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~etel~~-= · Harekatın 
kanununun,. : hulisası 

tadili ' , §!maldı 
ftmea gij1l elvannda Jaw.. 

Japonya, müzalie· 
reler akim kalma· 
dıkça haı·ekete 

geçmiyecek 
Vaşington, 26 (a.a.) - Ayb.n 

hariciye encümeni, ticaret gemi· 
!erinin açık denizde istedikleri 1 

yerlere sef eretmelerinc imkan ver 
mek üzere müsellah gemilere da
ir kanun layıhasını, ona karşı i 

ynakla.rı nik- 13 muvafık reyle kabul elmiştir. 1 Kabul edilen Ifıyiha yalnız tica
ava neşredi- ret gemilerinin silahlandırılmu-1 
U nı. kbinlik t' sına münhıısırdır. Ayan rüesası, 

a~ız nih · kendilerin - kanunun pazartesi günü tetkiki 

So\.'}ef ağır ha.Ya. el.afi bafuryaln. rı bir lıücumu ~ılamağa ha.zırlanıyorla.r, 

~;;;;..HARP VAZİYETİ 

\'eUi Rus ınüdataMI "' .. , 
halli iaa.rnızıan neticcstndo 
Alman ordularının iJcr!e) işi 

durdurubnuştur. 1 
1 Londraclan gelen malinuafa • 

nazaran K:aliıılıı mm takasın
da Ahıınnlar, S<>vyetler bıra
fından ilk mevzilerine kadar 
geriye sürülmüderdir. 

Merkezde 
Moskova h!l.Tp sahnesinde 

harekat çolc şiddetli ve kanlı 
ola.a'a.k devam etmektedir. Al
manlar l\loskovaya 30 - 40 ki
lometre yal<laı;t.ıklarııu iddia 
ettikleri halde, 1-ondra Ye Mos 

1 kova bu lıabt,ri nıühaliı.."nlı hul 
ın:akt>..ı ,.e t.e)it •·tmcnıektooi.r. 

~7, lin.la hisar etmiyor. için icabcden tedbirleri alrnışlar-
QQY\6 ol kbin görünme- d s t 1 • k 1 ·ı k 1 11 k " I " t 
~: ;~-=~1~~:~~a~ ~:~~n:ft!~~,f:~if;:~ı . ov Y e e r ı n arşı aş ı an muş u a 

Sovyetlıer. l\IObko,·a.yı nihai 
St"kil<ıo müdafaaya. h.n.zırbın
maktadırlar. lUoskonı komu
tanı Pravda gru-..eh'ısiııdc ııeı:
:retüw hir makalede ha 1kı, 
Moskova sokaJilanmJa ) apı
lneak müthis müeadelew ha
zırbrumyu <la\'t'1. etrnl .. tir. Bir 
Bem t.eJgrafı; Afosk0\'3 etra
fındaki nnıharelıenin kat.'i saf
haya gird4,'ini blldinncktetlir. 

:u~u~X:~~:i!~~r~~~~:~ -· (Sonu sayfa 
3 ıiituı\ 3 

de) Tımoçenko ordularının kış başlama-
~tlmek hlç gayri tabü bir ha- - d I . b. . . 
Bi:~1i~r~:yangördüğii- an evve yenı ır talıh denemesıne 

~~:::::re~re~::~~~~~ maruz kalacağı tahmin olunabilir 
'le, ecek tanda söz söylemekte 
~~alandır. Mcselfı.. ~eçenlerde 
~&.llU8.0 İktısat Na?Jrı Dr. Funk 
~Usyanın en zengin parça.c;ının 
~e geçtiğini temin ederken ln
fltere ve Amepka hnklonda o 

Genupta 

adar yumuşa;k ve cazip bil li
'a.n ~ullanmış\ı ki bunu adeta 
b~\1asrl.a bir sıJlh t:cklilı ~kııııae 
t~tnıekten kendimizi mcnede
llleıtıiştik. 
~te Mihver muhitlerinin bu 

toldaki sözleri karşısında, zihin
ıel'(fe 7.aruri olarnk b"r tereddüt 
hu.swe geliyor. Acaba hakikaten 
Ortada bir sulh hazırlığı var mı, 
~oksa bu tarzda ümit verebile
~telkinler halkın tükenmcğe 
~lamış olan sabır ve tahaın
bı.üılcrini takviye etmek ve ken
dilerini bir müddet daha avut
tna.k ihtiyacından mı ileri geli
:Yor? 

Biz yakın<la bir sulh nktedil
tnesi için ciddi hiçbir ümit mev
cut olablleceğh:ıe ihtimal veremi
Yonız. Fakat sulh nrzusunun 
bUt:Un milletlerde mevcut oldu
ğuncıa şüphe etmeyiz. Ayni za
lna.nda ıztırap ve mahrumiyet 
içinde hayat süren milletlere iş 
başındakilerin yeni 'bir sabır ve 
8eb...ı.t telkini yapmakta. fayda 
gQmıeleri de çok ihtimal dahilin
dedir .ınuıaatimizce sulhun y-.ı
kın olduğınıa dair bilvasıta tel
kin edebilecek fikirleri gayet 
ihtiyat ile Qmrşılamak ve boş bir 
funide kapılıp da gevşememek 
Çok da.ha. hayırlı olur. 

İtalyan kaynaklan ahiren Al
l'hanyadaki maruf Frankfurter 
Ze:itung'un bir m:aknlcsinden is
tifa.do ederek sulhun, heım de 
tnuzaff erane bir sulhun ya.kın 
bulunduğunu müjdeler şekilde 
neşriyat yaptılar. 

General de Gaulle 

De Gaulle'un yeni 
bir nutku 
---0---

General Fransıilan 
bir tevakkuf nümayi

şine davet etti 
Vichy hükumeti 
suikastlara karşı 

çezri tedbirler 
alıyor 

Londrn, 26 (a.a.) - General 
de Gaulle bu akşam radyoda bir 
nutuk söyliyerek demiştir ki: 
Düşman, günahsız Fransızları 

kurşunn dizerek Fransayı kor
kutacağını zannetti. Fransa 

(Sonu uyfa 3 ailtun 4 de) 

kolayca iddi'a edilebilir. İşte bun
dan dolayıdlr ki ihtiyat tedbir
lerine müracaat edilmiş diyo
ruz. Bu ihtiyat ihtiyacı ise Al
manyalı gazetenin neşriyatında
ki ehemmiyeti çok hafifletiyor. 

--1 Emekli Ge~:r~i'K~maı Koçer lı--
Bir Londra tA•lgııa.fı, Mos

kovadaıı aldığı bir ha.bere a.t~ 
fen cenupta müJıinı bir saııa
~i ~hri olan Statino'nuıı 

r .... ----
Sovyetler-\ 
bi~di:-iyor: 

Sfalinoyu Sovyetler 
oeri a 1 m ı ş ı a r 

-o--

Taanı.ız ordusu, her defasın-1r Sovyet:ler tarafından geri a-
da hedefini gizlemek şartiyle, ------ hndığım bildirmektt>dir. F".ı-
harekatını doğuya doğru inkişaf Almanlar kat hu haber Alınan '~ So\-

li~ 
yet resmi tebliğ"leri tamfın-

ettioru-kt.l?dir, Müdriilerse. mü- bildiriyor· ı t 't ediln · · 
hiln addettikleri bölg<>lerde, bu- , • <an eyı ı«nıışhr. 
susiyle şehirler etrafında ve iç- Şarkta ha re ka"' t Kınnı lıerJ,8,hı iizerinde-lc.rinde, mevzii olmaktan öteye ki mücadele de ~'Ok kanlı o-
g~emiycn mukavemetle iktifa- larak devam etmehtedir. 
ya mecbur kalmaktadırlar. E- devam edı•yor Alman ve Rumen ordusu ta-
ğer, mukavemet ruhunu baltala- ra:fuıda.n be~ ili.erinde hu-
makta tesiri haiz olmasaydı, ge- --0-- lunan Preskob'a karşı ynpılaıı 
niş arazi parçalannın terkinde Kremlin sarayı İkin('İ biiyük hiicmn beniiz biç 

Moskova kuman- de büyük m.al!.zur1a.ı· ba.şgöster- bir nettoo \.'c.rmf'nııştfr • 
mezdi. Rusların araziye bağlan- bombalandı Fakat Sovyet kıt'alanrun 

danının makalesi malarını mn.zur gösteren birinci Bertin, 26 ('aı.a.) -Alıruın or- bu cephede mahalli geril('..me-
Londra, 26 (a.a.) _ Mühim ve önemli sebebi burada aramak duları Ba§kumandanlığırun teb- ler kaydettiklP..ri R-Oyter mu-

bir sanayi şehri olan Stalino doğ"l.'U~~~u aayfa 4 •ütu n. 8 de) liği: :::rri tarafından hildiribnt'.k-
nun beş gün devam eden bir ==::::=;::::::::;;~;=~~;;:==:;;~:==~;;;;;:===-=(~S~o=nu~··~y~fa~a~ıU~t~un~6~d~a~)~~~r~.~~~~~~~~~~ 
muharebeden sonra Ruslar tara- t_e u ;O o R 
fından tekrar işgal edildiği Mos- r- i2) --··-------------------kovadan bildiriliyor. 

~::~?.;"~~::ko- ·aaıatasaray Fenerbağçeyi çetin bir 
~:t!~:a~t~~~!u~:::~:i!c~~ I oyundan sonra 2-1 mağlupetti 
ı;ıöyle demektedir. 
"Düşman vatanın merkezine ---

yaklaşıyor hazır bulunmaklığı
mız lazımdır. Moskova sokakla
rı düşmanla süngü süngüye mu- 1 
harcbelere sahne olabilir, bunun 
için her sokak şimdiden askeri 
bir manzara almalı her ev bir 

1 

kale her vatandaş ta bir ~sker 
haline girmelidir. 

Moskova civarındaki istihkam 
lar hergün dalın kuvvetli bir va
ziyete gelmektedir. Sovyet hava 

(Sonu sayfa 3 aütun 6 da) 

bir mevsimden bahsetmclt ma
nasızdır. •rabii, Almanlar da ay
ni iddiayı ileri sürüyorlar ve 

• 
Gru:atasaray - li'enf'.rbalıçe ma,.. 

çı heyemıılı oldu. ~taş, 
Vefayt 4 - 1, İF;tanbu1spor, 
Albntuğu 3 - 2 yendi. Tafsila1J 
(2) nci tiaY..famızda okuyu-
nuz. 

• 
bu noktada d~manlariyle bir- t. 

leşiyorlar. '-"'----.... .--·------------------- .., .J Fak'at, doğrusu, İngiliz dev- ___ ...., _______ _ 

Rei iciiıntıur Uoosewılt 

Roosvelt 

Rehinelerin 
idamlarını 

takbih ediyoı 
"Bu vahşi hareket botor, 
dünyayı, Nazilere k rşı 

isyan ettirmektedir,, 

Çorçil 

Aynı mahiyette bir 
beyanatta bulundu 
Vaşington, 26 (a:aı.) - Uni

ted Pres: 
Beyaz Saray, M. Roosevdtiu 

aşağıdakı beyan.atmı neVetmış-
tir: . 

Fra.ıı ~a.. Belçika ve diğer yer-
' lerde giinahsız rehinelerin Al -

manlar tarafından öldUrillme -
sin talı:b.ili ediyoruz. Bu, Avrupa 
mill"~tlerinin maneviyatını tet. -
hişle kııımalt için yapılan bir na
m teşebbüsüdür. 

(Sonu sayfa S sütun 7 de) 

. ·'\ • ,, • •• : . ·,. .·.il.-:- :t ' -
Rusya ya 

• 

lngiliz 
yardım 

ilk teşrin ayına ait teahhüfler 
tamamile teslim edilmiş 
Ketteıing, 26 (a.a.) - Ami

ralllık birinci lordu Alexnııdeı-, 
Büyük Britanyanın Rusynya bir 
mikta.r deniz malzemesi gönder
diğini ve SovyetJerle çarpışmn
ğa memur takkviye kıtaları taşı. 
yan düşman nakliye gemilerine, 
1tyrı ayrı 14 taarruz yaptığım 
söylemiştir. Alexander, Rusların 
Moskova konferansında istedik
leri her şeyin, aylık partiler ha
linde gönderilmesi vad edildi
ğini söylemitir. 

M. AJexander, il:kt.cşri'! pm
tisinin teslim cdlidiğini söylemiş 
ve şunları ilave etmişüı: 

(Sonu ııayfa S •litur, 6 de} 

Fran'k:furter Zcitınıg'a. göre, 
Rusyada Almanlar gayet muaz
z.aırn ve şedit bir ık'at'i hiicum 
hareketine girişmiş bulunuyor
lar. On milyon asker harp edi
yor; Rus <rephesindeki harekat 
artık knt't netice safhasına gir
mi~tir; İngilizler pek 4aklı ola
rak telH.ş ve endi§eye düşmüşler
dir; Mihver kuvvetlerinin şark
ıta-ıki v.azifcleri yakında bitecek
tir. Biter bitmez, dünyayı sulha 
im~ ıiçin gnrba bir hü
wm yapılncaktır ve tecrit edil
miş bir halde bulunan İngiliz a
daları istila edilecektir. 

Rusyadn:ki beklenen büyiik 
mer ve galobonin kabil yahut 
yakın olup olmadığını bilmeviz. 
Fa:kat böyle bir zaferi imkansız 
gösterecek hiçbir delile malik 
değiliz. Ancak, görünüşe nn.7..a.
ra.n, bu .zaıfer ve galebe hiç de 
yakın değildir. Yakın olsa dahi, 
Alman kuvvetlerinin şarktan, 
garba dönerek İngiliz adalan
na çıkmağa çalışm.'l.ları hiçbir 
zaman çarçabuk vukua gelebi
lecek bir ~ olamaz. Şiındıyc ka
dar bu istila teşebbüsünden 
müteaddit defalar bahsedildi ve 
hemen bütün mütehassıslar bil
diklerini orta.ya döktü. Onlann 
sözlerinden öğrendiğimize göre, 
İngiltere adalarına en müna.sip 
hücum mevsimi Eylül ayıdır. Bu 
mevsim ise yeni geçmiş bulunu
yor. Binaenaleyh, en az, gele
cek sonbaharı beklemek lazun
dır. Geçen sene İngiliz adala
rnın ilk istila teşebbüsü Eylülde 
vukua geldiğine göre, bu mcv
stn meselesine az çok bir kıy
met vermeğe mecburuz. Vakıa 
İngiliz devlet adamlarınn bakı
lırsa., İngil tereye karşı bir 
hücum tehlikesi daima mevcut
w ve bunun M;in de mccbur:i 

let adamlarının bu encli§e]eri H 1
11 t 1 e r 

halkı daha çok çalışmağa ve 
daha fa21a fedakar davranmR.o"'ıı 
b!r te§vik mahiyetinde tefsir e- c ı· a n o 
dilmek IR.zımdır. Alın.anların id-

---IFIKRAl---
0.. nümüzdeki bahar ve yaz B •• •• k f 1 

Bu, lbUtün ihtiyat tedbirlerine 
müracaat edilerek yapılmış bir 
propagandadır. Alman kaynak
brı resmen hiçbir şey söylemi
Yorlar ve efkô.rı umumiyeye kar-
61 birşey tekeffül etımvorla.r. 
li\ıkat iha.lka. son Rus hareketin
de ka.t'i ve nihai bir zaferin ya
kın olduğu, ondan sonra da ilı
~z adalarının istila edileceği, 
[ngilizler dünyadan tecrit edil
hriş bir halde bulundukları için 
kendilerine !kolaylıkla galebe ço.
pnacağı ve sulh yapılacağı müj
desi verilmiş oluyor. Rusya.da
~ nihai znf er geçikirse, yahut 
bu zafer elde edildikten sonra, 
İngiliz adnlanna çıkmak teşeb
bü.sU vukun. gelmezse, bu vad
leıi hatırlata.nlnra ve tenkide 
ikhlkattlara karşı hiçbir zaman 
aa.lfilıi:J\.-ttaı· mahfillerin bu yol
'1a ueyler söylemcmı.iş oldukları ------... 

dlası ise bir gurur ve a.7.a.met ..,. 
icabıdır. "lki senede vukuat is- m u·· ı a kat 1 
bat etti ki lngiltereye hücum 
M!ay bir iş ceğildir. Almanya 
en kuvvetli ve İıigiltere en zayıf 
olduğu zamanlarda bile Alman
ya bu hücumu göze alamamış
tır. Rus haıbiyle behemehal az 
çok zayıflamış olaoo.k bir ordu
nun mildaf aa bakımından çok 
daha kuvvetlenmiş bir İngilte
reyi istilaya kalkıp da biitün 
varını yoğunu tehlikeye a1ma
smı beklemek bu ordunun şef
lerinde akıl ve ma.ntıkın bulun
mamasına ihtimal vermek olur 
ki bliyük bir hatadır. Rusynd'a. 
bir Alman galebesi tah.a.klmk e
derse, ondan sonra ne olacak? 
Ne o:tacağım şimdiden bilmeyiz. 
Sırası gelince, cliişünUriiz. Fa- ı 

kat şimdiden kestirebileceğim z 
bir şey vardır: Almanya lngil
terevi istila teşebbüsünü tekrar 
etmıiyecektir. 

lliiscyin Oalıid YAI,çIN 

Dün bir resmi 
tebliğ neşrolundu 

Bertin, 26 (a.a.) - llooıni teb
liğ: 

Führer bugün öğleden evvel 
umumi karargahında, Alman 
hariciye nazın Von Ribbcntro -
p1Dl daveti üzerine Almanyaya 
~ş olan İtalyan Hariciye 
Nazın Kont Cianoyu kabul et
miştir. lki memleket arasında -
iki an'anevi uostluk ve ffiıtihruu
ru geçimıiş olan silô.h arkadaş -
lığı rowasında cereyan eden gö
rüşmede Alman hariciye nazın 
M. Von Ribbcntrop hazır bulun
muştur. 

Kont Ciano Alma.nyada bir 
müddet kalacaktır. 

13onu sayfa 3 sütun 6 da) 

için hükfımet büyük zirai uyu se er-
~bbüslerc girişmiştir. Mah- b J k 
sul ne kadar bol olursa, milli du- er i yapmak 
rum o kadar sağlam olacaktır. 

Şimdiki mevsim buğday, arpa, zorunda 
yulaf gibi mahsuller için ça- YIZ 
lışnıa mevsimidir. Fakat bu hlç 
bir zaman yetımez; Devletin ynr- Yazan: Aka Gündüz 
dımı, çiftçinin gayn.---ti yanımla 
biitiin memleketçe büyük se
ferberlik yapmak zorundayız. 

Patates, mısır, nohut, bak
la, fasulye, merchnclc gibi çeşit
lerin büyük seferberliği ... 

ÖnUmiiroeki ekim aylarında 
çiftçi olmıyanlar da ibir şeyler 
ekmelidirler. 

BahQCS.i veya ~lcnmemiş ara
zisi, hatta arsası olanlar evce, 
ailece - spormuş gibi - bu seier
berliğe girşimelidirler. 

Buna ibir de b:ılık seferber
liğini kabnalıyız.. Ne idi o eski 1 
tStruıbulun hazin olduğu kadar 
garip hali? Yüz bin çift balık - -

çıkar. Yirmi bini lftzım.d.ır. Fi
yatı dUşünneınek için seksen 
bin ölü balığı yallah denize!.. 
Dünyroun ne tarafında görül
müş? İnsan açıkça itiraf etme-k
ten utanıyor. 

Ne.Lıs lakerda yapanlar gene 
yapsınlar, başka lakerda iste
meyenler gene istemesin.. Biz 
fazla balıkların fıçılarda sala
mura edilmesini istiyoruz. önü
mU7.deki yılın büsbütün aç dün
yasında kapışılır mı kapı~;l
ana.z mı? G<irürüz .. 

Geçen Um tı.."lli Harpte bazı 
iş bilirlerin fıcıladılckı.rı tuzlu 

balıklara gi.tmü§ kurşun atma
dık mı? 

Dün bir köylü bam dedi ki: 
- Danamı kestim.. 
- Vah, vah .. Neye? 
- Eti para etmiyor. Canlı 

satsam on liraya ... Hnlbulri de
riı>.!) · otuz liraya sattım. l~ 
tinden de biraz sucuk, pastır
ma yaptım .. Yarısı da ziyan ol· 
du! 

- Neden kavurma, kıyma 
yapmadın? 

- Sırlı küp bulamadım .. Te
neke de yok ... 

Dış pazarlarmuza desek iri 
bize teneke verin, size nla sığır, 
da.na kavurması 'eririz. 
Vatanın üstünü teneke s <;ak

la kaplarla•· . 
Ben bu gibi 1 

.. hı müt~ ,. 
Sl?ı değil:tm.. Du dw.lanmı, dii
şündiiklerimi söylüyomın. Kı
sa ı .lı: 

Büyük sefer ~erlik ynpm11.k 
zorPnd ıyız .. 



hiyanet eden a 

Yazan~ A. Simone -53 Çeviren: H. Cahid Yalçın 
Onun kanantince, Sov- binlerce Parisli görebiliyorlar -

yetlcr Birliğinin Çekoslo - dı. Fakat halle onla.n görmeğc 
vn.kya ile mütekabil yar - muvaffak olamamıştır! Muha -
dını muahedenamesi mucibince fızlarda.n miirok'kcp sağlam ve 
mevcut vecibelerini ifa edece - s.ili'lılı bir 4nvar görmelerine mfi. 
ğinde hiç eüphc yoktu. Bitleri ni oluyordu. 
tereddüde sevkeden başka se - AlAylar, Sosyal .işler ve p3rlak 
beblcr de vardı. Alman ordusu kabul resimleri birbirini tnkip 
ummnt bir mticadeleye göğüs etti. En dtinalı iş Quai cl'Orsay
gerebileoek derecede kendisini da idi. Madam Odette Bonnet , 
kuvvetli hissetmiyordu. Ordu bu riiya.lnrmclan trlrinlıı. hakikat ol
itimadı beslemekten çok uzaktı. duğunu gördü :Kral ve ltra:liçeye 
Fransız ~ Alınan hududundaki ev sahibi rolünü ifa etti. Fakat 
sonradan garb duvarı adı veri· bu parıltılı ziyafet ve eğlence 
len istihkamlar hatb henüz tas- penlesinin a.r.knsuida. hakikat 
lak halincle bulunuyordu. İşte dünyası yolunu takip edip gi
biitün bu manialara karşı Hıt- diyordu. O hafte, iDaladier ile 
ler hücuma geçmek cesaretini Bonnet, Ch mbcrlain v~ Hali
gö:.;teremcdi. fax ile göı-U~tülcr \"C hül·ümran-

Mayısın 3-;rmi biri A vn.ıpa lık hakkını hn.iz Ç..clcos!ovakyn 
tıırilıinde bir dönüm noktası ola- hükumeti ile muhakkak hariç
bilirdi. Fakat Daladicr ile Bon- ten idaı e edilmekte olan ibir mu
net yüzünden bu bir ehE"mmi~ et- halefot gnıpu arasında muta.
siz il.rıza, neticesiz bir sığınak vassıt sıfatiyle Peraga gid cek 
olmakktan ibaret kaldı. İki rrün adamı kararla.,.c;tırdıl!lr. 1 ,iliz 
sonra, na.zi gazeteleri "Alman- nazırları Lord R nciman'ın a.dı
yanm seferberlik yapbğı valan- nı ıleri sürmüşlerdi. O Alman
larını,, ne.ş eden harb müşevYik ya lehind ki fikir ve mtitaleala -
leri aleyhinde hücuma geçtiler. riyle maruf ıdi. Cıhan Harbi es
Derhal D 1 d'cr ile Bonnet del nasında, Asquith lnikfun ti~ 
ayni tarzda dü ··nmeyi benimse- ından biri olmuştu. 7.rt"ngin bır 
diler. 

1 

sanayici olan I..ord Run im n'ın 
Almn.nyanın büyük zcnginl rile 

Kendisini ziyaret eden birkaç çok müruı.sebctlerl vnrdı. İhti
parlam :ıto azasına. Dal dJrr, malki Chamberlan'i onu intiha.
pek gizlenemeyen bir sinirlil k- ba sevkeden sebeplerin OOzılan 
le, 21 fayısda Bene.c;'in ga}Ti bunlar olmuştur. 
mes'ullfüfü Avrupayı harb ııru- I...ord Runciman 4 Ağustosta; 
rumlannm t8. kenarına getirmiş Pnıga \rnsJl oldu. Çekoolovrık -
olduğunu beyan etti. Benefl yal- ya meselesinde tooebbüs kuvve
nız seferberlik yapmakla kal - ti t::ımamcn İngilizlerin eline 
ma.mış, Almanlnnn böyle yap- geçmıstı. Fransız - ÇoC"k ittifakı 
mamasına rağmen. Dnlad!ıcr'yi Lord Runcimarun deruhte etti
sıkıştırma.kh iktif etmemiş. - · ·r il - 1 ~-1 k ldı T ~, d 
Hcnl .. ;,...•ın· ........ ~ıaA kabul ecnebi- gı vazı e ego gt-ue ·a · LJVr 

..._... ~... Runcimnn'ın vazif c:si teskin <'C-
lir taleplerini de reddetmişti. rcya.nı aleyhinde mticn<l le etmiş 

{ 

ahçen·n 
a ade 

• 
ongresı 

nın üç 
ruhunu .} , bu fiıı 

Kaoıkoyundel:I merkezde topl ıımış 

ı
rOKUYUOU 

DiYOR Ki: 

• Bir keyfi hareket mi? 

açlar çok hey canlı o du ve kala· 
bir seyirci .. ti i tara ından 

eyecanla akip olundu 
Lig nmçların:ı. dün Fensrw an!a:r. gcçirtıtileı:. Oymım:ıtirinci 

b'aiıçe ve Şeref st.adlm.mda. de- devresi 2 -1 lstanbulsporun le-
vanı edildi. Havanın güzel ol- hme bitti. 1 
ması her ild stada da oldukça tkim:i devre çok çetin oldu. Ve 
kafa.balık bir seyirci kütlesi to~ mıı.ç her iki tarafın gayretli o
lamıştı. Bilhassa iki eu·li rakip yunhriyl~ geçti. Sarı siynh1 !\.r j 
Feneıbahçe - Galatasaray kar- devrenın ortruanna doğru ü
şılaşması futbol mernkl.ılarının çilncü goJlerine kavuştular. Al
heyecanlı ve çetin bir maç sey - tıntuğlul::>.r bu sa.yıya mukabele 
retmele e veeile oldu. etmekte gecikmediler. Maç her 1 
FE.NERBAHÇE STADINDA:: jJci tar.:ıfm kanı"Jıklı a.k.ınlariyle 
SüJ ynı::nf~ S - Bevoğluspor O geçerek fstanbulsporun 3 - 2 

Fenerba.hçe stadında ilk kar- üstünlüğü ile bıtti. 
şılnşma.yı Beyo-ıusporla Süley- G3.lahısamy 2 - Feoorbalıç,e J 
maniye takımları yaptıl1l'. M.a- Fenerbahçe stadının son ve 
çın bırınci devresi her iki tam.- günün en mühim maçını iki ezeli 
fın ka.rşılıkh akınlariyle mütev.a.- rakit> ~·'enerbalıçe ile Galatasa
zin bir,. kilde geçti. Süleyımani- nı.y takınılan yaptılar. Takım- j 
yeliler kaza.ndıl.Ja.n tek sayı ile lar: 
devreyı 1 O galip bitirdiler. Gcl:ı.tasara.ıy: Osman, Faruk, 

İkiııci dcrvedc siyah bcyaziı- Salim, Musa, Enver, lsrnail, 
lann hızlı:.:nnı arttırdıkları g6- H1krnet, Arif, Cemil, J<.!stak, 
rüfüvordu. Üstünlüklerinin a&- Mehmet Ali. 
mcreslni alınn.kta güçlük çek - Fenerbahçe: Oihat, Mm-at, 
mediler. Bu devrede de ilci sa.yı ı Cemal, Ali Rıza, J<Jsad, Aydın; 
yapmağa muvaffak oldubr. Ve K. Flkret, Naim, Mclıb, Cemal, 
sahadan 3 - O galip ayrıldılar. Cemil. 
lst nb ılsılOr 8 - Alüntuğ 2 Htlkem: Ahmet Adem. 

Sahaya her iki ta.kını da. en Oyuna. Galatasaray basladı . 
kuvvetli kadrolariyie çıktılnr. San kırmızılı forvetler ilk hızla 
Kuvvetli rakipleri fstanbulspor san lacive~ lrn.1.cye yüklendiler: 
karşısında ço'k enerjik bir oyun Feru:; kalcısı behren bu teht.keyı 
çıkn.r&n Alt.uıtuğlula.r san si- güçlükle~~· 

Liıleburgnzın özerler mah:ıllc
sindcn lsm:ıll Boztepe imzalı bir 
mektup nldık. Mektupta iddl:ı edL
lcn hfidisc dof;rnı ise co!.t şayanı te
csstıttür. Alakadar makmİtlaruı bu 
hususta tahkikııt ynpmnlD.nıu ve 
mcs'ullcrl varsa cczalıındınlmalnn
nı bckllyoruz. 

18/10/941 Cumartesi s:ıb:ıh yedi 
buçuk scrvlsini ynpacak olnn oto
bwı yo'k:ulan şlifördcn (nk~ cok 
uğraştık cok ricn ettik k::ıymakam 
beyden benzin verilmesine müsaade 
alamadık) cevabını nlınca ha,yrcttc 
kaldık. Acaba benzin mi yok sun
lınc de: ('Depo d lu c r bu ün 
gonlu olur benzin ver n:e har ı.: t 
cdcc iz) ct-v:ıbı v rıl'nce h yretl
mlz hidd t(' münk lip oldu. Vı.ıku · 

' bul n muracmıfüır ı. ym k m tarrı 
fmdan bi15 sebep rC'ddc-clılmi~ ve 
son defa olarak bcnzlı1 vcı lıp "e
rilıniyC'cetmı nnlnmok Oz;cre ne di
ue ıdcn otobüs ı:nrmuru bay Fa
ik da huzurundan kovulmu tur. 
Knymakam nlhayl't sa t on b rdC' 
C'mniyet komi erıni ç:ıi:'lrtaı k ben· 
zin vcrilmcs'nl emir buvurmt• tur. 

Vtızüc noktasından bu 1 n bC'
lcdıyl'ye mi yahut k ym k mlı n 
mı nıt olup olmndıı,:ı bizi fak, d r 
etmeuc de benzin me· C'Ut old 11 

ve bir gun evvel mOıııcruıt edıldı ~ 
halde bcm.in ,·erilmıyerck halkın 

snbalun yedi inden 11 ine kndnr 
yolundan nlıkonulmıısı doğrumu. 

dur? 

icaı·e e ale i 
Bu gıbi tabiyeler Çekoslovak- olan bır kaç Fransız gau-tccisi 

yada in'ikaslar tevlit etmekten t:ı.rafından d rin ır al '· ile ta.
hali kabnadı. Hnziranın onun - kip olunuyordu. Bunlar birt
da. Çekoslovaltya hükfinıeti Hen- nin dediği gibi, "Eğer Lord 
lcin'in taleplerini müzakere içm Runcinıan son derece itina ese
bir temel olmak uzerc kabul et- ri göstermezse, Orta Avrupa -
tt Orta Avrupa.da son demok- nın Almanya tarafın1an çarça
rasinin içino naziliğin resmi su- buk yutulmasına sebep olacak 
rette girmesi için, kapı yavaş surette sedleri yıkabilir.,, 

yah klube zaman zaman tehlikeli Mukabil hucınna geçen San ===========:==-=========.:======== Ucivertli forvetler mükemmel 

ehr·m·zdeyeni bir 
teş ilat v .. c de 

.. ge ırece 

yava.s, aman kabul ctmaı; bir 
surette açılıyordu. 

Çeklerin manevi kuvvetlerine 
eiddetli bir dar:OO indirdikten 
sonra., Da.ladicr ile Bonnet 
tdkra.r İspanya.va aoğnı cl<m
dWen.. I llbziran q>itda.~uıda. 
Bo:ımet eski Ba."jVekil J:ı~la:ndin 
ne uzun bir mfilfi.katta. bulun
du. Sonra, 11 Haziranda Flan
din pek m!ın.alı sözler söyledi. 
İspaiıyadaki mrbiıı ''Fransa -
bın sulhuna en büyilk bir dar
be teşkil ettiğini ve Franco o.
leylı.tarı bir s· tin Fııuına
rım menfaa.tlerine mugayir ve 
(Mosko\•wun emrettiği bir ha
reket olduğunu,. temin ettik
ten sonra {]Öyle haykırdı: 

''Fra.runz ıkavmi halk cephe
s.1ne, iki sene içinde o ika.dar ha
rahiye sebep olduktan sonra, 
ona bir de harp fclllketini haz 
motmesinc müsaade ctmiyecek
tfr.,, 

!ki gün sonra, Daladier 
Fransız - l.spanyol hududu -
nnn sımsıkı kapanması emrini 
verdi. Cümhurlyetçi İspanya 
hakiki bir nbloka ıztıraıbını 
çekti. Sonra, Daladier parbsi
nin icra kotnites.i huzuruna çı
karak şu beyanatta bulwıdu: 

"Ademi müdahal usulüne 
bağlı kalacağız. Çünkü, lspan
ye.nın muknrld ratmın bizzat !s
p:ınyollar tarafından tayin e
dilmesini . teriz.,, 

İspanyol cümhuriyeti, ts-
pa:nyol isyan da1gasmı bastır -
mak için sarf ettiği yeni bir 
gayret ilo gayet iyi hazırlan -
mış bir tan.rnız harcl.."'eti neti • 
ce.sinde Ebro nchrinl geçti. IJir 
nı.dikal mebus Gcorges Bon
nct'nin bu parlak cfrmhurlyetçi 
muvaffnkıyetini duyduğu za
man adeta. hiddetinden ha.ııta
landığını söylemistir. 

Tenunuz içinde birk.a.ç giln l.s
panya ile Çekoslovakya bütün 
blltün ba§ka - ve çOk sulhpcrvc
rane - bir hareket hasebiyle ikin
ci plfmda kaldılar. Parls, İngil
tere Kral ve Kraliçesinin ziya
retlerini bekliyordu. Nurlar şeh
ri en parlak ha.zu'lıklarııu yap
ıtı. Şehir ba.yraklarla donan -
nu.s ve bir renk denizi içinde 
kalmıştı. Y'tiz binlerce seyirci, 
fAn mütecessis, yarı mağrur 
\'e müftehir, misafirlere Parisin 

·.hakiki hissiyatını ifa.de için so-
icakla.ra yı&'lldılar. Dahiliye na
zın Albert Sarrut ilra:lkın şevk 
ve heyecanından ziyad asayiş 
tedbirleri ile meşguldü. Zavallı 
ru:lam Marsilya cin.nyetleıini 
ruıufm:uıııştı. Onun için, şimdi 
tılnlerce .kişinin ya.kalnnmasını 
ve muvakkat surette mevlwf bu
lunduruhna.smı tti. Bunia.r 
U1h:ıssa Fa.şizm aleyhtarı İtal
yan ve Alman mülteciler muhit
lerine :mensuptuJ r. Kral Goor
ges ile '.Kra.Iıçc Eliz..'lbctlı Parisin 
narla.k stıl'('i c d ttR.tılmı c 
d ' :ı t u mruı on 
b'nl rce a!J cr e muhafız ve vGz l 

Gnrginlik ziyadeleşti. Hitfor 
b'r· buçuk milyondan ziyade 
askerin seferber edılmcsini em
retti. Toplanan bu kuvvet en 
az on ıiki hafta silib a.ltmda. ka
lac:ıktı. Birbuçuk milyon kn
da.r Alman 'kametgiıhlannclan 
alınarak geceleyin Fransarun 
garp hudutln.nııa nakledilmişler 
eli. Garp duvannın, yahut Sig
f ried hattmm ~tesri için 
buniarn ihtiynç vardı. Nazi 
matbuatı bu seferberliği ve ~ 
tihkimla.rda.ki hümmalı faalıye
ti gösterişli bir surette Dffil'etti
lcr. Sinir harbi trun faaliyet ha
linde idi. Fransanın cevabı ne 
oldu? Seferberlik mi? hayır: 
Dabıdier ta.ra!fırubn bir nutuk. 

Ağustosun yirmi birinde, baş
vekil radyoda ıbir nutuk söyledi. 
Onun neşriyab Çekoslovaklan 
hiç tatmin etmedi. Bulwıdu'khın 
müthiş vaziyette onların mane
vi kuvvetlerini arttır:rnağa hiz
met odecek tek· bir kelime bile 
yoktu. Fakat Bitlere Fransız 
Başvekilinin kendisiyle uzlaş -
mak yohında çok uzaklara gi
debileceğini işrii.b eden çok şey
ler vardı. En mUhlnı sözler 
şunlaroı: 

''Biitün eski muharipler gibi 
ben de .Avrupa medeniyetini 
mahvolmaktan kurtarmak için 
her şeyi yapmnğa haZll'llll. ,, 

Bu kelimeler hiç de taam.ız 
dalgasını durdurmak için dü
liniilmüş bir mahiyet ıarzetmi

yordu. 

Radyodaki bu nutuk Fra.nsa
run dahili politikasında da bir 
dönüm noktası teşkil etti. Bu, 
Daladicr'nin sol cenah ile kat'i 
surette münasebetini kesmesi 
idi. Ticari ve iktısadi işlerin 
memlekette nasıl tedenni ettiği
ni, orta. sınıfın nasıl ıztırap çek
tiğıini söyledi. Sonra amelelere 
hitap ederek "Fransarun tekrar 
işe koyulması lüzumu.nu,

1 
kat'i 

surette temin otti. 

Bu cümle ile ne Kö.ı:>t.cuı..uC11•lU<I 
olduğllllu :izahtan geri kalınadı. 
İstediği şey Fra:nsa:nı.n son 
sosyal ıslahatının kalesi olan 
kırk saatlik haftadan vaz geçil
mesi idi. Fransız amelesi için 
pek kıymetli olan bu ıslahat bir 
tarafa bırakılacaktı. Fransa haf 
tada kırk sekiz t çalışacak, 
icap ederse daha fazla çalış
maktan da geri kalmıyacaktı . 
"şimdild gayet yilla;ek ücretler 
dolayı.cıiyle,. fazla müddet için 
aynca ücret verilrniyeccğini, 
ve ''ablfuıc muamelelere,, tabi 
tutulamıyacağını da ilave edi -
yordu. 

Blum kabhıcsi kırk saatlik 
haftayı kabul ettiği zamruı, Da
ladier, Bn..5<1ekil muavini idi. 
Şimdi ;Halk cephes'..ııin sosyal 
ıshhabnın Fransız istilısstl Atı
na t!mrlri kabul rtmez zararlar 
verdiğini haykıran Frnnsız mür 
tecileri arasına kablıs ordu. 

(Arkası tıar) 

Şhhrlnıiz ilk okullnrında 
çalı :ın 850 cı.rretmcn terfi etmiştir. 
Bunl .. rn rut lı.iteyl nşnJ1ıd;ı veriyor~: 

70 L1RA ALN - tl ktldar 21 1n
"i okuldan Rasim Bilir. 

60 LtRA ALAN - Eyup 37 inci 
okuldan LtlUı Okt:ıy. 

50 L1RA ALAN - Ycşilköy Ço

cukl n kurtannn yurdundan Neşet 
Knscoğlu. 

40 LiRA ALAN - itskfidnr 20 nci. 
okuldan Meliha Onen . 

35 LtRA ALAN - Eınınonu 42 nd
den Şükriye Dcrl:ut. Futlh 10 uncu
dan A. Nıızlı E\·rcn, Beşiktaş 34 Uu
cüden Nih:ıt Erguıb:ış, 

BEYOôLU OKULLAJUNDAN --
6 ncidnn Snlıne Gulgen, 35 incldeııl 
Pesent Erman, 37 inciden Behiye Ba
şarım.er ve Usküdar 32 ncldcn M. TW' 
han Yarnnuş, Kadıköy 41 incidon 
A.}'ie Başeski, Beykoz 30 uncudau. 
İzzet Ataluy, Yalovn Güney okulun
dan Hulli!ıi Koçtı.ş. 

30 LlRA ALNLAR - Bi.ıyuknd -
dan Süleyman öz, Hııdıyc Dlnmcı, 
Behice Durudoğan, Vıcdan Guven. 

Heybeliadndan Munevver KıvaDÇ, 
Fılbrlye Arsunel. 

Emlnonn okullarından: Birinci o
kuldan Mükl!I'.rcm Aron, Şükriye Oz
kür ve İsmail Erscncl, ikinciden Na
dire Özkes, üçuncüdcn Hilimiı Ton
guç, altıncıdan Nacı Çınar, H:ıcer öz 
men, Natıka Ersun, yedinciden Mü
nevver Aysan, Banu er öztan, 8 inci
den Burhan Bilbaşar, Sabri Demirel, 
Aliye Onccl, onuncudan Robicnde 
Pekuz, 41 inciden Malik Ilgın, Nuri 
Ertenel, Şerife Demiralp, 44 üncü
cieı Bedriye Tezer, Rahşan Yilccl , 
47 ndden tsmet Şakır, 48 inciden 
Rahmi Seven, Leman Göksal, Mes
rure Aybnr, Şukrnn Knrlovn, 49 un
cudan Şek(ıre Yarolmaz., 59 uncudno 
Te\'1ik Çoşkun, 61 inciden Nuri Türlı:: 
er, Naciye Do!ucrl, Silreyya Yüccl. 

Fatih okullnrından: ı ı inciden Na
Gide öngcn, 13 üncUdcn Atiye Emen. 
Necmiye Atnlny, Sami Ta-.·, Hidaşet 
Yaşın, Saadet Korol, Naime Ermnn. 
Hediye Cebecilcr, 14 üncuden Semi
ha Engin, 15 inciden Ayşe Altınbu
lnn. Neiihc Argun, 16 ncldan 'I'llhshı 
Evren, 17 nclden BurhnnetUn Belce, 
Yaşar Kansu, Şaziye Baysıılerl, 18 
inciden ;Hadiye Isıksııl, Muhterem 
Çulp:ın, Saime Büktel, 19 uncudan 
Sa11lhaddin Evcimen, Ruk1ye Barshnn 
Seher tren, Kem:ıı Kongcr, Ferhun
de. ~nktnş, 20 inclden Rnna Arbak, 
Müzeyyen öncel, Cemil Uluser, 21 
inciden Zeki Aktan, RemZi GClnay
dın, Behice Onhan, 24 ilndlden Bed
riye Öktem, Meliha Tosun 25 inci
-den 'Mediha Dnlynn, 27 lnelden Mu
kaddes Mengür, Sabri Cemli Çıd<ırn, 
28 incid"n H ene gg z, 30 uncud:ın 
Hamide Kutb y, 31 inciden Dürlye 
T~ UC', H d ye On n, 34 a den 
Ned Ycg'n, S:: b t rd 40 ın. 

cıda Bo:?ddye Pın r, Müb rrn Bin-

göl, 43 uncudcn Muzntter Pesen, Fc
htme Ercnkut, Saide Tezer, Nevre&te 
Baysun, Mukadder Km y, 45 lncldcn 
Nimet Onan, 50 ncfdcn Şevki Yazıcı
oglu, 51 inciden Nefise Tükelnum, 
Nezıhc öncel, Neşet Özbek, 52 ncidea 
E. Pertev Topuzoı:tu, Leman Güne
tnkan, H. Hiı.ımü Çulhacıoi:fu, 53 On
cüden Naziye Tekınalp, 54 üncüden 
Muberra Ur:ıs, Kutsiye Esin, 55 inci
den Beynzıt Bı.;ktcl, 56 ncıdan Ho
mide Emir, 58 ınclden Behice Akhun, 
60 ıncıdan Hcıtice Ertilz, Saadet Eğit
men, 62 nciden Cemile Darynl, 64 
üncüden Zekiye özdllck, Aliye Berk
m:ın, 65 inciden Kemal Aznk. 63 ün 
diden Adalet ttzeı, 62 inciden E. Hay 
rlyo Uzel, 60 ıncıdan L. Ertufnıl >.,. 
çıkcl, 13 uncudcn Tasfdc Onat. 

Eyüp okullarmdan: 23 üncüden Ra 
mı Baysal. 36 ncıdan Bedriye ~ 
dam, Zehra Tarım, 37 nclden Sıllitın 
Çay, Sıdıka Zeren, Snbiha AJıkay, 

Sabri Bilsel, tbt"abim Aktul,ga, 38 lıl
cideR Avni Kurtçu. 

Arnavutköyden B. Şadi Atıısoy, A
libeydcn H. Necatı Peknuın, Ccbecl
den Mustnfa ÇulPaıı, KQçWtköyden 
:Recep Akçny, Bnsö!, 33 üncüden Na 
ilt Ulgen. 

Beşiktaş okull:ınnd:ın: 15 inciden 
Nezihe MuUas, Mihrican Onuk, Fev
ziye Hekimoğlu, 16 ncıd.an Fcyzutınh 
Önal, 18 inciden Nndide Çavaş, Fah
rilnnisa Erbek, Hayriye Utku, Vclilil 
Betin, 19 uncudıın Leman MerlQ, 30 
ndden l\f.edih Akalın, Zoynctt{n Olı:: 
kök, Nuzhet Keskin, Ulviye Allımnn. 
00 ncıd:ın Remziye tdlkkut, 22 inci
den Zehra Bil esü, Fatma Dottman, 
Beyo~lu okullarından: 1 inciden 

Hilmi Ençer, 2 ncfdcn tsmet Eneıı, 
Zahide Ulusoy, 3 üncllden, Fnlk Bil
gen, Nurettin Özbek, 5 inciden Me
lek Olcay, 6 ncıdan Hadiye Egltmen, 
Fııtma Vurgun, 7 nclden N:ıci Gür, 
8 nc1den Mustarn Yıldız Kıralı, 9 un
cudan Necmiye Aygen, Zehra Onan, 
Feride Ertan, 10 un.cudnn Büsnil Tun 
çny, Çafatay Karabaytörc, 11 inciden 
Yaşar Karnyel, 12 inciden Aliye Tu
nagiray, Hanife Cıındaş, Mcldb:ıt Gö 
neç, Güzide Tezcan, Münevver Sayın 
er, 13 üncüden Rüştü Dik, Turhan 
Tnnscl, ~cdiha Tcınrcl, 17 ncU:reo 
Fettah Yenen, Fethiye Arg;ı, Behiye 
Onunıl, 21 inciden İsmet Tilrkny, Be
hice Tanker, 29 uncudan Saliha Kat
lı, Fahrcttin Ersen, Fatma TC%Se7.er, 
31 inciden Nimetullah Yurdalru1, L{ıt 
!iye Taykut, Meliha Bilge, 35 incldım 
Fevziye Koryürek, 37 ndden Melek 
AlU.ner, 42 ncidcn Sıddık Ungun, ~a 
ki.ye Gönenç, 43 {incüdcn tsmet Oz
kut, 44 ünclldcn Hııtıce Mcçlk, Zlhııi 
Uztckin, Neyyire Yöney, 45 lnclden 
Nuri Do anl'I', 4G ncıdan Aliye Yo
z.ar. 47 ncidc'.'1 Dı.irinnas Harmankay.ı 
48 inciden Türk4n GürhQn, KfımU 

B•nglSl. 49 uncudnn Nııhft Alanım, 

Memduha Mutlruı, 53 6nc0dcn Emin 
Kurto!)u. 

bir gol pozisyonuna girdiler. 
Fikretin sa.vurduğu sıla şütü 
kale direkleri kurtardı. Zaman
la oyunun hızlnındığı görülü -
yordu. Top dumıadan iki kale 
arasında mekik dokuyor.1'"orvct 
lcr gayclerine ulaşmaık içln bii -
tün gayret ve k"'Uvvelterini s:ırfo
diyorlar. 

Kısa ve seri paıslarla san lfı.
clvert kaleye doğru yollıınan top 
Fener kalesinde tohlike olmakta 
gecikmedi. 

Cemiln savurduğu sıkı ve 
yerden şütü Cihat mükemmel 
bir plonjonle kurtardı. Fener 
kalecisinin fedakar oyunu sarı 
ıkırnıızılı forvetlerin hamlelcri
ıni neticesiz bırakıyordu. Flkret 
sağda!ıı sürüp götürdilğü top
rn. Galatasaray kalesine yüklen
di, çektiği sıkı şiit gene kale di
reklerinde. 

Her iki taraıf da bütiin gayret 
lerine rağmen bir tiirlil netice 
elamıyorlar. Oyunun birinci 
devresi karşılıklı ve seri akın -
hırla geçerken O - O beraberlikle 
bitti 

İkinci. ~vrc 
tıwıci devreye her iki takım 

da çok hızlı başladılar. Galata
saraylıların soldan yapb:kları a
kmlar Fener kalesinde tehlikeler 
yaratıyor. Cihat mfıkemel çı
kışlar ve g:üzel tut~ bi.le
sini buJan toplar topluyor. 

Nihayet Cemil orta:ıaroan aldı
ğı pası bir şilte talıvil ederek 
ilk Galatasaray golünü yapb. 

Bu sayı Fenerbah.çeye hız 
verdi. Hemen nnıka:belc etmek 
gayesiyle san kınnızı kaleye 
yilklendiler. Faruk çdk yerintle 
mijdahalelerle beliren telılikehrI 
88VU'Şt:uruyor. Top gene Fener 

,. 

Ticaret vekü.leti İstanbulda 
geni" bir iaşe teşkilatı kurma-, 
ğn karar vermiştir. 

Bu kurulacak in~e te.~kilatı 
her maddenin stok vaziyetleri,! 
yeni ithalii.t, fiat hareketleri ,·c 
nerelere hangi partilc1 in gitti
ğinden mahallerini haberdar e-ı 
U.Ccelt4tir. 

Bundan başka İstanbul fiyat 
mura.kabe komisyonu da bır kad 
ro ile teRkil olwıacaktır. Bu ko
misyon da tücc r a,., le t · et 
Yekaleti de tesmil edilecektir. 

kalesi ~ akınlnnnda l u.kın sı
lkı !}ütün Cr1ıadın clleı inde 'kal
dı. 

San lftcivertliler kısa ve seri 
paslarla Galatasaray kn.lcsine 
doğru yollandılar. Soldan ortala
nan to.pla çok seri bır çıkış yn
pa.n I:<"'ikrct sıkı bir \'tU'nşla ta
kunmı beraberliğe ulı ştırdı. 

Forvetler maçın neticesini 
lehlerine çevinne1< azmiyle çdk 
çalışıyorlar. Top ayaxttn ayağa 
dola.~ıyor. 

Ga13.tJasa.raym Mc:hmct Ali 
vasıtn.~iyle inkişaf ettirdiği a
kınlar Fener kalesinde gol po
zisyonları J'ara.tıyor. Fakat Sa
n lacivert müdafoasmın feda
kar O''Unu sarı kırmızılı forvet
} ı e fır<'...a.t vermiyor. Hikmet or
inlardan vakaladığı topu fnlso
lu b vuruf\la ikinci defa l!""'cn r 
kalesine soktu. 

Bu sayı sa.Tı licivertlileri şnh
tandırdı. Gabtasaray kalesine 
yilklendiler. Fakat elde ettikle
ri fırsatlardan bir türlü istifade 
cdeımediler. Oyunun sonlannn 
doğru Fikretin şütü kile dire"< 

(So"u aayfa 3 ıılitun S de) 

Si -
İki Ra yo mera ı ının kavgası cür
mümeşh1 t mahkemesine intikal tti 

- Az.iıiın baruı kalırsa en güzel 
radyo Filps markalıdır. 

- AfietmiŞS:n sen onu. Bence en 
iyi, en az parazitli radyo, Mincrva 
radyosudur. 

- Tuz.luy:ıyım da koktha. 
Bu marka en !eıuı markadıı·. Za

ten sen hangi §ey kendine iyi ise o
uu tıc:cnirsin? 

- Benim tuzlarunnya lbtiyncun 
yok. Sersem. 

- Sersem sensin." 
-Aptal. .. 
Yusuf ve Hnlil adındaki iki kom

ili bu şekilde şiddeW bir münakıı$8 
sonunda kaviaya ba:ıladıkları sıra
da etraftan yetişenler kendilerini a
yırmış ve ikisi de birbirlerine uuılc
tan küfürler ederek evlerine düo
mttsıcrdlr • 

Bwllardan Halil evde hiddetini 
teskin içjıı rakı ölscslııe sarılmıs, 
ancak içtUtçe sal:lnlcş •I yerde 
büsbütün bırslaııarıık goce kıyafeti 
ile sokağa !ırlanuş, doğrucn Yusu
:f\ın evine giderek kapıyı çnlmıştır. 
Kapı ç:ılınınc:ı Yu:':Uf pcn.çcreden 
bakmış ki, gelen Halildir v üstelik 
konuşmasından da nnladıbna g ·re 
sarhoştur, hcnu?n yukan kata ka-

çnrnk s:ıknlnnuş ve knnsınn: 
- Aman karıcığım, kapıyı sen aç 

da Halile benim evde olmadığımı 

sbym, dcnı~tir. 
Kıı.dm kapıyı açmış, Yusuf p(ir 

hiddet: 

- Kocanı gönder! demiştir. 

- Kocam evde yok. 
- Yalan, söyle insin ğıy yok. 

sa. .. 
- Yoksa dıı ne lmış ... 
- Sen ka~n ban:ı hocam gön-

cfor. Yoksa içel'l clrlp ynkal!ı a
cağım. Onunla bir hesabım var. 

- Ne hesabı? 

- Dayak, day:ıl' hesabı. onu ayn -
ğımın nlbn:ı alıp knrunı iç c 11 •. 

- Zoor. Kolay mı? 
Yuknrı kntta korısfylc Hnlıı 

smdnkf bu mfinnkas:ıyı ı ıten Yu
suf işin fenalaştığını gorünce cnn 
ha\'lıle arka pcnct'redcn bahç ye 
atlruru,,, oradan do knr ola ko -
mi H.ılili kapı ınd:ı b •• rıp ca ı
nrken y, alatmıştır. 

Ilıılll dun curm..ıme h t 
s1 olnn bir ncl sull'tr ceza 
si ta :ıfındcln ı gun mu 
mnh um cdilıru;:Ur. 

1 

Yasaklaramız ~ 

Yazan: Yaşar Nabi N~ 

11Pcncereden dışarı sar~ 
yasaktır". DemiryollarınJil ~ 
gonlannda bu ilam hepiniZ tt:V' 
muşsunuzdur. Fransızca v~_:.<Iİ 
ya.ncası: "Pencereden snJ10t;: 
toh.llkelidir,, der, Almanca ve~ 
gilizcesi ise: "Pencereden 5j;ı. 
mayınız" ihtarında bulunur· e-

. bu kadar ne7.akete tnhaJillll~..ıtı 
demeyiz: "Ya.sak!" der geÇ!!'~ 
İyi ama, bu yasağın cczaS1 o' 
dır ve onu tatbiklc mük~lefeS , 
ln.n kimdir? Hiç düşünüJnl. JıJ 
Halbuki "Yasak" tabiri, akG! 
rcket edilmesi cezayı gercırtiı1" 
işler hakkında kullanılır • 

"Burada sigara içmek ynss:; 
tır". İlfı.na b ka bakn sig rn.l 
tuttürürler; karı n g ur 

yoktur. Şu halde bu "yMa:k,, nd dl 
ltıyor? Sanki bu müthiş te~1

1 • 
okuyunca herkes kuzu kCSl e 
cekmiş gı'bi. Ne gezer! 

~r· Sonra bazı yasaklarımız \' de 
dır ki müeyyidesi olduğu hOtıı· 
tatbik edilmez. Mescla ycı e J11' 
kürmek yasaktır. Beledi)~ b 
znmları gereğınce cemyı ı 
ettirir. Pencereden çöp atırı~ 
halı silkmek yasaktır. Fa.kat • 
lcyen kim, ve ceza veren ncred~· 

Böyle tatbik cdcmiyec~ıll: 
maddeleri, tercüme ettiğimıı 

11 ııuo ve nizamnamelere süs ı 
11 mi koruz? Fakat "Yasak'' ın b 

şekilde suiistimal edilmesi rn~lı· 
zursw: olmadığını dü§ünmcl1 ; 

yiz. Tntbik edilmiyen yasaklll : 
tatbik edilenlerin de ciddiyet~ 
dan haMı süpheye düşuriı. 
nwı için y::.sakları vaz'ederlteO 
imkll.nlanmızı iyiden İyiye bC' 
saplamamız faydasız olmaz. 

"Yasak" tabiri hakiki kıyntC
tini orduda alır. Mehmetçiği b_r 
yere nöbetçi dikin ve fnlnn i~" 
y1pılnıası yasak olduğunu s6'J; 
yin. Fazla izahata ihtiyaç yo -
tur. Orada o işin yapılmnync_;ı· 
ğına güvenebilirsiniz. Yas~ ıı 
kar 1 gelC>n olursa. müeyyidcsı (/• 
lan ··ngüsünü bile kullanmakl' 
tereddüt etmez, hiç şakası yok· 
tur. 

Müeyyidesiz yasaklan çoğr;J· 
t.ncak ver de yapılmnmasmı ıs· 
tcdi-im'z Ecylere nasihat ve tel· 
kin yoliylc mani olmaya çalı~
rak daha müsbet neticeler atı.: 
l'lZ, sanıyorum. ~onra ''Yas:ık 
edilen şey1eri yaıımak arzusuntı"l 
insanda bir zaaf olduğunu da 
unutmayalım. 

vv • 

Köy kurs'~rının faaliyetı 
Maarif vekaleti geçen ders yı· 

lı başından itibaren köylerd te
sis edilmı§ olan köy kndınlnrınil 
mahsus ger.İci bilgi kurslarıııırı 
hır yıllık çalıı,;, ıası etrafında tı;t 
kiklerdc b 1lunmuştur. 

Bu kurslam 45 yaşından razJ;ı 
olmiyan köy kadınlariylt> jık 
tnh .. ilhi bitirmiş genç lm:I.•r 
kabul edilmi ;tir. 

Bu kurslardan 600 kisi fayda
lanmıştır. 

Kurslarda tedrisat G şar nY 
devam etmektedir. ö ümüzde· 
ki yıl 23 kurs daha açılacaktır. 

Samih Türkdoğanın 
cenazesi 

Belediye Teftiş heyeti reisi :B. 
Samih Türkdoaan•'l vefatını dürı 
biiviilc bir teessürle haber v"'r
miştik. 

Merhumun cenazes' diin saat 
11 de Mnçka.palastnki daircsirı 
dPn kaldınlarak Fatih camiinc 
götiiriilmüş ve cenaze namazı kı
lındıktan sonra Edirnekapı ~c-
hitliğindeki makberesine defno
ltmmuştur. 

Merhuma cenabı haktan mağ
firet diler ailesine en içten tazi
yetlerimi.7..i sunanz. 

Pancar fiyatlarına 
zam yapıldı 

Ankara, (telefonla.) - Pancar 
fiyatlarının beher kilo başına on 
para daha zam yapılması karar 
altına ahmnı.'?f,Ir. 

8ENELIK 
SAYLIK 

1 AYLIK 
1 AYLIK 

TOrklyo Eınıbl 

1400 Kr.f. 2700 Krt. 
710 • 1410 • 
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180 • ıoo • 
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Unuttuğumuz bir mevzu 

En on 
Bitaraflık 
kanunu 

:~!kanlarda yaşayan iki milyon Tür· 
t~ \ratana kazandırmak, 20 milyonluk 
lirkiye ülkesini hakikat yapmak için 

e:tn kısa yoldur 

(Baı tarafı 1 inci sayfada) 

di cereyan otmekte olan müza
kerelerin akim kaldığına kanaat 
getirmedikçe Uzak şarkta her' 
hangi yeni bir tedbire baş vur
nuyacaktır. 

Ruzvelt bugün bfr mesaj 
ncşredece'k 

Yazan: Yaşar Nabi r: ayir · Vaşington, 26 (a.a..) - Ruz-
ni ana.yurda getir.mek ~vvur- velt deniz günü münasebetiyle 
la.rı ortaya .atıldı. Fakat bir tür- yarın millete hitaben neşredece
lü bu hususta. kat'i bir karar v&o ği mesajı hazırfa.maya başlamış.-

ıJir göç mevzuumuz vardı kl j 
&:Uu az işe kar§llık pek çok lfıf.ı 
da rdi. Harp çıktı çıkalı lafını l 
tııe etnıez olduk. Artık böyle bir 1 
tıı~uun mevcudiyetini bıle u
tiıd.i uş olanlar aramızda az de-

r. 
~nya harbinin yarattığı yeni 
d. !arın birçok pliı.nları suı a 
~oÇ Ul'düğü malfım. Fakat bir 
ha davası bizim için o kadar 
hala_ti bir ehemmiyet arz.eder ki, 
tı.ı ~a bu harp yıllarında bile o· 
iL · atırdan çıkarmamız acı bir 
""lllal olur. 
oı~~ınleketin nüfusa ihtiyacı 
~ll_gtınu hep biliyoruz. Bakir 
~ ıının.rla bu yurdu bir cennet 
~ "l>ınak için yalnız birşey Jii. 

01:=}11san! bu hakikati müdrik 
'i Ugumuz içindir ki bir nüfus 
l'ııYaseti takip edi)oruz. Nüfusu
billıu5oğaltmak icabettiğini hep 

r 8.glzclan haykırıyoruz. 
tıı~te yandan Balkanlarda iki 1 
~ yakın Türk yaşıyor. 1 lati . nğı:r v~ ezici h:ı.yat şaı1.
du tçinde bulunuyorlar. Millivet 
ııı[~sunun tek başına hakim 
~ ugu bu devirde azlıklara ha
~~t hakkı veren, innnalım ki, 
~~kiyeden başka memleket kal
~1ştır. Onun icindir ki ya.· 
6o cı memleketlerde yaşıyan 
Q ~daşianmız acı bir inkıraza. 
\ı~ si.irükleniyorln.r. İktisadi 
rı aııyetıeri günden güne kötüle· 
tutr~en ana dillerini ve harsları· 
~ llıkişaf ettirmek im.kfuıların
hk lllahrum oluşları mmldi var
~ lan yanında manevi varlıkla
~ı da tehdit eden en büyük teh-

' 1 l\na. yurtla kültürel temaslar 

rflernedi. Nihayet geçen sene f J" bin maden amelesi '""""'' ilcin 
Gagauzların yurdu olan Besa - ~· ~-
1 abya Sovyet idaresine geçince edecek 
bu bahiste unutuldu. Bugün Be- Vişi, 26 (a.a.) - V::ışington-
sarabya tckkrar Romauyaya dan haber verildiğine göre, 1.3 
dünmüş bulunduğu için bu Gagu. I bin maden amelesi, bugün grev 
uz meselesini yeniden esaslı bir ilanına karar vermişlerdir. Grev 1 
surette ele almamız ve herhalde birleşikk Amerikadaki en mil -i 

bu mevzuda kat'i bir kara1 a var- lıim 7 çelik fabrikasının kapan
mamız sırası gelmiştir. Dünya masını intaç edecektir. 
hadiselerinin bu kadar sür'atli Tehlike da.kilocısı yc.k1n-Ş?tıış 
istihalelere uğradığı bir zaman- Tokyo, 26 Cn.a.) - Müdafaa 
da uzun düşünceler ve tereddüt- nezareti umumi karargnhı baş
lor bize baz n 4uymctli !Jia va- kanı general Knwn.be bu akşam 
kitle beraber düşüncemizin mev radyo ile neşredilen beyanatın
zuunu da kaybettirebilir. da Japon milletine hitaben, ha-

Harıl dolayısile iki yıldır mem va taarruzlarından bahsederek 
lekcte göçmen getirilmıyor. A- "tehlike dakikasının yaldaşmış" 
caba hakiki bir imkfımıızhk kar- =ol=d=u=b'U=nu=s=ö::y::lem=i::ş::::ti::r·====== 

Galatasaray F~
nerbahçeyi, Beşik
taş Vefayı, stan· 
bulspor Altıntuğu 

mağl1ip etti 1 
(Baştarafı f nci sa.yfada) 

leri.'1.i yalaıya.rak avuta gitti. Me
lih de <lört metreden topu Os
anana te!..liın etti. Maç her iki tt 
ıra.im seri akınlariyle geçerken 
2 - 1 Galata.sarayın i.istünlüğü 
ile bitti. 
ŞERERF STADINDA: 
.. Beykoz 2 - Taksim O 
Gfu1ün ilk ma~ını Beykozlru 

'YE:Nl 
L 

T • 
J raf ve 

De.G~ulle'un 1 Akdenizde 
yenı hır n~tku I~ ltaıvan za ı·aıı 

(Baştarafı 1 i1ıcı Sayfada) > 
korkmadığını düşmana göstere- ) 
cektir. Fransa bwıu milli blr "ha 
zırol" parolasını ifade edecek 
olan umumi bir teva.kukf nüma.
yişile en heybetli bir tarzda is
bat edecektir. 

önümüzdeki 31 ilkteşrin Cu
ma günü öğleden sonra saat H 

1 
le 14 ü beş geçe a rasında Fran
sız topraklarının her tarafında 
her nevi faaliyet duracaktır. ö
nümüzdcld cwna günü o saatte 
bütün Fransız erkek ve kadın
ları bulundukları yerlerde lıare
}{etsiz duracaklardır. Tarlalarda 
fabrikalarda, bürolarda, mek -
teplerde, mn.ğaza.J.n.rda her ttirlü 
is kesilecektir. Yollarda bulu -
na.ular oldukları yerlerde kıpır
danuynoaklardır. 

Bu muazzam milli grev düş
mana ve ona hizmet eden hain
lere ne kadar büyük bir tehdit.le 
sarılmış bulwıduklarını göster~ ı 
cektir. 

Fransa dünyaya gösterecektir 
ki inhizam korkuswıu alan kor
kak bir düşmanın Fransız çocuk ı 
!arına karşı işlediği cinayetleı· 

-o--

Denize açılan italyan 
gemilerinin yüzde 

otuzu batmld 
Londra, 26 (a..a..) - Röyter 

ajansının garl>i .A:kdeniz İngiliz 
filosu nem.indeki hususi muha
biri yazıyor: 

Cuma günü kendisi ile yaptı -
ğım bir ımül-5.kat esnasın.da A!k
deniz filosu ba.şkum:andaru A
miral Oungham İngiliz deniz.. 
altı gemileriyle İngiliz hava kuv 
veı'Jcıinin eylül ayı zarfında. 1-
talya.n limanlarından çıkan 
hfihver gemilerinin yüzde otuzu
nu müteoo.viz bir iJnmunın batı
rıldığı ~tinde bulwıdukla -
nnı söyledi. 

Amiral ta.mirine ve dc'l~ in
dirI1mesine v~.dt buluna.bilen t
talyBJ1 donarunasma. mensup ge 
ımilerin halen dört, beş zırhlı -
dan, 8 pusluk toplarln müceh -
hcz iki belki de dört kruvazör -
den ,azami 6 pusluk toplarla mü 
cehlıez 14 'knı,•azörden ~:mret 
bulunduğunu tahmin etmekte -
itir. Fransayı hiç korkutmamı.,tır • 

Fransa kendinden başka kimse-
ye tabi olmadığını dünyaya gös-· AlnıanUınn batırdığı lngiliz ı 
terecektir. Fransa, dünyava gö$. gem.il.eri 
terecektir ki müsterih, emin ve Vişi, 26 (a.a.) - Berlinden 
~-ı-1 ı'dir, "Fransa" dır. h -ULlllll aber verildibrine göre, Alman 

Fransızlar, önümüzdeki cuma tayyareleri,. dün gece, İngiliz su-
için parola şudur: "hazır ol" larında, kafile halinde sefer eden 

Belçika 00 S-ırl>isronda !llecmuan 12 bin tonluk üç ge- t 
Londra, 26 (a.a.) - Belçika mi batırmışlardır. 

topraklarında Alman subayları ınr lngiliz hrmxızörünc topil 
öldürüldü{;rU takdirde sayısı tak- isabet etmi.1 1 
riben 400 ü bulan Betcikalı si- Roma, 26 (a.a.) -ltalyan or-. 
yasi esirlerin, öldürülen her Al- duları umumi karargahının teb-
man icin beş esir hesa:biyle idam liği: 1 
edilecekleri Alman mn.kamatı Dün akşam torpilli tayyarele
taraından Belçikalılara ihtar e- rimiz, orta Akdeniz şarkında 
dilmişlir. Sırbistnnda da tenkil düşmanın bir tayyare teşkilinc ı 
hareketi aynı derecede şiddetli- hücum etmişlerdir. Bir tnyva
dir. On gün evvel ölen bir AI- 1 re tarafından atılan torpil, bir 
man askeri için sözde komünist kruvazöre isabet etmiştir. 
200 Sırp idam edilmiştir. Üçü ===============:::'..====== 
kadın olm!lk üzere sekiz kişi de j ·ı·z d 

Sovyet tebliği 
Ne acaib gQnler 

yaşıyoruz 

(Baş tarafı 1 incide) y; 
fruı.liyeti artmakta knn hig bir azan: A. C. SARAÇOG:t;tı 
zaman görülmemiş bir §Ckilde Düşman d~ana rahmet o. 
akmak.tadır." ,_, __ _ Au.w.ıız;! •• Derler, dostun dosta. 

General halkı dii~an tarafın.. rahmet okumadığı bir zanıandQ. 
dan Moskovaya. gönderilmiş ca- faşıyoruz galiba. 
suslardan s:ıkmmaya çağırmak- bovyetler - Almanya. lıari>i halrı 
ta bu casuslardan bir çoğunun ,kında. İngiltere ve Ameıikada 
Kızılordu üniformsı taşıdığını yapılan tctsirler bizi bu iddiayaı 
bildirmckt.cclir. sevkedeOOk mahiyett.eclir. 

Yeni ordular teşkil olunuyor. Sovyct kaynakları Alınan ile--
Samara, 26 (a..a.) - !stlhba- ri hareketinin şu veya bu isti .. 

rat servisleri şefi muavini Lo- kamctte durdurulduğunu ileri sü 
zovski :mareşal Bndiyenni ve Vo rerken bakıyorsunuz ki bir tn .. 
roşilof'un yeni ordular vücude giliz veya Amerikan haberi vac 
getinnek üzero bulunduklarını ziyetin müstesna vehametinden 
ve bu orduların yakında harekiı.~ bahsetmekte ve bu vehameti 00< 
t a iştirak edeceklerini söylemiş- bariiz ettirmekten sanki zevk 
tir. duyuyormuş g-ıbi bır lısan kul· 
fO lanma.ktadır. 

günlülc Almnn ::ayia.tJ ,'jOO birı Vakıa hakikat hakikattir \•e 
Londra, 26 (a.a.) - Moskova görünen köy de h-ılavuz tcnne'k

radyosu, kızılordunun organı o- se de hika:venin m""''hur Kadısı 
lan "Kızıl Yıldız" gazetesinin , J ~ 
son yirmi gün zarfında Alman şchlalığındaın bahsedip duruI'ken 
ordusu zayiatının 300 bi 5lü ve karşısına geçip, panki inadıııa. 

yapıyormuş gibi: 
yaralıya baliğ olduğu hakkında- _ Merhaba kör kadı! demeli 
ki haberini neşretmiştir. de her halde bir maksada binaen 

. Orel civarında harekfLt yapan olsa gerektir . 
hır Sovyet t.aıık teşekkülü birkaç B 1 b l ? ş 
gün içinde iki Alman piyade a- u maksat ne o a i ir . üp .. 

hesiz memleket umumi efkannı 
layıru imha, 133 tankı, 14 topu b · · 
33 tane tayyare karşı koyma to~ oş iunıtler peşinde koşturma.-
punu, müteaddit siper havan to- mak, hakikati olduğu gibi bütün 

çıplaklığiyle ortaya atmak kay• 
punu ve motosikleti, 15 trn.kt.ö- gusu. tyi ama: 
rü tahrip etmiştir. - Dayanıyoruz, muannidnno 

Kalini ıctrofmdaki nıüoadele mukavemet ediyoruz! diyenler 
. Loncfra, 26 (a.a.) - Royter a- de bu iddialarını herhalde lfıf ol
Jansının Kuybişefdcld muhabiri sun diye ileri sünniyorlardır; 
bldiriyor: onların da böyle söylemekte bir 

Almanların, İlmen gölü bölge- menfaatleri ve bir düşilndilklerl 
sinde bir tazyik yapmak üzere vardır. 
Kalinin bölgesindeki gerğ'in du- * 
rumdan istifade etmeğe matuf Bu aca.ip vaziyet nüktedarulığı 
planları nlt üst olmu.ıtur. Gôl ile tanınmış bir dostun da di.k.
civarındaki muhtelif kesimlerde kat nazannı çekmiş olacak ki 
günlerce devam eden çarpışma- geçen gün: 
lardan sonra düşman ilk mevzi- - Allah aşkına, dedi, harp 
lcrine sürülmüş ve ağır zayiat tekniği\ muharebe usulleri filfut 
vermiştir. ı değişti ama dostluk mefhumu 

Kmm ber::ahmdo nıiıthiş da büyük bir tcbeddüle mi uğ-
çarpışnuııaı· radı? Dedikten sonra yukarıda-

Lo??-dr.a, 26 (a.a.) _ Röyterin ki mi.iımhedemizi aynen izah etti 
Kuybiahovdeki hususi muhabi- ve sordu: 
rinden: - Acaba bütün bunların ma.-

~~ lllahrum olmaları, yobaz ve 
~il. unsurlar tarafından içten 
b..!cltirlenınclcri onlarla bi7:im 
~?.daki bağlan yav~ yavaş 

şısındamıyız? Göçmen getirme -
nin herşeyden evvel bunlar için 
evler inşa ettirmeyi icabettirdıği 
ve inşa malzemesinin bulwıma
cıığ ı ıleri sürülecek, fakat unut· 
mayalım ki bu inşaat için harıç
tcn getirilecek malzemeye pek 
ihtiyacımız olacak değildır. Göç 
men evleri betondan yapılacak 
değildir. Yerli kôylülerımiz sa
man damlı alçak kulübelerde ya 
§arken getireceğimiz gôçmenle
re bin !ıradan tazlo..ya malolan 
modern evler hazırlamaya lü
zum yok. Onlara biraz kerpiç , 
kere.ate ve çivi verip evlerini 
kendilerine yaptırmak çok daha 
iktisadi olur. A:ııa bu evler pek 
modern olmıyacakmış, varsın ol
masın, daha geniş bir znnıanı
mızda düştınulecek iş bu! sıh
hat eartıaı ına gelince, köyfülo
rimizin büyiık ekseriyetinin han 
ğı şrtlar içinde yaşadıklarını ve 
bızza.t getırecegunız goçmenlerm 
ne vazıyette bulunduklarını u
nutabilir miyiz? 

Tants:an takınılan yaptılar. M'a;.. 
çın başından sonuna lka'dar hfı -
kim bir oyµn çıkarruı. Bey'.koz
lular rakiplerini 2 - O mağlfıp et

Kınm berzahı üzerinde bulu- ııfı.sı: "Biz vaktile söylemiştik, 
nan Peret.<op'nun zaptı için gün- i.nan!D~d;nız, oh olsun!.." mu 
lerdenhcri ikinci büyük muhare- aersınız .... 

(Bıı~ tarafı 1 inci ı.ayfada) be cereyan etmekt;eriir. Alınan Nüktedan dostun sualine bir 
kanuna aykırı olarak silah taşı- ngı 1 yar ımı 
dıklanndan dolayı idam edilmiş

"'Ruslara, istedikleri malzeme ve Ruı:ne..'1 ordul::ırı 5000 nslcer cevap bulup veremedik. 
Ô~or. 

ha 2ılara bulundukları yerlerde 
~Yat hakkı temin etmek için 
hı~ !lğra.şbk. Bütün gayretleri
~~ güm·~ ol -
~bu netiee bize bir kere daha 
~ • ~iş oldu ki bu milyonla 
ı..l k u kurtarmak istiyorsak on 
~~biran önoo anayurda getir-ı 
~ başka çare ydktur. 
~u y.olda teşebbüslere de giriş 
~ değil. Fakat itiraf edelim 
~~tiya.ç . nisbetinde geniş ve 
ti ~tedbirler bulmak me<"bu
'-'~etındeyiz. Gerçi biliyoruz, bu 
~ ~t meselesidir. Fakat 
ıf:...~pçı, itrnıkJinsız tanımaz, 
~ ve enerjinin her güçhiğü 
Etı~e inanır. 
~~ekete göçmen getirmek 
~ :ınuahedeler imzaladık, plan
)' Yaptık, tahsisatlar ayırdık. 
~f!-t her sene bahsi ilkbaharla 
~başlayan goç seferleıi 
~ eyliil sonl:arma ve teşrin
~ kaldı. 

ll. Ytlzden de pl8..nlar daima nok 
~. tatbik edildL Romanyadaki 
·~bin mliBlüman Türk'ü bile ta.. 
~le anayurda alamaıük. Bu 
~- onlann büyük· bT 4k:ısmı 
~gar idaresine geçmiş bulunu· 

"liomanya. hilkfımeti hıristiyan ..,.anuz'lann Türklüğünü kabı:d 
~ti. Bu bizim için bir zafer· 
'2- Miktarları Uç yUz binden aş
~ olan bu halis 1\irk kütlesi 

<:: -
~~~kkenin ayin gtintine mahsus• 
b~ini giymiş, kapının tam 
h~~ıs.ına isabet eden bir yerde 
atdaş kurmuş oturuyordu. 
~ :t.ıur'at lk1 bUklüm vaziyette 
k~ nim koşar bir halde Efendi 
~tlerine doğru ilerliyerek 
e~~de diz çöktil ve şeyhin hem 
l ~ Ustilnü v.e hem de avcunun 
~illi öptü. Rehbere .uymak ıa.-
~llldı. Ben de ayni şekilde ha
·~~et ettim. Fakat şeyh Efendi 
~ense acvunu bana öptiirmedi. 
~~dan öğrendim ki ta.rika 
ha.l'lçlerl avuç öpeme.zlermiş. 
~aya §Öyle bir göz gezdir -
~ : Aman efendim neler yok! .. 

ll.d.ettini Efgani Hazretlerinin 
~uğu mahallin duvarmda 
);:~irine çapraz vaziyette bağ
~ iki tane teber, yine bir
hoti Uzeıine konulmuş muhtelif 
l Y~ şişler, bir büyüktac. Bun
t~ Uzerinde ve kenarlarında 
~Ufaklı levhalar .. bazılarına 
ctbn:ı~~ baktım. üzerlerlnde eu 

,, '\:lC.l' yazılı ıdi: 
:A tt lledecı ya Hazreti Pir,, , "Ya 
~· "EsselfunU aleyküm,, ve 
~u!,lr: levhada da §U beyti 

~~Jbrah.im bi..'i 1Mfzcder, 
~ Dastuki h&Umi d8Tl<Jr.,, 

~:;!,~halar ve gnrip illetler kum 
~odayı tamamen tetkike 

Alı:r,!nya harp halindedir. Bü
tün endüstrisi bu uğurda çalışı. 
yor. Fakat bu vaziyette dahi, 
Almanya., siyasi ıcaplara uyaraK 
yüz binlerce insanı bu iki harp 
yılı içinde oradan oraya taşı -
mıştır. 

tiler. lerdir. 

Beşih~ 4 - Vef.a 1 Vişi hükii.meti sui1:.astlerc ka.rşı 
yi göndermeği vad ettik. Şimdi. :kaybettikleri ··Ik muvaffakıyet- A/\.AA~/V>o~AA.,...,..""""""'"""'~~ 
§u ciheti unutmamalıyız ki, ne- 1 sizllklerinden sonra şimdi de pi
tice itibarile, müttefiklerimizin .ke bombardonan tayyareleri ve 
zaferi, Büyült Britnnyayı namağ topçu kuvvetlerinin ynromıiyle 
lup olarak muhafaza etmekten Sovyet mevzilerine newnid:ane 
ibaret kendi zaferimize bağlı- saldırıyoriar. 

Şeref stadının son karşıla.,.cmıa- tedbir alıyor 
sını Bcşiktaşla Vefa ta.kımlan Vişi, 26 (a.a.) - Vişi haber-
yaptıları Oyuna ço1t sıkı ıbaşla.- ler ajansının bildirdiğine göre, 
yroı yeşil beyazlılar ilk anlarda 

(Baıı t:ırııfı 1 inci sayfada) 

rakip kaleyi tehlikeli clwıla.rla Fransız nazırları meclisi, bilhas-
tehdide koyuldularsa da yavaş sa tahrikat ve faaliyette bulu - dır• 7t ~"'°'"""""""'"""'f'V\..f'V\..""""'~"-A' 

Alman tebliği 

Nazilerin muw:ı.lclra.ten ç1lin&
m albndn. bulınıan memleketler -
de Almanlara karşı yapılan mün 
forit hücumları misillemek dçin 
günahsız rehineleri toptan öl
dür.me'k usulü, bu vahşi usulleNisbetleri gözden kaçırma -

nıa.kla beraber bizim de, işe dört 1 
elle sarılmak §artile, bu yolda 
~üyük işler başarabileceğimize ı 
ınanıyorum. 

Gerçi bugün çok ağır ve müş
kUl vazifeler karşısında bulunu
yoruz. Fakat memlekete on bin
lerce yurttaş kazandırmaya sarf 
edilceek gayretler daha az ve
rimli olnııyacaktır. Yurdun ik
tisadi ve içtimai inkişafı bakı
mından olan faydalan yanında, 
yurda katılacak yeni unsurların J 
milli müdafaamız bakımından' 
da munmm bir kuvvert kaynağı 
teŞkiA edeceğıni düşünmeliyiz. 

Balkanlarda yaşıyan iki mil
yon Türk'ü vatana kazandırma
nın hem onları aşikar bir inkı
razdan kurtarmak, hem de nUfu. 
sumuzu o nisbette arttırmak gi
bı iki taraflı büyük ehemmiyeti 1 
bu işin bizden istiye<:eği f edakılr 1 

lıklara seve seve ka.tlaııınamızı 
amirdir. 

Yirmi milyon Türkiye ülküsü
nü en kısa zamanda hakikat yap 
mak için bundan daha. kestirme 
yol oktur. 

yavıaş hızını arttıran Beşiktaş nacakların ihbar edilmesini te-, Birinci lord, bu sfüderi, garp-
min maksadile bir kanun isdar tc ikinci bir cephe tesisini isti-

tn.kımı oyunda hfildm.iyeti tesise . 
muvaffak oldu. Saglı sollu hü- etmıştir. yen münekkitleri kastederek söy 
eurnlarla Vefu kalesinde sık sık Bu kanunun hüktimlerine gö- lcmiş ve "müttefikler için bir 
beliren siyah beyazlı forvetler re her Fransız vatandaşı sui- tek cephe vardır" diyerek söz
Şükrünihı ayağfyle ilk ısayılarına kastler hakkında sahip bulun- !erini bitirmiştir. 
'kavuştular. Biraz sonra Sabri duğu malümatm hepsini bildir- ================= 
sıkı bir şütle ta!kınıma ikinci mcğe mecbur tutulmaktadır. Bu 
golü kazandırdı. kanunun hükümlerine riayet ve 1 

Devre bu şe'kilde 2 - O Beşik- taan-uza maruz kalan makamla
ta..jlll üstünlüğü ile bitti. İkinci r yrdım etm.iyenlerle mücrimle
deweni'.n ilk anlarında seri bir rin tev:ki.fine mani olanlar hn.pis 
hücuma geçen Vefalılar Muht.e ceza.sına çarptırılacaklardır. 

şem:in sıkı hir şütüyle bir gol = ... ;~~~~~!~!~~~~~~~~~~=-=== 
kazandılar. Bu sayı Beşikl'B.şlı- J ., 
lam. hız verdi. yeşil beyaz ka-- Ş A R K 
loyi sıkı bir çarnber içine a:Imnk-
ta güçlük çc1onroiler. SavruJ:an 
toplan Vefa kaleıclsi fedaJrar o
yıun.iyle toplarken tbrahim ü
çüncü B e ş i k t a ş golünü 
de yaptı. Biraz sonra d"l. Kemal 
siyah beya:ıı; ta:kmım sa.yılanru 
fa.loolu bir vuruşla dörde çıkar
dı. Bu golden hemen b.i:r dakika 
sonra bir penaltı kazanan V efu
lılar Lfıtfin.in topu imlecinin e
lini a'tmasiyle muhakkak bir gol
den ~ar ve maç 4 - 1 
siyah 'beyaz t.akıın lelıine bitti 

Sinemasında 

e·a ilk ç 1n ı n 
Karısı 

Eoıı::ılsiz bir ınuvaffakiyctle 
devanı ediyor ....... ..-ımwı ....... 

Lizbon elçiliğimiz 
Ankara, 26 (a.a.) - Lizbon 

elçiliğine Kopenhag elçisi B. 
Ş~vket 'Fuat tayin olunmuştur. 
Li?!bon el-çilik vazifesi ~ye 
l:adar memuriyetine ilave ola
rak Ma.drit elçimiz tarafından 
göriilmcldeydi. Tayin yüksek 
ta....c:;dika iktiran etmitir. 

Münakalat Vekili 
geldi 

Münkalat vekili Cevdet Kerim 
lncedayı dün sabahki ekspresle 
An.karadan şehrimize gelmiştir. 
Vekil Haydarpaşa garında ala
ka.da.rlar trfındn hararetle kar
şılnmış ve doğruca evine gitmiş
tir. Münakalat vekili şehrimiz
de bir müddet kalarak tetkikler 
yapacaktır. 

iyi SaalleOI unl 
Yemek odasına girdiğimiz 7.a· 

man içeride üç kişiyi daha gör
dük ve Şeyn Efendi Hazretleri
nin onlara gösterdiği iltifattaa 
isimler.inin derviş Çınar !s.mail, 
hattat Cemal, hacı Naki oldu-

~ey~~~!i _. tf ~~~~ -~~--~~~lat~~~r,. d••• C öt:::~~~ ~i~~erb~~üok 
bir sininin karşısında diz çök-

nin arkadaaıma söylediği sözler 3 • kalmak .. Kafam allak bullak ol- müşlerdi. 
kulağıma geldi: muştu. Bir yandan mahcubiyet Şeyh Sadettini Efgani sininin 

- Bu evlit medreseye yeırl ru kadar toysun. diğer taraftan korku .. Arkad.ıı· baışnda kendisine mahsus ma-
mi geldi? Gözlerim.in içine bakarak: şıma birŞey söyliyemiyordum.. halle oturdu ve: 

_Evet efendi ha.zretleri. - Eğer istersen cin, peri di- Yalnız Muradın çehresinde bir - Buyurun evlatlar. 
Sadettın;.Efgani bana elile ye masallarda dinlediğin şeyleri memnuniyet ifadesi vardı. Banı:ı. Diye hepimizi sofraya davet 

gel işareti yaparak önüne oturt- görmeği, onlarla konuşmağı bu- usulca: etti. Meğer şeyh sofrasında yc-
tu odak"'"'-'-- h" t ·rada öğrenmek kabildir. Ruh ne _ Çok talihin varmış. Seni mek yemek de bir mesele, bir 

• ı-.&&u ıç unu amam. dir? lıisan öldükten sonra ruhu Aman yarabbi ne gözlerdi 0 ? ., .. . tebrik ederim. Herkesin merak t' merasim meselesi imiş ... 
Onlara uzun müddet bakınanın n~ 01~ • lşte b~lar .0Yl~ hal~ ve heyecanla karşıladığı birçok! Efendi Hazretleri §ahadet par 
im.kinı yoktu. Gözlerimi onun vmilşkül şeyi~ kı_ fakır soy~edı- şeyleri öğrenmiş olacaksın! E- mağı ile sofra üzerindeki çanak
gözlerinden ayırdım. Şeyh Efen- ğim meseleler üzerinde çok ugraş fendi Hazrl:ltleri sende bu kabi- tan bir parça tuz aldı ve parnıa
di hlç konuşmadan bir kaç daki- tı ve _!>lrşeyler bul~~ Bunla:; sa liyeti gördlilcr.. ğını dudakalrına götürerek onu 
ko. beni tetkik etti ve arkadaşı- ruı. gösteı:ecek ve ogretecegım. Dedi. Adeta dilsizlere dönmüş, yaladı. Etrafa baktım diğerleri 
ma: VE.· bcnım cevabımı bekleme - donakalmıştım. Bittabi itiraz e- de ayni şeyi tekrar ediyorlardı. 

'Af • M t, ded' T den: demedim ve kadere rıza gösterme Ben de kafileye uydum. Bu tuz 
-:- . en~ . ura: ı. &Dl - Kabul ettin değil mi? nin muvafık olacağı neticesinde 1 merasiminden sonra Şeyh Efen-

ehlini seçllllŞSlll.. Dedi, Murada dö"ı>rı>k · durdum. di iki elinin parmaklarını sof-
Sonra bana hı~p ederek: - Bu akşam burada misafir Dreden tepeden müsahabelerle ranın önüne düşen kısmına koy-
- Eviidmı. dedi Hayatta. yal kalırsınız. Bacı kadın çorbayı ne kadar zaman geçti bilmiyo- du ve birşey,ler okuınağa. başla
~ ~de yoktur b!zim gözle hazırlamıştır. Ak.5Ml lokma et- nıın. Hava. artık tamamile ka- dı. Bizimle beraber bulunanlar 
gormege, ellve tutmaga muvaf - tikten sonra biraz uğraşırız ol- rarmıştı ki isıninin derviş Beşir da ayni §ckilde hareket ettiler 
fak olamadıgımız neler vardır maz mı? olduğunu sonradan öğrencliğim onlar Şeyh Efendi gibi okumu
bilir misin? Ben şaşkna dönmüştüm. Şeyh arap kapıdan usulca girdi ve: yorlar ara sıra lıafifço amin! a-

Ve yayvan yayvan gülerek de efendi niye beni münasip gör- - Efendim bacı lokmayı ha- min diyorlardı. Dua faslı da so-
vam etti. müş, öfrrctcceği nedir? Ruhlar- zır ettiler. Buyurun. na erdikten sonra yemeğe baR-

- Nereden la konuşmak ... Cin, peri.. Sonm Diyerek bizi yemeğe davet et- Jadık. Sofrada hemen hiç komi-

(Baştarafı ı inci Sayf<Ula) rin tatbilrini görmeğe esasen a-
Doneç havzasının işgaline de- Iışmış olan bütün dünyayı isyan 

vam edilmektedir. Doğu cephe- ettirmckted!r. 
s.mlıı başka kesimlerindeki ha- Medeni alam, başlm birisinin 
rekat da devam etmiştir. üşlediği bir suçtan dolayı bir di-

Almazı ha:~:a kuvYelterine ğer insa.nın. ceza.lıınmantası esas 
mensup kuvvetli teş.Killcr, Do- prensibini !imbul edeli hayli za-
ncç ile Don arasnr" Moskova m:an olmuştur. 
muharebe sahn~ ve Voşo- Bu hücu:mlrrun faili olan.lan 
fun doğuswıda bulunan düşman yak'a.l:ınrağa muktedir olmay.aın 
kıtaları ile miistah'kem mevzi • nazilcr irendilcrlne has olım bir 
lerine ve kollarına şiddetli hü- tamda elli veya yüz. günahsız 
cumlarda. bulunmuşlardır. katletme'.lrtedirler. 

UZ\llk şimalde, muharebe tay- Hitlerle i.,,c:fuirliği yapnınk veya. 
Ya.releri MourmanSk d · ı onu teskin etmek isteyenler bu 

emaryo u- menfur ilı'"~- ,...;v. n.....ünd· e tutma 
rnuı bazı Jkısmıla.rı ile Balıkçılar lı..J-~--. ""'1 • 

6 " ............ 
yarmıadasında bazı ba.rakıaJ.an uu-J.d.I· 
tahrip wuişlerdir Naziler, inS'anılıann ruhlarını 

Moskovaya y~~lan gece hU.. _ tethi.s}e ezmek. kabil o~ı~ 
cumlan esnasında KTeımlin üze gını g~en har~ .dersloıinden ~ 
rine bombalar atılmıştır ran:mrJŞ olmalı idiler. .Iı'1kat böy 
Başka muharebe tayYarel~ le o~ y~e e~:ıoe ~ mü-

de İngilteronin batı, cooup ve r:_ıca:at etımedi.klen Ü!mft.si'L tot. 
oonup doğusu sahillerine hücum hış hareketlenne ~ vunırak ha 
etmişlerdir. yat sahıılanru g~~ ve 
Şimal Afrikasmd Alm yeni nizamı kurmak istiyorlar. 

'bomba tayyareleri ~~ Bu lıaJ:,k~ ~cnlk bir gün. c&
askeri tesisatı büyük bir mües _ :msı rnuthiş o~ olan 8rin to 
sirl.ikle bombalamışlardır. huml'an ekmekt~. . 

Düşman tayyareleri, Alman Avrupa bu tetlıiş !1:8-r~Yl• 
to,_,,ıı,.1 ....... üzerind sulhn 'kavu~ değildir. Ha. 

l-'~ ......._. • e uçmıışhlr - kikatte ıbu hareketler, . !Jrn:r.wra, • 
dır. . mıyacağmı bilen iimib;iz Alman-
. Berlin, 26 ~a..:a..). - D.N.B. a- lann hareketleridir. 
Jansının asken bir membadan Londnı.. 26 ( a.a.) _ Başvc1dJ 
~ğı ~abcrlere göre 1 O ile 22 M. Çörçil, Başvcldüet bmasınd:ıi 
-ılkteşrin. ~da ŞOl. Sovyet ~u ıbeyanatı •neşretmişti!-: 
tnyyaresı ~ınp edilmıştir. Bun Büyük Britanya hi.lklrm.e1i 
ln.~'an 42?' sı Alman a'.' tayy:aıre-. Naziler tarafından Fnı.nsndlıı ya. 
len, 152 sı tayyare defi batarya- pıla.zı katliamlar lraıkkında AınıC> 
~ tarafından d üşürühnüş, 222 rika. Birleşik Devlet1eıi Reisinin 
sı yerde tahrlp edilmiştir. izhar ct:tiği nefret ve ibtihnm ' 

Bitler Ciano 
mülakatı 

(Başı 1 incide) 
~lin, 26 (a:a .. ) - İtalyan 

haric.ıye ıtazın Kont Cianomm 
M. Hitleri ziyareti hakkında 
D.N.B. ajansı ~daki tafsila
tı vernın'.ktedir. 
Görüşme iki sa:at .kadar sür -

ımüştür. 
lM. Hitler ve İtalyan ıuwrı va

zifesi ica:bı hazır bulunattnıyan 
Alman ordusu kur.may başkanı 
Feldınarcşal Keitele vckfileten 
topçu getnerali J old tarafındm 
a.Skerf durum ha'.ldruıda verilen 
izahatı dinlemişler ve general
den Ha.rltofun zaptı haber'ni 
öğrenmişlerdir. General \•erdiği 
iz:rlı!I± arasında 1 talyan birlik -
lerinin ordunun cenup grupuna 
iltihn~t etttklcrini ve muvaffn:kı

duygularına t;a.ıımnen iştirik e
der. Günahsız insanlar ~de 
soğlikkanlılı.lda tatbik edilen bu 
idamla.T, bunları eınm.."'>dcnlerin 
başına felaket geti:rmdrtCın baş
:ım bir netice vermiyeooktir. 

Frruısadaki ika.Uifımlar, Hit. 
ler Nazilerinin boyunduruklarl 
altında bulunan ba.jka memle -
ketlerin çoğunda ya.ptıklarınm 
bir misalidir. 

Polonya.da, Yugosla:vyada..-
Norveçtc, Hola:nda.da, Belçikada 
ve he:P$inden sonra da Rusyada 
Alman cephesinin gerisinde ya
pılan vahşetler insanlığın en ka
raıılık ve en iptidai dcvirleıtın -
denberi bilinen vahşetlerin her 
hangisini geçmektedir. Bunlar 
Hitlerin şayet imkS.n bulursa İn
giliz ve Aınerirrraııı milletlerü.nc 
tatbik edeceği muamelen.in bh
ha:bercisidir. 

Şimdiden so~ bu rinı:ı.yM-1& 
c ı bu ha ; b' ·· l 

-lıliİlillliiılliiiiılıiili . ·.. . 
yct f ~ycttc bulund 



HERGELECi 
Yazan: M. Sami Karayer 

Cazğınn sesini i.~ten Hergele 
ci lifı kcset"f:"k derhal fırladı. 
v~. kazn11 dibine doğru yürüyor 
du. Hergeleci, o kadar sabırsız 
idi ki, bu hal etrafın ıbile nazarı 
dikkatini celbetti. Ethem paşa:, 
Ali pehlivana. : 

- Amma, sabırsız adam ha! .• 
Deyince, Ali pehlivan: 
- Paşa hırslı herif!. Tıpkı 

yarışa çık~n 'hayvanlara lbe.nzi • 
yor .. 

_ Mruıaalln.h iyi pehlivan!. 
- Paşam!. Emin olunuz bu 

herifi hlç kimse yenemez.. 
- Bursa.da yendi ya, Rüs

Wın !. 
- Paşam! vallahi bu bir te

sadüf!. İmkanı yok yenemez .. 
Marmaris güre~ini gördünüz .. 
Ne yaptı Rlistu.ıe !. Paçavraya 
çevirdi. 

- Bugünki.i çivğardan da pa
çasını kurtnramaz ya! .. 

- ....... . 
Ali pehlivan, cevap vermemiş 

ti. Çi.inl~ü, Hergelecinin çivğarı 
bozacağına ve, sıravnri hepsini 
yen~eğine kani idi Ali pehliva
nın cevap vermediğini gören pa-
-şa. : • 

- Ne o, cevap vermıyorsun 

pehlivan ! 
- Paşam! gUcenmeyiniz ama 

~nim, bu, çivğarda tereddüdüm 
var .. 

- Neden?. Üç kişi bir herifi 
ha.klıyrunıynca.klar mı? 

- Zannetmiyorum paşam! . 
- Amma, yaptın ha! .. 
- Paşam! görmiiyornun na -

sıl geldi kazan di~ine!. Çok~~
lı ve ihırslı, teımizlıyccek hepsını .. 

- Hiç zannetmiyorum ben!. 
Dedi, davul zurnalar vuruyor 

ve çalıyordu. Hergeleci, kazan 
dibine gelmiş ellerini göğsüne 
çaprazlamış duruyordu. Ve, yan 
gözle 1'.."'them paşa ile Ali pehli
vana bakıyordu. Hergeleci, Ali 
pehlivanın kendisini scvcliğ.nc 
kanidi. Çünkü onu mülayim gö
rüyordu. Eski sultan Azi~ .pch 
livnnlanndan olsun bu ıhtıyar 
hakikaten usta ve iyi bir pehli
vandı .Soura dobra sözlü bir a
damdı. 

Hergeleci, kazan dibine ge!~ik 
ten bir kaç dakika sonra dıger 
pehlivanlar sıra ile geldiler. Fa
kat hepsi de önlerine b:ıkı~or
lardı. Bir tuhaftılar... Hemen! 
hemen neş'eleri yoktu. Hergeler.ı 
bunları görünce parmakları ara- ı 
sına pos bıyıklarını aldı ve, bur
mağa başladı. Sinirli olduğu bel-' 
1i oluyordu. 

Nihayet Cn.zğır, bağırdı 
- Baş pehlivanlar ı;üreşe~ek .. 

Eş tutacağız!. . .. 
Bunun üzerine Hergclccı, uç 

adım ileri attı. Ca~ıra hitaLen: 
- Eş tutma sen!. Ben, arap 

fiaidi istiyordum .• 
Dedi. Ca7,ğır: 
- Olamaz .. 
_ Neden olr:.mıyormuş?. 
- Ec.-ıi ben, tutacağını!. 
_ Baksana bana!.. Beni çiv

gara mı getiı • " k istiyorsun uz?_ 
_ Haş:ı!. den çivgara getı-

reccğiz.. ·.ı. 
_ Madem ki öyle .• Arap Saıuı 

benimle tutu.;tur! .. 
_ H:ıyır .... en, H.üstemle tut-

şacaksın .. Arap Sait, Hasan.la.; 
- Güreş bu/•~ denk olur mu .• 
- PekalU. oh.ı-.. 
_ Haksızhı.ur bu .. Kabul et-

mem!. . 
_ Cazğırın ve hakem heyeti-

nin kararını . kabul etmez, mey
danı terkederscn mağlup ilan e
deriz. 

- Ba.kruma bana! ben, mey
danı terketmem .. Fakat haksız
lık ediyorsunuz. 

- Bayır, bilakis do;;ru hare
ket edıyoruz .. Sen, Arap Sai~ 
üst üste mnğllıp etmiş hır pelıl~
vansın .. Rüstcmle ise beraber g!
bis.n? Sen onu ı.ıarmariste mag
lup ettin ise o, seni Bursada yen 
di. Binaenaleyh, güreşi ilk ol~
rak onunla yapıp ayırt etmen la
zım.. Asıl denk güreş ~udur. 
Haksızlığı sen yapıyorsun . w 

Dedi. Ca.zğırın ınütaleası dog
ru idi. Hergelcciniıı Rustemlc .. tu 
tu.şmnsı icabe<lerdi. Usul de boy. 
le idi. Bunu bilen EtheIJ?- paş~, 
biç ses çılmrmıyordu. Alı pe~lı
van da sessizdi. Nihayet Cazgır 

.EUıem paşaya geldi. Ve: 
- Paşam! ne buyuruyorsu -

nuz? 
Deyince, paşa: 
- Biz birşeye karışmayız .. Ha 

kem heyeti ne derse o, olur .. Ka
rarınıza tnbiiz .. Dedi. 

Ca.zğır, hakem heyetine yürü
'dü. Ve, sordu: 

- ~e rUyorsunuz? 

Dedi, ve davul zurnalara işa
ret ederek: 

- Ulan çinğcneler .. Vurun 
cenk havasını .. 

Dedi. V c kazan dibine gelerek 
yağlanmaya ba§aldı. Çabuk, ça
buk bolca yağlandı. Ve> Cazğıra 
dönerek: 

- Haydi.. Duanı yap! çabuk 
salıver bizi meydana! 

Baş, diş, nezıe, grıp, romatizma 
Dedi. Arap ~ait, }{.üstem, Ha· 

san da yağlandılar .. Dua oldu • 
Cazğır pehlivanların mcnkibele
rini okudu. Pehlivanlar, çırpını
yordu. Hergelecinin çok çabuk 
olduğu görülüyordu. Elinden gel 
se daha peşrev bitmeden Rüste
min üzerine yürüyüp hemen bas. 
tıracaktı. .ı. 'ihayct kapıştılar. 
Daha ilk kapu1mada Hergeleci 
biç yapmadığını yaptı. (,.,"ırpına

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları derhal keser 
icabında günde 3 kaşe alınabilir, Her yerde pullu kutuiarı ısrarla isteyiniz. 

. ~i... . . ·i., J • • : • • 

HARP VAZİYETİ !~DYO PROGRAM! 1 
rak bir nura salladı: 

- Hayda Rustem be!. 
Hergelcciu in bu ııfı.rnsı çok 

manidardı. Hasmına ve ahalıye 
~öyle demek istiyordu: 

- Daha ilk elde canına oku-

Sovyetlerin karşllaştıklan 
güçlükler 

7.30 
7.33 
7.45 
8.00 
8.15 
8.45 

27 8.Teşrin 1941 -

Program, 
Müzik 
Haberler 
Müzik 
Ev saatı 

Müzik 

18.03 Mü1.ik 
18.45 Mü;dk 
10.30 Haberler 
19.45 Konuşma 

20.00 Müzik 
20.15 R. Gazetesi 

20.30 Mü:r.ik yacağım.. l (Baş tarafı 1 incido) 
lıav.ıkaten de böyle oldu. NU.- Rus ordusunun bı.iyük bir sik-

ra atar atmaz hasmının üzerine let merkeziyle Moskovayı mü
yürür gıbi yaptı. Ellerini hava- dafaa azminde bulunduğu anla
ya kclılırıp ense bağlıyacnkmış şılmaktadır. Büyük bir kuvvet 
gibi bir poz aldı. Rüstem, a~~a~- de Leningratt.'l. mah~urdur. Kı
mıştı. Hergeleci, pozunu degış.tı- nm da kalan kuvvetler de, ha
rip şimşek sür'atıle birden bıre rekatta müessir olmıyacak su
sarsıldı. Ve, Rüsteınin topukları-ı rette tecrid edilmişlerdir. Alman 
na indi. ordusu, dört aydanberi kazan -

FeYlrnlade tetik ve usta olan dığı hareket serbestisiyle do 
Rüstem, şa§ırmıştı. Ne rapaca- mekis olnuyacak yüksek bir 
ğını bilmedi. Az kalsın ılk elde insiyatife sahiptir: Moskova, şi
sırtı vurup yeniliyordu. Derhal malden, garpL'ln ve cenuptan 
kendini yüz üsti.i yere attı. Her· tehdit edilmektedir . 
geleci, hasmının topuklarına ka- Moskovarun, tahkim manzu
dar inmişti. Çekerek sırtı ycıe melcrine ve eli silah tutana da
vumcaktı. yanarak, miid:ı.faa müddetini u-

H.üstem, yere düşer düşmez zatması muhtemel ve mümkün -
kalkıp kaçmak istedi. Faka~ He: dür. Fakat, bu mukavemetin, ne 
geJcci yetişti. Hasmının kısbc_!J ye mal olurs:ı olsun, kınlacağı
kasnağmdan yapıştı. 9e~erek 0

: nı kestirmek güçtür. arekabn 
nüne aldı. Derhal bır ıç ka:t.ık bu andaki seyrine bakarak, ce
vurdu. Maksadı ne olduğu anla- mıpta yapılacak çok büyük bir 
şıhyordu. Paçayı da kaparak siklet merkeziyle, değerli he-1 
hasmını paça kasnağa. alacaktı. deflere tevcih edileceğini ıt.ah-

Rfü;tcm, Yusuf gibi gürcşınde min ettiren mecburiyetler dü~ü-. 
Hergeleciyi çok çetin .bulmuştu nülebilir: 1 
zelıır gibi idı llergelecı .. O den."- 1 
ce de hızlı ve acı ıdi ki, karşıı:;ın- a) Harekatın şark ve şarkı 

k simali istikametinde inki~afı, 
da barınmanın ihtimali yo tu. Rus ana ordusunu tehdit eden 

Bereket vt.:rsiıı Ri.ısteın, ka:t.ı
ıYı budadı ve, şiddetle dönerek . vaziyetler doğurabilir, 
tek paça kapıp ui~ildi. B~ s<:fer b) hona] kaynakları tehdit 
de Hergeleci, tehlıkeye gırınış - edilir ve ikmal güçlüklere uğra
ti. o da paçasını budayarak has- tılır, 
mının elmden aldı. Bu suretle c) Bu suretle, ana ordunun 
güreş ayağa intikal etti.. .. . mukavemet kabiliyeti kırılır. 

Arnp Sa idin, Hasan la gureşı Hark<>f, sukut etmiş, yahut 
adeta. oynaş gibi idi. Bir~i~ler~~ nn7.ik durumu yüzünden tahliye 
ne idman yapıyorlarmı~ gıbı m~u 1 edilmiştir. Harkof <la, Kiyefte 
sabaka yaptyorlardı. Daha dog- olduğu gibi, bir çıkıntı teşkil e
rusu Hasan, arap Saidi Hergelc-1 diyordu. Müdafaa imkanları el
ci güreşine hız vermek için ına- <le et.ımek için ilkönce cephenin 
saJıanıyordu. Bi.mın sey,ırciler daraltılması esastır. Ruslar, 
kana.at get :rnıişlerdı ki, ar'll!p ~3:- buradan kat'i mecburiyetler 
itle Uasnrun güreşi dalavere ıdı. karşısında çekilıncmişlerse, kuv
ve, HergQleciye karşı kurulan vetıcrini korumak ve müsait bir 
çivğar mevcultu. vaziyet almak üzere bu kararı 

Hergeleci, bütiln sertliği ve vermişlerdir. 
luziyle Rüsteme çullanıyordu • Azak denizinin şimal kıyıla
Rüstemin alttnn kalkması hay- n yad ellere düşmüştür. Rostof 
retti. Çünkü Hergeleci, hasmuıı tehlikeye maruzdur. Rostof dü
öyle bağlamıştı ki, onun alttan şerse, Kafkas topraklarına a
kalkmasına imkan yoktu, Fakat yak basılmış olur. 

gördük. Maiski, bir nutkunda 
bu kolaylıklara işaret ederek, 
yardımın tacilini ve mıkyasının 
arttırılmasını talep etmişti • 

12.30 Program 
12.33 Şarkılar 

12.45 Haberler 

20.45 Müzik 

Mareşal Timoçenkonun cenup 13.00 Müzik 
orduları grup kumandanlığına H.OO Müzik 
getirilmesini, uğradığı muvaffa-

21.00 z. takvimi 
21.10 Müzik 

21.30 Temsil 
21.45 Müzik 

22.30 
23.00 

Habcıler 

Kapanıs 
kıyetsi;r..liğe değil, yeni durumun 
vehametine verenler ver. Şi- 118.00 Program 
ımal ve cenup grupları kuman- =========================:: 
danlarının yeni orduların tensi
kine memur edilişleri de kış ha-

. zırlıklarının ba.'?8.I'ılması için bir 
garanti teşkil ettiğini Sovyet 
istihbaratı iddia etmektedir. ı 2 3 4 5 6 7 8 9 O 
Her halde, Voroşilof ve Budi- l 
yenni, çok mühim vazifelerini 
muvaffa;kıyelte sona erdireme
miş olan, ancak gene tarihi iki 
şahsiyettir, ki teşkilatçılıktaki 
kudretlerini 7.a.man gösterecek

, ;ı 1 1 1 ' • ı 1 1 
1 

1 • 1 

1 1 ı B I 1 1•: 1 1 
1 1 1 1 ı •~ 1 1 1 1 1 ' 

tir. I ~ 
1 1 :•'•I :• ı 1 1 1 l 

ı•! l 1 1 1 1••1 
1 Alman ordusu ,cephenin bir 

çok mıntakalannda darbelerini 
tevcih ediyor. Bugün için emin 
bir vaziyette bulunan bölge, 
Leningrattır. Kalinin istikame
tinde ilerleyen Alman ordusu
nun şarka doğnı taşarak kuşa
tıcı bir hamle ya1nnası muhte
meldir. Diğer taraftan, Mo~ko
vanın 200 kilometre cenubun
daki P jsa.n şehrini zapteden or
dunun da Moskovaya karşı icra 
edilen cephe taarruzlarının şid
det ve vüs'at kcsbetmiyeccği de 

17' 
,., 
1 1 

1 1 ' ' 1 l 
i il • l ,ili 
l• l 1 

1 1 1 

' t 
1 
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kabul u:lilebilir. 
Alman ordusunun, kış bas

mazdan evvel, Rus büyük kuv- ı 
vetleriyle bir kere daha kat'i 
surette hesapl~mayı vıanladığı 
sezilmektedir. Timoç;cnkonun, 
bu vesile ile yeni bir tal;h dene
mesine girişmek mecbuıiyctine 
düşeceğini zanncdiyonım. Rus 
ha::-eket ordusunun kuvvetine 
ğclince, çekilebilenlerden, müs
tahkem mevkilerde kapanmı
yanlardan ve müdahale tümen
lerinden ibarettir, denebilir. Her 
halde, yen\ imtihan günlerinin 
de uzak ohnadığı muhakkaktır. 
Neticeyi hadiselerin inkişaflyle 
öğrenebileceğiz. 

( 
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SOLDAN SA<'.l.A: 

l - Çöl otomobili (bir hnyvnn) 
fznıir yakınında bir vllfıyet mcrke.ti 
2 - Rakam, hane, kraliçe 3 - lsm ı 

gibi vücudu de soiuk bir hnyvan, ge 
lir 4 - Seni de beni de o doğurdu 
tarihte buyuk bir varlık göstc!'ell 
Türk kavmi 5 - Kurnnndanların ym 
chml·ısı subay 6 - Duıhla (külhan 
beyi ~biri) 7 - Yuz{ınli bulunca o-
nu da ı8terler, öyle mi? 8 - Sonuna 
bir (Ş) gelince uçar, me'ktup, kırını-
zı 9 - Dere, çoğra!i bir mıntaka 10-
Başbuğ, her kapıya lfızım, 

YUKARIDAN AŞAGIYA: 

1 - Şarkta bir viHiyet merkezi 2 
- Bugdayın rençberlcr arasındaki is-
mi, Kur'anı kerimin bir cilmlesine ve 
rilen isim 3 - Valilerin oturaukları 
toprak, nota 4 - Güzel kokulu bir 

Hergelecfden aşağı kalmıyan Baku kaynaklan bir boru ile 
pehlivanlığı Rüsteıni alttan kur bu limana bağlanmışlardır. Bu- Mevludu şerif 
tarmağa kafi gelmişti. Hakika- na müvazi bir demiryolu da Ha- Mali Müşavir thsan Ri.tnt özbalta-

meyva (Kompc'Slosu meşhurdur) 5 
- Genişlik, yaprak (arop~a) 6 -

ten Rüstem, pehlivan oğlu peh- zer'i Azak'a raptetmektedir. cının vefatının kırkıncı gününe tesa-
livandı. Hammal değildi. Maricopol'un işgaliyle Astra- düf eden 30. TeŞ"ıin.ievvel 941 Pel'-

Rüstem, yenileceğini ~nlamış- gau'dan gelen deıniryolu da ke- şembe günü ö~le namazını müteakip 
tı. Fakat müdafaa gilr?.fiıle. H.~r-ı silmiştir. harız Burhan tnrafındnn Mnçkada 
gelcciyi oyalamak ve gureşı sur- ı R d D "da.f Tnc:vikiye camii şerifinde ruhuna · 
du .. rerek uzatmak istiyordu. Her-ı us or usunun on mu aa ..,, 

k" r hattını tesise uğraştığı sanıl- mevlüdu şerif okunacağından, meı·-
geleci ise bu tabiyeyi pc a a sez-ı maktadır. Fakat, mevsimin ha- humun arkadaşlarının akraba, ahlb-

Avcuların pesinde kashıklan sey, 
kamıştan musiki Alt\•, 7 - Karnd<'~ 

niz sahilinde bir vilfıy'"t merkezi 8 -
?frhirin küçüğü, çok lüzumlu h 1r uz
vumuz 9 -- ihtira, (Ayak) ın melul 
bibi 10 - Divanile me~hur büyük bir 
şairimiz, o işler fakat el övünür. dii!i için Rüstcmin işini biran ev, · l"kl k b' l W• ba "e dostlarının ve arzu edenlerin ~ · · h rekata güç u er çı ara ı ecegı • 

vel bitirmek ve, ikıncı. asını 0
-' bir hakikat olmakla bera:ber, merhum kin yapılan bu ruhani lçU. Dünkü bulmaoanm halli 

lan arap Saidin cnsesııı~ yapı§- nehirlerin bu mevsimde kolay· mada hazır bulunmalarını rica ede- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O 
ma.k istiyordu. Arap Saı~, he~n !ıklar da arrettiği malCımdur. riz. 
Hasanla dalaşıyor ve em e 1917 de, Rurnanyadaki harekat Meliha ôzbaltacı ve 1 f iN Z IB A iT BıO T 
yan gözle Rüstcmin tuttuğu gli- sırasında Tunanın donduğunu Şumnu ailesi TIAIAINID RIU I S IYIA 
reşikontrolediyordu.Fakatpck ==================================================== r 
mahirveustaolanRüstem, Her i 1 3 TIAIZIEl• l l IRIA NIJ 
geleciye az gelmeye başlamıştı. 1 • } d • }) " ) f 1 l 1 1 f 1 j 1 

Rüstem, alttnn paça ile kalk- Istanbul Be e iyesı an arı 5 F IM•IAL •• ıM : •• A'NllM• 'KA ', N• 
tıktan sonra ayakta az barına • 
bildi.Bin müşkülatla müdafaası 6 A ' ŞIJ iN! INl• IKl• IS nı yapabiliyordu. Hergeleci, iist Tnhm!n B. tık Tem. 1 A · 
üste çetin tnarruzlnr yapıyordu. 85J, 63,98 Unkapanında Kasap Dcmirhun mahallesinin Zeyrek Mch- 7 K i J • IA IN IA !D IOILIU 
Hatta bir keresinde az kalsın met pa;jn sokağında 4 - 6 numaralı ev :ınknzı. 8 B I F 1 i 1Y'• 'N1A1 '/.. 1 f 1 L 
Rüstem yeniliyordu. Hergeleci , 700,00 52,50 Fatihte Knsap Dcmirhun mahallesinin 'OskUplti sokağında 9 S IA 'Y IE '• ll!YIAIMIA 
çapraza girdi Rüstemi olduğu 1_16 numaralı altın.da dükk5n bulunan ev nııknzı. 1 --=:....:.:-=...:..1 ..:...:~_;;;;;;~::::..;...:..~...:.:;:.:.:...::..m 
yerde çenğelliyer~ sırt üstii ye-, 845,00 63,38 Fntihtc Knsap Dcmirhun mahallestni'n Unkapanı iırını ı;o- =Ü;U~;·~! ~f~l~T~I ~s\~l~·~I ~~~E~~K~ 
re vuracaktı. Bereket versin Rüs kağırıda 5 numaralı ahşap ev ankazı. 1 

tem, hasmının elinden gu·tlağı- 1 Tahmin bedellcıilc ilk teminat mikdarları yukarıda yazılı üç parça an-ı' 
na dayanarak kendisini kurtnra- kıız satılm:tk iizcre arrı nyrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri Zn 
bilmişti. bıt ve Muamellıt müdürlüğü kaleminde görülebilir. ihale 5/11/941 Çnrşam-

Ali pehlivan, Rü~eıı1in müda brı günlı saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. 'l'nllplerin ilk tcmınat 
faa güreşini bile hasmına karşı makbuz veya mcktuplnrile ihale gilnü muayyen :;anttc Daimi Encümende 
çok güzel ve, güreşe hakim ola- · bulunmaları. (9328) 
rak boğuşuyordu. Rüstem. has- • • • 
romdan daha okkalı ve faznl sal- Pasif korunma ekipleri için yaptırılacak 4900 adet kol bnğı açık cksilt-
lı olduğu halde lrnııclisini güç ko- j meye konulmu5tur. Mecmuunun tnhmin bedeli 784 lira ve ilk teminatı 58 lira 
ruyordu. 1 80 kuru~tur. Şartname Zabıt ve Mu ınıetat müdurluğli kalcmınde ~brulcbi- 1 

Bir pantolon 
hırsızı 

Hüseyin oğlu Etem adında 
birisi, dün Tahtakalede dolaşır -
ken sergici Latif ~yin sergi
sindon bir pantalon çalmış, kaç
mağa başlamıştır. 

Hırsız. esnaf ile arasındaki 
heyecanlı bir kovalamadan son
ra yakalanmış, adliyeye teslim 

Ş ı r k e 11 H a y r iy e d e n 
Boı!azlçi vapurlarına mahsus Kış tarifesi 1 Son t~:;! 

Omnart.esi ~ahalnmlın itibaren tatbik oluna('aıktır. 1 
gio;clerde ~tıhııaktadır. 

==============================~ 
lstanbul Defterdarlığından: 

Dosya No. 

3/5380 

Nev'i 

Galatada Yenlcami Mah. Zındnnknpı 

:Muhaınıncn ~ 

Bcie~ 
ı7f 

so. E. 3720 
1. 3. 5. sayılı 3 adet balıkçı mağazası. 

62169/581 Küçükpazarda Sarıdemk Mah. E. Hatapkapı 

ayazma Y. Keresteciler 1ı'tdiş so. E. 476. 469 Y. 
71 

67 59. 35/ı kapı No.lı mağazanın 148/5760 hissesi. 
52301/87 Büyükçarşı Çukurhnn üst katta 12 No. oda. 270 
62301/2231 Mercanda !ineci han alt knhndn 3/4 No1ı 2 oda. 1800 
~Jl/2069 Büyükçarşı astarcı han alt katında 12, 13, a 540 

No.lı kargir oda. 
55100/2444 1',enerde Tahtaminare mnh Köpı libaşı cad. 7, 

9, 11 No.lı 9G M2 3 ;ırsıı. 

52301/2259 Beyoğlu Biillıül ınııh. Kavun so. E. 16 Y. 8 No.lı 
132 l\12 aı·sa. 

52301/2715 Kadıköy Osınannğa ınah. Kıışdill so. 57, 59 N'o.lı 

dükk5nlı evin 2/48 hisscsı. 

52301/2716 Kadıköy Osmanağa ımıh. 'l'cıyyarcci ı=:nmi ~o. E. 
45 Y. 2/1 No.lı kargir ev. 

2..:.J 

130 

55 

3240 

52301/2716 Kadıköy Osmanağn mnh. Sotrııtlü <;c rn<> so. E. 
158 Y. 304,2 No.lı odalı diıkkfının 2/1 h,~ e ı. 

52301/2721 Kadıköy Oı:ınanağa malı. Çılck so. E. 122 Y. 59 

352.38 

No.lı ahşap evin 30/102~ hissesi. 
122/12498 Tııhtakalede Bnlknpan h 1 1 usl katında 12 kapı 

No.Jı odanın 45/270 lıis~esi. 

2/66 Üsküdar Murat rcl!ı nrnh. çıkmaz bhıbıışı Meh-
met so. K 8 Y. 10 No.lı !ı20 M2 nrsa. 

52301/1908 Eminönü Yavuz. Sinnıı ııınlı Mnhmudiye cad. E. 
4, 6 Y. 2 No.lı dükldııın 2tl!!/4224 hı.s. esi. 

2/2518 Fenerde Kürlik Must::ırn 1>:ıs:ı mah. ktlcfıl< Mus
tafapaşa cad. K 49 Y. G!l, Hl/1 NoJı odalı dUk
kanın 1748/2520 hi. st"Si. 

3/217 Galat:ıda Hoca Ali so. 3t, No.h evin 1/2 hissesi. 

65 

30 

320 

86 

839 

360 

ıo 

4 fİ 

2 

~~ 

eJ 

13 

Yukarda yazılı gayrimenkuller ;llJ J,'941 Pazartesi giinıi saat 15 c\f! 
emJak miidiirliığüncle toplanacak olan h.omlsyı>ndn açık arttınnn ile tfl'rı 
srıtılacaktır. Faı.la ızahat için Milli 1':t •ılak 4 uııciı kalemine mürnC811\ 

(9235) 

_ Karaı·, karardır .. Hergele
ci Rtistemle .. Arap Sait, Hasan 
ıa' tutuşacak başka türlü olmaz .. 

Güreşin onııncu dakikaların:ı lir. !hale 3/11/941 Pawrte!"f günü ~acıt 14 de Daimi Enciimcndc yapılacaktır. 
·do<Yru Hergeleci, ha~mını tam T &liplcrin ilk teminat mnkbuz veya mektuplan ve 941 yılınn ait t!carnt oda~ı 
bi; çapraza. topladı. Vl', dolu diz ve:siknlarile ihnlc giinü munyyen saatte Daimi Enciimende bulunmaları. 
erin sürdü. Ri\stcm, elsiz ayaksız (9243) edilerek tevkif olunmuştur. =================================':::/' 

Dediler .. Bunun üzedne Her
geleci, meydana yürücfü. El~~e et 
rafa işaret verdi. Şunları soyle-
di: 

- Ey ahali •. Ben, buranın !?a
rib 'yim. Bunlar, aralarında çıv
ğa.r yaptılıır. Beni, meydandan 
Çıkarmak istiyorlar.. Ayıptır. 
Şimdi de ara:p Saide, Ha.sanı eş 
tutuyorlar .. lt"ak:>t, meydanı terk 

W• ··n kanıı ... 

~çuyordu. Çaprazı ~ökmek ve==============================::::;::=:::::;::====== 
sıyrılmak içirl s:waşıyo• du. Fa
kat mi.imkün değildi Hergelcci
nin çaprazı tn mmnnasile gö\ de 

Çocuğu dövmüı 

·sine dolanmıst1 . 
!ki hasım meydan ypr 'ni bir ı 

baştan bir başa harn• ... •ıladılnr . 
U~uyorlnrclı, yüzde ytiz !-':.üste - ı 
min sırtı vuracaktı, hatti! EtJıem 
pa~a., heyezanla olduğu yudcn 
ayağa kalkb. Seyirciler de ayak
larımı lanlı. Elhem :ı a r:0vle-

Darphane ve DalJlga Matbaasi Mü· 
dürlüğiinden: 

ı - Asgari % 97 s:ıf ve tutya ve alcminyumdnn art 12600 lira muham. 
men bedelli yerli malı ymni ton külçe kul'§Un kapalı zarfla eksiltmeye kon
mustur. 

2 - !hale 10/11/941 Pazartesi günü saat 16 da idnrcmlzdekJ komisyon-

Sultmıahmet civarında oturan 
Hafize adında bir kadın, komşu
larından Sultanın oğlu Saime, 
kapısınınn önünde oynadığında 
dolayı sinirlenmiş ve 15 yaşında
ki çocuğu 00- hayli dö'Vtlükten 
sonra taşla da. başını yazmıştır. 

dn yapılacaktır. Cürmümeşhut Birinci Sulh 
3 - Taliplerin 945 lira muvakkattemlnat ile kanunun tnyln cttlfl ves:ı- Ceza Mahkemesine verilen Ha

ii:: ve tekliflerini mezldlr gilndc saat 15 e kadar kom syon ı y ı tine vermclcrı fi?.e kadun 27 lira 

-Kitaplarımzı-ıJ 
A R 1 F B O LA T ' 1 
KITAB EViNDEN 

alınız, Bütün kltnplan bulabl
lceğin:iz gibi Ankara neşriya
tının, Avrupamn model vcsalr 
macmualarının BabıAlide yegA

nc satış yeridir. 
Gazet~e llio da kabul eder. 

Ankara caddesi 89 latanbul. 

DOKTOR-... 

HAFIZ CEMA1' 
Lokman Heki 

Sahibi: 


