuna 
sılasıı< devam etmesine ve Mos- .rok ehemmiyet 
kovanın batısında takrib yüz ·~ 
kilometre mesafede Mojaisk ile veriliyor 
yine cenup babsmdıı. aynı mesa 
fcde bulunan M'ifoyııroola.veto 1 Sof ya, 25 (a.a.) - &bra:n
etrafında bu tanmızlarm fıızb ya, yirmı bcşınei devre içtima.ı
bir şitldet ıiulnıasına rıı.ğmen Al 1 ıu 28 bir'.L-ıci ~de yapacak· 
m•nlann Rus ha.tlatın henüz tır. Siya.si malıfellerde, bu içti-

bizyilk bir eh ·yet veril 
::~~~~ ola.-, mektedir. Filh:ı.ki..:a halihazırda 

Sovyet clizüta.mlan büyük bir iti vazıyet c'olayıs' iknı.l tara
muv "ıtltlyctle ehemmiyetli bir I fınc.an, ilk celsede okunacak n t 
sevkülceyş noktasına va.rmışlar .lr m, yüksek bir ehemmi.yet arz 
ve vem · ' ııı. hatlarını · '.'al etmesı ihtimali vardır. Nutka 
e. 1 ı .. ı-. "' ll'C k C"V p hakkt'!:! ki mii-

Al ..J.J.r harbe t z ih""v • creı r, c·.ıha <- c... n ı: .:...r· 
kuvv ~ ri nıirc klcrı ve :ıkın :.ı.nı.cnb mah eller ~ı v~ c fi arı 

clerd n k'uvvct gct•t.: ki rı umıı:x.:.yt.y. ~ad.ır etmekte -
h 1 bil Moj k 't cenahın- , ilir. 
u mı ıı.r he gitt k daha şid· Srıfya. 25 'a a.) - • Bul.,.ar •i-l 
dctl c~ '.l1!1 c cktcd. r. rı: · t ı.ccılcrının ~<'rber ca .... e-

Ceı up oophe<;lnde sine <U bır kııı;, rııauı ııeşre-
Nevyork, 25 (a.a.J - Prav- dilmesi u:. ıne zır t n• ırı 

da ,. •esi, mareşal Timoçen- 'J r<Lk-yanıa Ege bölvesindcki si
ıt ~ n ıt.:ınandasın<la ki cenup vıl i C' lerı . ferber ctmeğe ka
ceı:hcsinde vaziyetin endişe ve- _ rar vcrmistir. 
rici mahiyette olduğunu soyle - Elimbir-z'.ya 
ır ktedir. Pravda, 8Wino \'e 
Da: eyada kesimlerinde ıi<ld.'li 
muh rcbeler cereyan etü.,iriıü ,.e 
her iki tarafın ağır zayiat ver
d.iğ'ni ilave etmoktedir. 

Alman pyretl rl 
Londra, 25 (a.a.) - Alman 

gayreti, Uoskova, Kının ve Ros 
tof olmak üzere üç istikamette 
de-.-aın ediyor. 

Merkez. cepht'Bi meydan mıı
harcbesinde, Mojansk ve Malo · 
v- r lal r ş· ddetli bir mukaw· 
met gu,;tcre1·ek dili;m•na ağır 
kayıplar verdirmektedir. Kali -
ninde, bizz .t ı;,.;hrin soka;kların
d.cı b·iği.is göğüse kanlı muhare
brler devam ediyor. 

ruk rmanını bombardıman et
m· lcı ilir. İnsanca zayiat yok· 
tur. 

!stanbul Belo
__, diy i W!tı heye-

ti r l ürü !';;. mın 

'l'urltaı an bay-
rnmın çuncü ge
cesi kal!:> s ktc
gınden Hd.J.tkın 

ra.unctinc inti
kal e· listir 

tı.fer um kırk 
.A:ll\,..C~?i<.lıjsencyc yaklaşıın 1 

ınemuriyet ha ~ 

ya• ":\da feragatle fazıleti bt ·ıeştir
miş, dtirüsUu~ü lı;:-ıyır severliği V\! 
yilksek hamiyeti ıle Uıc uın"..ış "?e tar. 
m:ınasile bir 1n&anı k!rnil olara:'\: 
herkese kendini sevdirınıştı.. 

1\1:..nchestcr, 25 (a.a.) - Bu 
gün M anchesterde bir n ııtuk i. :,=mı:::ı::ıc:c:ııı:::ı::ı;ı:;:::aı:ı~:mı:ıı::K:cıı:::ııı::ı;:;::;ı::-.:ı::ı:s:!:::ı::ZZ;;:::~1111mı:_! 

Askcl'i h.,yatnıdan ayrıl ktan ıon-ı 
ra t. 1.ar:" ul Bel jyest Zat l:ıı;l , f Mü
dw '~u. Dal _lıye \'c......alet Sicil ve 
J\.Iernurlar U;num Müdürlüğü vazıfc
lerlır i:n et~i5 en s o olar ık da ts
t· · b1'1 l lcJiy Te!tiş Heyct.ı il' l
d;.rHigü: il ifa etr.c'.;tc bulunrrıuşt•Jr. ra'I edl"n hariciye nazırı Eden 

deıriı;tir ki: 
"İngifulcr !randa en a."•ğı 

yüz k i kaybetmişlerdir. Iran 
1, ilkünıeti daha şimdiden Sov - ı 
yetlcr birliği \'e lngiltere ile bir 
ittifak akili kklifini prensip iti
barile kabul etmiştir." 

ÇENBE L!TAŞ 

SİNEMASINDA 

B U HAFTA 

SİNEMASI 

GISrenleri heyecan içinde yaşatan ..• 

Gbzl<!:rden yaşlar tatırt~n heyec;.nlı 

bir dram ..• Bir kadın kalbinin ha~lesi 

Bi.ıtün beşer ihtirasl:ırııu gösteren filn1 ... 

( Die Reise nach Tilıitt) 

ni göstennekted;.l', Oynıyanlar: 

CH:IİSTİ. E SÖ ,D_ B~ M re FRİTZ nn OD. GEN 
Ems.-ılslz ve ye;t!ıne bir film. 

H. - Numaralı yerJ('ri suare ıçin gi.lr.tlOzden tedarik edini7.. T{'l: 4038Q 

Bugün ELHAMRA siııema"-ında Blill:ı-5:=! 

Mert-um Ciı. .. h 1_.'.iyet li P r 
Viliı.yet !d.are heyeti azalıgı ve T1.. k 
hava Kurwnu Reisli&-ı gibi bir i;vk 

memleket Ve ha.vır 4lcri. ~e de bü-
yü le. bir fer ]P çalı;mı tır. 

Sam h T. d .ı:ınrı ölLm• ı ıle 1ı

t .. ubul Del diyesi büyi.ık \'c kJymetli 
bı, ;11\cruu..:. k oc·.~1~ buluı.m:ıl::: -
tudır. Aı · :i e·. ın;ı. .Alı ark.ad -
l.<lrına. 1 ~nbul BelerliJ"csine ve ~rı

ı. -rr•.ş old· _ ;..ı hayır ceTJ)jyeUcri:u~ 

k~ll.J taziy(:tlcrimizi bildiririz. 
Cenazesi ~ .. ugun saat 11 on birde 

l\laC'ka paL.-u bi • ci kD.pıdaki daire
sinden alınardk I-"a'bh camtindc na -
mazı kıl: ırlıkt.ın sonra Edirnek:;:ı;pı 

S(•lıitıiğL1d"kı makbcı:-eslııe tevdi eı

lluı.araktır Mm-l'urna. Ceru.bı Hak .. 
tau m~~iret ,J.ileriz. 

Vasiyeti ruu ~.ne" çeJ.enk gönde
rilmeme:>J riL'a C'dilmektc-dir. 

f.ız maaşlı 
ıükümetin 

bayram 

memurlara 
güzel bir 

hediyesi 

Yazan: A. C. SARAÇOÔLU 

H ükitmet az llW'. lı küçük 
mcmurl:ınn terfi1 meselesi

ne el koydu ve bu yolda, ilk t.!.l· 
mı &tt.. 

Bu .!1 nd:t birkaç kere b::: :ıs 
ııncvzuu ottig ' ve · le Avroı
payı 1 

; lıavuran v~ böyl gı, 
d r...c LL" ripkar · fi bütün 
d yay'! tcmı.il t h lidini p-o: e
ren buhran memlekeU.-nizd ~ 
c!.... t bır takım A.kislcr dofu_~.v 
cak idi. 

Ti. k vurdu 
nun b ·..o..1. n 
do et: ' le txr 
mı he . n 
m 'Çt~n .ç ı: • amızı , c. ~ 
cok, rıütı:c ir c' n v ge
ç nme rtlannın a.;'lr sma.ı u 
tabii ı:; ırm < lazungclır. esc.a 
bır ,.ı.; t c.r serv<ct ve r Ju dil
lerde destan oı..ın Fransa bul.'iln 
gıu...,ız!.,'t y ..izlinden lwr ay yük· 
se:, n korkunç bir nisbct dahilin 
de binlerce kurb:ın vcr•rken 
mc:n'nJ etimizde her maim harp
ten e"" ki rayiç fiyatını muha
f ' edrecğiru ummak s:ıfdillik 
el' !'du. Nitekim, başta gıd:ı mad 
d leri bulunın.a.k şnrtile. yurtta 
da he ey u çok pa;halılaştı. 

Bu vaziyet karrusında geliri 
muayyen maa.9 s 1' plerinin ve 
bımlr nn anısında da az gt'!irli 
kü• :c ın<"Illurlann birtakım 
m hrwniyctleri gnzc almahrına 
imkan yoktu. HeJt' btr ail nin 
geç'.:ım.esi irin sarfı lizımgclE'n 
asgari rakkamdan, ki biz buna 
vasatı geçim miynn diyeceğiz, 
az kaz:ını.nlar iı;in bu mahru:ıni
yrtiıı çok genişliyeceği muhak
kaktı. 

İşte hükfımct evvelıi küçük 
memurların ma.a.şlaruu bu "Va
sati gcçmı miyarı" na varJır · 
~ ık · in ted Oirler almL.,tır ve 
bu t- ' t ,. :nlesiııdcn ilk i.>ti
fade ro nler de, pek haklı ola
rak. Münakalat ''ek" etinin az 
ka~:ıııçlı denizyolları memurları 
oluyor. 
Dı n lan evvel yine bu s·· un

da btı mesel etrafım! ya.zch~ı
m•z bir yazıda az ma.!IŞ!ı kll tik 
ım:: , · r!arın dertlerine devayı 
h r'!'eyden evvel h ·· tin 
mü k kucağında. bulaeakl•nru 
sö 1 ,m >itik. 

Ru tahminimizin tahnkknkıı
nu gürmüş o'lınakta'l mütevellit 
b!r L ırıcvi zevkle Münakalat 
v .,, aleti n\n ömıyak olrluğu az 
m:ı.a.ılı memurları sevind'r ci 
ba...~I~tıg1cıı1 blıan eV\~el di~cr 
\'el> ·ı tler tarafından takibe 
ba·ıl >q lı"ına da F,ahit ol'lla.k 
m •'ıariyetine ennenıizl temen· 
nı ed<'riz. 

29 n1<~ia Çaııımnha giinü 
Muhteııem zenginliği ... Göz 
Kamaştırıcı... Güzelliği ye 
san':ı.tın tam nıanasilc ya
rattığı harikayı velhasıl bu 
sene Avrupada birinciliği 

kR1.anan ve her yerde ısrar
la aylarca devam ettirilen 
emsalsiz şaheseri. Zal ·ğıu üst m Önümüzdeki Salı Akşamından 

OPERET Türkçe sözlü 

Hind saraylarının ze~i i('inde ce\'en büyük aşk ve kahramanlık s ve E 
Elodadumz, daıha ilk gününden mavi, kilı ac>k nefti, k&lı en gii

l'ere batan aanı.yına ehemmiyet zel gözleri ndıran yeı;il rengi!<> 
11emıe<liler. Çüımi., Tiirklet'. top- hulutsuz, mavi bir sema, gözlori 
rağın altına baknıyorlar, kıy - kamaştıran ı.,'llklıı.r altında iizü
ll'let veıımıiyorlardı. Daha doğru- lilp parlıyan boğazın sularına 
llU, toprağın altını kar~tımıaya dalarak, •erin riizgarla.ra karşı VİLLY FO~T ve MARİA 
Va.kitleri yoktu. Zira, bütiin bir ı;tıhııok ve nargik içerleNi. HOLSTllJl emı.alsiz mua.z.-

filmi 

tlAve:ten: Tlirk Azı ile iZ M 1 R r 1 L M 1 
sinemalarında birden: 

Bütün lstanbnl halkının sab.:·sızlıkla beklediği 
:Milyonlara mal o nıııŞ, Dünyanın BL' emsalsiz filmi siz de gôrünlız. hll.'!umet dünyasile karşı ka.I"fı - Saray valıtile " Veziriruoam zam şaheserini görmeğe i;lı•••m•• 

~a bulunuyorlardı. lsp&nya, Ma- Bıyıklı Mııstııf· pa.şa" nın idi. / 1•11!1•mmıı=am:::ıc=::-::m:m:::ı:ı::ı::ı::::ı;:;::;ı;ı:ı:::::!:;:ı:;z::ı::ıs:ı:ıım::aı ... 
~.Leh, Rim P.ape., Nemçe, bü- Paşa kapısına -Ba:b•.liye- yakın hazır olunuz.. .ıı 
tihı bu milletleı· Türklere düş- olduğu için, defterdarlara ayni- •------ı••-mıBllii' Yeni DEAN, A DURBIN, Holivud Bülbülü 
llıandı. mıştı. Üçüncü Almıct kızı Fat- kil ve tahvile mubaderet ve sa- G Q • 
Toprağın altını delik deP< ;:t'. ma ımltanın Veziriiızıı.m Silll.h- rayı ınMburu tamire mübaşeret L R I A J E A N 

tııecleıı, yaııalar açİnıı.lan evvel, tar Ali paşa_ il& düğünleri~. bu- eylediier." 
eaiy&tli yollara çıfilp dü.şm.anlan rada yapıınagn ~a:ıır verdl!l'- za. Sarayın tamiri bir hadise ol- BİNG G 
Yeııımıek ağızlannm payını ver- man, tahbiyooını emretti ve du: çünkü şehirde çini yoktıı. !Şarkı Kralı ROSBY lıe Beraber 
ın.eıı: ıaz'm.dı. sarayı kızına Yenli. Fekıı.t def- Halbuki, devrin adetince saray 1 •• 

Bu cefalı yollarda hınçlarını terda.rla maiyeti açıkta kalmış- duvarlıınru, gözlere, zevalsiz' Ya rattını ve su M ER sı'nem~sının 
lıann memıerine, ~rağm göğ tı:. ()ıılar;ı. l>ir yer tedariki düşU- mavi rengile bir bahar levhası y jj 
ııllne, .kayalıklann bağrına, kum- niiliinken, padişahın. aklına ye · çizen ve henüz dağlardan kopa- Büyük bir muvaffakiyetle göstermekte olduğu 

ların üstüne hli.kke<lerefı: zafer- re batan sa.rayı geldı : Oraya nlm.ış mine çi<;ekkriııe benzi yen I 
den zafere koştular, mııciuler nakillerini emretti. çini harikalarile süslemek li.zun YILDIZLAR <=-ARKIS1 
l:tist,erdiier, gaza meydanlannın Tari.l:çi Raşit, bu bahsi anı.a- dı. ı -"!/ 
kızıl havası içinde candan geç- tırken şunları söylüyor: "Def- Kütahya.da.ki çôni fabrikası fa- filminde gördüğünüzde siz de onun.la beraber Dans edecek, 
tiler ve nihayet muvaffak oldu- terdJı.r efendi ve lıacegaw divan aliyette olduğu için, oraya yedi ı şarkı söyliyecek ve eğleneceksiniz. .. 
lar. gene, ol havalide suya batan bin çini tuğla, bin yarma büyük Bugün sa.at ıı de Tenzilatlı matine 

Harp baıjarılanııdan sonra da sarayı demekle msn.ıf saraya na (Sonu aayfa 4 ıütu;~S~d~e~)~;;;;;;;~~i;~;;~;;;;;;;;;;;;: 
• 5 

Dünkü kısmın hülasası 
(DONKO KISMIN HOLASASI) 
Aılen Oklu Hoe• EnSArı Efendi· 

ftln oğlu olan (HQnnab Hoca) on 

dört ya!JHTda iken baba••nın bir 
tavsiye mektublle latanbula tahıll 

için geliyor ve Fatih medroseal 
dersiamlarından H.oca ZeynatT E• 
fendinni hüoroelne v..., oluyor. 

. 

ıımım:rı~: .. Zeyrekli Hunna 
_...... ,, 4 •" •P OÜ 

1 

Ho~ Anlatıy~r •ım::ıEEd 
'""'>C"IAF•,.•.. .. 

- Yalnız medresede dediğim 
gibi gördüklerini kimseye söy!e- 1 

memek kat'iyen lazımdır. 
Bir yaııdan duyduğum merak 

diğer taraftan arkadaşımın işin 
mahremiyetine da:r kat1 söz'erı 
beni hem hayrete ve hem de kor 
kuya dtişiirüyordn. 

"n uıuar.zam filmı 
VİCTOR ffÜGO'nun meşhur ve ölmez Romanı 

otr Dam'ın Kanburu 
("l'otre • Danıe de Po>-i:>l 

Senenin Şaheserini takdim edecektir. 
Baş Rolde CHARLET LAUGHTON 

SÜMER'de TAKSil'v~'de 
Orijinal Kopyası ve Türkçe Kopyası 

Yarınki Pazartesi akşamından itibaren 
Unutulmaz" Arabacının Kızı,, 

Filminin unutulmaz yıldızı 
RİLDE KRAHL 

Sinemasında ikinci 
Ae en yeni filmi 

L 

-

tıe bu scnP.nin de raı.;,..;ı.ct rekorunu kıraccık, rnfe.T"ler kazanacaktır. 
BUyi.ık bır aşkın mu nı :ıusı ... 1\11.iıik Holler, oynak sarkılar tilnıi ... 
1ki sevgi ara! 1nda ~rpışan blr !ı::tıdııı ... C..önulleri heyccnnla titretecek 

b ?' mt:"vı:: ..... Zengin miz~~n~nli lr !Uper!ilm. İhtiyar Zeyneti Efendi baba • 
cın mektubunu okuduktan son
»>ıı bana.: 

- Oğlum dedi. Baban Ensui 
ltfendi Hazretl&i benim çok yn· 
.kın ahbapiarı.ııı'1arulır. Seni bu
Pa.ya ne için gtinderoi biliyor
llııısun? 

~arım hep (yobaıı) denecek 1 

ıı.eviden, ba.şımızda sarık biz de 
onJarı.a arasında yuğrulup gidi
yol'llZ. 

- 2 - 1 
yere götüreceğim. Bak orada ne
ler göreceksin. Yalnız kimseye 
söylememek şartile. 

bir yere gidiyoruz ki orada şim-] 
diye kadar masal olarak dinle· 
diğin şeyleri birer hakikat ola- 1 

rak göreceksin. ·Bu fani kisv.ı
den kurtulaıcak, maneviyatın de 
rinliklerinde çalkanacaksın. 

Beykoza geld:k. Bir hayli yü
rüdükten sonra yüzlerce ağacın 
etrafını kuşattığı mtitevaıJ olrlu
ğu kadar insana esraren~z bir ~a:t~ı::::=::=:ı:ı::mm•~~!l:'lllil:ılN•ilı::i:iıllliı:::ıı:ııııiZlaı•11ı:
manzara arzeden Şeyh Sadt'ttin 
Efgani Hazretlerinin kapısına Dehadan ihti~am ... Azametten hayaL .. San'attan kudret alan. .. , 

- Evet efendi hıı.uetleri. 
'l1ı:ıısnı. ulam eyleaneğe ve icazet 
alnrak memlekete dönmeğe ... 

Zeyneti Efendinin bu cevap 
4;ok hoşuna gitmiş olacak ki: 

- Berhudar ol ev!Adım. Sani 
ll'ledreseye kabul ediyorum. Bu
rada işin gücün dersleri takip 
etınek ve ~all§lruÜttır. Göreyim 
Seni bizleri mahçup eyleme .. 

* P hayatını ht:!"ada. uzun 
yc-k. Ar ·a-

DGğrwıunu söylemek lazım ı;:e 
lirse medrese hayatı beni sıkı
yor. Bunamış denecek kadar 
tlıtıyar hocaların Arabi ve Fa
risi ile karışık çetrefil dersleri
ni dinlemek ne kadar güç ve 
ncı ... Kendime kafadar bir ar -
kadaşı hayli aradım ve nihayet 
buldum. Bu İstanbullu bir ço -
c:uktu. Ailesi o zamanki modaya 
uyarak oğullarıni hoca yapır.ıı.ıt 
istemişlerdi. Kendis!Je derhal 
uyıışuverdik. 

İsmi Murat olan bu arkattıı.ş 
bir glin bana; 

- Seni bu cuma BcYk-:>7..cla. bir 

Sa.deddini Efgaııi hİİClllll;İJıÖe.. 
Kendisine lazım gelen temina

tı verdim ve cuma günü Beyko
za yollandık. Kafam mütemadi
yen gideceğimiz yerle meşgul
dü. Acaba Murat beni nereye 
e;ötiirüyordu? Gideceğimiz yer 
et:rarengiz bir mahal mi idi• 

Beykoza yaklaşıyormuşuk. 
Arkadaşım ketumiyeti muhafa
zaya artık lüzum k.>ılnuıdığına 
J..ani olmuş ki bana. dilinin altın· 
daki baklayı çıkannağa ~la • 
dı: 

- Nereye gidiyoruz diye me
rak ed,y,,rsun değ·! mi? Öyle 

Arkadaşımı hayretle dinliyo- • 
runı. O devam etti: 

- Biraz evvel söylediğim gibi 
sen herkes gibi (peri) ve (cin) i 
ma.sallarda dinledi:ıı değil mi? 
İşte azizim bu gideceğimiz yer
ce, İbrahim Dtistuki Hazretleri· ı 
nin tarikine bağlanmış şeyh Sa
dettini FJfgarıl'nin hücresinde on 
lan gözlerinizle görecek ve dün
yada biz f'ıinilerden başka daha 1 
bir çok şeylerin mevcut olduğu
na. inanacek5ın 

Ve il ve etti: 

geldik. Bizi elli altmış ya8ların- Hakiki Bayram 
1 da görünen bir Arap ka,.,,ıladı: 

·-:-Efendi Hazretleri sizleri Bugün l sinemasında 
bekliyor, buyurun ... Ben arka -
daşıma arkadaşım benim yüzü
me baktı. Efendi Hazr tlcri bi
zim geleceğimizi nereden bili • 
yordu? Ona buiu kim haber 
vermişti? Buraları bence hfila 
meçhuldür. 

Dar bir sofadan geçtik. Üze
rinde (Dcstfır ya Pir İbrahim 
Düstuki) yazan bir kapı pcrdc
aini açarak Sadettin Efv.ruıi Haz 
retlerinin hücresine rirdik 

I 

Filmin Haliki CECfL B. Dö MİLE0in San'at hayatının en 
büyük zaferi ol:ın t.amamile renkli 

l R O o usu 
• 

LALE'yi en biiyül,: b yrama 
ralı yrr'er 

kavusturdu. Suare için nunıa
. ı.t ' . Tel. 4~'05 

t 



HERGELECi IBRAHIM 
Yazan: M. Sami Karayel -----133 

PAZAR SOHBETi 

a at n ra 
- Ah, o Bursa mn.ğHfüiyeti, yapacaklarım çakmıştı. Tabii 

51.sam-•khmiian çıkmaz.. Nasıl Alı pclılive.ndc.n saklıyorludı 
olup da. ~ bulunmtıi im? El fakat eski kurt hiç anlamaz o
oğlu ıbu. El elden tif>tilndür, tA Jumuydı ?. Hatta, güreş giınti 
arşede'k •.. Öyle bir kılçık at1J Ali pehlivanla, Ethem paşa a
ki... Gökte yıldızlan saydım •.. rasında şayıe gnrip bir mUkfı.. 

- ··-· leme cereyan etmişti : 
-Beyhn.. Yenilmek çoit fena - Pchllvan, bugün güreş ne 

bir şey... Re?.a1et ·r iş.. O olacak dersin? 
gün sırtmı. yere vuro~ - Allah bilir pa.sat 
sonra. uta.ncmıda.n ıkendimi -Hergeleci, bu sefer de mey 
kaybetmiştim.. ijana hAkim olaeakmı ?. 

Aman AlWı! NMll 1taçtığı- - Bilfnmez paea ... 
lhı bilmiyordum? Moskof givu- - Ben, bu sefer Hergcleoinm 
nı bile Twıa. boylarında royle rneyd n h!.kiın olamıyacatmı 
kaıgnınmıştı.. söyliyebilirim .. 

.::_ lt"l.lstemle, Yenişehirden Deyince, Ali pehlivan, güle -
ı;onra ba.Şka güreşin var mı? rek : 

- Var ya!.. - Ncöen ist"hraç ettiniz pa-
- Nerede usta?. şanı? .. 
- Ha! bu gurcş çok yaman- - Öyle yüreğime doğuyor .. 

dır .. Hayraboludo... Dedi. li pehlivana açılmak 
- Kımler ardı?. istememi::rt.i. O, çok ala biliyor-
- Adalı Hahl filan bana çiv- du ki, Hergeleci üçünü üst üste 

ğar yaptılar.. Ben ele ust üste yenecekti. Hergelecinin çok iyi 
hepsini yendim .. Adalı, sabahısı zamanı idi. İdmanı ve keyfi yc
kaçmıştı. rınde idi. Güreş günüL Hergele-

- RUstcmle Hayrnboluda bir cinin keyfi daha yerinde idi. 
güreş yaptınız demek.. Hattiı., bir aralık Ali pehlivana: 

- Evet.. - Usta! çivğnr değil, miv -
- Nasıldı?. ğar )npsalar para etmez evel 
- Çok iyi idi.. Bilhassa be- allnh hepsini ycn"ccğim .. 

nim için hazırlanmış.. Peşimi Demi ti. Ali pehlivan gillerek: 
ta.kip etmiş, ve, benı yenmek. i- - Ne o, pehlivan çıvğar mı 
çin Hayraboluya kn.da.r gelmış.. yaprıcaklar?. Diye süzü atıp g c 

- Ne oldu?. mişti. 
- Rüstemi Hayraboluda on Yenişehir güreşi çok meraklı 

yedi dakikada paça kasnakla. olmuştu. Bütün seyiI'<'JI r b(>ve
>·enaiın. Ah, beyim .. Ne çıkar?. can icinde idiler. Civğa.r herke
Ben, Rüstcmi yüz kere de yen- sin a.,c'rzına düşmüştü. Arap S1.i
miş olsaydım. Yine hırsım içim din, Ri" temin, Ha run He.rge
do saklı bulunuyordu. Ah, o Bur leciyc knrşı birle~-t kleri s(ivlcni
sa mağlubiyeti.. yordu. Boşboğazl1ğı evvela Hn-

llergelec.nin Bursa mağlfıbi- san yapmıstı. Hnsan, zaton bu 
yeti seksen yaşında olduğu hal- üç ~hlivanın icinden diınya bir ı 
de yüreğind yara idi. Bir türlü 1 araya gelse başı kurtaramazdı. 
hazmedememişti. E hem paşa, keyifli idi. O dere· * ce key·m idi ki, yüzde yüz Her 

Marnınris güreşinden sonı"3. ge1edyi ortadan çıkaracaklardı. 
hemen w;tün pclılivanlar ve, Paşa, Ali pehlivan beraber bır 

{il.af taNıfı 8 Uncil ~ada) 
çini, bin beşyüz yanna. kli<!ük <jJ. 
ni ısmarlandı. • 

O devirde Anadolu evnfotinin 
merkezi Ankara idi. Anknr.ada 
oturan A.na.doln valisi, çini işUe 1 

meşgul olmak il7.ere Kiltahyaya; 
bir mütesellim gönderdi. Bu &-
dam dürüst hareket etmedi. Çi
nileri, Raşidin tibirile ''marifeti 
şer' ile" yapmadı. Bazı ka2.3.lan 
haraca bağladı, paraltır topladı . 
En çok pam aldığı Riaya fuka
NSl idi. 

İ5 lstanbuıruı du~lıdu. böyle 
fukara Mı ile yapıtnn çimlerin 
bayır '~ uğur getirmlyeooği • 
naatile alınan ı>araia.r geri v6ril
di. 

Veziriaz'.lm Ali paşa. ile Fat-1 
ıma sultanın düğünleri pek par
lak oldu. Düğün şenlikleri giin
lerce devam etti. Paşa V aradin
de şehit olu.nC'.a., padişah kızını 
Nevşehirli İbrahim paşa,ya ver
di. İbrahim paşa da, Ali paşa 
gibi, §irie, edeb"yata :mecluptu. 
!ki ve.zir de, Tünk il'fanını yilk
seltecek rekiıhınn inkişaf~ 
hizmet ettiler. Samiler, Ramhi
ler, Osman zade Ta1pler bu dev
rin güzıde şairleriydi.Şclıvaııi in 
ce handesi hala taze duran Ne
dim, bu devirde bir şöhret oldu. 
Tiirk lisanını, inceliğini, şuhlu
l,'U ile yaşattı. 

Naima, baltncılar ocağının 1 
karanlık köşelcr!nde -kendi tiı
biriyle ''Tevarihi Şinas" olma
ya çalıştı, reisilkü:ttap üç a.nbal'
lı Mehmet Emin efendi, bu devir 
de "ı'Marifet erbabını" himaye 
etti, zeka abideleri vüoude geti
recek genç climağlarm yetişme
sine çalıştı. 

* F atma sultan delişmen, hop-
pa, avare idi. Fakat İbra -

him paşanın zekflsı, inceliği, o, 

Hergeleci de dahil olduğu halde yerde oturdular.. Gtircş başla- ~---

Yenişehire gittiler .. Çünkü bt!.'} mı"?tı. Da\-ul zurn lar c:a.Iıvordu. RADY•O PROGiMtlA 
1 gün sonrı:ı. Yenişehirde güıeş Oratyn küeük pehlivanlar çık-

vardı. Pehlivanları Ethem p~:ı, mıslar kotlaıını pay etm f1e ça-
çiftliğine misafir etmişti. Her- lışıyorlardı. _ __, 
gelecıde bunlar arasında bulunu Küçük orta giireşlerl bitti. Bil 2~ 8. Teşrtn 1941 .... 
yordu. Fakat hemen hepsi Her- yük o~ güreşleri de çok sl~e 
geleciyo yan bakıyordu. Arap dı. Pokhvaıılar \abuk çabuk birbır 8

·
30 

Program 
Saitle Rustcm mağlup olduktan lerini yendiler. Bn.saltı gi\reşleri 8

·
33 Müz.k 

sonra' Hergelociye karşı bırleş- başhdı. Nihayet o da bitti. Da- 8·45 Haberler 
mek arzusunu izhar ettiler. Ye- ha akşam çok vakit vardı. Baş 9

·00 Muzık 
ni§ehir gürt:Hınde bırleşcrek Her n.ltı gilrcşleri b;tmek üzere ıken 9.ı:.so E~~:~aau 
geleciyi ıstoouderi gıbi ol'tadan baş pehlivanlar soyunmustu. 
çıkarınao.Ta. karar verdiler: Bu, H~e!eci, sabırsız~. Hırsmdrın 12.

30 
Pr~gram 

pliını daha ziyade o.rap Saıt, ha- rengı atmıştı. Oldugn yeme du-
12 33 

ş 
zırlamış oldu. Ethem paşa da ramıyordu. İznikli heşmerisi i- ·

2 
• arkılar 

)>u lana taraf ta.ı-dı. kide birde : 1 · 5 Haberle:r 
p w • İb ı dikk t ci ·· Jd · 13 00 Fasıl Hergeleci çok zeki oldugu ı- - ram. a uç şı 13 30 

Mfizik 
çin uzaktan' uzağa ya~ı~ ında dö bu herifler .. Diye söyleniy~:a~ · ı · 
nen planın farkında ıdı. Fakat, Fa..1<at İbram, oralarda degıldı . 

8 
* 

çivğar değil ne yapsalar para Yalnız, hemşerisine şunları söy· 1 .oo Program 

18.40 Muzik 
19.00 KontJima 
19.30 Hcl,;crler 
19.45 Scı best 
19,55 Muı.ik 

20.15 Konuııma 

20.30 Mu:r.ık 

21.00 Z. takvimi 
21.10 Müzik 
21.35 Ankara at 

1an~lnn 
2ı.45 Müz.l.k 
22.30 Haberler 
22.45 Spor 
23.00 Kapanış etmiyecekti. Yenişehirin güı eş lüyordu : 18

•
03 

Müzik 
meydanını silip süpüre<:ektki. - Sen, .o~u üf~ .. Dun et!. =========:::::::;===== 
Arap Sait, çivğarın içine Bil~- He~nsı korkuyordu. !'f.cı:· MA< A.fijly._ ! 
cikli Hasa.nı da sokmuştu. Üçü gelecının takılacagma kanı ıdı. A 
bir olarak Hergeleciyi ortadan Ne de olsa tek başına id!. Rüs-
çıkaracuklardı. Arap Saitle Rüs ~·.Hasan, :;rap S...- t _bır tek _ 
tem arasında şöyle bir konuş- kışıyı ortadan çılrarmaga 1ımra:r 9 O 
ma ve karara baglamn oldu. vennişlercli. Hergeleci, tek başı- ,

1 

• 
_ Rüstem, sen bana düşer- nn bunlara nasıl karşı koyacak- 1 

sen beş on dakika sonra pes et tı? . . . . ~---,----.... ~~---~!:.-~ .. 
meydandan çeldi.. Hergelec.ının hemşensı : . 

- Olmaz bırbirimize düşer- - lbraın, evvela arap Srudi I• 1 1 
sek davayı kaybederiz. iste ve, 'bu suretle çivgan yarı, j l ~-~ l•I 1 1 

- Ya, nasıl yapalım? . yanya bozmuş ol~~~.!· I•! 1 1 1 1 I• 
- Ona herhalde ikimizden bı -Ben de onu duswıuyordum. • 

nmiz düşmeliyiz .. Mesela; ben, ~er rırnp Sa.idi istersem lıjlcri- 1 1 1 1 ı• 
ona dili meliyım.. Onu yormalı- nı boz~r.ım, herhalde onlar başı 111: 1 1 1 ı 1 
yun.. Müdafaa güreşile güreşi a~p Saide bır~mı~lard~;· ye, I l :•ı 
beş altı saat sürdürmeliyim... yıne herhalde Rustem, gt.ırefJi a-
Hasan, sana çarçabuk pes etme- rap Said~ bırakc'lcak~ır. . 1 1 1 •· •I 
li.. Hergeleci, senin eline yorgun . - P~ı, n.asıl_ ~ertip etımışler· l • t • 
ve bitkin süşmeli .. Böyle olmaz- dır der~ın güreşı .. 
sa olmaz.. - Onlnrı~ ~rtib; ~öyle olsa 

- Peki böyle yapalım.. gerek .. &!n.ı. Rm;temle tu.tuştı.:: 
- Evet böyle yapmalı .. Ve, racaklru:': R~tem, tıunaınıl~. m~ 

bunu da ya.pnıak kolaydır.. O, dafaa ~ureaı yıt.pacak ve: gureşı 
beni nasıl Marmaris güreşinde uzatacak .. Mdı ~:a benı yora • 
meydana çıkıp istediyse bende caklar. Arap Sa.idı, Hasanla -~ 
meydana çıkıp onu istemeliyim.. tutacaklar, Hasan da arap S~ 
\Bu, benim hakkımdır. Bir o, yorı~adan pes edecek ve, beru 
yendi beni .. Bir de ben .. Bir kim bekliyecek.. . 
Yerdi yapmamız Jfız.ım değil -:- ~3:'ll· muhakkak tertip-
tni ?. len böy~cdir. w 

- Öyle ise, sen iste onu.. - Bo}l~ olduğu muhakkak ... 
- Eğer itiraz ederse.. - Öyle ıse meydana çıkar çık 

80LDAN SACA: 

1 - Disiplin, hnyv n sclnesi. 2 -
Kü!retmck, Almanya ile harp halin· 
de büyük devlet. 3 - Bayat değil 
lran ahalisi. 4 - Hissettirme, ıztı-

rap feryadı. 5 - Gemilerin bannd~ı 
yer. 6 - Senin tanıdıi;'ln ahbabın. 

7 - Rabıt edatı, cennet yurdumuz. 
e - Buğdayları yiyen böcek, nuztil 
eden. 9 - Gölge, yırtıgı knpayan. 
10 - Vermek, süt verir bir hayvnn. 

YUKARIDAN AŞAC.IYA: 
1 - Birl~nıek (devletler arnsın-

her tebeast1rnündıe durlaklann -
dm «aWatııa <iemetlerı dökülen 
bu -körpe ve fettan ku:;ı kfimilleJ 
tirdi, yola getirdi. Sultnn antite
miı.d.iyen hayır i{Jleri yaptırmo.
ğn baaladı. Ve ilk camiyi suya. 
bErtruı oomiinin civQJ'lnda yap. 
tınlı. 

Piı1 Ağanın mescidi de -0 ci
varda. idi. Fakat bakmısırl.ıtrt.an 
harap obıwştu. Kubbesini, duo. 
varlanm örü:ıncek baği3D'.lll'J, toz 
dan camları sarat"lD.l.Ş, duvo.rlıarı 
kararnıı.5tı 

Fatm..~ sultan, sarnYJil.m yn
runda. b6yle hnra.p, bir '-·eki 
ibuhmmasını istemedi, ;: . .,;3np 
kArgir olarak yaptırmağa karar 1 vereli. Sa.rayın bahçe tarafından 
bir parça ayrıklı. Inşaata ba.~ 
18Jldı. 

M.imnı·, minareyi tuğladan 
yapmak isttdi. Fa!mt, sultan i
tiraz et.ti. Sarnyın yamndı tuğ
ladan minare olurmııydu hiç! bu 
nasıl yakı§lk alırdı? 

Minare beyaz mermerden ya
pılınaya bo.şlanclı ve bit" du:a. sü
tunu gibi. gökün ms.viliklerine 
doğru yükooldi. Yaldızlı killii.hı 
tiı. uzaklardan, ibir m.iğfer gibi 
parlıyordu. 

Camiin inşaatı tamamlanınca, 
tarihini Nedim söyledi : 

'.nu ımsra'I Nediına söyledi tari
hi ibreın?m 

Ne 3.lA, oaınii ihya etti nlhak 
Fatıma sultnın. 

Üçüncü Ahmet; cami yapıldık 
tan sonra ille Cuma namazını o
rada kıldı. Ogün, Şeyh Yahya e
fendinin va'zını dinledi. Ve o da, 
kızının camii için şu tarlhi söy
ledi : 

li'.a\.ma Sultwı, Albh, cmn:lin et. 
!ôÜn 1 cHıl 

(1727) 1140 

Bir kaç gün sonra dn yllll.ln
da kocası lbrnlıim paşa oldui;'U 
ha!de Fatma sultan da. geldi. 
Kan koca namaz kıldılar. Bu zi
yaret dolayısilo, canıiin içinde ve 
dışında avuç avuç gıiknüş para
lar, çil akçalar serpildi. 

Sovyet müdafaası
nın esası 
( Bıı tarafı 2 inci aayfada) 

tertibntı sabit olduğwıa. göre, 
çekiliş sırasmda beraber götü -
rıühnelerı ve yeni vaziyetlere gö
re kurulmaları zordur. 

l) Bütün bu mütalealara iliı.
veten, hicret kaf ılelerinin nıh
Jarda uyandırdığı a.cııklı tesiri u
nutmamak gerekir. Hele, her 
şeyi tahrip ve imha eden sis -
tem, muhaceret selini korkunq 
bir tufan haline sokabilir. 

Teı)ebaşı Dram ltısmmda 
Bugün gündüz snat 15.30 da ve 

Bu akş.,m saat 20.30 da 

llAML}JT 
5 perde 
• • • 

lstildfil Oı:ultl<>..sl KornNh 
Kııo,mmı't•t 

Bugün J(Ündi.i7. '<Bat 15.30 da ve 
J3u akşam saat 20 - ao da 
KlBARLIK BUDALA81 

Son hafta 
Komedi 5 perde 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
Her yemekten ıonra gUnde Oç defa munt.az;;ıman 

diılerlnlzl fırçalayınız. 

Asistanlı 
diğer taraf tan, Rusların, bir 1 1 

çok tehlikeyi göze alan kat'i, Askerlik işleri 
müdafaalarile şu maksadı güt - '•-___________ _._ 

Dil ve 1~h - Ooğrdya l"ukülltısi ~'iirk DiJ n l~\P

bi} at~ En.~füsü icin imtihanla 8000 lmnı'j maa,')lı bir 8"'b~ mcktc olduklnn sezilmektedir : 
a) Hasım da. yıprablmakta -

dır, 
b) Üslerinden uzak.la{}a.11 mü

tearrız, ergeç durdurulabilir , 
c) Rus menbalan zengindir , 

zayiatı telfi.fi edebilir, 
d) Müttefiklerin yardllD.l açı

lan rahneleri ikapatabilir, 
e) Kış, harekata, nede olsa , 

dura:klıımalar verebilir. 
Ruslar, zayiattan yılmaımakta. 

ve menbalanna güvenmektedir
ler. Mcıskove. ve Leningrad gibi 
kızıl mezhebin J<abesi sayılan 

Beyoğlu Ye,.ıı Aıkcrllk ıubesl tan llhııacaktır. A"isbmhk imtihanına girecek nam7..ct!Nin 
Bıııtkanlığından: 

:Aşağıda sınıf, rütbe ve isimleri ya- Türk Dili ve l~dehiyatı Yiikbı'1 tnhsil diplomasını lhıiz 
zıh Yd. subayların derhal şubemize olmaları ve 81-ikerlik hranetini ynpnıış lJuhuımalal'l ~trt· 
müracaaUarı. ( ıS798) hn 

Piyade Asteğmen Hüseyin o \u hr. tihan 3.1 J .9U Pnzo.11.eı,i giinii Aılkar.ıcla l'n· 
lsmail Hakkı (13479). kütt~ bbıasmda yaınlacaktır. bntihan ~an }'al iiltc 

Piynde Tim. Cevat (14460) • Mildiirlüğüuden is~. j tcldilerin r,,tida ile miir.ıoo-
Plyade Tğın. Bekir oğlu CelAl Al-

kıı~;~71~~:ğmen tsınet otlu Ahnlct ~~~) 
lhsan Glılbak (32194). e:ıe:aeae:eı:ıe(lAOt3~ 

Otc. Teğmen Nhım ~ııu Mus • =====================================:::::::;.. 
tafa Ragıp (32529) 

yerlerin, neye malolursa olsun, Yenı' eserler 
m'Uda!e.a.sı, Rus plfı.nının esasını 

/stanbiıl Deniz komutanlığından 
Refah vapuru şehiUerinden subay, gcc!Jkli erbaş ve erlcrd<m tnh l ~ 

~da çocukları bulunan ailelerin acele komutanlığunıza mürocaaUnrı. 
c9343> 

teşkil ediyor. 
Ancak, taa.r:ruz ordusu 1000 

lkiloonetre içerilere dalın.alda, 
memleket semalarından hava 
tehlikesini uzaklaştırmış ve har 
bin tabiatile doğurduuğu 'barıgi 
ran" ı kısmen hasmının omuz -
larına yüklemiştir. 

Yavrutürk 
Bu hafta çıkını Cümhuriyct sayı

ı;iyle yeni cilde (1) nwnara ile buş- fi' 
lıyor. Ba:ıtan başa dört renkli resic1-
lcrle süslu olan bu güzel çocuk ~a
zc1csl on altı sahifedir. Tavsiye ede-
riz. 

_Ne diye?. m~ .i~iraz et v~, kat'iyten anıp 
- Arap Sa idi isterim derse.. Sa.idi rntcme<le ısr~ et.. 
- Olmaz.. Hak senindir.. - Öyle yapacagım. 

Sen, diren .. Ben paşaya söyle- - Ya, kabul etmezlerse .. Ma· 
rim o da yardım eder .. Dedi. lfı.ın ya, Ethem pa.~n v~r. 

:~~1~:
1

:a~;.;~10~
1

~
0

~a A:~;a :::~! 1 Devlet Demı·r~~-1!~~~-!·!~"-~!~~!.ı hnstalıl~taıı lyl olma. 3 - Bir kaza 
merkezi, fena d~il. 4 - Kadınlann 

TÜRKiYE CÜMHURİYETI 

ZİRA.AT BANKASI 
Kuru\us tarihl: 1888. - Serma:resf: 100.000.00G Türk lirası. Şube ve 

AJans adedi: Z65 

ızıral ve Tlcırt her nevı bınka nuamelelerl. 

Basana da 1§.zımgelen tenbi- - .Etmezlerse etmesınler ben 
bat yapılmıştı. Hasan, Bilecikli de cJ.in;e ne geçerse çarpnl>uk 
olduğu için nede olsa hepsi bir yenmcı:e VP., yonılmama,ga sa
semtli sayılırlardı. Rüstem, Bur vnsacagun .. 
Bn. Kestelli idi... Arap Sait ,Ye- -Dur! aklıma birşey geldi. 
nişehirli idi. Hasan da Bilecik- - Ne gibi!. 
li ... Hergeleci yabancı sayılıyor- - l<:ier, istediğini kabul et-
du. Yabancı bir pclılivanın ken- mezlen:e kur'a iste!. 
di mıntakalanna gelip galip git - Bundan bırr..ey çıkmaz. Ba· 
mesiııi istemC'l.lerdi. Birbirlerine karsın nrap Sn.it çıkmaz kur'a
olan hasımlıkları kaybolmuştu . da Hasan, çıkar... Bu sefer de 
Hergeleciye ka.rşı birl~işler - Rtistem arap Saide düşer .. Ve, 
ii. pee eder. * - O da var ya! .. 
Beş gün sonra güreş başladı. Dedi. Cnzğır, bu sırada baş 

Civardan güreşi seyretmek için }>E'Jılivanlan meydana çağınyor
binlerce kişi yenişehire gelmiş- du : 
ti. Az zaman içinde Hcrgelecı- - Başa güreşecek pehlivan · 
nin namı Bursa civarına yayıl- lar meydana !. 
mıştı. Onu görmek için Kara - • (Arlmsı vn.r) 
mürseldcn, lzmitten, Bilecikten 
ve daha b"r çok yerlerden köy- _ oJ.ş TABiBİ -
lüler, eşraf \: e iiynn atlarına bi-~ 
nip Yeni chire dolmuşlardı. Et- Hüseyin Mukbil 
hem paşa, pehlivanların kurdu- A d 1 h t" d 
ğu çivğard~ me~undu. ~~a. na o u se~a. a ın en 

çok işine yarayan kuçük bir çelik Muhammen bedeli 24.000 (Yirmi dôıi bin) lira olan 30 ton prunuk yağı 
parçası, lütuf. 5 - İnanış. 6 - Mnh- l2/ll/194ı çarıınmba gunu saat 15 de k&pah zarf usullı ile Anknrada 1da
rum, senin validen. 7 - Türklerin re binasında satın alınacaktır. 
onıı yurdu, ananın erkek kıırdesi. Bu iııe girınck istiycnlcrln 1800 (bin sekiz yiız) liralık muvakkat t~· 
8 - Adem babamızın oğull:ırından mı.ı.ıııt ile konunun tayın ettl!i vcsiknhırı ve tekliflerini aynı giin s:ıat 
biri (sıcnk nızgAra dn dcı ler), !Jlr 14 de kadar komisyon relslıgine vcımelcrl lflzımdır. 
kazn merkezi. 9 - Fıkırdak, parça, Şartnameler parasız olarıık Anknrad.- Malzeme dairesinden, Hnydaı-
10 _.:. ikinci hnrfinden sonra bir (Y) prışada TesellUm ve Sc\•k Şefliğinden d~ğıtılacnktır. 
gelirse issiz memurların dört gözle 
bekledikleri bir kelime olur, su,> u 
boL 

Dün7ru bulmacanın halli 

1234 567890 

• • • 
t,lt>tmcmlz ihtıyncı içın alınacağı ev\'elce llfın olunan 75 ton çalı kire

cin n 20/ıo/ı94ı tnrıhlndc mukarrc: olan eksıltm~ne talip çıkmadığın
dan C'ksillmc 10 gun teındıt cdılmlş ve 31/l0/194ı cuma gilnüne bıra

kılmıştır. 
=-~-.-..... 111!'9"..,._.,..-ı-mııpılOm'!--. Beher ton ldre<.in muhamm<!!1 bedrli ı2 liradır. Muvakk:ıt teminat Cl9 
ı-=-:-=~;..;-;...;;;_.,-~.....,-.,_;;..;.;~-==-ı liı"ı.öır Sı!~klılerin muayyen günde fiant ı ı de Hnydarpas:ıdn birinci isletm~ 

komisyonuna mür9oC3atlan lllzımdır. F n.d::ı iznhnt ve şartname istiyeıılcr iıı-
ldmc kalemine müracaat etmelidir. (9399) 

d•ll:eıml_. .................. - ..... 1 .... ~ 

Ş 1 r k u-t i H a y r iy e d e n 
Bo~'S.Ziçi vapurla.nna malııms Iitş tarifesi 1 Son teşrin 941 

Cumartesi sabahından itibaren tatbik olunacaktır. Tıarlfelcr 
ı.,rise-1 rde sa.tıbnaktndır. 

Para blrtlq,lrenlırı 28800 ıı,.. lkranılve verlvOft 

Ziraat Bankuında kumbaralı ve ihbarsız ıasanut besablarında en 
az 50 lirası bulunanlara senede t defa çeldlecek r.ır'a ile qatidakl 
plAnn c5re ikramiye dtıtih!llcaktır 

4 adıd 1.000 Lfralık 4.000 Lira ~ 100 aded 90 Llralık &.000 Liri 
4 • soo • •.ooo • 120 • •o • 4.800 • 
4 • . 250 • 1.000 • 1110 • 20 • 1.200 • 

40 • 100 • 4.000 • 

DiKKAT: Hesnplarmdakl paıalar blr sene içinde 50 llrııdan nsatı 
d(lşmlyenlere ikramiye çıktığı takdlrde % 20 fazlasiyle vcrUocektlr. 

Kur'alar senede dört defa 11 Mart, ll llazüoaıı, ll EY· 
IUI ve ll Birincikruıun tarihlerinde ~ecek1ir. 

A. Cemaleddln Saraçofıjlu Neşriyat Müdürü: Maclt ÇC'tflt 
yer: (H. Bekir Gürsoylar ve Cemaledd'n Caraço61u matlla•9 • 


