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8ııg" 1··· k Ilı un ur vatanına 
es' t bcıh ll ve şerefli hayatı 

llı<ı ~eden muhterem kahrc
'cı 11 ve şclıillerimizin hotı. 

tı ö .. d - t "h b' 'i nun e mus erı ır 
~ic:an ile tekrar edebiliriz 
,
0 

aşım1zda o devrin kah. 
ııı':1°ru Milli Şef ve kalbi-
'ld d ~ evrin ruhu vardı~ 

~Üse) in Cahhl Y AIA;IN 

'tr=:ıurk -milleti bugiln -en 
U büyük bayranunı, ço'k 
~ müstesnaı ve feci dünya 
~ h rı iç_lııde, büyük bir sükfın 

Bugünkü 
merasim 

Ôğlcden sonra Taksim Cunı 
huriyet mcgdamr.da biiyük 
geçit re~mi yapılacak ve 
Cumhuriyet abidesine çe. 
lenkler konulacaktır. Gece • 
muazzam fener alc!jları 

tertip edilmiş-tir. bütün 
Halkevlerinde ayrıca mü
samereler oer,/ecekUr. 

f25) ugün genç. Türk Cümh~· 
lg) riyetinin 18 inci yıldönü· 

müdür. Bu münasebetle 
b.ütün memlekette büyük mera· 
sım ve tezahürat yapılacaktır. 

Bayram dün saat 12.50 de 
Bnş\ eldi Doktor Refik Sayda
~·!~ ~nkarn l'adyosunda söyl\!
dıı,11 bır nutukla başlamıştır. 

Uıtır ile, tes'it ediy01. lki 
~~fazla bir nıüddottoo!be
~ SQk eden harp folfıketleri 
~. m~u~~canltıtctleri ha
>'11\Pn~:~ çeV'.irdi!,'1 ve ımes"ut aile 
~~ ımatem içinde bıraık
~a.lde vatammızm bu af et
lıtı.ı ~ .. masun bir halde kaldı
~~ormok. bize hiçbir vakit 
~~ICın bir memnuniyet teThin 
~ · Etrn.f'ımızda beşeriyotin 
~ ıstıraptarına karşı duy
~ \endi acı y_e . a'J_iıkra bizi y~l
~ reJınuıntT.e ve bize 

Şehrırnizde yapılacak merasim 

~ n··v~. m~'\t.. vaz.if csini gö
~ Uy\lk :Millı Şefe da1ıa. 7;i-
~ lllerbut ve mhıncıbtar araı
~ll~ sevlrodcr. Eğer akil bir 
tı..~ bu aneınlekcti sevk ve 
~etmese idi şimdi milli bay
~ı bir sulh ve sel8.met ha· 
~ 4:: e böyle ooYioç ve saıa
llıh...~ · ~~_,.. "- ;Lıü'l\C.U "'"''"' 

,~k. 
bir ~ v~ aeırunoon ·ıahlı 
~ SUUı ve selamet olduğunu bi· 
~;_~. Aile ocağından uzak~ 
~ tayin edilen noktalar· 
~elinde silAhi,ylc bolclcycn 
bıl~ gunci c<ıdat mirası olan 

kudsi vatruıı mamur ve mü-

~~~~ Biiyük B~yrani K~ lu Olsun 
~?v:!i:~:~: --r· =\\ BAŞVEKI.Ll.N NUTKU 1 \-~----' ~~~=!r~!i Atatürk'ün \ . Ankarada ~- edi 0nsek· G ı· v dün yapılan 
~ıı': .~':,'t t:'ün d'~huriy.,J~ e n Ç ı g e , ~°b'~ ~n~ü;ı:~;;; hitabesi "Yarının getirebileceği hadiseleri yurt severlikle merasim 

'Vk ve saadet tcm':!n ediyorsa • • •• h } \ ~llctıin hcrihtimn.lc hazır, her\ E ~ Türli gen~liği! yenecegv imıze ınanıyor' ona gore azır anıyoruz A nk~ 28 (l.~ususi) .-:-10dakarbğı kabulden momnun "Birinci ,.,..;ren Tlirk nn,,.n, (dun) Cuın-
ye Büyük Milli Şefin emir ve l tildilini, Türk Cünılıuriycti- ------------- lıuriyet Bayronu, Bn.5vcldl 

~1;y~gg;?i~.~~~ı ~.;~:.~~r~:::::i~::~ "Kahraman Ordumuza güvenimiz tamdu,, \~~lf~~~K~1:~fi. 
ti' 1 nln yeh.fu'° """''Ü budur. Bu . tihar hl1lSCSi ilii ve "Y ıyor. l . t<ıuel "'niu cıı kıynıetli, ha7l- t..ırib (Ulu>) ""'ydnnımb• 
. Bu bizim için bir ı:ı.raya ge ~!ş nendir. İstikhaldo cJahi, ~·nl, \ \ ;;J- -\ Sovyetter 1 fıhide üniinde §Clırimizde t-Op-
iki bayram demektir. Mwnm bu hazineden malınım ~tıuek r ~\~a.nlar -, r b" . . ( hımın hiitüın İ7 .. dlf'rin YC genç-ırnuvaffakıyetlerini !bugünün i~- istivccek dahlli "'harici bed- bıldınyor; 1 ıldırıyor: li~in i~tin\kiyl~ hil~iik bir me-ınat ve emırlyot telkin eden vazı- holiıann ola<oıl<hr • nı•inı ya 1ulnu~1u. lerusimc 
Yeti ne takviye edilmiş gömıek ... 

0
.. 
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ı R t f • d borazan tararımıan çalınan ıı 

büyü1t Atatilı"«ün aÇtığı çığırda Bir ı;iin, lbtiı-taı ,.e _um !u- Cenup cephesindeJ os o cıvarın a 
hi lma

d ri,etı nıüdafan ıııocburıyetıne _ _ .,, ol horu i~le h<ı.;'lnnnnş ve 
ç şa.'}lrmadan ve yanı an .; _, ak ç k • dd ı· t>•• ""'fl"dn • .... nclo tstil•'~l mar· 

,. ~-
1 
_·ı... ld !umuzun en dü.5(:rscıı ,w.ifcyc _ ntum • K k • """ .. -

1

- :.AU ~~;J~ .iclir.lu'.'. ug ;.,ın. içinde bnlnnaenğın , ... - ramatus a o şı e . 1 ,ını çnlnuşl1'. tars:ı ıııeydnn 
Cmnhuriyet Türk ,"a\t,anı için , etin imkan \'C şeraitini dli- h b } da toplanan on binlerce genç 

Cümhuriyctin çok parlak se
k.ilde kutlaıuıcak olan bu 18 "in 
cı yıldöntiınu müııaseootiyle da
ha diinden fü'baren şehir tamn
mc~. ~\ml.lil'llDUŞ bulunuyordu. 

. \ ılaye.tt.c teşkil olunan hususi 
bır komısyon tarnfmdan hazır· 
l~nan programa nazaran mera
sırn şel~;i~izde g\:irillmcıniş ş~ 
kılde buyük tezahürat ve heye· 
canla kutlanacaktır. 

Büyük askeri geçit resmi An
karadn olduğu gibi sehrimizde 
de öğleden soma saat 14.30 da 
yapılacaktır. 

. l}ugün saat 13 den itibarcı 
vılayette, Vali Vf' Belediye RciH 
Doktor L'fltfi Kırdar hükümet 
n~~e .. cları.«~h .. imi .. ~~ h .. ı .. ~ ... 

\'ilfıyctteki bu merasim bittik 
ten sonra merasime dahil olun 
zevat otomobillerle ·raksUıı mey 
danmda hnzırlan~ın tribüne g.
d :ı:~:klcrclır . 

• \yui ::anıauda yapılııcak bü· 
yUk g\.'.~it resmi:ıe i§tirfık c.-d• .... -
ı.!ck ulan askerler, okullar \'e c~
ıw.1 ~*~kiillcri s . 13 30 d ıtt 
itibaren 1':ıksim abidesi ctı afm· 
<la kcndil·~rinc tı:ı.h~is olumıu 
yerleri almış bulunacaklardır. 

Taksım meydanında 
Saat tam 14.30 dn Vali ve Be

lediye Hcisi Doktor Liıtfi I\ır· 
dar yanında 1stanbu:i l~omutrıu. 
ve Parti Reisi olduğu halde lıa• 
?.ır bulupan kıt.'alar1 1 ol~ul tale
belerini ve esnaf te§'!kküllerini 
tefti§ edecek ve ırr.fü:.calcibcu '1 k 
sim abidesi önünde şanlı Türk 
bayraLrı merasimle clirege çeki· 
lcccktir. Bu esnada bando 1stik
liıl Marşını çalacak ve kıt:ılar, 
okullar ve lınlk hep bir ağız.dan 
marsa iştirak edecektir . 

Bundan sonra hazırlanan .'.'C

lenklcı· Ciimhuriyct übiuPslt o 
kııııulacnk Vali, Komutan n' 
l'arti reisi t1·ibünc avdet e,;lecc.k 
tir. 

Müteakiben büyük gcçıt resm 
burlıyacah.-tıı'. Geçit rcsmino 
af:keıi l:ıt'alaı• İstanbul ünh "r· 
sitesi, okul!nr, polis kıtnlnı ı. it· 
faiye ve izciler iştiriık eder.ek· 
tir. 

Gece yapılacak şe1l.kler bir gayeden ibaret değil~ .. ~1- ;ünmiyooeltsin. Bu imkfın \C şehri d .. n m are e er lıe11 bir ııı.."'<zllnn i,-ürik ehırlş-
huriyct iliin edilmekle butwı sa- seroit, ,;ok nf1111i;s.-Ud bir nıo.- lenlir. 
adetlere kavuşmuş alınıyorduk . İıi~eti tnah\ir eclcbilir. • } d•ıd• } l\llite.:"lkiben hir Çök genç· 
Cümhul'lyet bizi milli hedefleri- istfülfıl \C Cii.m1ıuriyetinc ışga e 1 1 e uyor ler tarnrından tıen~ı\h mı-ını.e ötllrcCdk en doğru yoldan ımstedccck diişm•nlar, biilün -<>-- tuklar öylenndş,. Til•k Cihn- Her halkcvi gece i~ln çok il· iba...Jı. cüınhurlyctin nanı ağır ,mnvrul• cınsnll görilbncnıiş hnriyctlne 'e Milli • fc bağlı- zel kutlama progr:ımları hazır· vemUlıim vazifelerin başlangıcı- bir gatihiyetin nıfüm~iU ola-· llerı" kollar Şehı"r tehl'ıkede hk tczahiirıa.h yapılmıştır. U· lamıştır. Halkevlerindeki bu nı bi7.e bildiriyordu. AtatUrkün bilirler. hıs nıeydanmdaki merasim;,, kutlama aenliklerine herkes lo-
<;izdi<,; bu yold~ onun vediası o- Celıren ve hllo ile ıı>.iz ,.,.ıa- ciluriıı yaptığı lıru-lnk bir ı:<>- tirük edebilecektir. ~ant 19 da 
lan hÜr ve ınıils\(lkil vatanı daha 

1

uu bliliiıı kaleleri 7.a11t<diıni» --<>-- çit resmi ile nihaieıtmuniştlr. aslceı 1 teşekküller ve birlikl<nıı 
rnes•ut, aahaaruwetli. daha mü- bütün ""''"n ıeriııo giribııiş Donetz nehiri batı W oskovada mü· öğleden"°""" genelik na- iştırlikilc ren .. a1ay1arı Y•ııtl•· 
reffeh bir seviyeye çıkaracak ve memleketin her kö~i bil· l 

1 
d f t t•b t mma bir he~et Ebedi Şef A- cak ve saat 22 de Vali ve Bı>l~ •ıırottc ilerlemek bizim lıoreU· fiil isg<ıl edibniş olabilir. k 1 y 1 8 r 1 D a llaş' ' 4 Ur. llefi'.; Saydam a aa er l a 1 tutiir~;lıı mu\...ıdmt kabı'ine d;ye Reisi Doktor Lütfi lCııd:u 

muzdu. Bu milli bayram büti.in Biitün bu ~nüttcn dalıa c- vardılar Ankara, 28 (a.a.) - Başvekil alınıyor giderek büyiik bir elenk ko· Taksim gazinosunda bir h h vaiıındaşla.r için bir şenlik dev: linı ,.e daha ,-uıımı olmak ü- Dr. Ref"k suydaın, ougUıı saat y:ıcaklır. Şehrinıizdc topla- verecektir. 
resi olduğu kalt.ır 5lmcz Ebedl zere, nıeroleketin dahilinde Berlin 28 (a. .) _ Stefaııl: 15.50 de radyoda söylcdiboi ıı>;a- Moskova, 28 ("-"-) - Mooko- I 11nn i7..cill"r bugün (füin) öğle-

1 

~~~~~~~~!!!!~~ Şefin hatırası öruıde bir hesap iktldam ı;nlıiıı olanlar gaflet kbn...; resmi txıbliğiııde blldi- ğıdaki hitabe ile Cümhuriyet va radyosu, Sovyet lut'alınıun d•n .ora Ga•.1 ı'nstılllsündc ~ vemıek günü olduğunu da lıilı· , .. daliilet ,
0 

hatta Jıiyanet rildiğinc göre, Alınan kıtalan ıı:ıyrıınıı kutlnm• törenini aç- 1 Harkof civarında ~an takvi- bir nıüsıunere ' nnl le• YC 
BAYRAM 
İLAVEMİZ 

ymıız. .

1

• ;,_,inde bulunabilirler. ııattfı dün Ktıı:nı~Y" ginni§lCO' • roışbr: ye lnt:ılarır.ın tıızyilu ımı~ısındn ı;ol< :ılfika to111anııslanlır. 
Atatürklin etrafında, :ı.ıı lı bu jktld:ır hlpleri şahsi men: dir. Bu suretle Sovyot Rusya, Sevgili yunldaşlarım, 1 b_ir p~ gcriledik}erini .'"~ ~ı- 1 

Mücadeleye iııtirfık otmİ!l. ~ah- faatlerini, 111\istevlilerin siyusı en büyük tank fnbri!rnla.rmdon Cümhuriyol B.~ynı.mımızın rın tehlikede oldugunu ılan et· Bugün yapılacak marasim 
ıı:.unan bir ordu, gencı ve ıbtiya- emelleriyle tevhit edebilirler. birini kaybetınifJ buluıunakta. • kutlama törenmi açıyorum. mektedir. rı, kadım ve çocuğu il ~lilll Mü- Mili ı vok ulluk içbıd<•, zaru- dır. Türkiye Cüınh· ıriyctl buı;Un ~l<>skova, 28 ( a.a. 1 - Tozc tll Bn ::ün Ankara da llipoilronı 
cadclenln fed:ıldirltklarına ve ret ldıİde ııanııı , .• bitap düy Meı'kcz ccphcoinde geniş ııc- on ı;Okiz yaşını dolduımuş bu- oneoılerle takviye edilen Alman-

1 
da hü) iik bir goçit :resıni yaın· 

2'llunctle1'iue 1<aUaıunış bütün 111u~··o1a1ıllir. kilde RıIB mulmvooıet.inin kırıl- lunuyor. Arkada bıraktığımız lar Hııri<of etrafındaki taarruz· lacaktır. 
Qi.r millet dallı• var ki, ebed~- "Ey ifük 1 tlkliilinin ev- dığı, Ruslann da bazı flı?liyct- yılların hildisele>i artık diinya lıınnı t.Okffif eylemişlerdir. MerasiınMn cnd filli Ş<I 
yetten bize ıkadar uzanan 8ru - ı~·'lı'. le"dc ..... ıundugu- ha"'-- verılmok· t;arihlnin malı olmuştur. 13u hiı.di 8 taarruz ı>iisl{ürtülıfü t. ~ . 

-o---

8 Sahifelik parasız 
Bayram ilavemizi 

müvezzilerden ...1: ı...-1-
1 

· l --=-ıerın· hattı ha mı • ıuuı ·~~ .. H • 1 ,1...... 28 ( ) R--1 uıönii Bii~·Uk :'flı11f':t Mt·cli-~ ~ış arııy c '•= · "bte bu ah•nl '" ı;cmit için tedlr. :MoskovJ> ınlıdafaDfiını zfı- scler yara1ıın ve ,~rıil<ın bil· .onu.., a.a. - ~yo, 
rekctiroizi leiıkik ediyorlıır. On· do dahi ,..,,,.m·n, Türk 1-tik· fa uğratmak. hnlkı taciz etmek yük Türk milleti, kendi baş:ınln P!"'"rt.ed ID<şamı Rus k~l\'."ct!•· siudo vekillerin, Mttli l\7.:lSI· 
lann g(istenliği fedakiırbk ı;a- J!Uioi'"" Türk Cünıhuriyetiııi ve işac işlerini müşkiilleşl.irnıek ı ı karııısında nnc:"< -~~ç _ve rınuı Lcnuıgrnd ccphesının ık! nın, ordu crkfınınııı proW~ola Y~indc ~~ve ~.!,!U~- ımrtannnkhr!. için Alınan hava faaliyeti çok 

1 

kuvv t duyar. Çwıku, Türk m· (.uoktasında muvaffalcıyot ka· clalıil ı.m atın ,e kor<liJ>lomati- • t • • rıyet ve i<tlkl• ıne vu~ • Mulıla• el•luğun kudret da· artmıştır. !kıliıbı ~~-bôr h~ot .ve ~ruınş olduldannı. bildlrnıişleı'-\ glin tehıiklerini kabul edecel • IS c~ınız 
lan TWk milleti vatan uğruı1:dı:ı. d~ _,,~ il ı- .. tlı DlC\' Bı·r Rus meım:'baına gore·· , Al· ıs ... ı1& Tüıık ümhur.ıyetıi •se dir. Rus ınıvvetleri, .Nlmanla.n \,!!!!!! .. ~§~~~~~~!!~ 

11\
··
1
.,,.".;n Oah'ıcl "UAl '"~iN mo.rlann <UU as .,.'"' a • ~........... tir 
-,,, • "' (Son• .vf• a oüton a do) (8oO• ooyfo 3 oOtun 4 d<) (Son•"''' a oU<un 1 do) ı.;;o;.;.• -------=----· 
(Sonu sayfa 3 sütun 1 de) cuttul'. • 
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.. yanet e 
Halka bedava balık tevziatı 

~azan:-: \.. Simone -55- Ceviren: H. Cahid Yalç.n 
e 
ar 

roKUYUCU 
DiYOR Ki: 

AJ:n rikalılann nutka karşı 
~ayri • nisaid aksillü.melindcn 
mUtees r olmuş olan Pa.ul Rey
nroud o un resmi bir Amerikan 
tek?lbinc sebeb olmak için mah
sus böyle yaptığını iddia etti. 
ÇUnkü o zamnn kabine arkaru;ır 
ıa.n arasındaki "harp müşevvık
lerini,, nin cesaretini k1r.ma.k 
için bu tekzibi bir alet otru;ak 
kullanaca.ktı. Diğer bir kabı~e 
nazın da bana bwıa. benzer bır 
ka.nna.t ithar etti. 

Bonnet ayni nutukta Fransa,.. 
nın Çekoslovakyay: kal'§l olan ı 
taahhütlerini sadika.ne ifa ede
ceğini de temin etmişti. Bunu. ı 
George Ma delin sıkı taz)•tln 
altında yapmağn mecbur o~du. 
Hariciye nnun uutkuna . ~y1e 
bir taahhüt ılnvc etme7.Se ıstifa
sını vereco0 iui söylemi§ti. Bu, 
Daladier iktidar mcvkiine geleli 
beri Fransnnın "muahedename 
vecibeler ;nc sadakatı., nin yedin 
ci resmi teminatı i8i. 

Eylüllin beşinde Maginot hat
tına askerler kondu. 0.000 ka
dar mütehassıs askere çağnl-
mıştı. ' 

Ertesi günü, Bonn t'nin nut
kwıun ve bu askeri tedbirlerin 
tesirlerinin heyeti mecmuasr Fr: 
nıilc Roche tarafından kendl 
ga.?.etesi La Rcpublique da çıkan 

1 

bir makale ile sarsıldı. Roche 
şöyle yazıyordu: 

tarafından Udi yalan diye ta\·sif 
edildi. Bunu kendisile konuş:ın 
bir 'FTansız lcabine nazırına soy
ledi ve Litvinov'un, eğer Fran
eada ayni suretle hareket ederse, 
Rusyanın yardıma hazır olduğu
nu söylediğini ilave etti. Litvi
nov 1Hletler Cemiyetinde blr 

Prenses Nevcivamn 
teberrularmdan 

miras jstiyor 
kanıra lUzum göstermişti. Fakat Bundan bir iki ay evvel lsta.n-
bu sadece Kızıl ordunun Ruman- bulda vefat eden Prenses Nev -
Ya topraklanndıın geçmesine civan Mısırdaki mühim cml8.ki
lmrşı Rumanyanın muhtemel bir ni Türk hükfımeti emrine bırak 
milmaneatını ortadan kaldır- mışb. 
mak içindi. Bu emlakin varisleri olan mv 

Çok daha. sonra, Şika.goda )tıp ci Feridun Paşa, ilk kocasından 
tığı bir beyanatta, Çekoslovak- olan kızı Prenses Şivekar, ya -
ya cümhurreisi Benes Rusyamn, kın akrabalanndnn Prens eh
F'ransa ıle bfrL.cte yürı.hnt..ktcn met Alı İbrahim, Ömer, 1bra
imtinn et~e bil~; yaruım. v~clet- ı hlın ve l~cmşıre.erı Aynilhayat 
mis olduguım ızah etnuşti. İbrahimdir. 

Ertesi giinü, 13 Eylfılde, Hit- Prenses, Şivekar, vekili a~-
Ier Nurembcrgde nutkunu söy- ka.t Yusuf f .. , Guındi vasıtasifo 
liyccc'kti. Bu zahiren günlin en Kahire hukuk mahkemesine mü- ı 
büytik vak ası idı. Herkes bütün mcaat ed r~k Pı • ses Neveiva
dikkatile Führcrin sözlerini bek- ıun em' aHnın ycddı ad.le tevdi-{ 
Ii~ ordu. l•'akat hakikatte o gün ini \'e kcndısının de varLc; sıfatile 
bundan çok dnhn mlihim bir şey isi idare etmesini taleb etmiştir. 
oldu. Parisde, Fransız kabinesi- · Fakat Feridwı Paşanın vekili 
nin içtimaında, Georges Bon- Abdtilhamıd Abdtilhıılt, bu tale
net na?..ırların ekseriyetini Hit· bin reddini ıstiyerek Pıenses 
fere karşı bir teslimiyet politi - ~hekürın mahrum edildiğine 
ka"lını kabule sevketmcğe mu- dair tstanbuldan mühim evrakın 
vaffak oldu. Bunu yapabilmek vürudunu belı:lcdıginı söylemiş
için . general Gamelin tarafından ti. 

Dün Balı ha e 
on b lık dağı 

• • Fakat alk bedava balık a a ıçın 
fakrüba · i isbata mecbur tutu uyoı-

Evvelki gün balıkçılar tar~ yeni~en a~~ın zamana bağlı 
dan tutulan 80 bin çift torigın oldugunu duşunerek balıkhan&o 
hayır ve şeikat müessesclerino, de gayet uc~ balı~ sa~n alma
leyli meccani mekteplC11e tevzi- ğı tercih etmışlerd!r· ~ılhaldka. 

r inden sonra geriye kalan 500 ton dün, balıkçılar cemıyetındcn ay
balığın halka. meccanen dağıt • n olarak bir çok ~~cılar, balık
masına. dün sabah başlanmış, hanede beher tongın ta.nesi 50 
alt~amn kadar tevziat devam et- kkuruşa ~bn a~1!1ışla~ır. B ~ 
mişt.ir. hesaba gore tarıg.ın k~~osu ı_* 

Balıkçılar cemiyeti lcanalile kuruşa gelmekted1t·. Dun balı~.
yapılan bu meccani tevziat~ hr~e civarı ve bahk_çılar cemı ~ 
istifade etmek için halkın fakrli yeti, gerek gayet u~uza ve f' 
halini ısbat etmesi lazımmr. Bir reksc meccanen ~o~·ık nlnn ı;n -
çok kimseicr, böyle bir vesikayı tanda.şiarla dolu ıdı. 

---•ou---

55 bin çift balık denize 
.ıası1 dok010r? 

Kadıköyünden bir okuyucumuz 
yazıyorl 

<26/ 10/1041 günkü gazetenizin 
2 inci sa. 3 üncü Elit. da 55 bln 
çift torik balığının dcnlıe dokfil
du,günü h::ı;yreUc okudımı, Bu nes
neye tc$Ilc olno İstanbul tıknrayı 
halkının hem besleyici hem Uı\
min edici gıdasının dcnizo dökül
mesine n~ba hüldlmct nasıl mO
ı::nado etti diye de hayret cttiın. 
Bu sene, o kadar ncnip haldir ld 
ayni günde kilosu 30 kurusa ol
dugundon Kadıkoy 11.ıknrası mOta
hassirnne b::ılıkçı dllkl.~nında sey
rine dalrı rken 'Oskiıdarda 15 ı.u

ruşa satılır. Bir taraftan ~ balık
çılar cemiyeti daha ucuza snt.tlmıı-
mosı için 55 bin çlft.t denize dök
tüler. Esnsen bin müskiıli\t içinde 
gunltik gıdasını tedarik eden \ ' O 

edemiycn ve ist:ınbulun ekscri:v~ 
tini tcskil eden oı1u haltı halkı 

l 
bır çok mahrumiyet u;ıııdc kıvran 

, dıgı zamanda Allnhın bu mcmlc-

1 
ket halkına 10.t!u mahsusu olan 
bu kıymetli gıdasından dıı muh-

Ta e eye yap lan 
tenz· at müd eti 

uzatıldı 

1 

tekirane istüadcyc kıılkısnnların 
55 bin çift balıı:ı denize dokmcye c um u r i y e t haklan var mı? 
YENİ SABAH - Balıl: döklıınu 

Bayramı do ayısile ınescıcsi hauedumıs bulunuyor. 

art t 1 r ı 1 d ı ! Cemiyet, bundan sonra satılnınn
' yan ve muhafaza cdilemfyccck o. 

Fransız siUi.hlı kuvvetlerinin ha- Hakim karan haftaya bıra -
line dair hazırlamnış olan bir kat nk 1stanbuldan göndereceği 
muhtıranın Hülfısası adını ver- bildiri en mühim evnıkın Mısıra 
diği bir kağıdı nazırlan.:1 . ~özii gelir gelmez davn dosyasına it- Bu se-qe mekteplerin geç o.
önüne koymuştu. Bu Jmlasayn. hali için nvuknt Abdülhak beye çılması dolayısile Devlet D-Omir-
nazaran, Fransız ordusu, bilhm;. müsaade vermiştir. yollarında ve Dcnizyollarında 

Dün hava yollan, Cümhuri - lan balıkları fakir halka dagıtma-
yct bayramı dolayısilc İstanbul- ya karar vcrmistir. Bu vaziyete 
Ankara _ Adann hava seferleri- göre, tıı iyi organize edilirse, ilıtl-
ni takviyeye karar vermiştir. kfır, ısrar mevzuu bahsolıuaya -

Kutladığımız ea,yranl 
-<>

Yazan: Ya6Qr Nabi NA 

C üıımurlyetimlı: oıı 

yaşına ~· 
mes'ut yıldönUmiüıU 
ve içten gelen lbir hey 
Jayoruz. 

Her y:ıl ıiırlalip re 

~çosunu~~ 
irir :itiyadımlZ olma~ ~:ılf' 
yıl tekrar istatistikleri ~ 

=~~~!~d~ 
!Uzum ydk. Sadoce bir ~ t 
zikretmek &cafi: &ri>tı 
çUncU yılında, b.nlı ve an~ 
b'3r dünyanın ortasında :ılf 
ve huzur içinde yc1.Ş2yon; ... 
eşsiz nimeti de oruı, ~ 
Cumhuriyetimize ve onun ~ 
da bulunan Büyük .Adu:ınll 
luyuz.. v v l(f 

J)ünyanm ıkan aı,rtadıgt ~ 
zınıanda biz bir cayı-J.lll f.'. 
kutladık.Bu, ıbclki bir tez41.d lı 
gbrlh1ür. Halbuki hiç Öde Ct 
değil. Gözlerlnıizi:ıı. önüll ~ 
reyan eden fuciada lbizi:In .e!I ~ 
çük bir mes'uliyet hisscnıi.Z 
BilU:kis, milletler a.rasındıı 9:J 
yış ve huzurun bakim ollll ıı; 
dnima istedik.. Bu İtfu:ırls., ~ 
sanları her tUrlü f el~tl. ~ 
koruyan l'C insan sevgıs~it ' 
lıca. U'Illdesi yapan beşert ,,.1J 
znınuı zaferini kutlamn.k ~· 
mızdu· ,§. 

Eğer Çeldcr ve Almanlar mer- ı 
kezi surette idare edilen Çek dev 
Jeti çerçevesi içind • bir arada 
ya.şayamazla.rsa birbirlerinden I 
ayrılma.lan lazundır ... 

sa hava kuvveti itibarile, Alman ~ Mayıs, Haziran, Temmuz ve A-
hırdan o kadar aşğı idi ki silah- ğustos aylarına mahsus olmak 
ıı bir münezaayı gfüe alamazdı; Osk üdar köy :yolları üzere satılan talebeye ırnn.hsus 

Normal günlerde her gün bir ı..;c;,;n,;,;,kt;,•r;.;,· __________ , 
tayyare bu seferlere tahsis edi
lirken Cümhuriyet bayramı mU
nasebetile her hatta ikişer tay
yare ayrılması alınan tedbirler 
arasındadır. 

Şüpbesiz, içinde bul~ 
nuz ağır şaırt1ar ve yaı 1 ~ da ıa.kıtılnn yaşlar, bu . Y~ 
sevincimize biraz acılık~ 
t.ı.r. Mazisi hesapstz a.cl~ 
yoğrulmu.~ olan l?u millet ~ıı)": 
b<.'.şeıi acıların manasını 8ll ~ 
o:ı:k ve onlara ortak oiacıık 

Şimal dcpartmanl~r~n?aki ~a: 
dikal sosyalist .partısının reısı 
olan Roche ile Daladier. Bonnet 
arasındaki rabıta. beı kesin ma- ı 
lümu idi. Hakikatte, iki politi -
kac.ı.nın gizli tahsisatlarının yar
dımı olmasa. bu gazete hiç bir 
zaman yaşayamazdı. "M.ahı em 
gazeteler,, denilen ve sırf ba.<>vc
kilin gayri resmi orgnnı4 diye 
telakki edildiği için sıyası mah
'fitlcrde e1e a1man neşriyattan 
biri idi. 

!ngiltcrcdc Chamberlain in ~r
gam o1nn fnıe Timesdo 7 Eyll:l

müşabih :OOynnntta bulund1;1. 
:ınyifilün sekizinde, nazi paıtı-

5inin senelik kongresi Nuren
iber.gde açıldı. Qu i d' 0:.~Y· 
.!Hi"";Jade ~·ıMi'gını'ğibl,l) -

dier ile Ohamber. ain'in ·ne t>n
he.suın lursa olsun mani olmak 
istedikleri şey bu idi Hiç bir 
.hücum ıruku bulmazsa Hitleıie 
bir uzlaşma temin edebileoeklerıi 
.ni ümit ediyorlardı. Fakat flit
ler BUy:ük Britanvada ve Fran
sada halkın nefret ve galeyanını 
tahrik ederse ıiki .hükfunetin ic
raata p-,eçmesi .muhtemeldi. O
nun için Neville ChamberlainJ 
açılan gedtği kapatmıığa koşlu. 
Bir beyanatta bulunarak Fran-
68.llın tamamiyetini tehlikeye 
düşürecek umumi bir müna?.aa 
zuhur ederse Büyük Britanyamn 
A!ka.yt yaC2,..,omı anlattı. 

Mantıki netice Fransız v askerı l inşaatı gidip gelme biletlerinin bu .a~ 
\."<l.zwetınin ümitsiz oldu{."Ulldan son gecesine kadar temdıdıne 
ibarottı. Bu 7ıiUCisonın meselenin Belediye Reis muavini Lfıtfi karar verilmiştir. Mnamafih, bir 
acaba yalnız bir tarafını mı göz Aksoy dün Üsküdar köyleri ar~ talebe, bilet ilcretinin yü-.t.de onu 
tinünde tuttuğu yolundaki bir sında. inşa olunan yoll~ı teftı.g kadar bir ücret verdiği takdir
suale. verdiği cevapta Boıuıet etmiştir. Bu inşaatı~ lazım g.e!: de bileti, bir ay için daha, yani 
Gamelin'in raporundaki "bütiln diği ıkadar süratı ılerlemedigı ikinciteşrinin sonuna kadar cari 

l ktal ı uliısaya da halk ta-"ından yapılan şikayet- olabilecektir. Ancak bu biletler, esas 
1 

no • vır,, ın ı. . -ı nu mektep idarelerinin iznini de ih-hil bulundugunu temın ettı. lerden nnlaşılmaktndır. Bu hu- . 
'J'abıidir ki bu muhtıra kabine susta mütcahhiUe.ro lflzım gelen tiva eden tasdikli tezkerelerlnı 

üzerinde derin bir tesir yaptı. _::ı·h~tar=lar::.:_}:_:'a:~p:.:ilin=ı:.:ş.:tl:.::..r:.... _____ _:g:.o_· st_e_ren __ taı_e_be_y_e_v_e_n_·ı_ec_e_k_t_ir. 
Yalnız altı naı.ır Bonnet'nin boz· 

guncu tavır ve vaziyetine mu- AZl.YETI• 
halcıettc bulundular. Ekseriy1:t ------HARP V :::::::::: 
onun gösterdiği yolda yürüdü. ---.... _-__________ _ 
Dalndier, Bonnet'niıı raporunun 
hu ulc getird.ij;i tesiri hafiflet • 
mek için hiç bir şey yapmadı. 
Cümhurreisi Lebrun h 't ""' -
-· ... b'"n.rı: oamaıer Jııgiliz scfi-

• rile iki defa görüştü. Bonnet 
sefiri bir defa gördü. Bonnetl 
Fı'El:l1Sa11ın harp edaı:niyecek bir 
halde bı d ğunu Sir Erle 
Phippse söyl ·. B-u sôzlenini te- ı 
yid ctrnc'k üzere, mahud lliüa -
yı kendisine okuttu. 

~.. ~--

Durum, oskovanm kilit noktalarının, son 
damla kana kadar müdafaasını 

zar ur f k·ı f maktadır 

Sivil hava seferleri, önümüz
deki ayın ortalarına kadar de
vam edecektir. Geçen senelerde 
4 ikinciteşrindc yapıl~~ ta.ti.tin I 
bu sene böyle gecıktırılmesıno 
sebeb hava seferlerine lıalk ta
rafından gösterilen rağbettir. 

Milli Piyango 
L .. - --1-:J• ----MiİITPiyangonun ı91. inciteş-

rln 1941 fevkalade çekilişi hu- ı 
ıriin_Ankarada 19 Mayıs stadın-
aa- yupua......,...._., 

Çekilişe saat 17.30 ua. hqaJa- ı 
nacak ve 18 de nihayet verile • 
cektir. 

Bu çekilişte 400.000 numara
ya 480.000 lira ikramiye tevzi 
edilecektir. En büyük ikramiye 

--~>o«-

50.000 liradır. f 
Yine yni gün, Bonnct ile ya

kından rahıUısı ıbulunmakla ta
nınmış olan bir Paris bankası a
janlarına lııgiliz lirası aatın aı. 

Yazan: , ___ _ 

-----f fm!_U General Kemal Koçer ıı--
Un çuvalları iade 
edilmiyormuş ı 

Toprak .Mahsulleri Ofisi ta.ra
fından piyasaya verilen unlnruı 

niş boşluk ened.en ordula- çuvalları tamamen geri \'eril -

malan için emir verdi. 
O ak m, Dnladier telefonda Sovyet ornusu, ~hı-

Chamberla.in ile görü.screk fnai- ru göre, teslih ve teııbfy'e odil
Uz başvekilinin Führer ile d;ğ. mıişDir. Rejim, ater yden önro 
rudan dogıııya bir taı!llf.l temin lnıvv:tli bi: ~rduya dayamy~, 
etmesim teklif eyledi. ordw:ıan bıçıbır . esırge:mu-

rında:n tızst.lklaştmlmışlardır. mcrnektedir. Son zamanlarda ise 

Belediyenin 
malzeme 
ih.tiyacı 

vaı'{Jır? rlYI' 
Asırlraca f>'ÜrUnÜŞ bir ~ JtS 

nizamdan sonra. biz ~1 ~ 
vuşmuş old~nuz ya]l~ 
ynşatıc.t rejime dört elle~~ 
nuşsa.k, bize ·verdiği bu i'.. 

---0- ten dolayı her gün TannYil 1' 
A 1 m a n y ad an rca yorsaıt bunda anıışılJJll 

cak bir nokta yoktur. -="""ıtô t emini için Dışaııda.n gelen top ı;w ~ 
.. d ·ıd· Jerhıi içeriden yükselen • ~1 musaa e verı 1 sesleri k~q~ılay_?r. 1edelll if'{I" 

İstanbul Belcdiyesi~.J~r}&_-: ~ftğffüM19m8~ t~ et-eı+" 
dinden .son:a A1n:u1;nya}:~ )'Upı- y a ;){ ı I ıı p , yıkılıl11ron ~ 
lacak sıpanşler ıçın hukumet<! asırlık ihmalleıin h.'Wap bırıılt 
müracaat ederek 3 milyon lıı a- tığı bir yurdu biraz daha inli' 
lık kontenjan müsaadesi istemiş cdeoilme'k iç~ı terliyoru7- P 
ti. .. A Bu ı~ül günlerde, '.1'U 

Hükumet belediyenin toklifiııi ariıllotinin büyük eserine de'~ 
e&eı i~ibaril.e kabul etmiş fakat etmekten biran bile ~ri !t11t111~ 

3 mu.~n lıralık kontenjan mü. yan itidal ve süh"fuıcti rub rP' 
saa~ı verıneğe imkan göre- Jetinin ııe muhreşem bır ötz1C' 
~ed~nden an«'lk bir milyon ı;ridir . 
uç Y!1z Y~İJ, b.in liral!k müsan- Bize bu c iz çığırı ~&J:nıŞ \' 
d~ \ erebıldıgmı belc..ilıı·eye bil- en 1mdsi hazinemiz ola.n Ciiınbtl 
dırmiştir. Belediye bununla Al- / riyt.:ti kurmu olan l<'!tx"di 8' 

~anyaya tram':ay! elektrik vel tür)ctin öniıudc bir nere c.ı, 1 

tünel malzernesı sıpm·iş edec k, ııniıuıctle, htısüia eğilEtnm ve c>~ 
aynca muhtelif belediye ibti - rıue devam etımck hu u.sun&ı~1 
~clnrı için demir ve bakır dn is- alıfümizi tckr:ırla.ya.!mı. 
tıyecektir. ı c 

1" .. rk-Ro en 
• •• • Afmanyanın bu hususda yanlış 

ibir anlaşmaya düşmemesi son 
derecede ehemmiyeti haizdi. 
Fransanın ttü Büyük Britan
:ya.nın :müdaf nası korkusu ohnak 
sızın .Almanya çek ova1rynya 
karşı, ceza korkm;u o!mndan, 
çabuk ve muvaffnltiyctii blr as
keri sefer ar;amazdı. 

EylUlün 14 ünde ~vekil yordu. Gf'nç neslin ~~ ~ 
Chamberlain'in Bitlerle görüş- manda .~lema;uJarı yetiştirdiğin
ır.ek üzere tayyare ile Bercht.es- • de ,de ş~phe ~<J~t.!11'· Bu . Y-O?e 
gaden·e gideceği haber verildi kıt~ el~eki sililıa h8.kiıındır. 

E •ı-ı 15 d . · Gerçı, silah da., mfuettebat da ~ u • e, Hıtler Berchte.s- karakteristik bakınundan ha&-
g~c.ndc ekseriyeti Alma.nlardan ımı.runkinin dunundadır. Faka~ 
mu.r~~ep olan Çekoslovakya tbu zfıfın a:yı Ustünlüğü ile 
~a,alısuıde bu yerlerin Reich'a gı'deril:mesi d"'""'"' g~.3 b ı _ 
ılhakı mese1cs· · · b' ................. v.tJUC u un ı ıçın ır plebisit durulmuş hazcıin, mevcudu 3 

Bir buhranlı vaziyette, T.iıno - ofise yamalı çuvallar iade c lil·J 
çerıkomm ıınuavinliğino, ıbir stnı- diği ,.e ayrıca yama parası ıs -
teji filimi sayıldığı söylenen Şoa- tendiği göriilmektedir. Bu halin 
poşinkof gotirıı1mişti. Şimdi Moo- önUne geçecek tedbirler dil§ünül 
kovayı müdafaa. eden ordu.Jann mCktedir. 
~da general Yukof bulunu-f!!!!!~~~~~~~~~ yor .. 

Rus tüınenteı~. çok yerde anut 
mu.'lmvemetleriyle dikkati ~clt -
tiler. Rus ordusunun yüksek ha
reket ve manevra ka.'b:iliyetini 
ha~ olduğınıda da şüphe edile -
rnez. Ancak, kıt'mun blı'mm.:uı
oa sebatı bile, birçok vaziyetler
de, fel.Mı:etıer doğummştw-. 

bliyük siklet nıerlcezlerı yapar -
kcn, Ruslar, inti7 .. ır vuziyctle -
rini muhafaza etm:q ve bu yüz
den üstün kuvvetler önünde g<.::
rilemişlerdir. Dort aylık hare
lkutta Rus büyük kumandası -
run parlak başarılarına şahit o
lruılar yoktur. Sovyet mukave
meti mevzii ve muharebe usulü 
de Jrlftsiktir, denebilir. Dünkü ::ı.
janslnr, Moskova önlerinde 700 
tankın ha vadaın tahrip edildiği
ni bildirdiler. Bu doğru ıise, ar
tık Sovyetıer.ın muhardbenin 
mihrak noktaları ha.val:ınnda 
biıyük bb- defi ve tnrd barajı 

ıcare muza eı·e~ı 
.. <!ğı·e~diğimize göre Humcııı 

hukumetı 'l'cşrin.isaninin Hk güıı 
lerinde başlıyacak olu.ıı Türk -
Rumen ticaret müzakerelerine 1 
i~irak edecek Rumen heyetini 
tcsbit etmiştir. Bu heyete sabık 
Harici Ticaret Nazırlanndan M. 
Kristo riyaset edecektir. ! Bu beyanat <,:ok kıymetli bir 

kaç sulh günü temin etti. Bu 
Georgcs '.Bonnet'nin maneviyatı 
kırmak ~-olundaki mesaisini ne-ı 
ticelendirmesi için kafi idi. 

ya~ılmnsını Ch~bcrla.iııdcn u.-J milyonl'3. ~aran ordusunun safb.-
tedi. Chanıberlaın bir haftaya/ rmda her genç yoldaş yer almış

Her §eyden e:vvel, Sovyet Rus
yanın Çekler.in yanında mevki 
alacağı fikrloi ortadan kaldır -
mak lılzımdı. Bonnct, Litvinov 
ile ıkonu1!llu.k ·çın al.:-Jiıccle Ce
nevreye koştu. Suriyenin hari
ciye komiseri İngiltere, Fransa 
Birl 'k Amerika tarafuıdnn 
Çekler lehinde müşterek bir te
şebbüs ynpılm ını ve illetler 
c 'y ·mu · · 11-
inci maddesinin tatbik cdJmeaini 
teklif etti. 

Ey'lulü.-ı 12 sinde, Ccııevreye 
seyahtind~ geri dönmiiş o!an 
Bo not Soı'Yet Rusyanın '\'eeibe
lerini ifaya hic b'r suretle hazır 
bulunmadığını kabineye baber 
''erdi. Lıitvinov Çekoslovakya ile 
Sovyetıer arasındaki mu hede
namcnin Rusya yardımı içuı 
Milletler Cemiy. Llnin muvafaka
tine lüzum gö :teren bir ımadde
sinn arkasına sığınıyor diyordu. 
Rumanyanın da Sovyet askerle
rinin Rumanyn.da.n gecınesine 
müsaadeye :mütemaytl bulunma
dığını bildiriyordu. 

kadar bu talep dairesinde bir :tır 
u.zla.şma yapılacağını .ona vadet- İ>evı::mıh ve progıumh çalış-
tı. . mala.ruı Rus .kıt'alarına. muliare 

Hıtler, bundan iki gün ev11el be .kabiliyetini temin ettiğini 
irad etnılıj olduğu bir nutukta, ı hadiselerin cereyanı da isbat et
Bt.."'Ile::§ın Çekoslovakya çerçevesi mektedir. 
dahilinde Henlcin ile anlaşması / Kıtaıun ıtnlim ve tatbikatı ta
lüzwnundan .bahsetmişti. Şimdi biye çerçevesini taş.ıma.z. 0Bü-
karşısında dtz çökmesini görün- yük sevk ve hu ı ve 

.Mask.ova önlerine gelinciye 
lt'adar bu ordu, bir mınto.kaya 
bağlı lk~ verdiği meydan 
mu'h:arebe!erinde yıprandı, sa:r
sıldı \'e !kütle halinde esir de 
verdi. Ta.ruTuz ordusu, henıen 
daima. !kaydırdığı 6cuvveUerıc 

cc fiyatı yükseltti. Eylülim 18 kademik an.csaiye 'lüzmn göste
mde, Mu olinin bir ıhhlaf \'U- rir. Sevk ve idare san' tının il.li r-=w 
Jruunda "İtalyanın mevkii ka _ I mektebi ordudur. Ordu lbir mC'k 
r~I~şmuı,, olduğunu alenen bil- / teptir: her 'kuına.nda. ~suruna 
dırdı. mevki, vazife ve rne;:. uliyetine 

til 
O gün, Londrada vuku bulan 1 göre kudret ifade eder, Ot'ada, 

bir konferansta, Chamberlain yalnız istıih.1rn11tlı ma.?.hariyet ba.
Hnlifnx, Daladicr ve .Sonnet a~ his mevzuudur. Hcrgiinkü h'ayıat 
halisinin yansından fazlası Al- da .kifayeti ölçmeye :kafidir. O 
man o bütün Ç oslovak- sebeple, ehliyet rtit:be ile de öl
ya arazisinin bir plebisit yapıl- çUiür.. Marne ımeydan mu.haro
madaiı Hitlerc verilmesi husu- besinde adı geçen büyUk Almaırı 
sunda muta:bılt knldılar. Bu Hit- kumandam general Kluok'un 
lerin bıle :istediğinden fazla bir bir manevrada maiyet Jaonan
şeydi. danları ru1a13ınd · görüş fark.mı 
Lond~ lçtimaırun ertesi günü iebarü.z ettirürken: 

Daladierrun fikirlerinin· naşiri} . - ~ ~ hikinı
olan Roche, La Republiquede/ dir, çünkü "n hepiııf2.dan çok 
şöyle diyordu: 1nhsisat ahyoııım, demekle, din 

''Eğer Çekler iLondra plfınını l~~. ıil7.a?n etmek ıistediğ:
reddederlerse bunu kendi zarar· m ıışıtmiştinı, 
larına yapmış olacaklardır. Bizi A.<m ordularda mafcvıt, lbir 
müdahaleye sevk ve icbar ede- ço-k i:mtihanlar geı;ird±k.ten son
bilecek hiç bir muahedename ra, nm.kiamını thmz atııniş bir 
yoktur.,, . U.staddır, ki bütun hünmct ve 

avuka , malk meye 
arkası ayı·ünn·saya it a en 
yazıl ış bir ·otograf verdi ve ! ... 

.Bir muddet evvel, Fnt hte, Hacı 
Uveys mahııllesinde, f'ecl bır cına
yet lı;lenmis, Alı Rıuı özdcmir a
dında bir polis memurunun kendi. 
sile evlenmeyen, eski nisanlısı 19 
YılŞlnda Hayruımisa ile arkod:ısı 
ıs yaşındıı Fahriyeyi öldü.rdueil id
dia edıl.ıniştl, 

ninııisaya bir hııhra> cümlesı ya
~lıdır ve imza okunmuyoı·du. 

Reis f'otofrafı davacı olan J.'ah
riyenln bab:ısı .Şevkete göStennıs 
Şc\ ket buna uzun uzun baklıkt.:m 
sonra: 

Ayni toplantJdn, Bonnet Kızıl 
ordunun hazin vaziyeti hakkuı
da da izabat verdi. K1zı1 ordu
nun harbe giri~ekten aciz ol
duğ~ hakkında "itimada ş:ı.y..an,, 
?ıa.berlcıi .kabine arkadaşlarının 
önüne koy"lu. Bu mnliımatın kay 
na;:ı Jaı onya ata~emılit:eri iJi. 

Leon .Blum Sosyalist organı 'timada lB.yıktır. Omuı içbı de 
olan Populairede şöyle yazdı: ıbu oroulara muvaffu'kıyet a:nev-

"H~rbi.n önüne geçilmiş ol - uttur. 

Suçlunun muhakemesine dun l in 
el il •ır cezada devan1 olunmu,,<ı, ma
daf'ııa şahidi olarak göstcrdW Hay
riye adında bir kadın dinlenilmiş. 
tir. Hayriye, vakayı görmedi.ğinl, 
ancak, Ali Rwuun uzun 7.Rman kı
zın bab;ısına ve kendisine baktığı
m, para v~'Tinl, hediycl.er aldığı
nı &Oylcml~. 

Bundan sonra katilin vekUI söz 
almıı ve mahkemeye bir dcl!k.ıın
lıya alt bir resim ,. erek: 

- Bu benim kayınblraderlm Ek
remdirl dem4tir. Ekı'Cm daha 18 
YDZLnda bir çocuktur. lieyrünnlsa 
ile arasında her hruıcl bir ask m -
ccrası yoktur. Ekrem v.ak'anuı ye. 
aiıne canlı ıahidi olduğundan ken
disinin ifadesini cüıütıııek icin 
bunu uyduruyorlar, Resmin arkıı
SUldaki yazı da onun dctlldir. Böy 
le bir şeyden benim h:ıberim yol:. 
Bu, n:ısılsoı buldurulmuş ve arka
sına bu cümle b~ı tarafınWın 
J'azılnııstır> demİ,1tir. 

ı :Y h kkın-
• ~ Pris-

teki Sovyet sefiıi Jaecıb ... ..ı ..... I 

nıası pek muhtemeldir. Fakat Her muvaffakıyetsizliği btr 
öyle şartlar albnda harbe mey- umanda değışUdiği ıtakip eder. 
dan verilmedi ki hiç bir memnıı Rus imnlab tarihinde Ôll6imli 

- Bunım dQSynyn konulmasını 
i>.tlyon.'ll1. Sırası g lince ha.hat .,.._ 

niyet hissedemiyorum. mevl:iler tutan iJ...i mareşJd, Vo-1 
f'Arkam var) roşilof ve Buctyeı!hl, bugün g(). --ır:aıı=~=:..c-_;;~"h;;;..;...' 

recegıın! dentiştır. 

NeUcede mQddeiumumt muavı. 
n1nln dosyayı tctkık ederek ınütıı
lc:ısıru söyJeıncsj kın muhak m" 

ka bir güne bırnkılını:tır. -- . 

.Ml.izakereleriu mc\·zuu eski 
Tiirk - Rumen ticaret müzake
relerini yenilemek ve bunu mum 
kün olduğu kadar genişletmek
tir. 
-~:ı:zg:a=--~---~~--~--aıı 

* Belediye 'i'opkapıda S"!'\ ı mey
d ıu fn.,c;;ı tıru um ml<ıı •l.Şur . ş 
me.)'danııı clclctc k t l .ratı 7 p 
tadır. 
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'ı 

erind n 
r n d 

e'.d • "Hi lerin A lanti-
ebfyatı bir takım siyasi gayelere &let etmek 

isteyen doktrincilerin or.taya atmış oldukları tah.. ğin ön tarafında 
ditçi san'at telakkilerine gerçek san'~~ar gözü olmadığına 

daima omuz silkmiştir inanmayoruz,, 
Yazan: Yaşar abl ayır 0 

p efe ~1, pek değerli bir irler, ronmnla.r, ~er 'reSm- )"Hitler dünya yüzünden 
~.:ıebAı esen· san'at hak da cemiyet 'iı.:'l.yabnı aksettir- Ü 1 ··' I·.., h . 

~ """' ' - ıınek ve bir tez taşı::ma.1( gibi iddi-1 ~ s u~an .g1 ve ms-
bir +~.~codroı edinmiş olduğu lan olmı~"8.U ,.;;..,.ıeroo heser tıyanlıgı kaldırmak ve 
11

• ~ını indi telti.kkilcre uyma- J ,, ....... 

1ı'gı ~çin ~ö-enmiyen lbir mu- saya.bil~. . . ı yerine Mein Kmpf'i 
~~r diyor ki: "Cemiyet haya- Edebı b1r eser.ın cenuyet ıh..ı.- k k . . 
'-l:ltl akset.tire hi b' ·dd' y.atını aksettiıvnesi ve tez sahibi oyma ıstıyor0 
~ ~ n, ç ır 1 ıası ve olması bir kusur tcşlril ettiğim ~ 
• Q ıy:aıı birsnn'at eserinden ıiddia edi}·or dcğılim. Bilakis! Londra, 28 (a.a.) - Birleşık 
nll:ak *>ir istifade bile -bekle- Ötedenberi cde.biyatunwJn bu Amerika Cümhurreisi Ruzvelt 
l Bu~ sakat ve çürük bir sahadaki noksamna isaretten bahriye günü mlinasebetile bir 
t~ ifade eden kalemin nasıl ve esxi ede'biy.:ı.tımızı bti' b:ıkım- nutuk söylemiştir. 
,.o<\o('enıem.iş olduğuna hayret odi- dan tenldd etıı:nclrten geri dur- R~clt :~nutkunda ezcümle 
1101'\un. Dikke.t ediniz: San'at e- madım. Elbette ki bir romancı demıştir kı: 
ıı,.._, d' bir ıwes muharriri, ir>inde bu~ "-Bundan OOş ny kadar ev-
~~" ıyor. Yani bir tablo, bir .. J -:. e· 
."'USte b' ·· bi h 1 ı b' A hmdUo.1\ı cenıi)"l.--ti, ne kadar iyi vel ırleşi~ Amerika hakkında bici • ır ı;:ıır. r ey re' ıra- anlamış ve aıılatmıya muvaffak hudutsuz bır uıhurat devrinde 
ita e, ibu tcüı.kkiye göre, mutla- olmuşsa -O nisbette takdirimize bulunduğumuzu söyle:ıni.:;tim. O 
~ coıuiyeti anlatmaık ve bir tez hak l.."'S.ZaIUlllş olur. gündenbeıi pek çc . hadiseler cc 
le Oku a.'k. moo'burlyetindedir. Böy Ş:ı:r.k. edebiyatı ıkeliınelcr ve reyan etmiştir. Kendimizi koru-
4e~ ~~çoıt>~~~~ k!:: nüktclerleişleneıı bir nevi tc"Lhıp ~n~, emniyetimizi tnmrunlamak 
~Ertuvar arşivlerini dolduran san'atı telakki etmiş, ıbu yü.zden ıçın muvakkaten İzlandada bulu 
~eserlerin yüzde doksanını, şark edebiyatları daha ?.iyade nuyoruz. Tahmin ettiğimiz gibi 
~ illluh:arrir kad u-.~aı dekoratif SB!haıda kalarak heşe- Hitıer bize lhücu:m etti. 4 eylülde 
<laıı ar: aş, ,..,,,,.. ann- ıi bir vasfa yüksebnemi.~tir. bir muhribimizi batırdı, 17 teş
Eıaıı• tuttuğu gibi bir çırpıda Bizim divnn edeı!}ivn:tındl.ıı ıou rinievvelde diğer bir muhribi -
•. ~ ıhutludtmdıın dışan atı- " -•ertyor. telakki eıuı.şırıW2:ahürlermi gös miz.i sakatladı. Bu SW'etle Al -
L ~ijzot aan'ada.mı diğer şube- terir. manlar güruı.hsı~ Amerikan kan
<>:lttıi hıreJkınız, edo'biyata lhasr- Yalnız nazım değil, nesir bi- ları akıttılar. Bu hiidise Birleşik 
~ tı3ıkdirde tbile bu hüküm le, bir nev.i kelime caml:>azlığı Amerikada pek büyük ve haldı 
~ mfinasız ve yanlış olmak- haline getıirihmştir. Fnlrnt bu bir heyecan uyandırdı. Biz şim
~. ~urtula.maz. Zira edebiyat telii.kki bi2e sııf şi.Cri.n en ıriizel diye kadar ateş etmekten sakın· 
~erinin gök~e .çıkaı'dığı şi- ve en ince işlenmiş moznikleriııi mağa çalıştık. Fakat buna rağ-
,.. ikazandnımıştır. Comiyeti anlat- men ateş başladı. Şimdi mesele ' il m h . t mıyor diye 1bu edebiyatın değE-ri- "son ateşin kimin tarafından a-u f 1 ye ni topyakiın sıfır:ıa indırmeye çılacağı,, dır. Kecmy'ye hücum 

B 
hakkımız yoktur. etmekle biitün Birl!Şk Amerika ayra mi Fakat yeni nesillere o edl"biya- hücumn. maruz kaldı sayılabilir. 
tı örnek olarak gösteremiyoruz. ~ilerin bu hllcunıdan maksadı 

1-.: (Bcıştamf-ı 1 inci Sayfada) Çünkü, dediğim gibi tek cepheli- Amerikayı korku.tmak, Amerika 
t~~ fuda eden bu mulı- dir. O bır oya san'atidiı'. Söz ve yı açık denizlerden uzaklıı.ştır -
... ı:.~ zümreye ikarşı daima bir rıl&- san'atı ola.n edelıiyntın maktır. 
~~ hlssi besleyecek, on- sahası bu derece daı-altılıunaz . Bu çok yanlış bir hcsapur. A
~!A~ o!nxıf;-n çalı~:::::-. ;anıala~·mı ihtiva etmesi Jrap e- l:ır a.çık denizlerden uialrıaştırı-
~:~ çtıcttı. viı:zifelc;ıu> ! lamazlar. Bitlerin Amerika ru-
=..gı şauet bizi taw.düde ~~- der. h l "Ik d ~ ~luma.. 1)(1-yet bir an ıçm A?ncak bu dileği beltrtirken unu an amaması ı cfa vnki 
1~ cbir z§.f hissedersek der- her san'atkann mutlaka buna ~..!::.ıtr• • stıtun s de) 

il' 'E N 1 S A 'B H' 

Başvekilin \ 
nutku 

(Baş tarafl 1 '1ıclde} 
da.!m.a muva!fuk, d3tma. ga · 
büyük ölçüde bir ım,'il.oadele-
9.ir. 

Biz, bu saıyOOe egki ve şeı'Cfil 
varlığımızı kurt.armış, içeride 
hüniyetimiZi, dış=mda dst.ikHlli-

mm konınrcık .Qrudrothıl is.bat et. ' 
miş buhmuyoruz. 

Bu o:nesut ancb, ~'l blble
rimizde dadına l"BŞlyan Ebedi f 
Ş~iz Altatürlldln manevi hu-! 
~ Türlk ıınillet.i ruliııa 
ımfunet ve saygı ile iğiliyorunı 
ve gmıe Türk millotinin ndına 
emrinde olmanın 'reıdiğü gurur 
ve haz ıç'.ınde Mi:lü Şefiımti.z İs
met İnönüne sa.rsıkın!::J.Z bağhlı -
ğımızı teyit odiyorum. 

Bulgar Kralının 
mühim nutku 

Yurda.~la.rım, Dünyaaun lm.
ı'3nlık ve ikanşı'k hali, ümit ve
rici olmclctulil :halô. uzaktır. Av
rupada, Asya.da, Afrika.da mil
letler biltün varlıklnriyle çar
pışıyorlar. Hesapsız ka.n dôkü
hiyor, sa.yısız ınıcdoniyat abide
leri ydk olu}•or. Hrurp harici 
:lro.l!ın anillOOlar de mı kooaJ buh- "B 1 • t r.JlDd..aın musta.ıip bulunuyorla:r. U g a r 1 S a D t 

BugünUn §artla:rına !karşı rus- Türkiye lehinde 
betle çdk ın'hat dunımda. ohnak 
aı beraber ancmle'ketimiz de dostluk ve itimat 

bunla!' a.ı:ıasındadı.r. Biltün sı- ...ı 
kmblara göğüs germe ikıudretılııi u u y g u l a r i 1 e 
milli birliğ.iıntime buluyoruz, ya- mütehassis tir" 
nnm g~ lıfullselori, bu 
lıl:rlik ve yurtseverlikle yenooe - Sofya, 28 ('3..ıa.) - Stefnm : j 
ğimi7.e ıi.nanıyoruz ve ona göre Sobranyanın yeni içt.imn. dev-
lıazırlanıyoruz. rosin."'rı açılışı m~yle 

Her 'l'ürk \>a.tandaşnıın da Bulgaristan kralı Boris milhlın 
tehlikenin vı.ır ve geçmeı:niş ol- bir nutu!k söy~: 1 

Uzakşark 
aziyet 

n·sbe e 
düzeli or 

Japonlar, Amerikaya bir 
Qalaşma teklifinde 

bulunmuşlar 
Nevyork, 28 {a.a.) -Herald 

Tribune gar.etesinin V a.aington 
muhabiri, Ja,ponyanın Amerika 
lıükümetinc Tokyoda Diyetin iç
timaı tarihı olan 15 lkinciteşriıı 
den evvel Amerıka ile Japonya 
-arasında bir itilaf aktedilmesi 
lüzumunu bildirmiş oMuğunu iı:::·ı 
tihbaratmn atfen yazmaktadır. 

Hindiçinide Japon ta:yikıi 
artıyor 

Şanf?"hay, 2 (a.a.) - Hindi
çiniye yeni bir Japon heyetinin 
l)t11aığı, mahalli idarenin hey<."\.& 
umumiyesi üzerinde .Japon kon
trolünün tnzyikinin artnıasiylo 
belli olmaktadır . .Matbuat, radyo 
ve muhaberat sansürü, artık ta
mamen Japonların elindedir. 
Gazeteler, baştan aşağı sansür
den geçmiş sütunlarla çıkmakta
dır. Hindiçininin her türlü dahi
li işlerine müteallik bahisler 
yasak edilmiştir. 

Bugün, önümüzdeki bu mey
dan oku~"Usa karşı biz de mü
cadeleye hazır olduğumuzu ilan 
ediyoruz. Milletimizi ve ecdadı
mızın inancını müdafaaya \'e Al. 
lnhın tam \•azifemiz olarak uh
demize tevdi ettiği işi yapmaf;"a 
hazırız. .. 

---»11«·---

duğunu 'bihnesini. btıiyoı"UZ. Bu- K'ral, üçlü p:ıtktnı iltföa.k ve 
na hemoo ilave etmeliyim am, M:ilıver devletleriyle dostane iş 
ka.hr.a!ınan ordumuz, dünden da b41.iği yapılması sayesinde, Bul
iha kuvvetıidir ve yarın dahn gnrista;n Kralı Borıs mühim brr Bankokta casus
kuvwtli olacaktır. Ona güve- nutuk söylemiştir. 
nimiz ~dır. .Kml, Üçlü PaGc. ta iltıiharıt ve )arın f aaliyetİ 

Yurtdaşlanm, sözümü bitir - :A ~ıh.'::~r Devlet:lenyle ~~iş Londra, 28 (a.a.) _ Kanıboç 
meden si1.den b:r ric:ım vı:ır: Ne- bırl~gı yapıl~ sayesın~,. Bul- hududmıda Tny1a.nd kuvvGtlcri-
rede ve hangi fişte olursanız o- garis1aıııı anilli emeller.mı tıa- · .-....... ~ ed'ld:' - • d . 1 !unuz· mekte·""'e ,,. _ _,,~..3.... r~n......; h-'-lruk ...,;_,,• ~ ....... ;.. ld - mn ~ ı ıgıne aır o an 

• .t'" • """"11~• illll• .. - ~ • 0'-"'.ı.ı."'D"~ <> uguı;u l lnıber eısassırou·. Bu haber, Ja-
kada, büroda, çalışınız; ibtkırnıa - kaydettikten som-a, Bulgar ımil- ro-nlıarın Tat.Wıd östc 
da'n usa.:nmada:ı, yılmadan ço!1,t lehinin iki şefe ve .Mman ve 1- diklen· m· fi~~• ıl..-ha ~gak .. r
çalışınız. Bu çalı~ar vıa.- ıtıalyaın milletlerine saanimi bir "' .w.ı.C'IUCi a:ne C!m uze
ta~nı~- kuvvet varec~ ,iyfük minnet duygusl,yle bağlı oldu -ı ~ ~ln~ştır. Japonların Tay-

Yurtda;,. ö-" ... v-H.,.. gunu :ilru:te etmişti an , ,Japon propag\Llldasınm 
H :.o.tarım, Hükümdar bun~ B···• iıaznla:dığı idiltürb.'.tğkuiyle ja-

er ~kit söyle&'ğim gibi . -;p sonra, w { J>0nvava hıu"lllıun<>..,, .... :- ___ ...... 

:~ .. ~~;.-:·n~ geçırmeımi di: ~~yeffi\d-cıfmtiiliem oima.k·su- 'B~ok an ı}mmaU casus -
;, ~- ıre1ıiy:le .mUkemmcl bir s:ı.flıada ıu~ çok de 1cmn.ıA."ta'dırlıır ve 

r 

Türkiye Cumhuriyeti 
18 yaşmda 

y j 

Yazan: A. C. SARAÇOÔLU 

B ugün Türkiye CümhutiJ 
riyet hükfuneti 18 yaşına} 

basmış bulunuyor. 
Ferdin ha'yatında oldukça e.J 

hcmınlyet1i bir zaman mefhumu 
aaytlan bu on sekiz yıl bir mill~ 
tin haya.tında bir göz açıp kapa .. 
ma.nın ancak sığdınlabileceğ\ 
kısa bir 4Ddır, 

Buna rağmen bu hiç denilecek 
~a; kısa zamanın içine Türk· 
ınkılabçıla.n harikalar ve muci· 
zelor sığdırmayı bildiler. 

On sekiz yıl e\.'Velinin "hasta 
ndamı,, olun Osmanlı imparator
luğu ile bugünün dostluğu ara
mJan, sozüne güvenilen, kuvveti 
v~ hatırı ~yı~an zinde ve gür
huz genç Türinye Cümhuriyetini 
göz önüne getirecek olursak on• 
scki2: yıla sığdırmaya muvaffak 
olduguınuz başarılara mucize ve 
hankı ... damQh.-te Jıa!klı olduğumuz 
derh3J ~ ooilir. 

Dünün b belası Osmanlı im
paratorluğu ve bugünün baş tacı 
Türkiye Cümhuriyeti. 1şte ıs 
Y~~ evvelki 29 İlkteşrinle bugü
nun 29 İJkte.şdni arasındaki mu
knyc"Se kabul etmiyen fark bu 
Jcelimelerle tavsif edilebilir. 

Bugün ilk vazifemiz Türk 
Cümburiyetinin Hk banileri mer 
hum Atarnı&M bugiuı b:ışınuzda 
bulunan Milli Şefimizi minnet 
ve hürmetle anmak, sonra Çnn
kayaya donüp Milli Şefimize 
karşı milli birlik ve bütünliik 
a!hdimhıi ıçten gclc.ıı bl saımimi -
yet.le tdh.Ta.rlama:ktır. 

Bizi bu şerefli günlere kavuş
i uran ve bugün artık aramızda. 
bulunmayan aziz şehit ve büyük 
ölülcrimiz!n manevt huzurların
da h~u ve hlimıetle eğilelim. 
onlanıı yüksek ruhlarına fatiha
lar ithaf edelim. 

Sovyet tebliği 
(Baş ta.rafı 1 incid{'!) 

b'r me?Jidoo tardetnı.Şer ve üç 
top, ınutra.lyoz ve siper b:a.van 
toplaın ~jr 
b.zınmışlardır. 

ltaı onla.r:ı hatırlayarak ruhu - uyması gercldiğinı şaşma?. bır 
~ dünynlnra meycı:ın <>- lkanun diye ileri .stirersek, o Ea .. 
~au:dt derecede ibir a.zım "'!3 mruı bir ifratla mücR.dele et.nıc:ıc 
~. . · ~ığını fa.Nedebı- ister:kcn ikinci ve daha fcn;ı ~~r 
~ ifrata ibizy.n.t kendimiz ctttşmuş 

Alinan tebliği 
(Ba~ı 1 incide) 

rn:amarın Orel - Tula yolu üze
rindeki tıa:arrtı?.lnrı dunnuştur. 
.Almıaidar, Rus ihaıt!laıınm zayıf 
nok~.ını a:rama.ktndırlro. }{a

linin de ookak mubl~cri Y~
ptldığı. haber veriliyor. ~men ~o
lü ci\1\31Milda!k1 lıa:relrS.t ile Len.in-

ler~huri)ıetin on sekizinci yıl- de'Y3.!Il cttiğ{aıi belirtmiş \"e Tür- ım':ı.\i t'lrudretleri:ntlcn fazla para 
dömnü Bayramının başl3dığuu ki-ye - Bulgaristan mÜD!3:3ebet- sarfeden yabaııcıhı.rln Tayland 

lerinhı 17 şuDs.t 1'941 tm-·}hin- lılan gözden ~?Uam.'\.larını 
~~ de imza edilen dostluk ode'klaras- halktan istemektedırler. 

Bir Amerikan gemisi y~mu ahk"~ daireru~dc .her ıfilri Amerikan donanmasma 

, o ·ovada mü fa.11 furtilıa.b 
Londra, 28 (a.a.) - Röyter: 
!MQSkova ~kametindelci Al -

man yüriıyilşünün ÜQÜncU saf
hası in.kiş:ıf etmekte ve ccn up 
cep1ıosinde Stalinonun slikUtu 
lhaher veril:mdkto ic;e de Sovyat. 
maneviytııtı erin ço'k sağlam~. 

Asıl Milli Bayram ıişte bu- oluruz. . si 
clur. Sugimün ruhu budur, bize Edebiyatı 151'!' tnlnm sıya ı 
~ bir m.erji, b?ı- g..ayret ve gayelere et etmek istiyen 
t'~karlik kaynağı --teşkil et· doktrin erin orta.y:ı caıtnılti ol-

. • Bİr kere kazanlhnış bir dtdilan bu nev:tlen teüı.lrkilere 
tnuvaffa!lnyetlıı hatıraları ü.7.e . hakiki .san'aıLkiLr daima omuz 
tıiıı<le nrağnıro.ne ~ku~ dalmış silkmiştir. San'atm kendi üs
tnılleUeıiJ realitmıin haşın yum- tünde tiı.'bi olması ~erekcn kai-
t\ığu t>ek acı surette uy.andırır . (Sonu sayfa 4 r;Utun 4 de) 

Fransada. 

~-:-. hava maliyeti §i;d<letlon-

1 
\rEllba.'nın lkudsi mihrabı üzerinde 
~ o y~k ateşi ciamıi bir 
oehdü gayret m:ahsulleri ile her 
e.n ta.mıediğimiz ıtıakdirde or-ta
lığın çarçabuk ki~ ve 
dQğru y-0lun \kayhedihnesı za-

Fin cepbesbıde 
Helsbilci. 28 (3Jaı.) - .Fen -

Uındiya ceplı€ıs:indeki ~ ~: 
ına:mon na$ ~ gırdigı 

----0-- lbunı.da beli~· Şidtlet-
Alman işga1 kumandan! u sQğuğa ""1ğttncn Ym aataıan. 
bir beyanname neşrettı bütihı cephe boyıtııoa.., !kar f1r 

t:ımı3b:n ortasında Wisi gi:bi ile-l\oidir. 
Pnris, 28 (a.a.) - Alm~ ma: · har0ketlerine dcva!m etm~te-

kamları tarafından a.şagıdakı ~lrler. Düşmarun nıüi~~t.ib~-
beyannnme neşretmiştir: ı ytlk bi.rli'klorinin, her tlırlu irb-

Fransız hulkına: ba.tıtıan malınım ,kak).ı1tları iba-
Devlet Führerinnin Na.ntes ve ber vcr:iloyor. 

daha bat'rlldl ımoınlekcl ııçm ç.ok musat.. ~- 'ılt'ıhak eden bir denizaltı 
de inkişaf etmekte oldugunu 

1 
. 

Nevyork, 28 (a.a.) - Deniz söyiedikten sonra, BuJg~~ Nev. - London - Connectıcut,, 
makamlarının bildirildiğine gö - 1'ü~ye lehinde dostluk ve 1ti- 28 (o.a.) - Donanma bay
re tngi.ltereye petrol ta-;.cuyan ımat duygufariyle müteh ... ~s:S bu ramı münascb~Ule Aıneı·~a.n 
6996 tonluk Britslı 'Mariner ve.- ıundu,'tlnu ilave eylemiştır.,. 1 müdafaasına yardım olmak uze-
puru 20 llkteşrinde Monrovia- re altı milyon dolara mal ol~uş 
nın 250 mil garbine bir ke.fileya 1'\ I olan yeni bir denizaltı suya ın -
vapııan ~ .~a.:u~da. tor - ROMA uZER dirilmiştir. 
pillenmi.ş ve ibu,rük •. bır ıhtimaU~ YÜRÜ ÜŞ Nevyorkda su baskını 
batırılmıştır .. nı~· ~n ~c.l ayn~ Ne\')-ork. 28 (a.a.) - ~ir s~t 
mahalde Lclug ısmındekı. Amen \Yıldönümü dün merasimle ana borusunun patlaması uzcn-
kan vapuru batırılmıştır. ,. d'ld' ne nıetropolitenin bazı altaal!1ı 

-ı<>«- tes ıt e 1 1 su altında ka!mışbr. Bunun U-
•t ı · 'h Roma 28 (a.ıa.) - Rom ü- zı..!rine münak:ılat pek ziyade ~: 

Meclise verı en ayı a . ' .... ·foninün on doi-."'U - ı zıılmu..:., iı:oe giden binlerce kışı 
28 (H " M habi ?.ern1e yuı·tcy ...,,.~ .• ~ 

Ankara ususı u "' ~-3d·· ·· ·· ·· tcs•it ncı~- Ilarda kaL-nı..;tlr. Su. 90 san-. B ledive!cr Ban amcu :yu: omım'Ullu yo T 7 · 
rlmizden) - e . · dd .. -\ simi bu sa.tıllı, Rmnada Muso- timetıe yükselmiş \"e 1 ısta.s -
kası kanununun hır ma esının . . ' d ""'""'"" 11Illn d ·· k r t sekteye uğra
tadiline mütedair olan layiha lini . foım,~-:ı,de ~P-r~ .... ,. . .stsaraih)tilali \ yon a muna a a 

1
. ım·ştir yem mcr~~· . "'":>'° mışbr. 

mec ıse ge il • • uğrund.ı ölenlerin )eID a~e- it ebrg" i 
Devlet Resım sergısı slnde Duce tıarafındn.n cılmış - a yan 

Sokakbırda. taıikla.ra lml'Şl 
1·ov... \'k i~m müdaf a.n tertibatı 
vlicuda getirilmiştir. Milis efra
<ü Uılooo!er ve diğer halk. şeh
r~ u11~ça no'kta.larında ve düır 
ımanm ilarlcdiği i<rt;ikamcllerdo 
tı3!!tk tuzaklarından, lba:cıi.~a.r -
da.n ve sıperlenlen mürekkep 
b'r ,ımiidaf;:ın tertibatı hazırla • 
ma!kla. m~-guldürlet'. 
Avusturalya Başvekilinin 

gayesi 
Oa.nbeNa. 28 (a..a..) - Avus

ıtıraıya Başv~ ~ haiI'p '!e i
nulat icra orgamznn ıt.eşiçil. ~ 
dilmiş olduğunu ve ~~;n;ı 
harp gayretire baml h'.l'.dd':_ 'lSfı.l 
c~-ıen ibaret buiundugunu 
söyleınL~. 

• bwyr.a.mın her sene te
~nrürü bime vazife hissinin re
nihne3ine ve kuvvetıen:mesme 
~ etımek ıi.t;iOO.riyle son de
rece rnühim bir siyasi rol <?yn~ 
trra'k"ıti!ıfur. Onun bu ehom:m.ıyeti 
tli lbllolim ve milli ba.yraımn?.~ı 
iayılt olduğu Goymet v~. 'k:wisi
Yet.Ie im.r§ıkıyalım. Türitiyede 
nuıu müeftdelc devresinin ;ruhu 
~yıfl.a.dığı. Aıta.türkUn mıa. P:ezt· 
E,ip1eııi gevşediği gün .~eın:ıcet 
b<1ş1ar !fuka.t bugim Tül'lk va
tamnaı. bu mes'ut ye şerefli haya
tı bahşedan muhterem ikahııa -
ıına.n \"'C şehidlerimizin lt itraS1 
önünde nnüst.erih !bir vicdan ile 
tcln~ edebiliriz lti lba.Şlllll.zda 0 

dev.rl..n llm.hraınanı Milli Şef ve 
kalbiroiıxle ~ davrID ruhu va:ı~ır · 

Bordeaux suiknsdlerine bir mu-ı~~~~~~~~""!!!!!!!!"'!"""'"!!!~ 
kabelei bilmisil olam~ diğer_:e: A • lab'l 
binelerin idamını tehır cttlgını şuna dizilmelerine mam <> 1 e
Fra.nsız hükUmetiııe bildirdim. ceğini ..,.e kendine yn~ ol~t~. e
Bu şuretlc Fransızlara bu cin8:- sideri kıırtaı·abilecegwı duşun-
1: etlcr hakkında y pıla.n ~ahiu· mei lazımdır. 
kata iştiriık etmek v~ boylc:e Fransadaki Alman ordu3u 
bu menfur suikasdleı·~. t.asvıb gerek bu tedbirlere gereks.e ev
ebnediklcrini bilfiil gostcrmek velce tatbik edilen tcdbırlere 
fırsab verilmiştir. Her ~ansı· bir daha müracaat etmekle bah-

açılıyor ur. Hüküı.nnt :bü~~'k ~()l:ı.,c;ey1 - Roma. 28 (a.a.) - ltalyan Ol'-
f st tisı tln·cktuva duları umunıi karargô.hmın 503 

'.Ankara, 28 (Hususi muha.hi- uin ve .. ~ ~ tezclı.. ıta i - numn.ralı tebliği: 
mizden) - De\1et resim ve hey- ~n bütün . mıa ş- Dün ö,.:;.ledcn sonr:a İngiliz tay 
kol ""''''visi cuma gfınü smıt ()'ll tiriik etrru.12lcrdır. .. •. ;U '3~ k . c· 

..,.....t>. D d topla varc1eri Catanzaro'wı. um ı-
dörtte ~c açılacaktır. uce, sarayın. unun .e. - ro -.Marlna ile Cozzcn1..n' ılaki 

Oükdö Vindsor 
Ne ryork, 28 (a.a.) -: Vaşing

tondan Amerikan aJanslarına 
bildiriliyor: 

Dük ve Düşes de Windsor, 
yann ööle yemeğini he -
~'3.Z sar~yda :riyeceklerdir • 

Hüseyin Oalıid Yl..QIN 

1 b cınavet Uyar olacaktır. 
zın alçakcn ynpı an u • - Paris, 28110/1941 
lerin ayciınıa.nın.a:nna yar~m et- Fransadaki işgal ordusu lnı-
mek elinde oldU{.'lillU, aynı za. - mandam piyade general 
manda tavır ve harekctile vu : 1 el 
tandnşlarının rehine olarak kur Von Stulpnag 

Matbuat kongresi ~ p:ırt gençlik_ tcı::'.ı..ılatt k~v Campana mevkime bomba) ır at-
.Ankara 28 (Hususi mulınm- vetlerini :teftiş ettikten ve f-a.şist mıslardır. Ü~ yaralı ve basar 

rinıizden)' ...- önümüzdeki pa- m1llis b:ış papası tl:ra!mdan .a- vanlır. 
zart.esi gilnü topla:naca t olun çtk ha'\ıad:ı. Y"~?~ tt.}'1111 d.!11• Simali Afriknda kara Cf'phe -
mailimı.tlkongre3i iifn lilayetl ·- led'kten ~ ohiler abıdesıne · ıermde yeni hiç bir şey yoktur •. 
den nmraWıa.slar gelmeğe baş- defneden bır çelenk ~toym~- Düşman tay~ ~ıer1 Bıngaz.ı 
hmlştrr. tur. üzerınde uc'l.nlk hır m kta.t bom-

Madam Ruzvelt, bu da'\ eti har"r 
verirken bir konferans vermek 
üzere Şıkagoya gitmek mcc b u i
yetinde olmasına binaen bu p
lanbda hazır buhmamıyacu - na 
müteessif bu1unduğunu söyle 

ba atmıslardır. Bu oomb::ılarm 
bir kısmı deııize, bit kısmı da 

ma tafsilen yazmış ve bu suretle Arap . r.sısı ile kulı::sine d_i.ısmü.'} 
kendini manevi mesuliyctten 1 tir. Bir çol· eY hasara ugra· ış- ~~~~::;:s=_ .. ım .. m:s~J.'!!!!ll 
kurtarmak istemişti. üç kişi ölmüş ve n iki kişi ya-

Babam. memlekete dönmem ralanmıştır. 
- Tekrar ediyorum, yalnız be 

ııi gör, beni tanı. Sen artık sen 
deailsin, sen, ben oldun: ~~· 
bak şu öntindo açılan yeş.ıllıgc .. 
Havuzun b ına dikkat ~t tavus 
yavrusunu gördün değil mı? ca n atıyo Şiındi ne görüyorsun! Zeyrekli Hunna~._...o. -..v-...-.~·-. __ .-

için yazdığı me'ktupl~rın <'~V~l)- Alman taYY"..ıreleri, Tobmk 
sız ve neticesiz kaldıf,'1nt gorun- müstahkem me .. -kiindeki askeri 
ce gönderdiği aylık tahsisatı da hedefleri b('ın'lbardıman etmiı'i -
kesmiş ve bu hal dostların y~r- leroir. 
dıroile benim Evkaf Nezaretın- -~~ G d 

.f . 1m Şarki Af1:İk•u.uı.üf on .a; cebP.: bir 

inandılar, döğüştüler 
kazandılar .. , Bıraktık lan 
emanetin nöbetçisiyiz. 

1mtiyazs1z, sınıfsız 
milletiz. 

Basım dönüyor, şeyh de. ~ir """ ~ • • ._,,,, ..... ,..,;<~ • 

fınld.ak gıbi bu dön\i3e. iştil'!k · ı Tı kl bu 1 S \ in ı 
çift cnğız .• Haydi. !11a arın • · • Hunnap Hoca doğuyor· 

ediyordu. Yalnız biı: go~ . müsa.ittir Sem yalnız bırak- ı , 
koyu y, '1 gözler yennden hiç =yacağım ben de yardım ede·· vefakar arkadaş sabaha kadar } rodan seneler geçti, bizim 
kıpırdamıyor.. ceğim.. ' yanımda bckle~iş ~'?k korlmıu§- medrese tahsili lstanbu-

0 söyledikçe ~e bil: uruı: Şimdi ya;nımda yüzü w:amı.ş. lar .. ben ~benın aonları~a hın ca.zib,.,ğıence mahalleri ya-
nçıldığıuı hlssedıyonı~IBbı; bsau-ı alnı oıırrıi.41lemtş, saçları dimdik doğru bir çıglı'k atmış, sonra a nında sönüp gibnlşti.Gençliğimin\ 
lut tabaknsı albndn. l'.. ır lm t>-Ustü başı pejmürde. ha- yere yuvarlana~ bayı'lmışı~. bütiln ateşli devre1erini revkli sa 
ha belirdi. Evet göruyonım~ o ~·bir eşine daha tesadüfe- Bil.tün yapılan ihtimamlar_a r~p-ı fa alemleri \çerisinde gc.-çtrdim. 
ııun dedi~~rlni görUyoruın. - ~f ımiyecek kadar korkunç bi;' men baygınlığını uzun sUrmuş. Başımdan sarığı atmışbm. Pey-
knt çok s1lık.. . adam var. Yalnız gö7ıer, 0 yeşıl Arkadaşım.: dalıladığım yeni d~arla B.e -

Sadettin efendi emirlenne de-\ ve kuvvetli g~zler, ~u:ıun şeyh _ Biz.l korkuttun yahu! Ken-, yoğltmd un ka~~;! ıçkı muhıt -, 
vam edi~'Or: ' Sadettin oldugunu btldıtlyor. dinden ,..eçmen g kadar fazla lerln e ya.şıy . 

_ Göreceksin, mitiin dediklG- 1 * sürdü ltl bunn Efendi hazretle- Aı1emin beni tahsil için lst.an-
rlmi göreceksin. daha ilc:rllere Ciözlcrimi a.çuğım zaman ken- rinin manevi müdahalesi bile\ bula göndA .. diklerine piş -} 
bak. .. tşte tam karşında ~ır me- dimi yatakta buldum. Baıam nıf1n.i olamadı. man olduI;"llnU müteaddit mek : 

d
. ·? Havdı Ora rd Dak' _1.1 <+4 s tuplarından anlıyordum. Zeyneti\ 

zar 'beleırme ı mı . 'J •• ~ müthiş surette a.ğnyo u. ı- ~1:' zama~ı hyll-lt tlm~~';"'' e~: Efendi verdiği nasihatlenn fny-
ya yakla~~ım, Ne duı:;ıyorsuna: kalar geçtik~e akşam cereyan dettim Efganı azre ennın d etmediğini beni usalndınna,.. 
Onu ~cagız, orada bır can y k' vaR yavru; hatır- ni öperek ve hayır duasını ela-\ a 1 , ı yfi eti b b 
tıyor .. B n oraya senin fani ·vü- eden ,;'8. ayı ya. ~ n bu rak Beykozdan ayrıldık. dığmt an ayınca ~e ıy a -
u nu ömdUm. Onu cıkarn - la.maı!n. baslıvorunı. Mur ~ 

de bir katiplik vazı esı u ama 1 besinde ilerı m rez.emıun u-
\ esile olmuştu. Hayatlmı bura- ,ilk faaliYfJÜ. görülmü tür. -~m••--•-m:m:ıı
dan kazandığım bir kaç kunı~ .,, :-=~===~========:=:...=========== 
aylıkla temin ediyordum.. Falınt =~~~~~~~~· ;;;;~~~~~••••••BD!E!ll.'ltEiilim~ 
itiraf etmeliyim ki geç.en uz?~ ..ııı1 
senelere rağmen şeyh Sadettını 
Efganinin mahut tecrübesi im: 
famdan silinmiyordu. F .•• fondı 
hazretlerinin keramet ( !) iddia
sUe edindiği şöhret ve bunun 
pek tabii neticesi ~l~ ser\'~t 
nıenbaının kuvvctlı bır tclkm 
kabiliyetinden başka bir şey ol
madığına t.P.mamile kani idim. 

Evkaf Teareti Cclilesinden 
aldığım mütevazi maaş, benim 
s<m.elero~ babamın tahs :ı..tile a
lıstığım hova-d lık alemlerinin 
masrafmı ka!'Ş1lamıyn.cak v zi. 

Mıll" ~efıın.z tsn1et tnonu'nun 'ccheleri 1nkı1Aplann kıymet 'c a~a
me~n~ takdir ctmcl ıtuı man znman mazıye rücu ile muh."'B.)'e5C 

etmekte ıaı::ıe vardır. 

1914 den sonra TOrkçe sözlü 
2S senelik dwıya sl,ynseüııin .geçit resmi 

Ebed Şei AiatOrk Milli Şef is.met lnönil 
Umum\ Harp _ tstikld.l mucade1esı 

Herke .. ln merak ~e heyecanla göreceği film, : • " 
Bu film ı 25 d m d gcı;cıı sıyasi - iktisııdl - ıt1.inu11 -en mu-

hiın lk ' 
a 1 l ı:ostcrcn film 

y n P be nu63.t da 

yette icl; 
<Sonu oo ) 

ELHAMRA Sinemasınd.;.:.a~f&'RE::.::_: 
lb~~:::=:5ı~D :> den a d nnız. eiii 
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~~~: ~.~~m~ Kçra~I l 8 R AH ı~J if<!~w~~!!.?.~.,.> _J9B.Teşrin1941 ~ 
- Ulan, aıkı dur!. .. 
Hergeleci, hasmını hem s;ı

rrtyor hem de .köstek aşırmaga 
.AAvaşıyordu. ~.üstem, usta oldu
ğu için köstcgı kolluyor .. Tuza
ğa düşmemek için çırpınıyordu. 
Nihayet iki pehlivan güreş ıney 
danını bir banşan bir başa kate
derek tam Ethem paşıı.nın otur
duau yerin önüne düştüler. Bu, 
ha,;ekctesnasında bütün. h.alk he 
yecan içinde ve, a~~ .tdi. 

Rüstem bin muşkillatla çap
razdan sıyrılarak alta düşüp bü
zülmüştU. Ethem paşanın nutk~ 
tutulmuştu. Eğer böyle on dak.i-
~a içinde Rüstem, mağlup olur
sa ortada çi\ ğar filan kalmamış 

, olurdu. Ali pehlh nn ,sakindi. Ye. 
ıinJrn bile kıpır<l nı,ımı1tı. O, 
olacağı biliyordu. Ethem pa~a. 
Ali pehlivanın olduğu yerden kı
pırdamadığını görünce: 

- Pehlivan, hiç heyecanlan -
madın mı?. 

- Yok paşam!. 
' - Ne diyorsun pehlivan? Bu 
hale heyecan duyulmaz mı? = Az. k~sın yeniliyordu. = .Re~·~ket versin ki Rüstem 
çok u<>tadır. 

- . .... 
- Güzel sıyırttı çaprazı .. 

Yok.sa sırtı vtınnuştu yere .. - ..... 
- Bu iş senin dediğin gibi 

çrkmıynca.k galiba!. 
- ..... 
- Neye cevap vermiyor~un 

Jıchlivnn? 

Te söyleyeyim paşam! 

Soyley€<:eğimi evı:elce söyle
diın . . 

- Demek Rüstem yenilecek. 
-Öyle ... 
- Fazlada mı dayanamıya -

<:aX? 
- Zannetmiyorum paşun!. 
- Temi7Jeyecek ortalığı ge-

)le bu herif desene .. 
\ - öyle pa.sam?. 

- Bak bana Ali pehlivan .... 
Eğer bu sefer de temizlerse 
meydanı .. Vallah Adalıyı, Ko
ca Yusufu, Koca Muradı, Bü
yük Yaşan toplayıp buraya 
davet ederim. Ona. bir oyun oy
na.n.m ki, o da şaşa kalır. 
JU• n-- •• 

___ :1 __ .....__1 ____ _ 

- Y erıemezıer onu paşam!. 
- Sen, korkınuşsun? 
--: Hayır .. Bir ilı.tiyar \ e eski 

pehlivan gözüyle ıböyle görü _ 
Y<>nım .• 

- Adalı da nu yerıemiye<:ek 
Hergelcciyi .. 

- Zannetmiyorum.. 
- Kırar Va ilah! Arap Sa.ide 

benzemez. 
- A<lalı ile İbram, ,ı.ıimdiye 

kaduı· güreş tutmadılar.~ Tu
tarlarsa göriirsynUz? 

- Hiç bir ş ~y yapamaz .• 
- Jwca Yu~ufa yaptı ya! 
- Ne yaptı? Y ondı mi? 
--:- Yenmekten daJıa · beter 

etmıı; .. AJtı buc:uk saat oynat
mış kos'.ı:rnca, l foca Yusufu kar 
§~ı.nda .. Eğer, , .. ece olup da 
gurcş ayrılmamış olsa ne ola
caktı? 

- Hi<;!. 

r. -.. Öyle değil paşam? · F.ğe!' 
n~~ena~i g ür eş uzamış ol· 
~- ıdı! emm olunuz Her~leci 
gureşı kıı.znnırdı. Keserdi o 
sa.llı hasmını .. Bu, muhakkak.. 

.. - Koca YııEuf da dayanır 
guresc .... 

• • Denizlerin hürriyeti şimdi her 7.30 Program 16.30 K.apaıus. 
güreşen bir pehlivan oldugun- zaman olduğu gibi Birleşik dev- 7.33 Müzik 17.00 Anadolu 
dan... Yani, hasımlarına ters !etlerin elinde sağlam bir suret- 7.45 Haberler Aj:msının 
geliyor.. te bulunmaktadır. 8.00 l\'hizik gazetcleı· için 

- Bundan ne çıkar? Bu hürriyetin biç bir suretle Mıır§lar ynzd1rma servi 
- .Al;;ıl çıka.cak ıtnuıda.n çı- ve hic bir veçhile ihlal edilme - 8.15 Evin saati 17.30 Mılli piyo 

1tar.... • sine müsaade ct.miyeceğiz. Bu • 8.30 Müzik nun çekili 
- N-e gibi? nun için bütün tedbirler alın • . 8.45 Konuşma 18.00 Program 
- B3.kııuz pa§am! Adalı mıştır. Bitler, istila planlarının SJ.05 Zeybek lfl.03 Fasıl sazı 

y.alnız sağdan güreşir.. Koca Atlantik denitinin öte tarafına ve halk 18.25 Konusma 
Yusuf da öyle., Arap Said, raci olmadığını bir kaç defa söy- oyunları 18.45 Radyo çoo 
Koca Murad, Büyü'.k Yuşar... lemiştir. Fakat buna hiç bir su- 9.30 Konuşma Iar klUbü 
Hep bu.nla.r bir taraflı güreşçi- retle inanmryoruz. İnanmamak- 9.50 Müzik l!l.30 Habcdcr 
dir. Hergelec4 her tarafıtan gü- ta haklıyız. Bitlerin A tırmtiğin 10.00 Konusrna 19.45 Serbest H _..,,.; ihlduguv ~m bunlara: ters 
• ~ " •:.-- öte tarafında gözü olduğuna da- 10.20 Karışık daklkn 

Baş, diş, n le, grip, romatiz~B 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları derhal lıeser . .. 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir, Her yerde pullu kutuiarı ısrarla isteyınıı 
1 

gelir. ve geliyor. Bu sebeple ha- ir iddialarıımızı tevmk eden eli- türküler. 19.55 Eski kö-
smıian ne~ ağır olursa ol- mizde bir harita bulunmakta • 10.45 Temsil çekce bnaları Değirmencinin ceketini , 
sun glireş uzadıkça yorulur- dır. Berlin coğrafya mütehas - ll.30Konuşma oyunları aşırmış 

. . ~, . .. . ... , ~· 

}ar. Mesela ·, Adalı ile Koca Yu- ı af . 1 t · d ' l ö 
sıs an tar ınuan nnzım e ı - 11.50 Miiz.ik 20.15 Radyo Beykoza. bağlı ır.erli köyün- ş • t • 

sufun altı saat güreşi yerine miş olan bu harita r enubi ve or- Marşlar gazetl'Si den Hasan adında bir köylü ev- 1 r e il y 
Hergelecinin iki sa.at güreşi Am 'k 'ht· tmckt"' .. E ta en ayı ı ıva e • 1.:: - 12.00 Konuşma 20.45 Bir halk velki gün, buğday öğütmek \L~e-
ayni ayardaclır. Altı saat~e dir. Haritada bu mm takalar ı2.20 B. Millet . türküsü re köyün değirmenine gitmiş ve rii· 
muadildir. Pehlrvanı ters girış Mihvcro tiıbi o!mu~ beş ıh:ü:Ku- Meclisindeki öğrcniyorı değirmenci Mehmet Soydanın Cümhuriyet Bavraını münasebclile bu akşam saat 24.30 c~a KöP1il"' 
yorar .. İşte bu, sebeple Herge- mele ayrılmıı, bulunmaktadır. bir anlık gafletinden istifade den bir vapur hareketle Va niköy, Kandill i, A. Hisar~, R . Hi arı, 1\ 1'~' 
lechıi.n uzun güreşi kendisi için Panama kanalı <lu. bu mıntnkn.- merasimin 21.00 Ziraat ederek ceketini çalarak kaçmış- gün, Kanlıca, İstinye, Çubuklu, YPniköy, Paşabahçesı, Beykoz,' ğıflş 
kayıptan ziyade kazançtır. ların içine alınmıştır. Mihverci- naklen n~ri Takvimi rabya, Kircçburnu, Büyiikdere, Sanycr, Yenimahalle \ 'C R. Ka, n 

- · · · · · 1 ler Birleşik Amerika için çok 13.30 Haberler 21.10 Müzik tır. bul 
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? uğrayarak, A. Kavn~ına gidecekti.-. ~ 
.....- Paşam!! Koca Yusufa a - mühim olan bu mıntakaları ele 13.45 Müzik Hasan ceketinde unan .. ~ 

tı saat güreş uyduran yetımi~ geçirmek iktidarları altına al- 21.30 Konuşma lirayı köy mezarlığına gömmüş ==================::;•ji:::========================::.-
okkalık bir pehliV'anın o vakte . . l 14.45 Ankara 21.45 Müzik ise de yakalanmış, paralar bu - Emn·ıyet otomobil tamirhaneel 
kadar kırılmnsı ve ezilmesi· El- mak ıstıyor ar. Hipodramunda 22.30 Haberler lunarak sahibine verilmiştir. 
zımdı. Halbuki bana anlattık - Bu harita yalnız Birleşik A- merasimin MU:dk Suçlu Beykoz sulh mahkemesin- Bilfunum otomobil motörleri, şasi ve makas işleri ten1inatll 
1 •. ld1tiı merikayı değil, fakat bütün müt 22.45 "f t olarak . ... ..... ı·r edı'lı'r. a nna nazaran gureş ayrı l' tefik devletleri dahi çok yakın- naklen neşri 22.55 Kapanış. ce tevkı olunmuş ur. w• .. .m k N 

5 zanıa.n Koca Yusuf, bitkin bir dan alakadar etmektedir. Çünkü Adresi : Sirkeci Salkımsöğüt Erdoğan soka o. • . ıeıı 
halde imiş. Hn.lbuki Hergeleci, Ahmet Yılma-: oo Abclullah Dc11ıırde --4 

bu suretle Hitlerin değil yalnız Ed b • f s 1 f ~ 

dal_ıa =~ l~!~n pehlivan ~~~~a~ı~S.:~ta~~~~~nd~~~ı'in~ ı e l g a ve an a B • 1 KATRAN H AK K 1 EK RE ıl 
ha!.. duğu meydan:. çıkmaktadır.. . ronşıt ere "' 

- Sizi yemin ile temin ed~ Birleşik Amerika. hükumetının s ' t ese rı • n de n - ~ 
rim, vallah paşam! Halta. Ko- elind~ bu I~!lritadnn maada baş- a n a 
ca Yusuf, Koca Murada şun - ka bır vesıKa daha vardır. B l 

lar~s~e:~~. k~i beni .. Ge- ~~:r:ng;~~i!~~~Enve~~~~ aranan fayda 1 Askerlik işleri 1 r"Yeni Sabahın,, 
ce olup da güre..'} berabere ayırt !limanlığı kaldırmak, hristiyan f 1 • f • ı 
olma:nuş olsaydı, bilımem 8.Ill- ve müsli.iman dinini ve mukad - Beşikt4§. Askerlik ş-ubesi Ba..~- ·llaAn ıyat arı 
ma., güreşi brrakırdım ben.. des kitaplarını kaldırarak onla- k:IJ.t z dı , 1 

.. 1 · il" ... rın yerı·ne cebı·en '"'eı'n Kampfı (Ba.Q tarafı 3 üncü ~y/cul!1) yeni nesillere zorlanmak istendi- ı ıgın Clı~ ı .r-. Demiş, ve şu soz en ave eı.- m " nnl.; l eo __ , t t.. d:.... '- P". 
ikame etmek istediği anlaşıl - ğine q<U.u.t 0 uyoruz. ·~1 a: ın ıar Şubemizde kayıfo ye C• na- 111 miş: maktadır. Fakat şıınu söylüyo- deler bulunabileceğini sanmak sil heyecanını duyrunıyacak ka- liye teğmeni Avni Bilge (1219S) Başlık maktu olarak. . !"" 

_ Bu, herifin ters güreşi, . d d en büyük hataya düşmek olur. dar zevkleri dar kimseler ta- . a· W • dr d b 
1 

ma Bi · · -'ada ...... tinu D"" · rurn ki: HiUerin ilerleyi~ı ur u c-.3 n'at ,...,.rm· de heJ'Q, eyd.,.., 00·· _ nın ver ıgı a es e u una - rmcı sayı: ~ .. &a ter$ girişleri beni yordu. Hıç ~ """" • .,, ""'' rdından müdafaa ed.ilcm bu te- .,.,.. 
bir pehlivana benzemiyor. He- rulabilir ve durdurulabilecek- ce arayacağımız vasıf güzellik- 7li.n Türk gençlerine yanlış bir dığı ve ha?cn. İnhisarlar tefti:? ikinci ,, ,, soO 
le, altçılığı tehlikedir. Ben, <>- tir.,, tir .Güzel olmıyan bir eser, ta§ı- yol göstermesi ne kadar esefe vazifeSile teftişte bulunduğu po- tJ~~ . n ,, ıoO 
nu mütemadiyen bastımbiliyo- Hitlerizme karşı mücadelede dığı diğer vasıflaruı değeri ne o- değer. lis yazısından anlaşılmıştır. Bu Dorduncil ,, ,, 
rum. Lakin ,onu altta yenmek bulunan Birleşik devletler faa- lursa olsun, san'a.t eseri olamaz. Unuıtmamalıyız ki, sıaın'atıkann subayın çok acele şubemize mü- ~ 
mümkün olmadığı gibi, altta leiyeti hakkında RuZ\·elt şunları Bir eserin, san'atla alakası olma.- gideceği yolu önceden çizmeye racaati, müracaat etmediği tak- DOKTOR _ _. .... 
tutmak ve onu alttan yenece- c;öylemiştir: ması hiç bir faydası olmadığma ve tahdit etmeğe kallanak bey-
ğim diye uğraşmak da. tehlike- "- Her geçen gün zarfında delalet etmez .Ancak ondan elde hude bir 7.almıet olur. O, kendi dircle hakkında 1076 sayılı kanu- AL 
lidir, jfcmiş.. kuvvetlerimizi mühim surette edilebilecek olan faydalar da o zevkinden ve ma.zinlıi büyük eser mın maddei mahsusuna göre ~u HAFIZ CEM 

_ Sen, Ezıerçeliyi göklere artırmaktayı7' C~rnısnnlsır icip -·.-i ı:~n'.M eseri .mertebesi:ne .k.r-.Ar-Joıi;m...;n.n»"'w.mnn.~ocı- --~1~ ....... ı~,._.,-;... 
"}karıyorsun? gittikçe daha fazla kuvvetlen- yüky·sellteme;,-i-7.P\ olan, bunun dı- Kendini halkın müşahhas tıim- • • • Lokma n u eki (11 
.., rnizi mühim surette artırmaktcı.- a ntz bv-- • - vasıf ta- sa.Ji sanarak "halk bunu iste- Be9iktıı~ Askerlik fUbesinden: n 

Derneğe kalmadı .. Pa.,a, bir- yız. Çıırpışanla.r için g}ttikçe şında hi<:.b~i~~~~-\ .. ;u._..r.t,c i lk · t bwı h l Cağaloglu Ye.rebat~n caddesi Alay 
... P '°" ~ h P- . ,k""'"' vv~ - mamiÜıdİr. i)'(;fıru;;;;·a·n·-ı-n ·-c-uz" u" _ J '"'" \..rU.M: l..Ul\. ~ Ju yu.....,. -- lröşkü sokak 2 numarada oturan ye-~ ..... ~~ v ı·h\<l""" ..... -~..:ı. ve e1 • ,.~ .,,e•"""'. r~:--llik •-'· b""?'na bir r.a- t a.,, .. ~~J~.~ •• err.,fı1nununvara -- Dahiliye MUtehas319' aşa, em OllUŞtnuyor, hem f:ıydadtr. Güzel1 ,;,.,...,o,,.., v~U.~-ı- dır,, tarzında kara.Jcu 1 ltl'tl-'u:m' _ 
de ~öziiı?.ün kuyruğiyle güreşi ~arı halen Atla..~ Okyanusun- tir, ruhu terbiye ·~~ di~ ler ~vuranlara sadece i'w.·.;,p dek eczacı Wfınen Tahsin oğlu 318 

~:ardp edaıydoegı:_dı. uld·ı· ANlie. opel hli~aıı g~aı.raş bkuoliunvamzıa·rkestaidiılre ~~re~ete yeni ufuklarcıçar. , geçelım. daoğc lumlıau Akbdülkadir (38471) in ı.ıck i •::::::::::::::::::::=~~...,~,. 
v<eu • .. acagını -"··· . .ı. enı or- B'T' b 'd t e o rn şubemize mOracaati, et- 1 - _..a • bildiği için meydana bile ibak- dunıuz mUtemadiyen büyümek- . Güzel şiir deyince hatırlaya - u un u nevı en gülünç, a- ·-· Sahibi: A. Cemaıeddln s.rw~ 

Dinnyolo 

mıy~rdu. Paşanın bi.rdenb:re te ve kudret kesbctrnektedir. Or- bileceğimiz şürlerden bir çoğunu cınacak derecede gülünç mütıru. medıg,ı 'l...ltdirde h:.kkıııda 1076 sayı-) Neşriyat Miidilrü: Mıclt ÇI, .. 
ellenyle gözlerini kapaması o- dumuz mütecavizleri yerinde gözönüne getirelim: Bunlar bj... leaların gazete ve mecmua sü- lı kanunun m<.ddei mahsusuna aörc l Basıldığı yer: (li. Bekir Glirsoyıır ) 
nu d~ şaşırtmıştı. Meydana tutmak için lüzumlu kudrete sa- fil teshir eden güzcllikleri~den tunların~a yer alınası, bir 00.Ş.. muamele yapılacaktır. A, C•maleddin Saraçoğlu m~ 
ba.ktıgı zaman Rüstem.in sırtı- hiptir.,, başka, büyük hil<metler rni taşır. k~b.Y~~ızda dak söylediğimiz ================~====:i====== ~, 
nı yerde gördü. Ve, gülerek: 1.ra? Hiç de değil. Çoğu, he-men gı- l, . . e. gerçe san.' at ınli-r-

- Paşam! İşte oldu.. ... hi~ bir şey söylemeden bi".i içi- nekkidlerının henüz meyda.ım.ı 
~ ı ..... mrzd.en sarıp heyecaniaclır.uı çıkmamış olması yüzündendir. 1 1 -<U. :-.. LMAC ~Cif sözden bestelerdir. Sahayı boş bulan her kalem - Heım de on ı.-... dakika ol- l.,..c: sahibi ın~---· ı h' d ~ 

madan.. """'9 : ~- _ ·.f Fakat şür terbiyesi almış btr 1 ~ıy c .ı ıç e alı'ika-
_... - - ada.nıla ömründe şiir o.kunıam.ış lı omuyan sahalarda., Tanrı 

'· : · • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O adam arasındaki kültür farkını buyuruğu gibi §aşntaz kanunlar 
- Şımdi çivga.r falan kaldı ~ düşünün, san'atm neye Yaradı- tasarlayıp herke.sin bunlara. ita- l 

mı? - 1 1 ı • I j 1 1 ğuu idrak etım.iş olurısunuz. a~ ctımoo'ıııi istcımcık cür'et.kar-
. . . . • 2 1 1 1 1 r••, 1 1 N "'"''"'· ki lıgma kalkışa.biliyor. 
Ara C'-! e J~ ' son zamanlarda - Ed@.iyatımızın inkıişafı için 

-. di f ocı.id, day:amr mı bu- 3 1 1 , . , • ı, 1 aramız.da, saın'atın bu geniş mis- lB.zmı olan, san'atkirın an veya 
na ş.ım • 4 , 1 yonunu unuta.ra.k, yabancı ide<>- b l t 1ımıası 'Y ... 

· · · · • ı :• 1 1 1 1 1 1 loJ'iierin mahsulü olan :"'1·at ve u Y?. u u değil, her şey-
Paı · ·~ den once bu fuzuli snn'at ho-

- şam, SaJdi daha çabuk !• ! 1 1 1 :• nj • '• zararlı bir san'at telakkisinin cal:ırının ortadan kalkmasıdır. yener bu.. I _ 
ı • ıa ; ı ı • : 

- Çünkü Rüstem de Her-
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• : 1 IBI ı • ' 1 
geleci gibi sağlı ve sollu her ta- , • • I ; • I 
raftan gi.b-eşçidfr.. O da ters gi- 9r-ı,1 -,, .;;;;-;,,--;-;-~+-.!.:ı' •~ı.-1 
rer güreşe ... 

1 ı 1111 ! ı 1 Deyince, paşa dayanamadı .. 
Yukarıdan beri manasıru anla-

Ç O... R Ç İ L İ N /Atın ~if~elediği çocuk öldü 
Emırganda oturan Zihni oğlu 

Y • İ Necdet adında 9 yaşında bir 
unanıs ana ~ocuk, bayram yerinde bir at ta- ı' 

h 1• t a b 1 l'afından çiftelenmiş ve kaldırıl-
dığı Etfal hastahanesinde de 

- Eve t, ?aynrunaz demiyo -
nun .. Adalı ile yaptığı güreşler 
de bıle cltı yedi saat boğıışma
Jan vardır. Lak.in Adalının 
i,'lircşi Koca Yusuİu yor.ınaz 

yamadığı ter güreşin manasını SOLDAN SACA: 

anlamış gibi rnu.Imbele etti: 1 - Toplu, mektepte çocuklar üs-
- Pclci öyle ise, neden Rüs- tüne otururlar. 2 - Dolambaç, kuş 

tem !güreş uyduramıyor Her- sesi. 3 - Büyük Tilrk hükümdarı 
gelecı~ ... Mademkıi o da sağh Avuç. 4 - İstikbal, şark vilayetlerı~ 
sollu güreşçi.. I mfadc Yiiksck bir daıt. 5 - Piyun"o. 

dün ölmüştür. ı 
Vak'aya müddeiumumilik el 

koymuş, çocuğun cesedini mua- ı 
yene eden adliye doktoru Hik
met Tümer defnine ruhsat ver
miştir. - Ne diyorsun? Fİiç yonn~ 

olur mu? dev gibi herif!. 
-. Öyle det'ril pa.'}aln ! Mesele 

d~vliktc ?cği!·· Bak Si7..C bir 
ırnısal getıreyun.. Rüstem Ada
h ile güreştiği zaman bundan 
daha iyi güreş çıkarmıyor mu? 

- ~.sşam! İşte dava bura- 6 - Arkadaş, intikamı doguran hi~. 
da... Rüstem, HcrgclecUen o- 7 - Acemi değil, nota. 8 - Meyva
ıtuz d.kka fazla. Ondan daha farın kanı. 9 - Şi~kinl k (vücuttc 
sallı:. Sonra usta ve mahir bir hasıl olur), Fasda Atlas sahilinde oir 

"Hazırlıklar bitince 
yenilmez Yunan ruhu bir 
kere daha canlanacak,, 

Londra, 28 (a.a.) - M. Çör
çil, Yunanista.nın !talyıaıılar ta
rafından istilasının yıkiönfunü 
arifesinde, Ywınn Ba.:ıvekili 
Tsuderos'a a.513ğıdaki m~jı 

- Evet. .. 
- Rüstem, Arap Saidlc gti-
~ ~ma.n bundan daha iyi 
gureşmiyor mu? 

- Evet. .. 
- Hatta Rüstem, Koca Yu-

~a., ~ği zaman daha iyi 
~.ro:r mu? 

- Evot. .• 
• - Doğrusu, b<>yfe değil mi 
P&-~? 

-:- P~aıu. öyle ise bunun se
ı l>ebi :nedir? Hiç mütaıea bu _ 
yurdunuz mu? - ..... 

- Rica ederbn ~ bu 
~ ağır WhlivanıaJ.a karşı 
~~, fevk~de ıtehlikeli bir 
gureşçı okiugu ha.Ido neden 
Ha-ge!ccinin L-n-~·-ds bö l 

-~ Ye.. ..... 
- Sövl.-.:-:.. ' ~.,...;JUUZ ~ ••• 

- Çok ıusta olduğundan oısa 
gerek •• 

pebl:ivan! Daha aonra her ta- şehir. 10 - Ses, Bi.ıyGk Tilrk 1'atilıf. 
raftan güreşçi .. Böyle olduğu YUKARIDAN AŞAGIYA: 
.h:aJ?.e neden uydunmuyor güı- 1 - Kurumak, tslifrnc et. 2 - Ka-
reşı ?. Burası a.').ikılrd1r ki Her bul, isaret edatı, nota. 3 _ Kayıp. 
g~~ı ~ ~Cik U:kniğ~ sa- 4 - Kraliçe, kıllan dibinden kesen 
lıiptir. Oilreş! da.ha iyi biliyor. berber fileU. 5 - Uzakları fşnret e
~us~am çdkıng?Jldir. Ataık de- der, namus, Peygamber bastonu. ·1- -
ğildh-.. Hergelec.ı, ataktır. C'ür- Usta değıl, derviş paltosu. 7 - Tcf
etkarrur.. Rüstem kork.nır ritin zıddı. 8 - Kiralamn, cskl Türk 
Hergeleci, korkmaz girer gU~ medeniyteinI kuran. 9 - fki yUzHı-
reşe .. 1ştC aradaki fark ı-k 1 Es 

Dedi.. Rüstem yenil~şti u · O - ki medeniyet mcrkez-
Olduğu yerden mosmor icalktı lerlndcn blrl, vücudc ateş dokunur
Çe.rç:a.buk ınağlfıp olmuştu. Mü~ ıa hissedilir. 
dafaa ~ bile yapa.nıamıştı. Dünlcü bu1macamn halli 
Arap Sa.idin a!klı Yerin.den .. 1 2 3 
IWruŞtı. o, daha haliı H O}- 4 5 6 7 8 9 O 
!a. ciddi gür~ gibi oyn= 1 M A S O 'N lllA G 1 R 
ıdi . . Zaten gure,se 'ba.şıayalı ne 2.r-:-T'.I =ı-1 f~=-r::~~~~~~ 
kadar olmuştu. Hergelecinin A S . iT • l llılu ly 'u 
böyle çarçabuk hasmım orta- 3 NI J IR E NIGI j ili! y 
dan çıka.rması .Yalnız Et.hem 4 E 1 a 'A 1 L • 1 1 f 1 paşayı, Arap Sa:idi değil b" K A D IE 
tilı;ı ~yircilori hayrete duşu~: 5 VIK 1• •IE :L 1 f 'T • 'T 
~· Hergeleci galibiyet te- 6 R!J IC IAI• j 1 m l A ı T lm 
menn:asım çaktı. Meydand 7F.T.::7:"7=::"r.:::-:~~2..:....!....!:~I 
çek:il:z-ek hemşehrisinin ~ AI R 1A

1 S • P f 1L 1• 1 N 

göndermiştir: 

Helenlerin, müttefikler d:ı'V'a
sı uğrunda ya.ptıklaı1 ve ya1ı -
malkta ol<lukln.rı şcyleı'doo doh Tepebaşı Dram Kısmında 
yı, İngiliz milletinin şükrruııını, Bu akşnm saat 20.30 da 
l\!ussolininin cinayetini belirten H A 
aia:kala;rla dolu ıbu yıldönüıniin<lc 5 !!r!~ E T 
elkscl:lııS'...nız vasıtnsiyle Helen- • • • · 
!ere bir kere d'a~ a ifade etmek ı ·ı 
isterim. Arnavutluktaki zaferle- sfildal Caddesi Komedi 
· ı d · K1smıııda ı'ly e iınyayı mütehas.cıis eden B 

ve nazı kudretine cür'cıtıkaraııe u akşam saat 20 - 30 da 
1:-'~kavcmet eden Y~an mille- / - K ö R D Ö O Ü Ş Ü · / 
tinm esasen kw-.andıgı ~öhrete, - . - - - . . / 
Alman ve İtalyan tahakkümii . narusf:7n yalnız kadım devırler
nc mukavemet gibi yeni bir şa- de <leğıil, fakat bu kahraananlık 
şaa ilave edilmiştir. Orta cl?,hı. se-neler m.ıfın<la .d:aJ1a hii- / 
Şaı1ktalki Yunan kıtaJarı hazır- yuk bıır ~an ve şeref ~1 saç-
lıklarını bitirclikleri ve harbe nıa:ktadır. . . . ı 
gir~ikleri zaman, Yunanistanın Yunan m.ılletını~, me~fur "?!~ 
yenılmez ıııhunu bir 4fcıre daha boyunduruk altın<faı _gostc:rdigı 
göstereceklerdir. Şimdi, çok se- azım, bu şan ve ~re~ıı: de1ilidi.r. I 
vilen meşruti kmllık altında bir Fak.:ıt .• !'~~ mılletinın çektiği 

Küçük tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI - Değil Paşam! Hem usta 
ve hem de sağdan, soldan 
merkezden her Yerdoo, :aıym a.: 
l}la.r, ıl.lıni llwvvet ~ :bıdrctıe 

~-· V~, .Arap Saidle Ha- • '•INIUı R I• TIEIRIE 
bneğe=:ı neticesini bek- EIKl• ID IAIRIIl• IAIŞ 
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demokrasi hükumeti olarak ilan anez.'lhmı~ mü.kamı, kurtarıcı/ 
edilen hükı'.lınetinizin tn nıter panhelen±k ordu tarafından alı
hi.ikfun · t-....:u_ ' g e nacaktır. Yunarustaıun oğullıan 
tam T eti~e .u'bu.u; üz ~lletu;ıın ve kızlan tarafından kralları ve 
~ma bu~~ vm a eretinc lhükümetıer.i ara!ks.ıntla, vatan ı KEŞi DELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 

m 
1 

gunu, bu fır- :kaygusu ile vücuda getirilen bir- 1 A~uttoı, 3 lklnclteırln 
~ttan istifade ile, eksclMsımza iliğfu mrn_rafuıtı, ırnuhi:ıAclmık su _ tarihinde yapılır, 
ih.ir k re d.ıiha beyan ederim. Yu- rette kazanılacaktır. ı lmıa.lSJIKJ_,~ '" 

~ ~.~ ..... 
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1941 IKRAMIYELERı-
ı adet 2000 Liralık = 2000.-Lira 
3 > 1000 > = 3000.- > 
2 > 750 > = 1500.- > 
4 > 500 > = 2000.- > 
8 > 250 > = 2000.- > 

35 > 100 > = 3500.- > 
80 > 50 > = 4000.- > 

l 300 > 20 > = 6000.- > 


