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Beş Japon fırkası Çinli- ordu ıerefine bir 
terin ateş çenberinde ziyafet verilecek ı 
Londra, 5 (a.a..) - Cunking

den gelen resmi haberlere göre, 
Şang - Sa'ya karşı yapılıp akim 
kalan taarruza iştirak etmiş 
bulunan dört fırkadan ikisinin 
kumandanları ölenler rnevanırı
dadır. General Kaşima yaralan
dıktan sonra Harakiri ya.pmış
tır. Genf'ral Kitano ölmüstür. 

Vaşington , 5 (a.a. ) - M. Cor
del Hull. gazetecilerle yaptığı 
görüşmede, beyanatırun aşağı -
daii cümlelerini aynen ne.~·etı
mek ilıere K&:ı:etecilere fevkalt.
de olarak salahiyet venniştir. 

Bir t.elı,'Tafta meydan muha· 
rebeıeiniıı canlı bir tasviri ya-

(Sonu Hyfa a afüun 5 de) 

Alman propa
ganda nazırı 

---ıtoe---

Dün bir nümayişte 
beyanatta bulundu 

Metz, 5 ta.&.) - D. N. B : 

Bundan on sekiz yıl evvel bu 
gün: güzel 1stanbulınnuz ya
bancı GİI.1Delerden ve yabancı 
idarelerden kurtularak gene ve 
yalnız güul Türk sancağına ve 
Tiirk ordusuna ka"\·ıışmu.ştu. 

Bugün; o mutlu ve kutlu gü
nün on seki1.inci yıl dönümüdür. 
Bu münasebetle tarihe, Türk 
tarihinin en unutulmaz bir aıe
vin.ç ve §ata.ret hatırası olarak 
geçen bugünü büyük merasım
le ,.c te7~hüratla ~utlaytlcağız. 
Bütün resmi ve hususi binalar 
giindüz bayraklarla ve gece 
t-lektriklerle dona.tılac&J-tır. 

l~ullanıa. merasimi için muaz 
ı.am bir progrwn ha.zlrlarunış -
hr. Geçit resmi gene Taksimde 
yapılacak ve alayın içtima ma
halli Sult.anahmet olacakbr. 

Bundaa sonra merasim aşa
i'tdaki progra.ma tevfikan d~ 
vımı edecektir: 

•rwıim proçaMI 

~erasiırn sa.at tam 1 O da, ls
( Sonu aayfı 2 aütun 6 da) 

M . Cordel Hun, aynca ıunlan 
da söyle-m;ştir : 

Mtitecaviz memleketler fün. 
hat maksadiyle herhangi ymi 

(Sonu Myfı S aütun 1 da) 

Çekya'da 
Sabotaj 

Trenler yoldan çıkıyor 
fabrikalarda infilikfar 

otuyor 
l..ond.ra., 5 ( a.a. l - Moskova 

radyosu Çek fabrikalanndaıı 

1 

bir çoğunda grevler ç.ıktıiun 
haber vermektedir. Spiker Pral 
civanndaki bir tayya.re.fabrika-

Almazı devlet nuın doktor 
GöbJeg, ~ gliıiil Sartebrucp 
ken ve Meu'de yapılan iki bü
yük niınıayiş e6ıuı ıı ıı1 :;. 8Öz al· 
mış ve ş.wıl&n söylemU,tir: 

" Alınan mllle .. ı bıı üçüncü 
harp yılında Führerin etrafında 
daha büyük bir a.ziınle toplan
mış bulunmaktayız. Mücadele 
senelennın Alnıaııl arı daha kuv 
vetli ve daha azimkar yapmuı 
olduğu mü~hede edilmektedir~ 
ou.nanaırımızın Almany&yı 
yok etnıek arzuları yenilmea 
iki cephenin mevcudiyeti yüzün 
den)Jıkılacaktır. 1 - Dünyanın 
en iyi teehis edilmi• nı kıyJDet
li askeri olan Alman ordusu , 
2 - Yonılmadan çalışan ve bü
tün pyretini harbi ka ı:.anmağa 
hurede11 Ahnaıı milleti." 

1 sı işçilerinin, ku.a Prağ4t. Val-
-==-==c:::m:::=;=========;:ıa-========:::::::==============================-l!i:== ter tayyare motörleri fabrik&ı11 

Irak Başvekili 
istifa etti 

LA iman Jıarp 111 t:ARP VAZiYETi J j Sovyet harp 
·- tebliği 1 -~ ----- ------- tebliği --

Ruslardan 'ı ş ARK Almanların Sovyetler V 
12000 esir cepbesidde hedefleri şehrini 

işçilerinin grev ilin ettiklerini 
söylemiştir. Tren seferleri 8liı 
sık fasılaya uğramaktadır. Baza 
trenler yoldan çıkmıtır. Mühim
mat fabrikalarında infilaklar ol
muştur. 

Alman ve 
Rus zayiatı daha ~hRdl !1 -- Sapofnlk';,, orduların~ muattal kalmak geri aldılar 

Harkof, Moskova 12- Moskcwanın cenup!~ ~uvasalasını kesmek Bir Alman Tu~meni Sovyetler yeni lıir 
• 3 -- Kafkasyaya dotru ılen hamle yapmak 

L e D ı D g .r ad 4 _ Sovyet kuvvetlerinin bOyOk k&Smmı çevirmek i 1 e b i r a 1 a y istatistik çıkardıl1ı ı· 
b b 1 d Mogkova, 5 (a.a.) - Mosl ' 

)~"&Yr: lin, 5 (a.a.) -Alınan teb- Emekli G~ne~al Kemal Ko,.er ' Moskova, 5 (a.a.) - Kızılyıl- Sovyet haberler biiro~u 1( il 
~.- , ~· Magerbakof, &ıvy t · 

Om 8 8D 1 [ YAZAN : \ bozguna uğradı radyosunun bildirdiğine gi . 

u~ cenubwtda şiddetle dız gazeteeine gcle.n bir telgrafa karşı Alman taarruzunuı baş 
Kahire, :S (a.a.) - Royter : müdafaa edilen Sovyet mevzi - -, A göre, tümgeneral Konlı:ovun ku- langıcından beri iki tamfııı ka -
Beyruttan eon gelen haberlere leerinde cereyan eden muha.r. 1 • 

1 
• Alman de9let rei&inin -tS sa- mandasuıdıılci Sovyf:rt. kuvvet- yıpaln hakkında. asağıdaki ma-

göre, Irak başvekili Cemil Mad- belerde Dinyeper ağzındaki lro n I 1 1 z attenberi devam ettiğini ha le.n Lerıi.ngrad et:-phe15inde üç illi liımatı vermi11tir: 
fani i .... :fa etmı"atı'r. Irakm Ka- b da pıl t.e!M'-'- ber verdifi ka.t'i neticeli t.etjeb- beti kilometre ileiiem.işlet'dir. k ··ı ·· 

~... .., yun cenu un ya anıHC'" büslerin nerede ve ne mikyasta Almanların ayıp ' JI' ' ı , o ı~ 
hire elc;isi Said paşa Bağdada :~~ti=~n: ~ ~- H h •• la olduğunu, ancak hareki.tın inki- Telgraf ilerleme hareketinin ve yaralı 3 milyondan fazladır. 
~~:::~c!~~~l~ yade e tihn~iz. 12 binc:ı:; ava UCUM rJ ş&fiyle ve t.aamız ordusunun anyaup~:~J;ag·~~~~~ Almanlar, 11,000 tank, 13.000 

artık iflJRsmdıa- bir mahsur gör- ., top ve 9.000 tayyare kaybetnıiş-
fani, asilere k~ yapılan İngi· twa Sovyet aakeri ~ir almJf, mediği t&fsillttan sonra öğrm- iir. Rw; kuvvetleri "V,, nebri Jerdir. 
liz seferi emasında 3 mayuta. 34 taDk, 279 top, 472 inaıkineli k Ba di mek mümlün olacaktır. gec;itleriai aorl.amağa muvaf - Bu son rakamda hareket edcr-
başvelıil olmuştu. (8-u eıyfı • ~ 4 de) T obru ve r a fak olmuŞtar ve C\'llil nihavetine ken tahrip edilmiş olan düşman 
----------------'--------- bombalandı Bu harbin öğrettiği bir preo- doğru nehrin sol sahihoc "ye!'le- tayyareleri <lahil değildir. 

mel meYCut olsaydı Almanya ı 
buna razı olur muydu? Ruı ol
mıyacağı ŞllllUnla. sabit ki Çe- ' 
koelova.kyadaki Südet Alman
ları lwrta.nnak j~ bütiİll g.-.y
retiyle ~· Hiçbir millet 
bir komşusunu memumı etmek 
içıı .kendi vatandatlanndan bir 
kısmını ve topraıkkmnm bir 
pa.rça.sını gönül nzasiyle ona 
veırmmrlştir. Bu uğurda bir 
harp ç1karBa. vatatımı v& hak -
kını müdaf'Qa eden bir memle
keti harbe sen sebep oldmı di
ye muahue etmeğe imkiıı bu
hmur mu? 

Deemek istiyoruz ki eğer Nas
yonal Sosyalizm proğrammda 
Almaıı vataımuı. ait olm.ıy-an top 

ra.kla.r ve kıa.vi.mler \U.erinde bir 
hlkimiyet emeli yazılı idiyse bu
nun sulh yoliyle fi'le ~ıkanlma
ama imkan yoktu. Bu halde ka
bahat razı olmıyanda değil, is
teyende olmak icabede<-eği tabil
dir. 

işte şu mülahaza karşısında, 
Nasyona.l Sosyalizm progra
mında başka milletlere kar§ı te
cavüzkar bir maksat bWuııma
dığını ika.bu lederek vaziyeti o
n göre muhakeme edeceğiz. 

Almanya, o zailin V ersailles 
m.uahedenamesini yırtmıştı. 
Tahmil ettiği bütün ağır şartlan 
ba.şı.ııda.n atmıştı. Haklı ola.mk 
isteyebileceği pekaz 11eyler kal
mıfb.. Lehlstana harp ilan et-

tikten ve muvaffak olduktan 
sonra, neden Koridor ve Dan
zi.g ile iktifa etmedi de, bütün 
Lehistam zapt.etti? 8ulh teklif ı 
ettiği zaman evvelce Alman 
hakları namına istediği şeylerle 
iktifa edeceğini ilan etseydi, bu 
harp devam edebilir miydi? Mu
vaffkıyet j?$lihayı arttırmış gi
bi görümniyor mu? Üçler Mi
sa.kınııı ilin ettiği biltUn Av ru
payı sevk ve idare ha.kkı Nazi 
programına yazılmış diye bütün 
Avrupa Qlilletleridı buna bo
yun uzabnaları imkaru var mı
dır. lşte bizim mütereddit kal
dığımız ve J.kıl erdiremediğimiz 
:noktalardan baz 1arı. 

Hüseyin <Wlid YALÇIN 

aip de harekilııı mikyas, mahl- şebilmişlerdir. Bjrindteş.rinin Avni müddet zarfında So\· -
yet ve Dlc...-vkıinin bidayetlerde ilk uç günü zarfında Ruslar ka.t'i yet "ı.ayiat miktarı 230,000 ölü, 
gizlenmek istf'nmesidir. Bunun- bir ilerleme yaparak el ı~.mmi - '"20 ooo 178 000 k la beraber, büyük t n..a .... ı..ı..:ı~ıenn· , ı . yaralı ve . ayıp-

.... -ççvuu.ı:w yetli bir mevki işgal eoen ''V" tı So tl 8900 top ~ "JO 
esaslı ha.Zlrlıklara ihtiyaç gös- r. "' vye er • ' şehrinden A1manlan tardetmek tank ve 5316 tayyare kayb t -

(8onu uyfa j •Lltun a de) mişlerdir. (6on11 uyfı 2 .Ulun 2 de) 

Dünkü futbol maçları 

Lig maçlarının üçüncü haftası 
karşıJaşmaıan dün Fenerbahçe 
ve Şeref stadlannda yapıldı. Şe
ref stadındaki günün en mühim 
maçı BetıiktAu,-İstanbulspor mu
saba.kası oJmlkça kalabahk bir 
seyirci kitlesi topladı. 

Maçların taf silAtı: 
Şeref Stadttıda: 

Vefa -S Taksim --0 
Şeref stadında ilk maçı Vefa 

ile Taksim takımları yaptılar. 

Takımlar: 
Vefa: lııluvahit; Vahit, Enver; 

Süleyman, Llitft, Şükrü; Fer
di, Hüseyin, Hakkı, Fikret Mı. 
tafa. 

Taksim: en iyi elemanlannın 
asker olması dola.yısiyle zayıf 
ve genç bir takımla sahada yer 
aldı 

Hakem: Feridun Kılıç 
Oyunun birinci devresi mü

te:vu.in denilebilecek ~kilde 

her iki tarafın karşılıklı ve mii
aavi akınlarile geçti. Yeşil be
yazlılar bütün gayretlerine rağ
men sayı yapmağa muvaffak o
lamadılar ve hattaym 0--0 beı s 
berlikıe bitti. 

İkinci devreye pek hızlı ba1-
lıyan Vefahlann sağlı, sollv a
kınlarla rnki p kal,..yi zoı larlık -
ları görüliivordu. Oyunun bırın
ci devresinde bü• n kuvvetleri ıi 

(Savfd 2 sütun 6 de) 



Fransa ya hiyanet eden 

Yazan: A. Slmono -34- Ceviren: H. Cahid Yalçın 

Muhalefetin baŞt komunistlıkten 

:taşlstliğ dönm olan Jocques Do
riot idi. Picrre Laval sahnenin arka
sında büyti.k bir li,yet 1Ie çalıştı. 
Posta ve T®-af N rı Qeorges Man. 
del Sal cenahın vazlyeilni !iU sözler
Jo beı: iyi ~ ir dml§ olu -
,ordu: "lntib b t ya aktn oldu
Ciuğu içı.n, siyasi partiler mücadele-
7e glrlşmefe ba~lıyorlar. Bir tn-
lrun mesel men b -
b brr rnanmnı aldı. M ovu ı~ 

ıntıruısebetlcr mesel · dahili poht.i
ka bakımından tilınik cdlldi . .BUJ'Uk 
Harpten e-.-vel bile Fransı~ - Rus it
tifakına bir mi~ teskil etnt\ş olım 
feci su tef: h ım fllTldı tekrar edıl
di. 

Tıpkı kırk sen.- evvel n ıl Sol 
ahın en 1 m upları Panı; ıle 

Senpctresburg arasında teessü• edt!
cek yakın bir dostlugun C'umhuny 
içm bır tehi kt' te;ıkil edeceğin llAn 
etmişi" c dı d(' na yonalıstler
den bu çog11 misakın f'n:ır. ız Koın~-

nhıt .Partismi t etmec;i tehi kesi 
karş:wndıı. tel düştı ller. Ecneol 
propagandatun pe.k kurnazca tcş'\"iıc. 
ettiği bu husumet Fransız komfinlst-
leri H.lılk Cepbesiıu teuse b{l 
~ m n daluı. şiddet kesbet- , 

ti.,, 
F r a n a k münase -

betiyle mu ele içinde kaldıgı 

sır a ı, Hllle·- ileri el n ı;cncml

lrlni De.reht ad n'e «;ağııdı. Rh -
ncland'ı nl uiyeündc old un ı 
ızah etti. Ordu un, aristokratik şefı 

General Yon Ji rıkh tarafından ş d
detlı bir muhatefctc maruz knlcıı. 

General şayet Frnru zecri a kcri 
icnıııta luynm ed ek olursa Alman 
yaıun mukavemet edebılccek b r 
vazlyett.e buluurnıyacatı ınutaleasuı
da idi. 

HiUer a k~i hu- mukavemete 
intizar edtlm,.mek lazım ~1 ·i 
no1t1ası u eruıd • ısrar ctl • F at 
bOyle bır şey oluı:sa cneralleııne 

erlcruıl eıi çckm musaııd~ 

~i:>=.~' nl vledi. 
Berchtesg.ıd<>n'de bu içtimadan oır 

hafta sonra resmi Fransız. istihbıınıt 
ajansı. yanı Aj ıu: Hıl\ , Londr.ı 

Olllwm::ıatı~. muha!ıllndcn çıkmış nır 

haberi lll?lrt."tti. Bu htıbere göre, tıı
lf!tere Rhinel nd'ın skerl hnle so
kı.ılm.a&ı Qkidır nde kert icraata 
ıeçrne7j düşurunıyordu. AJans Ha
tim böYle bır te1grafı Horiciye c
zaretinln mus...ades1 olmasaydı Paris
ıc neşredılmeıd GtU:etel ı-de t.u 
lgrafın çıknuş olm ı kC'yf Y<'lt 

mtıere ilcrı barok de de\ :un et-ı 
ıncsi için bir işaret hizmet.ini goı -
ı1ü. 

Birka.c gun onra, 1Iııva Naııo 
Marc~l D~t Pa Al an S ır\

lc ö!k' yemeiı yf'<li. Mı.ınhlıal'en Al
man dıplomabnın, refıklerlne söyte
dlğine gorc, Dcat oııa • Fra ızl .,,, 
encak kcndı hudutlarını mudnfu:l 
için silahlarını oınud yac k-Iarını., 

temin etmlştı. 
Fransız - Sovyet 

Mcbu'ımn M lu;"ııd 

!53 rcv ıle tasclık 

muştu. Kanunun geçm_esınden ıki 

t{}n sonra, Le Journal, Bertrnnd d 
Janvenel'm Hıtlcrle yaptıf.I b r m ... 

katı ıı~ tı Bertrand de Jaun·
nd Jacqı.ıes Doriot mın F · t Gru
puna ilUhıık elmı.ş genç bir mubar
rlrdi. 

Bu mül k:.aUıı Hıller B Işevıkr-
in bOWn dunya için b r lchhcLt 

te kil etü!ı yolundakı mut.ad tlc
rlnı tekrar r.Uikten b ita 1-'ıan •
nın Bol .. ,klı:' el ne duşmek teh
likesinde bulund _ nu da lhUır !.'

diyordu. Şöyle dem ştı: ' Yapmak n 
olduğunuz şeyin farkına varmıyor 
musunuz? Yeg ne hedefi buy ık 
Avrupa de\leU~i ara.ı nda nıf le 
çıkannak n ib rtc ol n bir dC'vl Un 
diplomasi oyunl rın kcnd nızı 
kapbnyorsunuz" Sonrı.ı Fran y • u 
teklifini tekrar ile sozleıinc nıh yct
\'t'rlyordu· ' Bugıın. ccer Fran a 1 -
tycecek olu a Alm n tehd dıı e e
bedıyen hatime çckecckhr." Kcndı i
nin AHupada araziye müteallık hiç 
bir talebi olmadı ına da r de aleni 
ve kat'I bir teminıtt verdi. ı 

Sağ tarııt partileri 'e gazetclcı i 
bu mulıakatı ulhu her şeyin ustun
dc tutan bir devlet damının bey -
nntı Slf.atiyle alkışladılar. 

Jamenel'in makal ınin gazeteci<> 
intişarından bir hafta sonra 7 m d 
1936 da N:ızi kU\ctlcn Rhincland'cı 
yurliduler. Versaillcs muahedcna
mcsine açılan iklncı gedik artık b!r 
emrldki ldl. Htılbukl tam blr iki 
ı afta evvel Hltlcr Fransız ScfırinP-

1..ocamo muahcdenamestnc adıkJ 
kalacağını temin etmişti. F kat bu 1 

mınthedcname şimdi parçalnrunışh. 

Hitlerin uzun mudd lenberi bek
lenen ~ebb ii fi1c çı.ktıtı zaman, 
Fr:ınsa HnbeşW:an buhranı esnasında 
olduğu gibi, nifak içinde bulunu
yordu. Nasy nalist nı:ıtbuat Hıtfe
rin hareketi karşısında "kahrolsun 
Sarraut! Zecri tedbirler istcmcylı:. 
Zecri tedbir demek harp demek
tir!,, diye vazlyet almışlardı. Ka
blrc içtimamda ~rgcs Mandel, 
seferbrelik yapılmasını istedi. ~t, 
Fl<>ndin ve nazırların ekseriyeti bu
na razı olm:ıdılrn. Nihnyet verllen 
::Carar 'MillcUer Cemiyetinin fçtlm:ıa 

t edllınesinden \"c Locnrno'da 
gar .. ntı -.:e ınis dcvleUcrin toplanma-
, lb t kaldı. 

S rr ut eldd--tıi b:x nu-

tuk tnıd etti: "Stnızburg Alman top
larının a~ altındn bulunurken mü
zakereye giri&mcyi teklif edemem!.,. 
Sonra üç müdafaa nazırı ilo ve or
dunun, bahri7enın ve hava kuvvei 
!erinin kurmay ~e!leriyle istişare et
tı. Hnrbıye Nazın Paul Boncıour 

mti5t.ema olmak üzere, hepsi sefer
berlıfin aleyhinde bulundular. Ve
rilen yegan k-ıırar birkaç müstem
leke alayile Magin hattı gamf
zonlannı takviyeye inhisar ti. S r
nıut'ııun gök gurültüsünil nndıran 

nut ·u hiç bir zaman fi'len muzahe· 
ret gomı bir beli at nilmayi • 
şind Cbarct kaldı. 

Pnrı'.W.?. Locnrno dC\·lctlennln • 
yani Fransa, İngiltere, İtalya ve 
Bclçlkanın - ıçtımınnda tngıliz Ha
rlcıye "azın Anlhony Eckn ile 
Lord Hali!Dx hazıı bulundular. Lo.,.d 
Halita~. ateşli genç Hancıye Na
zırının faalıyetl rini ne7.:ırct altındn 

bulundurmak için Uılimat almıştı 

Kon!crnns hıç bir neUce elde etrne
der. nihayet buldu. 

Mill,.Ucr Cemiyet·nin Londrnda 
toplanan içtimaı da avnl neticeyi 
"erdi. ince uzun Har cıye Nazırı 

Flanden b tkın, ümitsiz b r ad m gi
bi görünUyordu. 1çtim:oıhınn bır n
dc milth!ş bir surette kızıp pnrlt
~ or, d "el" bir ı t°l"':ıd st n nöh<-1. -
ne tutulmuş g bı nğlıyordu. Nitı:ı

yet, Hıtlcrin Locarno m kına kar
fJ vukun .elen tt•"a"uzıhıh Uıkbıh 

için y pılan ey ita •ıt Ur. rınde yeni 
hır beyannttan ib:ıret kaldı 

Fı aıı :ı ile B ı:vuk Bıitanvanm hu 
mesckd •ki nc'at h reketlL'rl 1n 1-
tere n kendı.ı uı h!ılu Loca no 
ıni kı•l.. b flı h .. ı::etnı tt> old • ı

na daır tngıltcre hııı<i'ı nf'tı t rafıtl'" 

dıır. y.ıµılan be.Y•mat ne sctred.Jdı.
1 Bu be ıat muclbince. tngUtere 

seb t vcrıl emiş bır taarruz kıır-

"et ndc bulunu'iordu . 
Fro a•a d ı ıüı llü za

man masa ının ıı !.'rinde :fa "1.mt- en 
p. t. be ey n haftalık Cand de gaute 

111 bır m kale uıı buldu. $u ntırlrı 

rı okudu: 
.. Ahı n. 23 Kıı•ıunusan d", d..Oı

bı Fr. n ız - Rl.lf; ıttıl kmııı 

ım -zihm
ny icı r'.t> 
çalı tınız. 

rr.i hır ı:ıa 11 

mu m le"'ı vap mız. Onn k rşı ısyan 

çıkarılnv•sını ta\ siye OO\VorsunuL 
s 7. pren • mz bir adam 1 

lunuz' .. 
Biraz oonra, Hıllerin 

x:ı! .. rıı E' devam etmek emelınde ol
duğu a~kılr surette meydana çıkt •• 
Martın 21 inde, Pilriste Boquepiııf' 
soka ında o m hur Brown Hous I 
(KRh\•e renl'i ev) açıldı ve derhııl 
Fra~ dakı Nazı iı;tıhbarat ve casus
luk crvismin umuıni harargihı oldu. 
n~hlli kıskaçlıır kapanma(Ca başla

mı l:ırdı. 

an 
(Baştarcı/t 1inciSay/ada) 1 

ter:ınesi ve muvaffakiyetle ba.ııa
rılan planların mnbadi bulu.n·' 
ması diişiinülünce, şimdiki ha.,. / 
rekatın da Kiyef fatihlerinin iş
t ntkil' y pılmukta olduğuna ih~ 
tinıal verilebilir. 

Alman ordusu, Leningrad ve 
Odesa etıafındn, Kıron, Rostov, 
Harkof istlkametlerind ilerle
mek azmindedir. Merkeroe Ti
moçenko kuvvetlerile şimdilik 
neticesiz çarpışmalar devam e
diyor. Şimalde, 11men cenubwı
da, haftalardır, ilerlemeler ka.y
dedcmiyen musanuı.lar göze çm· 
pıyor. 

Muharebede kuvvetler, kuv
vetleri çekerler. Rus ordusunun 
ana kuvvetlerile Moskovayı ört
mek ve hadiselerin inkisafına 
göre şİlnale veya cenuba 
k u v v e t 1 e r kaydırma 
üzere, merkez bölgelerinde 
bulunduğu mnliımdur. Vo
roşilof ordulnrnıın acıklı ıikibe
ti, Harkof cephesini beslemeye 
mecbur etmişti. Diğer taraftan, 
Sovyet ımerkez cephesi mevzii 
taa.rn.ızlariyle mevcudiyetini 
göstermiye çalışmaktadır. Al -
man ordular gruplarının muvaf
fakıyetlerini mes'ut bir neticeye 
isal için §alim. doğru kavrayıcı 
te§Cbbü.slere giri,."iIDesi beklene
bilir. Bunun lüzum ve faydası a
§ilcardır: 

aı) Şapoşnikof ordularım, tak
viye edilmeden, muh beden 
har.iç kılma1<, 

b) Cenuptaki orduların terak
kilerini temin etmek, 

c) Maskova mınt.aknım:ıın ce
nupla muvasalasını keserek, o 
mmtnkadaki orduları tecrit et
mek, 

d) l{afkasya uzak hedefine 
doğru geniş adımlar atmak, 

e) Sovyet ordusunun gene 
anlihim bir kısmını ihata ve im
ha etmek. 

~ENİ 

(~---~--~----=~) 
BuğdayıBulgur zıla ha S istanbulun 
yapıp satıyor- kurtuluşu 

Zamane hizmetçileri 
--<>--

Yazan: Yaşar Nabi NA ı:.!!,. 

ı başla 1 (.Baştara./ı 1 inci Sayfai/a) ar m J Ş tanbulun tkinci Fatihi kahra -
:rnan ordumuzun Sarayburnun
da karaya ayak basbğı anda a
blacak t.oplarla. b:ı.şlıyacakbr • 
21 pare topu müteakip lsta.nbu
lu kurtuluşa kavuşturan şclı.it , 
kahrama.nla.r için oir dakika sü
kfit edilecektir. Bunu mü.tealdp 
alay en önde motosikletli polis 
müfreresi olduğu halde hareket 
edecektfr. 

T a.ıııdık bir ailenin dalı& 
yeni hizmetlerin.o al~ 

oldukları bir kadın günUn bı
rinde, durup dururken işini ~ 
ra.kacajını söyleıni41. Bu üni kıV 
rarın sebebini sonra hanım dıt. 
şu cevabı venniş : 

• Fiyat farkına mani oırriak 
için Bulgura narh 

konuyor 
Ticaret Vekfileti iaşe mtt&
~ tarafından yeni bir ih
tikar usulü m ydana çikanlmıf 
ve derh!ll önüne geçilmek lliJeıre 
tedbirler alınmıŞtır. 

Bu münasebetle dün bütün yurt
daki kurum azaları toplandılar 

Büyük yardımı ve sonsuz şef
kati ile sade memlekete ve mıı.
letimit.e değil; bütün ditnyadaı-

Temizi nmiyen fınn 
bacası 

Öğrendiğimize göre hftdiee 
şudur: Bulgur için ô.zami fiyat 
tesbit edilmediğinden bil!stifade 
bazı mıntakalarda bulgur fi
yatı bir maksadı mfdısus ile j 
yiik..i<>ltilmektedir. 

Bulgurun fiyatı bu suretle y b ld "' • 
yiikseltiliııce elinde buğday bu- angına ~e ep o ugun 
lunan toptanrılar bunu bul - dan sa :ıibine ceza verildi 
gur yapmakta ve bu fahiş: fi- Şişlide, Halaskar gazi cadde
yat üzerınden atnrak fazla kar sindo Oşma.n Geçeliye ait 251 nu 
temini cihetine gitmektedirler. maralı fırında evvelki giin ya-j 
Bu suretle buğd yıo da. mUhim !kılan kuru odun birdenbire 
bir kısmı hı gura tahvil edildi- bacayı tutuşturmuş \'e etıııfa 
ğindmı buğd Y miktarının gi.ın- kıvılcım saçtığı görillcrek itfa: 
den gune me\rc..'Udu azalmakta- iyeye haber verilmiştir. Fakat 
dır. fırın mfü;tahdımleri daha evvel 

Bwrn dilde :tc alan İaşe füs- ~ı söndürmüşlerdir. 
t~hgı hem Bulgur ihtikarı- Yapılan tahkikatta fı.."".111 ba-
n:ı.. hem el· büb-tl ı.ym fazla mik-1 casınııı uzun mtiddcttenberi 
t da bulgura tahvil edilmesine 1 temiz.lenmediğı ve ve fazla ku -
mau. o m&k Uzere çok iyi bir rum tuttuğu anlaşıld.ıo"ında.n fı
karat" ve tro ire başvurmuş - nn sahibi hakkında temizlik 
tur. yaııurma.dığından doUı.yı ce:m 

Son v rilen karara göre buğ- zaptı tutulmuştur. 
da a iız::Lmi satış fivatı tes-
bıt edil ktir. Buııdan fazlası
na sat!ı•tlar Milll Koru:nmaı ıka
nımuna mubalü hareketten do
lrı yı adlıycy verileecklcrdir. 

.fus~arlık bulgura fiyat 
tesbitı ı: mi biıtlın vılayetlere 
tebliğ etmiştir. Birkaç gün ka
d r ~hrmıi7..de d bulgurun a
mmı fıyatı tesbit olunacalrtlr. 

Orta Tedrisat 

Ş b müdürlüğüne yayın 
mudürü tayin olundu 
Maarif \'ekfiletind Orta Ted.

rL<ıat Şubesi Umum 1.'ıüdür!U -
ğünne teı'f"ıau Veka..letin Yayın 
Müdür hıa.vıru Mustafa Al"lll 
tayin cdi1miştir. Ondan inhilal 
eden Y yın :i\i'udürlUğOJıe de 
Üniversite do.;cııtıeı inden Ad
nan Otüke tayin olunmııştur. 

Alevle yüzü ve etleri 
yanmış 

Rumelihisarmda miiteahhit 
Asnn Yolrıçana ait asfalt yolda
ki yol makine.sinde çalışo.n lı.t 
yas Sevencan ocak nğzmdaıı çı
kan alevle yüztinO ve ellerini 
yakmış. tedavisi ya.pılıru.ştır. 

Dan1at, kaynana 
ka ·nası 
---<O•---

Mahkemeye düşmüş 
ge!diler, dost o.arak 

döndüler 
Dün nöbetçi mahkemesine g&

yet enteresan bir dnmad - kay
nana kn:vgası meşhutcürüm o
hı.rak geldi. Birinin adı Şöhret, 
diğerinin de Cemil olan bu suç
luların her ilcisi de darp ve lia-

aret iddıası ile davacı bulunu -
yorlardı. Mahkeme salonunun 
kapısından iki düşman gibi gi
ren damat ile kaynan ı.nın anı. • 
sı.nda zavallı gelinin vazıyeti pek 
feci idi. Aralaı mı buhruv o ka
dar çalıştığı h e bir tÜrlü bu
la.ımı.mıstı. Fakat nii.hkemeye 
girıp de resin karşL<;ına çıknca 
bu iki davacı birdenbire süt dök 
müş kediye döndüleı·. Hakim 
her iki tarafı tatyip edici, nasi- r 
hat yollu sozleric Jkruı etti vo 
dii.,'Ma.n gibı girdikleri mahkenuı 
kapısından gene iki dost ola
r.ık çıkıp gittiler . 

..==:::::===== 
POLiSTE 

ki felaketzedelere elim uzatan ve 
yardıma. koşa:n Km.la.yın dün 
bütün yurtta. haftası baı}lamtş 
bulunuyorou. Bu maksa.tla her 
bölgede olduğu gibi dün tstan
bulda da Babıali caddesindeki 
Kuı·um Meı·kez binnsıncla bir 
toplantı yapılmış ve Kınlay haf
t.Mının bu ilk günü kutlanmış· 
br. 

Kızılay HafUJ.'H içinde Haik
evlerince de ) apılacak konfe
rans topluluklarınd mün ha -
sıran Kızılay Kun.ıınunıın ta
rihçesi ve hizmetleri haKkında 
konferansla!' venlerek Kızıla
yın ynptığı y:ırdlmlar Vl~ işler 
hakkında halk tenvir cdilrniı; o- I 
lacaktır. Aync:ı tcmAil kclları 

tarafmdan da bu mevGtıa tema~ 
eden hissi µiyesler ~a.hneye ko
nulacaktır. 

KıT.ılay Haftası. memleketin 
~"1 mii.nid:::.r ,.c en olgun bit za
manıdır. Bu mi.iddet zarfında 

Kızıla.ya yardım etmek ve oua 
aza olmak her vatandaşın yar
dunseverl.iğinden beklenmekte -
dir. 

(Baştarafı 1 inci Sa11/ada) ı 

sarf eden Taksimlilerin fazla yo.1 
rulmasından istifade eden yef;il 
beyazlı forvetler rakip kaleyi 
sıkı bir çcnbcr içine almağa mu
vaffak oldular. Savurulan şiltler 
havadan yerden avudu boylaı·
ken Fikretin uzakt'alı yolladı~ı 
top Taksim halesine gifr,.·eıtli . 
Bu sayı Vefahlara hız vcrdi. 1 Bibirini takip eden akınlarıylc 
sayı adedini nrttırnıağ koyuı- ı 
dular nitekim yine Fikretin a
yağiyle ikinei ve biraz sonra d8 
Ferdinin şahsi gayı·etile üçün
cü gollerine kavuştular ve o -
yun Vefa'lılann füıtünlügf altın 
da sona. erdi. Hakeııı F ·ridnn 
Kılıç maçı iyi idruı etti. 
Bqiktaş -2 lstanbulspol' -1 
Beşiktaş stadının son v gü

nün en mühim miliiabakasım 
Beşiktaşla - lstanbulspor yaptı
lar. T kıml r hada. şöyle yer 
aldılar : 

Beşiktaş: Mehmet Ali: Feyzi, 
Yani; Ahmet, Memduh, Çnçi, 
Sabri, Hüseyin, İbrahim, Şükrü 
Eşref. 

Tramvay basamağından lstanbulspor: Fikr~t: Faruk 

ZiYETi 

leri 

düşerek yaralandı Hayri; Celili. Rfüıtii Em·,.,r: T1-
Cibalide Küçük Mustafa.paşa nk. Süleyman, Seyfi, Mükerrem 

d Kaıusıcak sokağında 33 sa- Kadir. 
yıda oturan Nuri oğlu Ali To~ j Hakem : Ahmet Adem. 
haneye gitmekte ola.o 62 numa- Oyun ba.!'llamet"ilc beraber s<:-
nınrah tramvayın basamB.nöında rileşiverdi bir hamlede sarısiyan 
dunıiken düşmüş ve ~mdan kaleye yüklenen Besiktaşlılar Js 

C rd yaralnaınıştır. Yaralı tedavi e- tanbul spor müdafaasını müş
enupta büyük o ularla giri dilmek üzere Ccrranpaşa has- ki.il vaziyete soktular. ~nbrimıı 
şilen bu hareketlere &imalde tahanesine kalili.rılmıştır. savurdu!!u şilt Fikretin eli rin-

ki ordualrıncla iştirak ederek Oft Otomobil çarparak de kaldı. Kısa paslarla Beşiktaş 
uubu ş rki istikametinde, Mos- kalesine doğru ortadan inkiş:ıf 
.kovaya doğru taarruzla.tını iler- yaralandı eden sarı siyah hcumu zorlukla 
letmeleri ihtimali vardır. Şoför Mehmet Ali Zümrtidün durduruldu. Top durmadan her 

Ruslarn gelince: Leningrad, idaresindeki 2207 sayılı t&ksi iki kale arasında mekik doku
ötedenberi tahmin edildiği veçh Beyğolunda Meşrutiyet cadde- yor. Tarığın sağdan sürerek Be 
ile ,mudafaada devam etmekte- sinden geçerken Emin Ergin ıı- şik'aş kıılesinc c;1.,.1 bir ı,iitle yol
clir. Almanların Leningrndın dında bir şahsa çarparak yara- ladığ;ı topu fehnıet Ali yum -
kilidi ve en mühim bir deniz iis- laıunasına sebebiyet vermiş ve ı ul·la,>•arnk kom re atmnl:al bü 
sü olan Kronştadı karadan a- yaka.IanmL5tır. Yaralı tedavi vük bir tehlike sanı turdu. 
ğır topçu ile dövebilecek su -1 ==al=tın=a=alın=mıştır===·========H=e=m=eı:::ı:::b:=i=.raz sonra da Mli -
rette, nisbctle ruüsaid bir va- ı 
ziyet eld etmelerine ve çarla -
rın, Moskovanın 9 kilometre u- r•--•lJ'~~ill 
?.ağındaki saraylarına kadar so
kulmalarma rağmen, kale mu
kabil taaıTuzlariyle hasmını hır 
palamıya ve müdafaa sistemin
de açılan delikleri kapamıya uğ
rıupn ktadır. 

Yol parası yap ak için yı 
pencerelerini ça 

• vn 

Odesn. her darbeyi cesaretle 
karın akta. ve z yiııt da ver-
direrek g ri atmaktadır. 

Kırının karşı birbiri mtlınca 
gelen mdırme dencmelerinın kı-

DOn Sultanahmet birinci ~lh 

cezayıı bir hırçızlık cOrmtı me~hudu 
(leldi ve sUrııtle rüyet cdılcrcl< ka· 

ı ara ba61andı. 
Muhakeme safahatına göre h~dlııe· 

nldığını Rus ajansalr:ı bildiri - n•n föyıe oldu~u anıaııtıyordu: 
yor ·. Birkaç gllnden beri lstanbulda 

Timoçenkontı11, mevzii mahi
yeti geçmiyen oyalayıcı hUcum
ları değil, beliren tehlikeyi gôz. 
de bulundurması arbk en kat'i 
bir zarurettir. Hatta, bu mak
satla cephesinde dli7.eltmelere 
de katlanması ica.beder . 

.Almo.n ordusunun i<ıŞtan ön
ce kat'i bir sonuca varmak ga
yesi güden, başkomutanının Mos 
kova Uerlerinde ve Moskovnyı 
da istihdaf eden ha.rekatı, neye 
malolursa olsun, sona erdirmeyi 
vadettiğine göre, belk.l haftaları 
içereisinc aıan meydan anuharo
be!erinin çok daha büyük bir 
ölçüde cereyan edeceğini kes
tirmek hata değildir: Şarkta 

bulunan Trabz.onun SUrmene ko · 
yünden Abdullah; Beledıyece istim· 
ilik edilerek yıktırılan Kırkçevmc

de nefer sokağındaki bir evin en
kazı arasına glrmlı ve oradaki bü
yük pencere çerçeveferinl camları 

ile birlikte birer fklıer aıırmafıa 

ba;lamı§tır. Enkazın muhnfazaaına 

memur bekçi pencere pervazları • 
nın ve çerçevelerinin teker tekır 
sırra kadem b;ıst .ıını g!Srerek hır
aız.lıktan şllphclenmlı ve puauya 
yatmıftır. 

Bekçı bu suretle tedbir almaktıı 
iken SUrmcnell Abdullah da birçok 
pencerelerden bir lklatnı aıırmafia 

gelmiş ve tam cürmD me;hut vazlye 
tinde iken yakalanmı§tır. 

Pollae ihhbıır ve toıllm edilen Ab · 
mediği devler boğuşmasına inti- dullnh, tl.rtlan cıirmD rneşhut zııptı 

ile dün nöbetçi mahkemesi olan 
birlncı sulh cezaya verılm tır. 

Suçlu; aorcusu esnasında cürmü· 
nü ınkAr etmıyerek: 

- Evet efendım dogru demlJ ve 
ilave etmi§tır. Ne yapayım beyım 

bır kaç gundDr l&bnbulda avare, 
itılz. güçeDz dolaşıyorum. Memlet.e · 
time gitmek için yol paramda yoktu 
fo;e yapnyım çarcalzllk. Şeytana uy· 
dum, çerçeveleri çaldım. Mıakaadım 
yol paraaı biriktirip mem eketc tit· 
mekti. 

Mahkeme i•hltleri dı dinledi. 
hepaı hırsızlığı lap t eder mahiyet · 
te lfndc verdiler, Esasen suçlu da 
cürmünü itiraf ediyordu, bunun i · 
çln icabı dUşUnuldD ve Abdullahın 
6 ay mDddetle hap~lne hi.ıkmolun· 
du. Fak:t tlmdlyı kadar hıç bir 
sabıkası olmadığı dikkate alınar.ık 

ver.ilen ceza 2 ayzı tenzıl edilerek 
tevkifine karrıı verlldı. 

Memlekete gıdeylm diye hırsızlık 
eden Abdullah bu urctle mımlekc· 
tine gidecek yerde hapishaneyi boy
lamı§tır. 

tarihin bir benzerini daha gör-] 

zar edebiliriz. ........ ._ .. a.-.-==-........ --=ııoıı=mı~--llDll ... ----==-=--' 

~ Besmt 
Alay tramvay yohmu takiben 

Taks!nıe kadar gidecek ve bum
da Vali \'e İstanbul Komutanı ö
mmde geçit resmı ya.pılac<.1.!{tır. 

Bu geçit ı esminc ba3 ak ç k
me merasimi Ye lstanbul Belc
diyt'lf,ınce abideye bir şükran c;e
lcngi konulması ve Şehır Mec -
lisi namına .söylenecek nutku 
müteakip yapılacaktır. 

üt:'1ed:on sonra 
Öğleden sonra saat 16 da 

Beledıye Reısi, a.lk Purtisi Rei-1 
ci, Şehir Meclisi azalan, Parti 
Kaza Reisleri ve cemiyet mü - ı 
messillerindcn mill'ckkep bir 
heyet İstanbul Komtanlığına gi
derek lstanbuluıı kahranı+m 
ordumuza ol:uı şükramnı ru'Ze
deccklir. 
~ proı.'1'Wlıı 

('~~ Tak_.,ını gazino unda 
Vali v~ &ledıve Reisi tamım -
daıı k .hrruna;. ordtJmuz ., rcfı
ne bir ziyafet verilecek ve bütün 1 

Halkc\'Ieı ıudc hustı: ı proı:!t"tilnı
la bu gcecc tes'it oluna<:ıiktır. 1 

k('n·emin siya.z beyU7Jı ruiida
filer arasmdan akarak ,göhiıdü
ğü topu n.·yzi zoruk1<4 çelebildi 
l&tanbulspor b" rbiriııi takip e
den akınlarla semere alnıağa uğ 
rn~ırken Bcsıktn!'ıın sağdau ınıd 
ş.1.f eden lı ücumu S"drtsiyah kale
yi karıştınverdi. ..,abrınin orta
fadığı topu kapan Şükrü çc>k sı
kı demir gibi hır şütle tııkımına 
ilk golü kn?.andırdı ve devre böy 
lece 1-0 Beşik~ın hakimıycti 
ile bitti. 

İkinci devre : 

- Vallahi hanımcığım, dog .. 
rusunu istersenız, size pel: k3:' 
nım kaynadığı için evinizde fltl 
ay kaldım. Yoksa. benim caıııoı 
sıkınblıdır. Şimdiye kadar biG 
bir kapıda bir aydan fazla cıur
madım. 

Mevsuk olduğunu sızc tenııo 
edebiJeccğını bu cevap zarnan° 
hi~ne c:.ısini, gözlerınıız önuııdt•: 
ne giizel ~uılandınyor. 

Hi?.ınetçı, bir zamanlar aile 
efradından sayılırdı. KüçUçk 
yaşta c\·e alınır, uzun senelet 
için o ev·n malı olur. gözü dı· 
§arda kalma7.d.ı. 

Şimdi, hizmetçiniz, lokantada. 
size hizmet eden garson kad~r 
ve lıelki ondan ziyade iğretidır-

Bunun sebcbı ııe? Bru,>lıca se· 
hep darlıklı aileler içiu yeni bır 
gecim sahası teşkil eden sanaY' 
lıayatımn 1nkişa(ıdır. Bu yuz
den hiznıetcilııre rağbet edenle· 
riıı savısı azuldı \'e her az otnn 
şey gibi, ıtibarı arttıkça hizınetr 
çinin burnu bUyüdü. Umwru ah· 
lak huhnuııııın da hizmetçi ru· 
hiyatı iizeriude menfi tesirlerint 
göstermekten geri kalmamış ol 
duğunu Hauıyorum. 

Zaınane hi?.tlletçi.sı kapılana .. 
cait evin konfor vasıtalan hu· 
suswıda ev ahiplerinden çok 
daha müşklilpesenttir. Akar • 
havaga.zı, muşamba. ve hattı\ 
kalorifer tesisab olmiyan evlere 
yan gözle bakar. 

Sözlerimi ayni derecede tipile 
bit önH?k otan ve ayni derecede 
mevsuk dı•~N· bit· vak'nyı na.k· 
lcdcrek bitireyim: Bir hizmetçi 
kadın, yeru gırdiği evden çık
rwştı. Sebebini sordular. "EvUl 
semti U?.ak, dedi. Hemen her 
?;Un sinemaya gitmek adetint· 
dir. Üstelik bir de otobüs pa· 
rası vermek mecburiyetinde k1ı.
lıyorum. Ne zoruma! sin~mnyıı 
yakın bir kapı ararım ... 

N diyeyim Allah hepmuzi 
§erlerinden korusun! 

İkin<'i devrenin b(lJiiaınasiyle 
İstanbul spor kal~ıne çullaıınn 
B ıktaş for\ etrcri çok mti~ait 
b•r gol pozisyonuttn ;!irdikr fa
kat İbrahimin çektıği sıkı Vt! vvvvvvvvvvvv•vvvvvv .. ,ıvvv'j>~ 

mükemmel şütiı Fikret güwl bir Ç e Ş e d e 
plonJonla yak,il:ıdı . 1 

Hemen biraz R<:nra ı:;iyah be- yaka nan katil 
yaz kalede belirmeğe nım•af fak l 
olan sarı siyahlı for•vcttl:ı . •y- ı mazn ar 
finin falsolu bır vuııısıvle b ru· İzmir. (Yem Sabah) - Çeş--
bcrliğe ul~mnkta ~ecıkmediler. me k111.ııs mn çiftlik koyün<l · 
Bu sııyı heı ıki Uı..kım:ı. da 1 ız 
verdi. Bt!Şikbş forvl'llcri mmn kocası İbra.hımi uykuda füen 
\'e seri ~lada t.uyiklerini trl- boğuY.lfül ip geçıret'ek boğduk • 
tırdılar İst&.rbul spor da ay•ıi tan 80llrH bıiil "ı-;(>yc hir kazn • ü
gayrctle mııkam·le ctmP.ktt1ıı •e sii \•enn k hewdyle cesedi bir 
rj kalnıiyor . .Fnknt netice yok. ahını gotün. p tizenn duvar nk 

Nihayet Şiikrü soldan ya a-
ladJğı topla b~raber san siyan ınn.k suçiyle maznun 28 y ~ 
kal ye .JrLJıtuı.ğ'a muvaffak olclu. Veeahet ve do .. tu 17 ya ın l ı 

2- 1 gıı.ıip vaziyete gı~u sı- Hruxın ya.kalannm:lardır. Suçlu
ynh be a :lıla.r dah. zıyade mu- ı r ilk j 1( \ apl. rında uc;laı.·mı 
duia.ıya ehemmiyet v rerek hıi inkar otını• ıer, cina~ tfc hi r 
cumlrını seyrekk~'-ırdılcc. Bun· 
dan istifade eden lslanb•JI spor bılgi ve nliikala.ı:ı olnt..ıdt ; 1" 1 

forvetleri sık, sık r kıp kıılr>yi SÖ\'l•·ı 1 1 •rdır. fahkeme yak n· 
yoklama!~ fırsatını 11 ettilf•r RC da ba.< 1 a<.a.klır. 
de b;r türlü bcrnb ı i ~ e ulaRa
ınadıln.r ve nınc 2--1 Bcsiktn .. ~ın 

--o-

üstünlüğü ile bitti. T a,. la yüz" ı en 
Fenerlıalı.\ ~ d n<l,a 
A'iıntulj - 4 Reı1o'T tı.spor -2 Y 
Zayıf rakibi Bryoflu µor kar- Khu-ıdilı ldc • karacıh 1 

fil ·ınd.:ı es !ı b r i.i ün · k temin 
eden Altıntuğ maçı 2-4 kllZ<ln· lcağında 1 nwnarnd 
m •ğa muvaffak oldu rnn trfa.ııın evlathğı ücel 

ı.ll.rnıııd.lk! kız ba.b 1ıgım.ı ıt 
Fcnerl>a.Jıç.e - S SiUcyma ıiy - l elbi Pleıı. ;attır;mdan dola.yı ke>n-

Fenerbalıce stadının ikınci di ine> d 1 n trfmun ka 
ka:rs:lm:masını Fe Prb hçe ıle diş doktoru Fıkn ile kavga 
, üleymaniyc tal,ımhrı yaptılor ıni'l ve yüıuniı gmünU tırnakl 
mac.ın birinci dev:esi pek duı·
ğun ge~U. Sarılachrı::rtliler Tur- ariylC' yaral:ımıırtır. Yapıl n rrı 

rac.1...'l üzerine suçlu kız ynk.ı 
bamn ayağiyle an ak hır ı:myı lna.nı <>tır 
ka?.anarak devreyi 1-0 galip 1

•l • 

bitirdiler. -------------
İkinci devre üst üst.~ Melilıin. r 

attığı gollere mukab"l fırikikten 
bir sayı kazanan Sülcynınniyelı
ler sahadan 1-3 mağlup ayrıl
dtlur. 

ft' erbahçe takımı şu kadro
yu muhafaza ediyordu. 
1urat; Murııt, Hayn.ti; Enis, E

sat, Fikret; Turhan, Naim, Me
lih, Ali Rıza, Cenıil. 

l!.NELIK 
1 AVLIK 
1 AVLIK 
1 AVLIK 

TUrkly• ...... 1 
1400 Krf. 1100 Krı 
710 • 1410 • 
coo • ac:ı • 
180 • 100 • 

TAKViM 
Gawtasaroy - 8 Be·ykoz _ O 
Fencrbahçe stadının son ma

c:ını Galatasarayla Beykoz ta-
kımları yaptılar. HfJJR 154 GÜN 279 AY 10 
Takımlar: 

Glatasaray: Osnınn; F-aruk, 1360 
Aclnan: Musa, Enver. İsmail ; R a an 
Hikmet, Mustafa, Salim, Eşfak ffi Z 1 
Mehmet Ali. f 14 

B ykoz geçen haftaki kadro- ıı--

B. Teşrin 
19 t 

1357 

f)lül 
1.3 

sunu muhafaza. ediyordu. 
Oyunun ilk dakikasından itı

baren hakimiyeti temin cd n 
san kırmızı takım ilk devreyi 
2-0 galip bitirdi.1.kinçi de\ recte 
hızını büsbütün nrttıran Gal ... tn
saray B ykozu sıkı bir çenber 
içine aldı. Ve altı sayı daha ya
l arak macı 8-0 kazandı. 

PAZAR T ESİ 
Güncı öölo 

12.16 6.18 
6.02 12.02 
iftar Vataı 

ikindi 

9 ..... 2 
15.Jr. 
lm-.k 

Va • 

12.00 1.30 10.39 Eıanf 
17 44 1~.16 4.2A Vna f 

...--=~::.. 



GOZELLİK KRALİÇESİ 
6iR HADiSENiN 

1 

-17-
· - Şitliye kadar yürüyerek 
~, aava aluu. 

- Sen nasıl istenen. .. 
YMllkYu 

~günde bir bayan patronun 
~iri_ ohmğa be§lad•m Her 
~ nipnlamna i§imi tar 
it..~· Anlıyordum ki o ~ ne 
~ çabuk olurea, kadıncağız 
~~·Artık ya-

~edek mb&y oknl\UMl bitir

lı.. S Bankanın 11 jpmı imie, bir 
~ e.y staj için muhtelü §Ube
~e de}8ftmhrmış. 
L_' ~ ben gel~ niki.lı 
'IQ~demit. 
18;::--. Bu geri kaJme lera. hiç ü
-....aıyor musun? 
~:- OzWm.- olur muyum? Ne 
~.ki bir ta.kuıı nizamlarla bağ 

~ Birşey aoracağmı, ama 
"""llıl söyle. 

..._Ne vakit yaJ.a.ıı söyledim.? 
"- Nışanlınla ara.nıma biI'§e'Y 

lllı? 
~ Olmaz olur mu? asıl üzül
-~ de ıbu değil ımi? 
lbı? Ne vakitten beri taıuşrsı-

._ İki 1ıeneden beri. 
lba- Çok swıyo.t" musun? Utan

ca.nuu.ı 

- Sevmez 0188111 bunca yıl 
beklermi idim? 

Kadln her yalandan sonra se
vinç ve ferah cennetinin bir ka
tma. dah& Çlkıyordu. İyi niyetle 
oWuğu için bu yalanlarım beni 
de mıemnwı ediyordu. Bir gün 
bana. müjdeledi: 
Boğuiçine gidiyoruz. Hekimler 
söyledi, hem benim için hem ço
cuk iı;in Boğaziçi pek iyi gele
ceknıi§. 

-Yer aradın.us mı? 
- Yerimiz var. Selim beyin 

bir müjterlai dava parasını ve
remedi de para yerine evini ver
di. Yenimahalle dedikleri yerde. 
Den.iz kenannd& inıiş. Bir de kü
çük deniz hamamı varmış. Ora
da sa.na. da bir oda ayn dım. Ş»-1 
te yorgan buradaa götü.receğiz, 
kasvetlenme. 

- Raha.taız etmea miyim? 
-A, a! o nasıl laf? Artık sen 

bizim gelinimiz oldun. Sabah i
şine gider ak.şanı g~Sı. Ben 
ba.ftad& üç gün izinde alırım. Se 
lim bey beni kırmaz. Yabancı 
anahallede can yoldaşım olursun 
deyince :razılık gösterir. 

Uç gün sonra Yeniınaha.lleye 
taşındık. Selim. ben evde var 
mıyun. yok muyum? Hiç farkın 
da değilmiş gibi davraıuyor. A
rada bir kansmın yanında: 

- Ha. ,diyor. Nışanlın bugün 
lmıirckn telefon etti, Adana.ya.. 
gidiyormuş. Mektup yazsın de-

di._ Sellin bey, ne de olaa. bizim 
güveyimiz sayılır, ona.. bir bobça 
çamaşır gönderelim mi? 

- Ben karışmam. tkiniz ko
nılşun. Sen kaynana hanım sa
yılırsın. Bu işlere erkekler ka
rışmaz. Had~ bir bohc;a çamaşır! ı 
fakat yansı bay Mişon'a, yarısı 
bay Hacadora ! tabii üç dört gün 
3onra da teı:;ekkür telefonu alı- ı 
nır... • 

Mebrure hanımla ar:muı: iyi. 
Herzelerinden v32. geçti. Yalan
laı·ımızın salçalığını ediyor. 

Fakat Selimin gözleri ne ga
rip gözlerdi. Sesi de bir beılk&ı 
tonda. Baktıkça., işittikçe oir U· 

yuşukluk hissediyordum. Şuna.
rıklıklar1mın yerini manasını an 
lıyamadığım bir tevekkül alaıı4tı 1 
DEldun da yalıdan çıkmaz oldu. 

Birgün Abdülfettah efendi ile 
ablası geldiler. .. 

tzmirdeki uzak akrabalarııı
daı. mektup a.lımflar. Ne kadar 
uzak olsak, birbirimizden m. 
ka kimseciğimiz kalmadı. Son 
defııt dünya göziyle gö"*lim. 
Kmmız Nefiseyi bu hafta baş 
göz ediyoruz. Gelmezseniz gUce. 
:rıiriz. İki eliniz kanda olsa mü
rlivvetlnJze yetişiniz. 

Abdülfettah efendi işi!li, ab
lası ıhtiyarlığını öne sürdü. lş 
kala kalı). Zarüe hanıma. kaldı. 
K!'Ylsesiz Zarife hanun ister u
zak akraba olsun, ister dış ka· 
pının mandalı tek akraba den· 
sin rl~.can atardı zavallı. Selim 
kayUiı.z bir tavırla; 

- Hunlar gitmiyor, ayıb o-

lacak, bori sen git. 
- hen yalım nasıl gidennı? 
- Çc..ı;uğu da alır<:nn. 
-- O benden acemi? 
- Bayan Feriyi al. 
Bunu söylerken gözlerime öy

le. bır ~ baktı ki haDJeD ce
vap VEJ'dim: 

-- Lutiunuza t.eııjekkür. 
rim, fakat ben gidemem. 

·- On onbei gün için. Zaten 
ben de öbür gün Ankaraya gi
dec<.>ğinı. Belki yirmi gün kala
cağım. 

- Ya sol çekmecedeki dosya
lan ne yapay ıın '! l\fahkemıe bek
lemez ki. Onbeş günlük işi var. 

Niçin bu yalanı söyledim ? 
Bilmem. Daha doğrusu ni<;in 
bana öyle baktı. Bu Selim 
hem sevimli, hem korkunç. 

- Öyle ise ben size bir yol 
bulayım. Mebrure hanımın bü
roda işi var. gidemez. Sen 90-
cukla yalnıs gidemezsin. O halde 
dadı hanndan rica ederiz, o 
gitsin. 

- Sen yoksun, dadı hanım 
yok, kılcağız koca yalıda 
yapa ya.lırus ne yapsın ? 

- Mebrure hanım ona can 
yoldaşlığı. eder. 

- Neye etmiyeeekmipn, ba
ş.nnla beraber. Gündü.ı işJerimi 
zi görürüz, ikinıdi vapru ile ge
liriz. 

.Aıbdülf ett.ah efendi ile ablası 
çok memnun oldular: 

- Bizi bUyük bir yükten kur
tardınız. Nefiseciğimiz seni gö
ıiince çıldıracak. Zavallı öksili:
cilk bari sana olsun mürüvvetini 

.. tersin. 
goe (Arkası 1)(11') 1 

• BOKOi.AR ART.RMA VE BSİLT~tlEBDE TEltl& ' 
Evvelce •tılan TastılTUf Bonolariyle yeniden satıp 

çıkarıllln Bonolar artınna ve eksiltmelerde satli kl7· 

metleri üs.erinden temhaat olarak kabul olunmakta

dlr. 

lftTIRMA VE EkSİl TMEYE SIRFILEl\1 
Para yaine Bono yatlnnakla işinizi ct&ba k~ı.k '9'e 

karla yürütebilirsiniz. 

• VEP.Gİ YE MERASİM YOKTUR 
Tasarruf Bonosu almak; hiç btr merasim ve mii4küli
ta: faaleri hiç bir ver&i ve resmf tılbi değildir. Bunları 

bütün bankalarla şube ve ajanslarından, banka bulun

mıyan y•lerde malsaııdıklanndan .MiW Piyanaonwı 

resmi satış gişelerinden alabUlrsiniı.. 

• PARHIZ DAİMA PARAIJI!. 
Tasarruf Bonosu aldıktan sonra paraya ihtiyacınız 

olursa bunu derhal bir bankaya vererek ~ faiz

den yüzde yanm fedakirlık yapmak suretiyle her zar 

man paraya çevirmeniz kabtldlr. 

Bir )'il vldeli bir bono % 6 
Altı ay '"'deli blr bono % 5 
'Oç ay vi~li bir bono % 4 

F Alz GETiRiR 

Pıraızı aa amin olao mtat kasasında karla saklayınız 

Bir tasarruf bonosu alınız 

SfS 
E 
s 

ses hafka seyret
tireceği 

s 
E 
s 

hl< şaheser 
SES - SES - SES' 

Filminin ilk iraesi 
Miine11ebe tileŞeref Galuı 

JIEVLUT 
Esmer ailesincbı mernum 

kimyager Nermin'in ruhuı ıt
hafen Tcşrinievvelin yedmci salı 
günü Nişantaşında Te • ı ı}e 
camiinde mevludü ncb :i o , · • 
turu! ğlndan merhume 
yanı n w \"enlerin te 
ni aile i tarafından rica 
mektedir. 



Yazan: M. Sami Karayel ____ _ 

Deli Hafız, rene gtilnaeje-.. 
ladı.. Ve, söyleniyonlu: 

- Yuauf. sıkı tut kendini ... 
Ağalardan biri mukabele et

ti: 
- ibram, gene bir ~ ya

ptyor. 
- Yuslif, kap&nia b•snnnı 

aaptedecePn sandı. 
- Ben, lbıwnın ba ftılıl'-eileıt;i 

Di biliyordum.. 
- Nereden bUiyoftlun ajam? 
- Gelibolu gün!Şnde gör-

miifttim.. 
- Nasıl bakaya anlat? 
- 1§te pntQttin gibi paça.-

s.nnttan tutuyor ve böyle kı
c;mı havaya kaldırarak kapanı 
ııöküyor. Eğer fırsatın• bulun;a 
bir de kılçık atarak ha."ll?lını, ya 
yenik düşürüyor ve yahut önüne 
dört elli düşürüyor. 

- Ağam jyi öğrenmiŞBin bu 
eyunu! 

- GürefŞDleden uStuı olduk. 
- Doğru ... 
- Amma İbramın bu oyunu-

wıu k.imse yapamıyor. Ben. k{}y
cle bizim c;ocuklara tarif ettim, 1 
ya~adılar ... 

- tıihi ağam! Ç<ıculdan ba· 
.ralr, vaJJah ben )>ile yapamıyo
nb. 

- Needm at·aba? 
- Bu l'&Zİ)'*"tte inean miiva -

MDMini bulamıyor .. Eiı kiic:ük 
Wr llata derhal iMam mağlftbi

. yeU sürökler .. 
- Evet! Bftı, ~uklara ta~ 

bik ettirdim. Üstte bulunan 
df'.rbal gırtlMJa alt.md.aJrini ye
niverdi. 

- Böyledir zatf'll... 1nsanm 
elleri paça1a.nla olunca müvue
neaiz salır. Haamı bundan billa
tifade gırtlakla c:t"virMitir. 

- PeJcj IWAl yapıyor öyle . ., .e. 
- İşte diklla-te ~yan olan 

tan.fı burası ya!. 
- u.ta. aen ~ i8teMG ... -~ .,.__ ___ ., .,_....,.. ~~ oırmaı. 
- e..,.r.. lbnma SUbslkı 

) 1 uu taJrarcbm. o~ 
.....-.. Ben ele fınattuı iatifa
_,.~hıntum. Fakat muvaf. '* a1emp9ıfım. o, birden kJÇUU 
llir um libİ bavümchnp di-· 
..W. 8't -6er benim müvaae
..._ bcllllılardu.Ben WhHJrelye etil 
..... BUmeomriye kapan sö
r t'D"Cltl. Avanak bir pehlivan 
da ohana bir de lrUçall yer ta
mmı olur ifi ... 

- BUU. Ymuta ae J&

~ 
- YtllUfun 11.,..... yii.te 

Jtiıt lllllHDlk .. 
-Oıie ~ .. 
- Ymur, bir di tmı bk;lja 

ı' e•em••oluriıt. .. Aaulme-
l'Mllanf..._.dıs. 
~ Dlılaa i.Ji.. Y...t W m-.. 

.. ,. ... olur. 
_...,...,~Yu.. 

• J , ...... ,...,..,. ...... 
nt.u ... pelı)ivMldlr. 

J)edi. 
9'oaa Y.uf, bnmmm alell -
~ oyununa ,..., kalm•l*J. 
......... 4leti mi ••iP& ~ .... 
--~tutup b•-nllU 
...... ne t.lim eder miydi? 

Ywf, M"l'•o ~ 
Jpadm biüHfade ~&
,_ ...._ llinleDtıiJe haznnbn ..,_... • ........._.ve kendi-
am ....... .,9 ~ .-.. -Art* ptWt falan maaevn 
• bimMmpı. Eğer hasmı bi
nz daha~ alta cfi.,....,... 
f;i. 

y usul, kiiıı;lik bp !NJI bir 
IDaaeVJ'& yapacağını semritti. 
S'eıhllreJe di....,._. .. kapa
nı hntaltmak istedi. 

Fakat meydan Mlmadı. Yu
.W, ikinci bir ~ bavalna"P!tsj.. 
le kapandan aökWdü. Ve, öne 
doinı bydı. 

İlle tmı Pndi Heewete~i•in 
ataeağı kılçık nmam idi. ~ 
let ft!l"8İll Yusufun göYdesi a
ğır oldutundazı kılÇlktan evvel 
Hergelecinin önüne dÜlllDÜŞtü. 

Deli Hatu, gayri ihtiyari ba
iumılb: 

Fakat bir tesadüf eseri ola • 
rak kılçık yetişememişti. Yu • 
IJUf, Hergelecinin önüne düşün
ce fırlayıp kaçmak istedi. 

Fakat Hergeleci, sür'atle ye
ti~ Se.ğ eliyle Yusufun ayak 
üleğinden yapışarak çekti. 

Yusuf. bu köste&le diz üstüne 
düştü. Hergeleci, blrabııycr • 
du. Hemen ha-nmı yıeti.şti. 

Yusuf, koca göNe&iyle Çil°' 
pnıyordu. Fırlayıp kapaalr ia-
~rt--ı u.ı-:- · ıra ...a. -a-svauu. JUU IJD_Jl&lMM, m--
plecinin demir pençeteri Yuau
fa Y•paşmlfb. 

Y~fun phla:mnelan para 
f'tmeı.J.. Hergeleci, hasmını bağ
Ja.nuştl. Şimdi Ya.af, altta, 
Hel-g~lfoci üstte idi. 

yer ytlDes cl6ndt1.. Bir banak 
bMkıeiyle hasmının iizıerine sar 
meden •nnaya lt9Mk istedi. 
Lakin az kalma majUib oluyor
du. 

Hergeleci h881Nna bir teN 
gırtlak V\U'mllltu. Yu.uf güç 
kurtuldu. A. kalılla açılıyordııa. 

Deli Hafiz. yiae kabk•hayı 
Jııub \118: 

- Bak Mle, l'l YI ıafua hali-
ne.. 
Ağalar da gtllttyordu. Keyif

leri yerinde idi. Ağalat'dan biri
si dt: 

- YU8Uf bbim küçBk n l ge.. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nural}I, Kınlıldl. H 11111/in Aj/nları derhal lte•er 

lcabanda sOnde 3 kate ahnabllir, Her yerde pullu kutulan ısrarla isteyiniz. 

liyiDel1~~=:~~, . f RADYO PRDGRAMI ~ 1 lstanbul Belediyesi Uinları 1 
- Öyle ama, az kalsın yıne -

gidiyordu.. 6 B.Teşrin 1941 . Kaşımpaşa - Hahcıoıııu yolu üzerinde bulunan Kafesct Bekir camii-
Dedi nın kesilerek tamiri .iti açık ekalıtmeye koaulmUftur, Kefif bedeli 799 
Koca' Yusufun taraftarlan 7.30 Proeram 19.15 Mttı.ik 1ira " kuruş ve ilk teminatı 59 lira 91 lmruttur. K.f'fif ve şartname Za-

meyustu. Gür~ balJhyalı epey 7.33 MCWk 19.30 Haberler bıt ve muaınellt müdürlüiü kalemi'nde töril)ebilir. thale 13/10/941 Pa -
bir müddet olduğu halde daha 7.t5 Haberler 19.45 Serbest ~i «ünü saat H de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk te-
hala Yusuf, hasmına bir .,eycik- ı.oo Müzik 19.55 Müzik mınat makbuz veya mektupları, ihale tarihniden sekiz ıun e..v~ Belediye 
ler yapamamıştı. 1.45 Evin ıaati 20.U Radyo Fen U;lcri müdürlütüne müracaatla alaeaklan fenni ehliyet ve 941 yılına 

Yu8 uf, Adalı Halil ile güret- * pzetftli aıt ticaret odası vesikalarile ihale günü muanen saatıe Daiınt Encümen 
tiği zaman bundan, iki misli can 12.30 Program 20,45 Müzik de bulunmaları. (86ı!) 
h boğuşuyordu. Bugün ise eli a-

1
12.33 Şarkılar 21.00 Ziraat • • • 

yağı tutmaz o}mu,tu. 1 12.45 Haberler Takvimi Beledl7e motörlü vesaitinden hurdaya çıkarılan 250 adet ehe ve 190 adet 
Hat.ti, Yusufu tutan Şumnu 

1
13.00 şarktlar 21.10 Müzik iç Jiştık kapalı zart uauliJe arttırmaya konulmuştur. Mecmuunun tahmin be I 

ağalarından Haaan ağa ki, . bu 14.00 Müzik (pil 21.30 Teımil deli 9035 lira ve ilk teminatı 677 lira ~ kuruştur. Şartname Zabıt ve Mııa-
ağa, o vakitler Şumnuoun en * 21.tfi Müzik mellıt müdürlüğü kaleminde ıörülebilir. ihale 13/10/941 Pazarte8i gı.imil 
7.engin ve ileri gelen ağaJanndan 11.80 Prosraa 22.30 Habea·ler saat 15 de Daimi Encumende yapuacaktır. Taliplftin ilk kminat makt>ıu 
biri idi. YU8uf, onun çiftlifinde , 18.0ll Mtızik 22.45 Müzik veya mektupları ve 941 yılına ait ticaret odall vesikaları ve kıtnunen 
miafir kalırdı. 18.341 Faal 23.00 Kapama iouı lhımcelen diler v..al.k ile 2490 numeraıı kanunun tarifatı çe\~n-

Haaıaıı ağa, yanında bulunan • huırlıT&caklan tektif mektuplarının ihale pnü saat H de kadar 
ağalardan biriaine: DIUMi Encümene vennelert lbımdır. (8037) 

- Yusuf, umduğumuz gibi PUDRALAR 
~iyor bugün .. 

Deyince, aA: MODASINDA - Bu, EPJerçeli c;ok pehlivan 
herif?. 

- Öyle ama. Yuauf da hiıf y • f L 1-t.d b• 
gü~ yapmadı, g\in4i hep ~ 8ftl Ve 8VKa a 9 lf , 
ram yapıyor. 

- Teqs geliyor giiret •• 
- Görüyorum.. Ewrçeli tet'll 

gUreşc:i. .. 
- Ne kapanda bir,ey yapa -

bikli .• Ne de ahta!. 
- Bakahm ne olacak?. 
- Güreş ttza.yacağa. benziyo.r .. 
- Yoksa ba.fka türlü mü ola-

cak dersin? 
- Buna imkin yok .. Yuauftı 

yer.emez o .. 
- Ama, 9ir kaç defadır ukal 

aın gidiyordu . 

TEBEDDÜL 

-ca. ..... ,..ı .......... 
VMİ bir' ~ toWt lrit' 

gi.NUil: verir. 

Dedi. tabit duna ve ille parlakbk izi bl· 
Yusuf, hakikaten küçük bas- rakmQan, bir sW ıem ,....... :rmt 

mından yıhnuJtı.. Neler yapby- bir pudra Wlm~ır. 
1& hepsinin mukabilini hem de 
tehlikeli olarak butm111tu. 

Yuuf, hasmının altta daha 
tehhkeli olduğunu semıişti. Ha
kikaten Hergeleci, müthi• altçı 
idi. Ekaeriya h&B1mlannı altta 
olduğu zaman yaıerdi. 

Hergeleci, altta olduğu • -
man h..-mlannı hep kılçıkla ~ 
nerdi. Onun kılçık oyunları ~ 
hunlu. -Alda gelmedik yerden 
bir llılçık yaratırdı. 

Koca Yusuf, Ullta bir pebti· 
van olduiu ciheUe küçük hasmı 
nın altta ve, Uatte fevkalide ma .._ 11m; lpMb ....._ .. 
bir olduğunu anl&mıfb. Hele , 41ıefa 18tirllail • .., .,. en ._ 
haamllllll altc;ılığı daha siyad~ fUdn7ı W defa kNma UpOla ile 
tehlikeli idi. Yusuf, bayatı müd ~ ~ He~..._ 
.a-tin k ıt '-- dan - l ....... w.-- -~· -- ... u. ce .. u -:-~ oy e ..ı.ce arqbrln8Jan ....,.. 
~· gorm~tı. elde .._ 118 aMaJ. ~ mtlel-

hu bumı altta epeyce bofwj.. 111 ı ınm ......_. ......,,.. Bu ,.. 
bilar .. Yusuf, alttan kallriıU aı Tellalca ........ ~ 119rt111 
ve. tehlikeye~ ~in çır-~ w ,.. ...._. ......... 
,andı. ,. - •• .... QMnhe, .. 

Nih&yet, bir kol bulua ile mt wflılda -...... dm8D aefM 
kurtuldu. Fakat, fevkalade hırs " sGael bir ,.. verir. .._. 
Janan Yuauf, ayağa kalkar kalk- w 19ilnunla w hatta lll'l•e&tel 
maz Hergeleciye ani ve gayet eDdlnh• parlak ~. 97lnl 

bi . Kat,, Tok•loıı'l pudramı "'" ·--sert . r ~. gırerek ~a- im ııtm•oma bir ,oı ~ t.u-
tır büker gibı bükerek hum•m lllln1 ve .-Ullinl Nbf9der ...tm 
altıM alıverdi. lllillnlzi ... earJbenia:l bir k.t dlllla 

Yusufun bu hamlesi çok ani artıtırnımz. On muhtelif ,,. ;,eDl a
olm\lftu, Hergeelci, mukabeleye llp renkte olu TokaJm pudı !• 
meydan bulmadan hasmının at- •irim intihap edinb. 
tına düıpnilftil. 

Yusuf, hasmını altına alır al· 
JD&F sarmaladı. Ve, bekletmeden r-----------., 
ldbıteyi de doldurdu. Yusuf, u - A•llerlllı itleri 
ıaın ayaklan \.\PID kollarile U. ~ _ Jllllll iyice künteye l&J'IJll§b. 

1
._ __________ _. 

Hergeleci, künteyi yer yemez ttllküdar ukerlik tubesinden: 

1 Devlet Demiryolları ilanları 1 
Muhamm<n bedeli Ul.000 lira olan 500 adet muşamba pardesü 14.10. 

Ml 11alı ıcünü saat 15.30 da kapalı zart uaulile Ankarada idare binaaın-
da satın alınacaktır. 1 

Bu İ$4! atnnek lstiyenlftin 1200 liralık muvakkat teminat ~ kanunun, 
tayiu ettlti vesikalan ve teklillerini anıl eün aaat ıuo za kadar komt.- il 
,.on ttistitıne vermeleri llzımdır. 

Ş.rtamnt'er parasu. olarak Ank;anaqa ......... ~ lfvd9r ! 
~ ~ •• sevk IC!tliilnden dqıblacakW, 1110 

Bir Daktilo alınacak 
~•rll Velıllllllnd~n """'* teiMnltı "1n müMbella ile lndtiace b•lir ltir daktilo abna· ı e.-... 

kR tı WtU~ olanlara &Ostereteklerj h1•k•&e ..-. üem veri-
leffll~. ~ 

tının.. 15/X/18'1 çarllUJlba tünü aat 15 te Vtıkimk binuında 1a
pelacaktir. 

Taliplerh> lf/X/lMl tarihine Udar bir dilekçe ile Veldlllte ınüra-
cuaUarı Jhımchr. (7182) c8'100> 

!'• ı'!:e !;ac~~~!o~!~'!~!~!!~e: urnal 
eııııı~ oatanlmıftar. 

2 _..... llubamınen bedel •lf.~ ntuvakJı:at ~t •1.200> lira ohap 
eksiltmesi 13 Birindteerin 1941 Pazartesi ıünü saat .. 16> da Ankarada P. 
T.'t. Umumi Müdürlük bl.naauıdaki satın abna komisyonundll yapılacaktır. ı 

3 - istekliler muakkat teminat makbuz veya banka teminat meıctu-! 
bile kanuni vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı z.arflarını o ıün saat c llb e I 
kadar mezkill' komlayona verecelderdiı-. j 

4 - Şartnameler Anlatrada P. T. T. LevHım Müdürıntünden tstan-
bulda P, T. T. Levazım ayniyat depo1t1 muhaaiplitinderı bedelsiz olarak 
verilecektir. •8890> (8412• 

Toplıapı Maltepe•indekl astın alma 
llomlsgonundan 

Topbpı M9ltepesindeki askeri atın alma komlsyonu ihalele,-i 6/10/ 
1941 de Harbiye Yedek Subay okulunda yapılacaktır. Buırtine kadar fü\n 
.men ve edilettk olan mtınataaalar için mezkür günden iübaren taliple
rin Harbi;redelli Yedek Subay okulunda Askeri Satın alma komisyonuna 
llriİl'aC!Mtlan. (1813) 

geriledi. KUnteden sıynlıp çık- Şubemizde uyıu.ı ~edek pPde 

ma.k istedi. fakat muvafak ola- tetmen 41828 1ı:a71ı numaralı Hti9e- ---•••••••••••••••••••••111;ı 
madı. yin Avni oihı MehJMt Muhtar, ye- TÜRKiYE CÜMHURIVETI 

Er.erçeli ağalar, Ş8.fırdılar.. 

1 Nefesleri kesilmişti. İşler fena dek piyade aıııetmen 28367 kayıt nu- z R A A T B A N K A s 1 
gidiyordu. Yusuf, hasmını bir maralı Mehmet oilu ihsan, yedek 
ça.pr~ bükerek altına almış
tı. Şimdi de künteyi doldurmu, 
aşıracaktı. 

YusUf, nihayet kilnteyi astı. 
Hergelecinin ayakları yerden 
kesilmişti. Fakat, kurnaz Her
geleci öyle bir vaziyet almtş 
bekliyontu ki, bu hareketin mu
hatırwnduı kaçınmak mtif,kill
dti. 

YWNf, humının vaziyetini gö 
rilyordu. KtiııteY.i 8.l}lracaktı. Li 
kin, topuk kösteğine yani elle
meeine geleceğini gördüğü için 
künteyi bir tUrlU af!ramıyordu. 

'Hergeleci, ayannda duruyor
du. Yusuf, künte elinde hasmın 

piyade teimen 42382 kayıt numaralı 
Ahmet oilu Hilmi, yedek pi1ade as
~en 21179 kayıt numaralı İ!Plaıl 
oilu Tahir, yedek top(U teğmen 44-
827 kayıt numaralı Ahmet Şükı u 
oğlu Ahmet Nahldin derhal tube)'O 
müracaat .uneıeri. 

• • • 
Usküdar askerlik ıubesinden: 
Avaklplert meçhul kalmış ola:ı 

tüfekCi usıaları İstanbullu 308 do -
tumlu ve 334Q8 kayıt numarah Tev
fik oilu Mehmet Hakkı ile 300 do
ğuntlu ve 33414 kaY'ıt numar.ıı Ri
zeli tdr.ia ojlu Alinin derhal 1Ube1e. 
müracaat etmeleri llzlm ıeleceii. 

ayarını bomıak için çal1'tı. Bir••-• 
türltl muvaffak olamadı. 

l[aruluf tlıribl: 1811. - ~ 100.080.00I Tün lirML fJlabe .. 
Mana 9dedl: -

Z1nl vo ,,_,. 11 ... 11evı ba•k• muaMelolerL 
..,.. blrlktt ... leH 11800 llra lkr•mlve v...W.. 

.... Beolreenda kulnberab Ye J.lllbanıZ .-n"UI Mubannda -
• IO J1rM1 buJUW11n MDede t cWa eeldleallr .lnlr'a ile ....... ki 
..... tin ........... 'wktlr 

·· · - ...... 1I0 . •40 ....... . .. - . ..-. ,.. ....... . 

l'ejri!uı .Vo . ;,7 :·. · r:: C. 

Artık kan <lökiilm~in! istemi- kalmı9tı. Bazı!an V 
,yo:-du. Zat.en l• t'l'manfeMııa ile Savletin ara;\ açılc:bfml 
füvamiilmülNde unun tar:.fını ler. Fakat ben Vasm~ 
tutuJu ·JıNı Ba.ıalar İngiliz da- dan bir gün bile ay 
va.sına taraftar olduklanru göe- lan Sultan Aliden buDUS 
tennekten çekinmemeye bql.. ifttim. 
mışlardı. VIMWINl8UJ1 hali tbnicll 

~ mött.eftk Bu ümit 1ranın cenn 
---· . ı . kın İııailiz1ere kartı eri" '~erma.uın. e ~ r 1 ~ • feC8ii kanaatine da 
~ ~tipm Şiraz a gitti ... Diğer taraftan lngiıizled' 
Vali İhtipmı da lrazwwnaya rindeki lruVfttleri fiıVlll' 
ID~ olunca omı Sa.~ yanlar yüzünden m~ 
JenDe ilham olarak tayin etti. miyecelderini de umuyo* 
Bu haber Mehmet han Kqgu1i PalWde · bir ~ .. ~ 
lrabjlesi tanôndan duJulunca ~,,.. ranP. ~ 
-bu ut Savletia ..tm dftpwnı = ~ ~"8 
olduğundan Ye onun ~ _ .... ,,e L....-h 

lertne zıate iştirak ebnemit bu nımı,tı ve bunu .ınuıu 
lunduğund:n- 600 kişilik kuv: ~e ~iliyorJard1. 21 e~IUl~ 
veti ile derhal İhtişama iltihak ter~ssal~n:i; ,.~ ~eyh . iı 
etti. Hatta Savletin kardesi olan ~aıyetlerıncıckı 400 .. s 1 
Ali H . . . · ıle Şah budak mevkime 

an bile kabilesınden ayn- ve 0 d Za" Kadi F"' "'" 1arak küçük bi k tle Q; r a ır r ıaı· .. 
daki kuvvetler~ il~;:ıc e~ı::. tular. Bunlann niy~t! bit 
Bu darbed adı k' K hede akdetmek, f ngılızl 
"~illk ens· sonrp _r ı ıva- laşmaktı. 

m1111ı1u , ır ersıye muta- M 1 b. k d ha -· 
tm ld ese e ır ere a ... 

vaat e eye razı o u. ed"ld" b 11 • •• "iııc.:il 
Sa. •l N" o· ,, za ı ı ,.e ,• n yuzt 

\ _et, . asır ıvan ve • as- bir beyannamP neşroıundtJ. 
~us şımdı ba.'1 başa vererek ye- beyann~mede fnının bi . 
n~ bir _taaıTuz ~arar!9:'tırdıla~. duğunıı. tngiliz km'Vetl 
Şı~ ~~rmda.kı İngılız ~e~z~- ran topraklarında ancalı 
lerın,ı ıstıh~af eden ~u ye~ı ıtt_t· sala yoHarını ~rbest bU 
fak 29 ~ıra.nda m~ferıt bır1 mak iı·in ha~ır olduklatl 
te~ye hucuma geçtı. Bu te!l'! edilivordu. Avni zaman~ 
~lann araauıda bul~~~yord~. lara ·karşı hi~ bir harektC 
Hu~um onlara o~ kı,ihk b:r pılmayac:ı.ğı da tekeffül o 
zayıat;a ~aloldu ve tamfımız - du. Bu tx•yanname bil<' 
dan bıc; '!ir mı:ar~ sebep olmak- dan mevJdinde tahaşsilt 
sızın gerı çevnldi. kuvvetlerin harbe ba.zırl 

Bütün kuvvetleri Kenarıreh- na mııni olamadı. 
dara. ricat etmişti. ONdaki k~- lngili?.ler onlara geri 
rargahta Kaşkaylılaı·la Kuru • elrini ihtar ettiler. Red 
niler .arasında kıyamet kopu • alınca 29 temmuzda 
yor, bunlar kabahati birbirlerine düler. 
yükleyerek bağırıp c:ağırıyorlar· tık ~."teşrinde Savle 
dı. Biribirlerine küfür ediyorlar, bir kere daha avalrlandı 
bı~larla aaldınyorlardı. Na- 1 da 1!Y.l0ki'1 kacbr tokl 
sır Di\'&D da Savletüddevleyi karşı lhtiı;am ile Kıvaııdlll 
kabe.hattl ~l,un)u. Nistr ~uvv~tJ~ri vardı. lht~ 
Divanın gönderdiği bir memuru sine çok gijvMQ~ 
Savletin adamları öldÜİ'müslU. 1 nhı S~vlettirlltevlenin 
Bunun acısı ile iki reİR .araşnırla ı ~·ftakiyetlerine 1'tbeP 
şiddetli mün~aşalar zuhur etti. I ti Fiııİz.~bildı mub 
Vaıunusu ne yapacağını bilmj,. Kıvamntmük İhtiıfamın 

yorJardı. Biitün muhripleri Bu- . na ko< ttt ise de geç 
fire gitti ve Kasrunilc>r yiiklerini 1 SavletUddevle Firuzl 
hazırladılar; yumnıklarım sıka- di. ihtişam caıunı ~r Jı 
rak, küfrederek bir toz bulutu Ravlet lr.mın en eJ>ki 
altında. memleketlerine doğru malda marnf olan bu 
yola çıktılar. rar ;ıhnı füın edildi. 

Savletiiddf!1'.lle?tin tK'faiHe Pt>nıj tarafından bir ku 
itimadt edilince &ıvletin orduSUJ! 

' - Savletüddevle Ranıkeb:ae ! ra~ firarlar baş göett;rdi· 
doğnı ricat ederken yanında ken . raı;mcn son derece ~· 
disini takviye eden VMmusdan m~~~ de_ ba.tla.dı. 1' 
be•ka kuvvet yoktu. Bunun U- hır umıtsız bir halde 
zerine İngilizler Kenanrehdan yor, qarp•şıyorlardı. . 
da iıtl?}ll ettiler. Bu işgal sıraeın- ~Jıt.ra bır. kac: d~~a t.P~ilO 
da Savletin taraftarlaı;yJe 7 ve Jar mı teklıf etmu,;i<·rd~. 
8' temmtu.da bir muharebe cete- laı·ak Savlet askerlerı Y 
yan etti. Bu muharebenin Sav- hücumA gt'Cmekteı) 
lftin iklbetüıi tayin edeceğini aey yıprna~ılı_r .. 
7.8.llnetmiştik. Ç\lnktı S1tvletUd- ~avlet t:ınımı~e. iffbı 
devJenin yamndıı. taraftRrların· I halde firar l'!tmıştır. • 
dan ancak Uçte biri kalmış, öte· ı VOB>»MSıtıı !tand<Grı ç 
kiler savu~muslardı. Vasmus ~k batnna ka 

Savlettidd~lenin adamalrı ikin!•itef:;~in sonl~ın~ 
cesaretle döğUştüler ve nihayet ~u:;~~kı ku'._'Vt-tle!'lmız 
Kaşk'ayın ba~dıca .şehirlerin •

1
1':erılerıne Jogru nufuza 

den biri olan Firuzibid isti!Qa • ladılar. 
metinde ricat ettiler. Savletüd- 20 ikind tccırin günü 
devleoin bu muharebede ikibe- da bulunan Vasmtı&a Bı 
tini tayin edeceğini ümit eder . gi!u: mevl.i kumandıli1 
ktm thtişam ile KıvamülmWke biı· mektup gijnderildi. fJ1I 
güveniyordu. Onlann Savlet kuv 1 ttıpta şu haW,-r wrHiyord9 
vetlerinin ricat h'ltlarını keae · I Almanya mağlup o 
cekJerini tahmin ediyordu. Fa-! milttefiklerlc b ir miitap;: 
kat bu iki reiı:; sahaya çok gt:c: I detmi3tir. Eğ.-r \~asmus 
geldiler; ve nedense Savlet kuv- 1 giin 1.nrrın<la 'Bufıire ya 
vetllerinin gerilerindeki bazı ı yakıp f ngiliıı: maka.mm~ 
nakliyeleri ele gt.~irmekle iktifa olurN& kendisi memleket·rı 
ettiler. Ancak -yapılan h;rar v~ rfı • ;ıN•ektir. F.ğeT bunu 
tazyik u~erine- Savletilddcvle · ı yacak o!ursa yakalandığı 
nin peşine dilştüler \'e Firuza- harp eairi muamelesi gö 
bad vadisine yakın büyük bir i tir. ~ 
mfuıademeye imkin hasıl oldu . Vasmua bu mektuba kSJ"Tı 
Savlet iki giin takip edilmişti: mühlet istedi Bn mü~ılet ıJ 
bir gUn geri döndü ve kahraman disinc veHlrU '"" tıihnv•} 
ca döğü.şrneyi kabul eden Sav - cevabı 13 birhwi karuÜıd 
letilddevle bütün bir gtln iten- Ji7. makarnlarınn vasıl oldll 
di kuvvetlerine çok faik kuvvet- ı mus r.evabmo;; diyor ki: 
lerle Qarpıştıktan sonra· yanın - tngiJizler k~ndisini İran 
daki sadık adamlannın hepsini ır.akJaşmaya dn-et etmekle 
kaybetti. Hemen hemen tek ba- nın istiklil hakkına tcca~sJt 
şına ve acı acı ağlıyarak bir te- yorlar Vasmus; ancak hiw 
peye iltica etti. t " d · aJ w • •• .ı i!1 m en ao3g-ı emır u .. Pr 

1 Va.smu.sum ümidi ve iaron reket e<lebilir. Ancak Beı 
Savletüddelenin yanında hic bir habeı· olamadığı içbl 

Mehmet Ali Han isminde birisi tarekenin inkıtaa uğrayıp 
v.arclı. Bu adam lngiilzleri mağ-ı mad!ğmı dal i b:'ememek 
lfıp ederek Sa\·letüddevlenin sat Voesmus ken<lisini esir 
vetini iade ederek bir kuvvete için yapılar.ak her "e"in de 
sahip olduğu iddiasında idi Sav· ı· nın hukukuna bir teca"11' 
let onunla iftihar ederdi. cağını ileri sürüyordu. 

Sa vlPt bu Mehmet AH Hana O devirdt> bövle bir ce,rıP. 
küçük bir kuvvet topladı. Emri- ıtlnç ve abesti: Anl&§ılıut 
ne verdi. lsfahan yolu li7.erin- mııs bUtün tesebbüslerinil1 
de Abideye doğru yola yollan- liyctinin, P,)Tetlerinin ~ 
dılar. ,)lehmet Ali Han bir ~n tiğini görm ... ·l~ten müteVeP 
Savlef~üddevleye kc;>l}up gelerek yeisle Myle sn.<'rnaJıyordU· 
S!r Persiyi mağJiıp ettiğini ha-, Bununla beraber ceva 
ber v ~rdi. bir kac: hafta geçince V 

Hakikatte bu küçUk ku\•vctle-
1 

esir olmaktan JrurtuJpmı 
rin ı 9."!"p::.şrnasından ibaretti \•e nı ve k<>ndisini saklıyaca~tı 
KaskayhlRr:> ·biiytık ümitler ver l:ın fena mua~eleyc ın:ı.P""" 
mişti. Sonra takviye kıtaatı Sir 1 rakaca;ım aniaşımtı. ...., 
Peniye yetisti. 1 .Nihayet :\·asmuc; y.ıınnıır ~rseieçi, bir ön kazığı aok

mQI, arkadan da baenunırı aya
ğııi altta köateklftnit 1Nıkli -
yordu. 

Yusuf, nihayet künteyi bo • 
flattı. Ybıe sarmada kaldı. E -
fer Yusuf usta bir pehlivan ol
mayıp q acemi bir pehlivan ol
muş olaydı. Yüzde yüz kendi 

DOKTOR-

HAFIZCEMAL 
Lokman Hekim 

4 ..... 1.- Llnlak 4.- Ln, 100 _. IO L....... .... U.. 

··-·~· 

Beş hafta hidiŞ{'fd~ gecti. S.v · ler r..dı•f!tt halde frnndan _. 
let elindeki kuvvMlerin ltifıwet- rn'~ 't'i.i'"kiycye iltica etJlle9·· 

· sidiğini gö~rek blr kabileden ral' verdi ... 
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