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G0NL0K SiYASi HALK GAZETESi Her yerde 5 kuruş 

•• •• •• unu un 

"inin bize 
beyhude 

biz hiç bir 

çıkan Curen
i Sovyetlere 
sırada harbe 
pek münasip 
tarihli sayı

etiın:izc dair 
alede evvela 
anında açıl

ı etmeğe ça-
rcşli gazeteııin 

ere karşı harp 
! ilse imiş Sov
başına. büyük 

!armış. Gazete 
arda bu muaz-

Kahraman d.-nizcilerinılz, dün Tuhsimde yapılan geçit reı;ıninde .... 

Giizil t,1.anbulumuzun kur-ı 
tuluııunun 18 inci yıldönüınü 
dün şehrimizde gündüz ve gt>ee 
parlak şekilde kutl:ı.nıruştır. Dil 

sabalıtan itibaren hu mes'ut yıl 
dönümünü kutlamak maluıadi
le şehir ba.ı;.tan başa dona~ 
bulunuyoruu. Halk saba.hın ..-. 

kun saatlerinden mera.sioun 1ô
ra edileceği Sultanahınet ve 
Tak.sim meydanla.riyle. " askeri 

(Sayf• 2 ıUtun 6 de) 

k daha takviye ~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ize kim garanti 
.. taarruza geç
ç · e olwn ö
i.,/ 

Mr. Çörçil 
Hind ordusuna 

hitabediyor: 
• 

1 
r. Şark cephesinde . 

J-!iarekatın 
ı ~ülasası 

Şimalje 
Dün, Ahnao ve Sovyet 

kaynaJ<ia.nndan gNen tel
gra.flara göre, Şark Ceplı&
sindıeki ha.relrat şu 8UJ'etıe 
hilla&ı edilebilir. 

Merkezde 
Londra.dan alınan bir ha- ( 

lıeuleıı a.nl~ılıyor ki, Rus- ( 
yadaki mulı:ıreheler yooi bir f 
safhaya girmiş, Alınanlar 

gen-·· .,:ınaı, gerek """rke<~ 

ve gerekse oe. uu p cephelerin 1 
de tazyiklerini arttınnışl:ı.r -
dır. 

İlmen göJıiniin ceııu bun
da, Moskova. ı;imali garbisin t 
<kki Ostn<ıkov istikanıetiııde, 
ı;i<ldt>tli bir Sovyet mukQ- f 
~-tine raWıren, bir Alman 
ileri lıarelroU lraydolunm:ı.k
hldır. Ostaııkov, ı;lmal dmılr 
yolunun miilıbıı gcçlt.lcrhıdm 
biridir. Bunıda ya.pıla.n lıa.
rekfıhn heOOfi, Mösk.ov&yı 
şimaJde.ıı ta.yfktir. 

ı lillhver propa
~ . n hepsinde ıı.y
~:tti yo . Sovyetlerin bir 
~- 911,•cal< kadar zayıf 
~ etmemiş olması da Sov · S: hesabına kaydedilmesi 
l~. gelen bir kabahat olarak 
la,,. '""liliyor; Sovyetlerin sil:ilı
~~ bir cins.yel oluyor ve 
~ ara kadar kendisine mey
llit- ~erilmemesi ~ükredilccek 

"H lnd orduları, 
büyük Britanyalı 
arkadaş/arife Nil
den Hazerdenizine 
kadar uzanan sa· 

Klll'Sk isWcumotiııde taar
ruza ~ Alman kıtalaı-ı, 
Sivasropol - Moskova demir
yolnnnn ınilhim ııoldııla.nı»
dao biri olan Orel'e kad.v 
.,. tenwJğe muvafla.k olnnıır 

Şark oophttıinde son "'1.reı.B.tı göst.ırir lııuita 

& ı..ah eseri telakki e-.liliyor. 
s'~ııı de aklımız bu muhake
ı.:;ıe llrnıiyor. Bir devlet için en 
~ vazife vatanın müda
ltt n· temin etmektir. Sovyet

l 
lardır. AlmaDlanıı Kursk 
ve O~'dekl bu hamleierinln 
Moılkovayı lı&hdit mıı.k....._ 

) matm bulundu,.~ aynı tıııı
J grafta kaydolunrnuşim-. AJ.. 

Alman tebliği 1 Sovyet tebliği - -,r- _, 
/,ada birlikte 

~rliği bütiin gayretiyle or- savaşacaklardır,. 
t~ u takviyeye çalışouşsa 
~- usu Alm.anyadan ba.ı;ka 
~:!l bir harekette buhınmuş 
;:udi~. Ha.m bu silahlanma. 
~~ınde Alınanyaya ye~ 

Simla, 6 (a.a.) - Milli Mil 
dafaa meclisinin ilk toplanlısın .. 
takip eden gizli cel~ esnasında 
General Vavel, Mister Çörçil'in 
bir mesajını okumuştur. İngil
tere ~vekili bu mesajında şöy 
le demektedir: 

ma.nlann Orel'I ~ 
sonra Toula şehrine ~ 
lıa.rlıkete devam elmelert 
mııb•-... """""'" _...,. gv.~..,,or. 

Cenupda 

Moskova 1 M rkez 
istikameti cephesind 
üzerinde 

1 

muharebe 
inkişaflar 1 şiddetlendi 

it ,ıs; hiledir. oÇUnkü aynı hız 
• ~ ile si!Ahla.nma işine gi
.~~ okıa.yw membalannın ge

l% '~ne ve tenevvüüne, nüfu
~a Uıı kalabalığına nazaran Al
.!i~~yı geçmesi llzım gelirdi. 

"Harbin ilk ııenesinde Hint 
ordusuna lüzumu kadar asker 
ve teçhizat bulmak mümkün de
ğildi. İkinci harp senesinde bir 
miktar malzeme bulmak imkanı 
basıl oldu. Üçüncü harp senesi 
zarfında muazzam harp malze· 
meı;i, en modern ve en tahrıp 

J)(r Berlin telgrafı da Al
man tayyarelerinin cıeı:ı.npta 
&t.ak lhmnla.rmdan blrini 
şiddeüe bomlııarıdmıan ettik
lerini bildiriyor. Ha.rirottan 
Sivastnpola lmnelrte olan de 
miryolu boyunca Ud 1ııraf 
kuvveüeri anısında ı,<iddeW 
~ ooroyan etr 
ınelrtedlr. Sovyet.ıeriıı ıam.. 
dane mukavemet.ıcıri devam 
ediyor. 

lspanyol tayyare- Almanların 41 tay
leri de akınlara yaresile 24 tankı 

,1' ~-""'1Illa ve hazırlanma bakı
rı ı~ Alm.anyaya. müsavi de-

iştirak ediyorlar tahrip edildi 
li> e çalışmış olsa idi bugün 

(Sonu •ayfa a aUtun 3 de) 

~ı IJ• ı;ok yerlerini dilşma.n istiliisı 
~ ~nda göremzdi. Binaepa.leyh, 
~etler Birliği bu noktai na
~n.~n bir mahkemeye sevko
~;- sil&hlanwğından ve ha- ======================== 
tı ~<lığından dola:Yı değil, ka- tekrar oralara göze dHımek için ririn hUsnüıriyetetaıı tamami
~ erecede ~ lfi becerem~ bir sebep teşkil edecekse neden le mahrum olduğu lrnnaatini V& 
ıı<lıığıma:in aô'iayı 'mes'ul olmar başka tarafları ve Avrupayı dil- riyor. 

1C&bedfır zaiuııdayız. şiinımiyelim de Küçük .Aaya,yı Türlı:iyede hı!Afetin ilgası 
[ 

.........._ ......... "'4u ._.,....._... 

Führerin Umumi Kararga
hı : 6 ( a.a.) - Şarkta.ki taarruz 
hareketleri dün yeni muvaffa

(Sonu aayfa 3 ıü.tun 5 de) 

Müzminleşen dertlerimiz ] 
~ l.takaıenin ser'ffu..hası "Türkı- düşünelim? Biz bu yolda bir gar mevzuu babsolduğu zaman, ilk 

~~vaziyeti,, kelbnelerinden ye izhar etsek Bilkreşten teş- günlerde buna muhalefet et- T k e t b•ı• 
h-~kkijp ettiği için, Sovyctler vik görebilir miyiz acaba? HaJ.. ıniş olanlardan biri de ben idim. a Si o omo 1 1 var' ı.ı{hıııin açılmasında.ki isabeti buki Rumanyalı gazetenin bu- Hilatet s:ı.lta.na.ttan ayrılır ve 
ııı at eden mütaleala.nn asıl gün bizi SovyetJer Birliği ve Türklerin elinde kalırsa bwıun 
• 'akeada bir medha.l v87.ifesini hıgiltere aleyhine harbe tahrik siyasi bakımdruı ürk Clbnhu-
~rdüğüne hükmedilebilir. Fil- elnıek için istinat ettiği pren - riyeti için bir nüfuz ve tesir f k t ? ~e ltjka:, Alman zaferinin Türlı:i- s.)ı doğru ise ayni prensip ba.ş-, vasıtası olabileceğini zannetmiş- a a nı· çı· n b . · ı . ıı.,_ ~e çok büyük tesir ya- ka kaybetmiş olduğumuz top • tim. Fakat sonraki inJıişaflar ını emıyor 
~,.:8-gı sözleriyle makalenin raklar i<;in de tatbik edilmek ve v8.kıalar hilifeti kaldırmak- • 
""hnasında.ki hilmı t izah • ., la Bilyük' Atatürk'tin ne kadar q,1_ · _ e e- lazımdır. 

Moskova, 6 (a.a.) - Sovyet 
tebliği: 

5 Teşrinievvel gtinil bütün oep 
bede şiddetli mulıarebeler olmuş 
tur. Cumartesi günü 41 Alman 
tayyaresi tahrip edilmiştir. 19 
Sovyet tayyaresi zayi olmuş -
tur. 

Bir gün içinde cephenin garp 
istikametinde bir ha.va cilzüta
mı, 30 Alman tayyareııi ile 2i 
Alınan tankını ve piyade kuv -
vetleri ile harp ma!r.emesi nak
letmekte olan 40 kamyonu tah
rip etmiştir . 
Lcni.ngrad' da ~ yapfJıyO'I' 

Moskova, 6 (a.a.) - Pravda 
ga?.etesinin Lennigrad muhabiri 
Lcningrad müda!ilenıin yeni 
tipte tanklar kullanwklannı bil-

< Sonu aayf• 3 eı.Jtun 6 da l 
'"ll<ıge ba.şla.nıyor. Rumany&lı gazeteciye bu va- çok derin görmüş ve iyi düşün- • 11

•--- C 
~.~1Uh3.1Tir evvelii. bizim gaye- zifcyi kim tahmil etmişse her mllş olduğunu isbat etmiştir. ç a a nı=\\ ~ a !==================================~-:,:-; ~~lll.izin açık olduğunu söyle - halde pek acemice tall.ınat ver- Bugün Türlı:iyede hi!Metin lb!J U U 11'\. O a a ı ı 
in; ek bunlan şu küçük ciiıınle ıniş ve bizi b.ıı.yala.t peşinde al- kaldınlma.sının haWı bir iş ol- ---======== F 1 K R A l:=======:--~1'"1e topluyor: Küçük Asyada datıı.ca.k kadar safderun zannet- duğu itiraf edihnek ııöyle dur- -<>-- _ ı;; 
"· <ı nıevkiini kıwınmak! On - mekle çok ha.taya di.Şnüştür. sun, bilakis vaktiyle bu hususta bil 
~ •.• ~:sonra bize bir müjde ve teş- Çünkü kendi t&ra.flrama geç- az çok tereddüde düşmüş olan- Bazı otomo sa- G ~ , .. enç aşıkların randevula-

..... • mem.iz muka:bilinde biz.e viidedi- la~ bile kanaatıeı:ım ~ ~- hipleri şo orlerini rı kadar ateşli, heyecanlı 
<li • ırsat elindedir. Bugün ken- len mükafat l}Udur: İttilıa.ılı ınişler ve hep ~. , Ö .. isteklerin bende de bir çoğu V'lll'. 
~~kadderatına. h8.kim olan İslam siyaseti! Gfızete diyor !ti: Bugün Tlirkiyede hilAfetle llUl!r g iJ z g re g o re, Bunlardan bir tanesi olmakta· 

ta 0hY~ menfaıı:tinin ne ta.raf- ~~;~ ~d~ıı!:: fu1~~lr~~~ ~ müşteriyi iğfale dır: İmla ııOOlüğilne y-..~andı, 
~ hbesar~u ~~ve~ milsliiınabdır. Fakat İslam aıe- ihtimal vemı:iyoru.z. icbar ediyorlar ya ~anıyor. 
""'r la•-no lr ua. d •!----~-- . Öz dilimizi çorbalıkta.n kur-b ttlr.,, mini bir araya top ,,_ ve ,.,,,ver osuan.ıUUAUW rıca 

Dilimiz için 
bir teklif 

Yazan: Aka Gündüz 
"'' 0 unun böyle olduğunda biç emellerini tahakkuk ettirecek ederiz, bi?.e karşı biraz daha ze- Evet! Ta.ksi bulunmıyor, bu- t.a.ııacak ilk işimiz -gramerden 
"'hh lru li bir ,,_ ı t d .iri bir •--"- --~" ı v h--'·es -ç"-'- de önce- bu imla sözlüğü' idi. G"- ni de çogun- Mgu- yanlış anlaı-\ı{ e etmemesini Rumanya.lı vvet ...,v et meveu &- ....,.,,,,.. prop-~a ya.p-•maırnıyor. e .,.... ..,.,....,.,,... r-
~ adaşımız• temin ederiz. Hat- ğildir.,, sınlar. Böyle saçma li.flarlıı. den, şoförlerin ihtik3.r yaptık- ~~erde de bunu ya.zııııştım. ınışızdır. Bunu da sonra konuşa· 
<loso kadar serbestis ki en yakın İşte şimdi Mihver ve peyld&- beyhude vakit kaybediyorlar. lanndan ş>k&yet ediyor. B6.2* düşli:k:., maarif benden önce cağım. 

- ı.: tlanmızdan bile nasihat, rinin yanında Rusya.ya ve in- Hüseyin QıJıld YALÇIN münsif ol:ıınlar da bunu sadece Teklifim: Bir yazım sözlüğü 
~ .:l!'l>ik ve tavsiyeye ihtiyacıouz giltereye karşı lıarlıe girersek benzinin mahdut bir miktarda Bugün de bu yazım (imW.) yapılmak için ya komisyon, y& 

"""adığmı ilave edebiliriz. Fır- bütün !sliim Alemini bir araya verilmesine hamlediyorlar. Fa- SÖ7Jüğü için bir dilşünccm var müteba.."Slslar heyeti kuruldu. 
~~ )leşinde dolaşınadığımız için toplayaca:k kuvvetli dev!ef; biz k:at işin asıl sai:ki; bizim yaptı- ki hususi bir teklif olarak orta· Bunlar yazım söı.lüğiinü kimse· 
~bir fırsat zuhur ettiğinin olacağız! Billfir kfieeler We bir B U g Ü D ğımız ta.lı:kikata göre ne odur, ya atıyorum. ye sormadan bitirip, bastırıp çı-
~ hatır!atılıması da beyhude kere çatladıktan sonra kırıl- ne de bu... Bizde çok, pek çolt, pek ço- karıuasınliar. Eski denek kitap-
heı. zahmettir. Biz hiç bir fırsat mağa mahkUmdıırlar. tılilliyet Harp ve Fen Bu meselede en çok aley~ ğun çoğu yanlış anlaşılmış, yan· !arına döner. Biraz da başkala-

.. ıem;yonız, ve ırk cereyanlariyle istiklal rinde söylenen şoförler, bili-- lış telakki edilmiş bir şey var: 1 rınıı:ı biliverecekleri ihtimalini 
h llu.ınanyalı gazeteci ile muta- idealine bağlanmış milletleri din kis en mağdur olan ve en bigü- İstanbul şivesini örnek alalım! gözöniinde tutarak, bu gibilere 

~ b~· olmadığımız noktalardan bağlariyle birleştirmeğe kalk- y nah kalan biçare i§çilerdır de lstanbul şivesi diye bir ~ive 1 formn forma dağıtsınlar, aor· 
t ~~.de Küçilk Asyadaki mevkii- aıs.k bizim prensiplerimize, ide- azan · kimsenin ha.beri yoktur. yoktur. Bunu bir ikinci yazımda sunlar. 
~ t~krar kazan:ıns.ıun bizim olojimize ve idee.Jlmire kat'ıyen EMeldi General Kemal Koçer Bize bu kana.ati veren işin iç çekiş (milnakaşa) konusu ola· Zarar yok, altı ay önce -bozuk 
~.'~ bir gaye ttJl)kil etmesidir. uymaz. Muharrir bütün bu ha.- . yüzünü uzun u•.adıya ve yııJnn· rak yazacnk, bilenleri çekişa düzen bir ı;ey- ~ıkıı.nlacağına on 
ıt~ .lıu~utlanmızı "Misakı kikatlerden ''Türkiyade hilli.fetin Bu. ~ok. kıy'!'etlı etüdü dan tetkik eden bir muharrir ça.,."ıra.cağım. Şimdilik geçelim. iki ay soı:ra doğruca dilıiistc~ 
~r\lı., çızmışlır. Başka millet- kaldırılınıısırun ha.talı blr iş ol- ikıncı sahıfemızde arka.daştmımı vardığı so11 vt- Şunu teklif ediyorum: Bizde bir sözlük meydana gel;;ln. Her 
~e ıneskün koınşu illkelcr ü- ;.duğu itiraf edilmektedir,. diy&- bulacaksınız ka.t'i neticedir ki bun• sıır,.t- yazını çok karışık bir iştir. (Ko- formanın sonuc11 a.lındı'rtan 

döndürmeyelim. Maarif bu ı~i, 
saati sa.atine yapmağı milli zevk 
bil(·Cek arkliı.d~an pek iyi ta
nır. Her fonnadan elli, yüz pro
va çıkart• p dağıtır, on beş gfüı 
içinde cevap ister. 

Ne birdenbire ekmele, mü • 
kemmele gıdelim, ne tezellik & 

dip yanlışa, uydurmaya sa.plana
llm. 

Her form·a şöyle böyle bir so
ruşturmadan sonra basılsın. Ve 
bu baSJlı.ıj k'.!Sin olmasın. Her 
sene yeni, yeni bulunacak yan
hşlar düzeltilerek tekrar basl
lırsa ekmeli, mükemmeli o a
man buluruz. 

Bir yazını kargaşalığı içinde
yiz. Ağızı <şive) ya.ruı., telfıkki 
ediyoruz. Yazımı (lml!) yanlış 
anlıyoruz. 

Bu teklifimin hiç bir davası 
yoktur. Sadece biraz bildiğim, 
fakat anamdan babamdan daha 
çok sevdiğim öz dilim için dl.1-
şünebildiğim bir noktayı göstec
mek istedim. Teklif bile deni!& 
mez. I:'il alışmış ta ondan ötilıil 
teklif dedim. \l~~ hiç bir gvzüınilz yoktur. cek kadar gafildir. Hatta bu a,. le hiilisa ediynnız: nuııtuğuııııuz gibi yazalım) fikri sonra b:ı.stmlımı. '!'erimler işine Wle ornlard:ı. bulwını.:ı.k, çık bir yalandır iti · .cnub.ar- (Sonu nyfa 3 lt" 4 d•' il~=====~:-:.-;:::::======~~====~============:;:= 
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1 Fransaya hiyanet eden a d amlar 1 -
== ~~™ -35- ~~:~W~m ·ı··E·····"ı•M•M•M•M•k······t········:"•kM•M•M•••············T•M•M•M•M•••··············•M•M•M•M••·········ı=··d·•M•M•••·············••M•M:M••·~··:·····••M• roK~K/ ; 
c!:'!ıa~~a=:!:~~ =~:;:~ı:nb~!:·::!~~ e rı ve ram vay aresının Yalnız sabah u• akşamlan 
rnak Ozere Lotıdrayn gönderildi. Bu italyıın müstevllh!rl tarafından zap- ı• h • ı • 1 olsun tram vay bulabilselc 
lnüllk ttnn k bi tıkmadı Ge tedllmcsi i glri~ b ld t t "Memur okuyucularınızdan" im• 
neral;alnız.~ngi:ot~altınınarkası= lşte bu :::~ag~lwn ::a,.: 01c:~ 1 ya ç arı emın o unuyor zaaııe aldıAmı.ız bir mektupta de· 
na karşı mukavemet cdcblleceJli yo- ettiği kadar lmblliyet gösterebilse nlllyor ki. 
lunda gösterişli bir bc7aruıt yaptı Ma idi, derhal lkUdar makamınn gelmek "Evveı.ı akpm saat (20) de olan 
amaf1h Gnmelln'in itimadına Avrupa ve ıalAhatmı icra ve tatbik ctmege ltlme yetltm•k Ozere .. ıt 19,10 
devlet ndamlaruun ve askeri miltc- başlamak lk"tiı.a ederdi. Bu, halk ZJ:u••ku""met sıeparı•ş edı•ten malze e e lın dı Aklaroyda kilçUk Llnga la· bassıslarmın b0yük blr zilmresi isti· cephesine rey vermiş milntehlplerı fl '1 

, m nın a . - taayonuna geldim ancak aradın 
rak etmiyorlardı. Ecnebi muharrirleri tatmin edecekti. tamam kırk daklkı geçtikten 

nln erı iyi maliı.mat alanlarından bıri Halbuki, o, icraat yapmadı, nu - ması için geniş mikyasta döviz veriyor 80nra Yedikuleden bw tramvay 
ıncnsup oldulu gazeteye GU tclgra!ı gaJeblldl. Bu vaziyet karpsındı 

tuklar vermefe başladı. Pariste A- .ı ~ti: cFransız _ Prusya harbinin ~ttbbl ı.,me geclktJm_. 
merika klübündo ve Sosyalist parti- Bir müddetUıaberi Allbrada bUfun.. DiP.. 1anıftu :klare R.u-n....Aa lıRlan .nlha,.etlndcn beri Avrupa hiç bir za- ... ......_.,,_ Böyle ııleritte auUe yetJpn•k 

inan Frans:mın vax1y Uni nıuha!aza sinin hususl bir bOyük toplantısında makta olan İstanbul Beledfyeai 'l'rann-ay, E- Uam'\'Sy ~ geUrUlmesi ~ de t&- mecburiyetinde olanlar için !dır· 
l!Öz 007lcdi. Nutuklarının muhtcviya- L..1...h..!k .,.. 'ftl--:1 :t..1-.~-..a ~mum MüA!•..!• ~'l~n ... ·•~- ..ı hsb - ..__L..-- •-- v....s:..A.ı. ı bl b ı -. , .. hususundakı kııbıl yetine ikıır$ı bu ~1.n . .. .&.UJlllOI ~IÇl,U.ft;J.t:ın v. uucu ~~ 6""~ 'rV ·~ ~ .,VY.,-.. n n r çare u maaı, ... eae • va • 

kadar tirrlad 'tesiememlşti.> tı hep sabırdan ib:ıretU . Pnnlğe dilş B. Hulki J:ı.."Ten şeluimbe oonmiiştilr. Umwn l\Iü- getirtilmesini t.emhı mruiSBdiyle Rmn::ınynya purlarda olduöu gibi durak yer-
mu., olan lki Yuz aileden bır iste- ferine bir tarife aııması fena mı 
dl; ciddi ısluhat yapmağa b:ışlıyac:ı~ dür Ankara&. Naf'ıa ve Dahiliye 'VekS.letleriD'3 bir memur gönderecektir. Bu bandajlar g'Ctir-

tşte 0 sen Frans bu uhv ı ve olur? Diye diııünerek all\kadar-
a a ğına ctaır mu•bet b r delıl bekllycn idarenin muhtelif ihtiya(,lan ve bunl:a.nn teni:ni tilebildi~ri takdirde id:ı.re seferden çekilmiş bu- hıra söyler ümidiyle biletçiye an· 

ıcraıt ıçinde intlhabat &>ndıklarının 
b 1 t 1 halk cephe ı müntehıplerinden ayni içiu almmıat:U liznn gelen tedbirler etrafında lunaıı 40 n.Nbıavt veniden sefere çıka.ra.1~"1·- ıat m. Acaba tramvay ldarerl a ı a g tti. ktldnr nıevki lnc ge ip ., ~ J • 

g'd m ı t reddit kab V )erden blr şe)"i istedı; ve, en fenası, Habeşistan izahat vermiştir. İdarenin ihtiyaC'.ı olan mal- tir. bir yolcunun hatırına gelen fU 

değ .tıı, y pılmıısırıı şiddetle arzu mescles.nl hic_b lmıyormuş gıbı d v- .romenin temini i~.bı hükUmet eniş rnilnast4 l>lğer taratt.m idare Demt Domi olhrı kolııylığı da düşUnemiyor mu?" 
rıındı. Halbulu o sırııda bu mesele .. • • g . • . ' ry 

~en b r nı ilet yfızunu ha lk eephesi- F'raooayı lkı kuıma parçalıyordu. dö\'lZ \e.nneyı lmhnl etınl§tır. Aynro ıdai"<' b- lclarosincloo dlngil Lo;tauiştir. Bu dingiller nril-
ne çe-. rlı \C muımzl:ırına knrşı ona Blum dıktııtörler hakkında şöyle soy i mfındıan Amorikaıı finıınlanna sipari olunan diği t.~dirde bugüu, dingilsiUik ~ inWıden 00-
ınuhlm b r znf<'r bııh ti. Halk ccp- I 1 • j 
be ı, mütU-hlt ~ f \ r merkez cenah- lcdi: 23 o~ için de 840 bin liralık 8el"hest dö\a 

1 
ferd n ~olmi§ bulnnaıı G araba sefere~-

larının aldıkları 4.300 000 re)c mu· cDunyanın biıtiln mılletlcrile da- \'erilnuştir. la.lıllcooktir. 
kabil s !'100.000 rey k!l:r;ı ndı. (1900000 hilii ı»lıt kalalıırı ne oı rsa t>lsun, ~•••o•••••••••••••••••••••••ecoee••••••••G•••••M•ıııııe•••••••Hseoe 1110 
~ l s il r lf,·fn. l .500 000 komiini t - bir ciln harbe müntchı olııbılccek Ilı- Odun me 'ele .. te kı· .. ( ve 1· b l 
ler için; 1.400.000 den birnz. fn:d::ı da tııat ebepl!!rlni ortadan kaldırmak • stan u un 
Radikal Sosyalistler için. Mütebaki kin işbirliği yapmak 1 Uyon.ız. Har-

reyler mÜt('ferrlk grupl ro \ enlmiş- bin mutlak surtte aleyhindeyiz.> ta k ; k e •. il d •. f kat k u r t u l u ş u 
ti) . Mecl ste halk cephesi 618 m c - Bu s~7J rl işitince Hıtlcr, Mussolini i 1 ' • •• 
busluk makamının 373 iinc malik ve Sttıl n k 'mbU:r nasıl keyı{I keyf-
bulunacak demekti . ı li gul ı msı-mlşlcrd.r! Blum charLi 

Halk ccf)hesinln halkt.ııkı bir dr- reddelmtşth. K~rşılorında o <:~ll. olr I 
tifiklik -nasıl bir dcftş klık oltı....a Fran.<nz. Başvekili göruyorlardı kı o
olsun. nrzusundan dolayı inlıh h •tt.-ı 

muvnffııkfyet knzandılında şuphe 

7oktı.ı. Takıp ettiklcı i siya eUe faş ım 
vtkıasını durdurnmnınıs yahut iktl-
11 dhJiıklil&:e çare bulanı. mış Dou -
m ergue - Lnvaı - Fl:ındin tipinde 
mürteci politikacı! n ıktidar mevkı
hıden atacak bir dcf.işlklik i~tt.'fllyor
iu. Halk ephesi ılk def olarak lkti
ciar mevklinc gcldicl tarihte Fran j 
4ahlU harp u1;urumunun kcnaı ınd..ı 
t>ulunuyordu. Zirai mahsullerin fıyb 
Jarı en nşa~ı bir sev yeye dusmhlj •

1 le.rd.i twzlerin ııayı•ı ı uç m lvo
na çıkmıştı. Halk ceph i, muhtevi 1 
.ıdui\.ı en müfrit Radtkol hir.h<' ra -

na ne suretle muamele etmesini bl• 
lirlerdi. 

Dün toplananK omisyon bir karar veremedi, Bak· 
kallar da Odunculardan öğrenmiş gibi makarna 

narhını düşük bulmaya başladılar 

(Baştara/ı 1 inci Sayfada) 
geçit resmi yapıl:ıcak olan bu 
iki meydan aıasındaki tramvay 
caddesini dolduıınuş bulunu -
yordu. 

Parls borsası biraz rah!lt ed r ibl 
güründil. Fakat rrıüııtenh det!ıldl. 

Murtec lerin Blum hukUm tinin t -
şekkulunc abotaj yapbklarııuı dair 
fUphelcr bcsl niyordu. CCınltü bu su
retle bir fn ı t fsvanının vukuunu 
t vik edecekleri ümidinde idiler. 

(A • ı-.ı , .ar) 

Fiyat Mürakabe Komisyonu, 1 
dltn öğleden sonra, Vali muavini 
Ahmet Kınık'ın Reisliği altında 

1 toplanmış, odun narhını yeniden 
tetkik ettniştir. Bu toplantıda 
komisyon, na.riıa itiraz eden <>
dun tacirlerini, Fiyat Müraka
be Komisyonuna yanlış malii -

Askerlik bahisleri 
)nen, iktidar mevkilni ka anm .k ll-ı H a l'.Pp "'nd.!!3\ Een 
lel"C klfi derecede rey ıılabılf!Cek eıı ..,.__ iU V/,f 'S" r ---'!! 
Mınokratik bir rualisyon kı l edı-

7ordu. ugünkü harp makanizmasını kura 
Halit cephesj matbuat h rriyetine. 

Mhün müdafaruııno, devletin malı- ve . şleten tekniktir ve zafer 
,..mnin ıslih ve tensikine, affı umu-
llııb'e, faşi.<ıt liflc:rınin sıl!hlarının a- onunla kazanılır 
bamuma ve :t.uıı .. uer Cemı.31 tınc n-
• bulunan devletlerin mütearrız Y A Z A N : 
*ıvletıere kari] ~ecrl tedblrlerı Uıt- Ema"lı' l~'"'&ral remal r M8r 
Mit hl.IS\ISunda sıkı blr ~rli~ yap- A u.11 1\ P.vy 
lnlllanna tıınıftar bulunuyordu. U
eo Bhw halk cephesinin ıınOdafaa s1-
7uetini bana anl:ıt1rken bunu csı
Mhsız bir sullı> dıye ııısvir etti. Yınc 
1-ana 96yledıtlnc göre, teı;J hat bah
sinde hususi ticaretin Ur.1t.ııı için ıcn
a unlar teklif ed~kti c~"nlnsa Bon
kuına gelince, dedı Onu Devlf't 
.Banka ı yapmak istiyorum. Banka 
«ı be:; rP.janııı husı.ııd bır mhi n 
oimaktan çıkarak halkın ve milletin 
hiz.metldrı olacaktır.~ Bankıının 

Gouverm~ur 7enl bir medısln kon
trolü altıruı konarak reJBnslık ilgıı 

edilecektir. Yeni mcdıs parlAmen~

nun, d~ let daırtlennin, aınclell!rın 

siral cruplonn, sanayi \ e tlcaretln 
mu.me.lllttin«kn \erekküp edec.•ek
tir. 

B eşer devirlerdenberi, ze- \ 
kasını harp san'atwın in

kişafı uğrwıda. &a.rfetmiye mec
bur kalımı§b. Fakat, yirminci a
eır harpleri ~niğin bütün kud 
retine dayandı. 

Türkler, kale duvarlarında 
brer:ı)cr açan ağır toplarını mu
hasara orduları atölyelerinde 
imal etmek kudreti göstermiş
lerdi. 

Karalal"da gemilere hareket 
kabiliyetini temin edenler, taar
ruzu topçu kütle aw !eriyle bes
!lemek usulünü vu'eden.ler, ha
va mukavemetine galebe etmek 
Ur.ere namlu)'a tertip ve nizam 
verenler de TUrklerdi. 

makta idi 
Gaz mesaisini boyacılık sana

yii çerçevesinde gizlemeyi dü
şünmuşlen:tı. Harb vasıta ve si
t.ahlanrun imali de her darils.'ll
na.aıun planına geçiribnişti. Bir 
otomobil fabrikası, yalnız tank 
degt1, traktör de değil, 15 lik 
top yapıyordu. 

Hanoverdc'Jd Hanomak ihtiya.
cında.n fazlasını harice satıyur, 
yurda ddviz knzandınyordu. 

Börsing mfiessesesi, dakikada 
1100 nıermi atan makineli tü· ı 
fenkler yapıyordu. Kara zniılı
larırun parçalanru yapan fabri
kalar d::ı. rolünü bilmiyorlardı. 

Sevk ve idare, bu ~n 
kudretli haı-:p cihazları kur-~ 
mak mehareti gösteriyordu. 

mat temin ettiği anlaŞJlan Be
lediye '.Lkt:sat MudurlUcöil me
murlarından Süreyyayı, Beledi
ye 1ktısat Müdürü Saffeti, me.
hallinde tetki ler yapa.ı Fiyat 
Müraka.be Bürosu nıc:mtırlarııu 
dinleımişth·. K?mi!-ıyonun dünkü 
içtimada hiç bir karara varıla
maınıctır . 
İçtima :>oıılaı ıaa doğru gaze

tecileri komisyona davet eden 
VaU Muaviru şunlan soyl~ -
tir: 
"- Bu mesele çok mühinı bir 

iş olduğu için acele kadar ver
mek iatomiyoruz. Bugün dinle
dik, fakat karar veremedik. Bu
günlerde bir karar verümeei 
muhtomcldir.,. 

Diğer taraftan haber e.ldığt -
mıza göre komisyon Azası bu
giin Vilayette Vali ve Belediye 
Reisi Doktor Uıtfi Kırdann 
Reisliğinde bir toplantı yapa.

Merasim başl1y91 
Sabah saat tam 10 da Sult.nn

ahmet meydanı, m rasim işti -
rik edecek askeri kıtalar, okul
lar ve kesü bir halk ~; ile 
dolmuş bulunuyordu. Sultana.h
nıette merasim kcmıutarunın em
rivle, merasime, meyde.na getı- 1 
rtımiş olan topların 21 p:a.re a.
tışlariyle b381a.ıun.ıştır. Miıtea
kibeıı, lcıtanbulu hür.riyet vo 
istiklale kavuşturan aziz şehit- ı 
!erimiz için bir dakika siikfıl e
dihniştir. Sükuttan sonra., nıe- • 
nuıım alayı iitıde nwtosiklC'tli 
bir polis müfrezesı olduğu halde 
T ksime müteveccihen hareket 
etmitir. Al&y Galata köprü
sünden geçerken limanda bu- ! 
lunan bütün vapurlar düdü-k- I 
!eriyle kuUama merasmıine iş
tirik etmişlerdir. 

Taksim meydan11da 
caklardır. Belki de bu içtimada Sultanahmetten hareket eden 
odunun narhı hakkında da mera.sim alayı saat tanı 11 de 
kat'i bir karar ittihaz ed~ Taksim meydaruna gelnuş bulu-
tir . nuyo:o:du. 

Bunl&.rda.n başka Vali Muavt- Bu esnada merasınıe riyaset 
ni AJırnet Kınık. dün bir~ edecek olan Vali ve Belediye 
~tesine 50 kuruş tenzıtatlı o- Reisi Doktor Lütfi filrda.r, ör
dun naı·hının yeniden arttırıJ- ti İdare Komutanı Korgeııeı-al 
mıyacağını söylemiştir. Ali Rm. Artunkal, lsta.rrbul Ko-
Bakkallv da od neulanı.a mutanı General İshak Avni Al<-

.. - adile '!...ıu- dağ, Parti Reisi Doktor Reşad 
ogre r rr.- Mimaroğhı, Taksim meydaııın-

Dün yapılan a.ra.ştırınada bir da ve liıönü ~ önünde lıa
çıok bakallann nar htan fazla,.a mrlanan tribünde yer alını Iar
n:akarna sattıklan g6rülmilf- dı. Sultanahmetteıı gelen mera
t~. B~! nı.a.kame.yı f. d1l alayı Taksim abidesi ctra
nkalardan yüksek fiyatla alDue fmda. tesbit edilen yel'lereı işgal 
bulunduklannı iddia ile f atura ettikten sonra Vnli ve Belcdi
ft>raz etmişlerclir. Faturaya na- ye Reisi Doktor Lütfi Kırtlar 
saran bakkallara hak vernıune- Ist.anbul Komutanı Geııeraİ 
ğe imkan yoktur. İshak Avni A.kdağ ve Paı'li 

Uc genci öldüren 
· şof ör 

Suçlunun şiddetle teczi
ye edilmesi istendi 
S:r miidd.:t evvel Harbiyede 

tramvay durağında feci bir o
tomobil kazası oldut;ru hatır -
lardadır. Güzel 8an'atlar A
kadf'mi i talebesinden Kemal 
ile F'uadın ve İhsanın ölümlc
riy!c Hılminin ağır suı ette ya
rolnnmasına sebebiyet \'eren 
ve bu antla çok snrhoş bulun 
nıasiyle beraber Koordinasyon 
Heyeti kararına muhalif olarak 
çalı ma günü hanemde otosunu 
çalıştırmakla ~uçlu şoför Ba
sanın ağır ceza.da görülmekte 
ola:n muhake.,.csıne dün de de
vam olundu. Bu celse iddiama
krunı iddinnamcsini okuynra.k 
suçlunun cezalandırılmasını is
tedi. 

Bu iddin ve talepnamede suç
lu soförün, memlekete ve mil
lete çok nafi birer uzuv ohu ak 
yetişecek üç gencin ölümiine 1 

sebebiyet vermesinin daha hu
susi ve şiddetlcndiricı bir se- 1 
bey olarak telakki edilm i ileri 
sürülmekte, ayrıca şiddetlendi· 
rici bir sebep olarak Koordi -
nasyon Heyeti kararına. muhale 
ft"tle kendi taksi numara.sına , 
mahsus olmıyan bir günde çalw
ma.sı da dikkat nazarına konul· 
maktadır. 

Muhakeme, karar verilmek U
zeııe başka güne tehir olun -
m~tur. ... ...-.....~---
Milli Piyango 

Milli Piyangonun 7 inci ter
tfp 3 Uncü çekilişi bugün Afyon 
da ynpıalr.aktır. 

Çekilişe sa.at 17 de başlanacak 
17.30 da nihayet verilecektir. 

Bu çekilişte 400.000 numara
ya 960.000 lira ikramiye tevzi 
edilecektir. F..n büyük ikramiye I 
30.000 ilradır. 

Salahaddin Kara. Yavuz yük
sek tahsil gençliği namına ko
ınu~muş ve sık sık a.lk.ı.şlana.n 
hitabooindc ezcüml : 

Yazan: 

Radyomun baŞUl 
Düğmeyi çeviri>'° 

Londra ! Heyecanlı bir .~ 
fere olan güvenden, nı~ · 
götürmez lıa.klıırdan, lı ~ 
ten, beşerin istikbalinden ._-, 
scdiyor. Sözcünün sesi ne cJ· 
imanlı ve ne kadar inandJl" ,·~ 
Düğmeye dokunuyoruJlliı ; 

konuşuyor! Ayni heyecan.~ 
Uğranılan haksulıkları, Jll~ 
istikbale ola.n şaşmaz itiJ!l . ı 
dirili§ ve uyanış ha.ml~ 
latıyor. Sözcünün sesi ne ti 
imanlı ve ne kadar inandıf'l 
Düğmenin yerinde kÜÇ~ 

değişme Şimdi konuşan ı) 
dır! J.t.;r kck bir ses hayk1~9ı<' 
gnsbedilrru~ haklardan, asır r" 
::;Ürnıt.iş zulümlerden, ayakla ~ 
tında çiğnenmiş milletıcrdefl ol" 
bütün acılan unutturacak , 
yeni nızamdan_. hürriy~~~rı~ 
dalettcıı bahsediyor. s~..-d 
sesi ne ka.dar imanlı ve ıne.ıı 
rıcı! .ıf} 

İşte Moskova konuşuyor. "' 
.. 1 b' 1 . ı dır tün pro et.erler ır eşınız.,, dl 
başlayan bu ses de belil ıcı 
vasına inanmış. 

Heyecanla tibiyor, SovY~ 
tanının ve nıefk{ıresinin "":f '-. 
nınyucac7mı, zalımlerin bır 1'ıt" 
c·••zalannr göreceklerıni h&Y' 
yor. ...ti 

Roma k,muşuyor, Ne\'Y"". 
konuşuyor, De Gaulle kon~ 
yor1 Beneş konuşuyor: He~ 
fere, en küçUk şüphe ka~,..jl' 
yan iman, h p hak. ada.l~t. 
sanlık! Aynı kuvvetli delılıe'f 
ayni şnşırtwı muhakemeler, • 
ııi zihin bulandırıcı hatırlat~ 
lar, ve sest<' hep o aynı inaıt 
ve inandırıcı frrperiş. 

Radyonun biz<> mılletlerin ~ 
k iki sı•slcri111 değil. sadece ti 
yiik itinalarla hazırlanmış 
propaganda edebiyatını nıık.111, tiı:,'1ni bir an içiıı hatırdım çıl<"' 
mak, kanaatlcrı bir hamlede 
üst etmeye kafi gelebilir. 

Fakat düşününüz ki h· ~ 
içinde bulunan menılclretl (fjl 
bir çoğunda yabancı radyo 
len,ek yasaktır. Büyük halk~ 
leleri, hep o ustaca hazJrl.a" 
propaganda sözlenni. bir ~: • 
nakaratı gibi her gün tckrt1r 

1 
, 

rar dinlemeye mecburour ~ 
Hep demagojiye istinad ederı ~ 
devamlı ve ateşli telkinl,.nrı ~ 
!arı üzerind hiç bir iz blrakP'.;" 
yacağını kabul edebilir miyiıı 

İşte bu harpte yeni oaln cı~ 
budur. Ve gene bu llarptc, Si> 
vaşçı ınilleUcrc, eskisine nsr>tl 
ran çok ve dalıa yüksek biı· rJl 
kavemet kudreti temin cdco 
budu!'. Ac: mideleri, propa.guı 

11 ile doyurulmuş kııfnlar su.c;t.ıır 
yor. 

Harbin ne kadar uzayabil~ 
ğmı hesap ederk n radyo deJP'" 
bu müth~ silahın tesirini J~..d 
ba katmamak, bizi pek y~· 
hükümlere sevkedebilir. 

rınıızın kahra.nı3Jl ordumı.l~ 
şükranım arzet.aıiştir. 

Gece yap lan şerfikler ıtte halk cephesinin l.albik etmek 
'8vaııuıda bulunduğu proı:ramın hıı· 

lıkM1 budur. lntil r edılr.bileceil ii
aere, halk ~ph nın z:ı!eri mürleci
ı.r tarnfınd:m yanlış dil üncekrıe 
DI'fllandı. Murt.etiler komfiııistlerın 

Wiyük bir kwmnın partiye dabU bu
la.nduklaruu, kendilı>rlnln an'anevl 
bntfyaıJanndan bir co.unun ortadan 
kalk.caiuu unutamıyor! rdı. Pnnık 

UAmetleri ıöze çarpmağa basladı. 

ltllerlere erzak dolduruluycıf'Ciu. Co
C\lklar sütnlnelenle koyle~ 11önderi
l17or, elmaılar ve \tınlar tnıiltere 
Ue Amerika.31a ı;cvkcdıllyordu. Zcn
.ın ailelerden birini bilirim kJ dcr
bal kaçabilmek lcln sandıklanru \'e 
701 ı;ruıtalarını hazırlamıştı. Müthi"J 
bir hezimetten onrakı bir ordu gibt, 
sermaye Fransadan karmakar~ık bir 
halde kaçıyorlardı. 

Bir mılletin yaşamak az.mi, 
harbi doğurabillı'. O sebeple, 
harp, bir çok terakki ve tekem
müle yol açar. Ma.rnc muvaffa
kıyetsiz.liğini takip eden siper 
harbine yeni ve kurt.ancı bir 
cereyan vet'Inek içm, oynak bir 
a~ siklet merkezi de ya.ı·atan i 
muharebe ara.beları ieat edilmiş. 
ti. Gaz, hedefte ateşsiz boşluk- ı 
lar bımkınıyan bir sılihtı. Alev 
makineleri iperlerde sürprizler 
yapıyordu. Motör kuvveti, çıv 
pı takyit eden çekme kabiliyeti
ni aı'ttımuş, en ağır topların 
hareket ordulanna te.rfikine 
imkin venni§ti. 

Muharebe tayyarelerinin ge
çirdiği terakki sa!haJannı tica
ret filolariyle uğra.~ iş evleri 
takip ediyorlardı .. 

Bundan dolayı büro EJPJliği. Reisi Doktor Heşad Minuıroğ:lu 1 
keyfiyeti Fiyat Mürakabo ko- l bidenin önüne gelnıişlcrdır. Bu 
misyonuna havaleye lmra.r ver- esnada askeri bando İStiklıll 
miştir. marşımızı çalmış Vt: hazırlanan " - Esaret kelimesinin mev- Dün gece Taksim gazinostıfl' 

cudiyetini knbul ebneyen bir dn, Vali ve Belediye Reisi oo• 

Leon Blum bir çok bakımdan muk. 
tedir -battA pek parlak- bir adam 
olmakla beraber, buhranın !uz.um gö' 
icdlğl bir kuvvetten mahrum bu
lunuyordu. Programının mu .. ·affaki -
:yetini temin ed ek end esiz ve hn
fin cesaret onda yoktu. Fıtri cekln • 
ıenllii ve ürkekllll ufacık bir zM 
eserinin blr panik tevlit edebilccc
ll dakikada onu bcrbnt etU. Milrtc
d nuplannın Umltsiz blr hale düc:
tilklerlnl herkes ıibl o da pekfılA 
bilmekle •aber lkUdar mevkllnl ek> 
alınak hususunda bir ay ıeçlrdJ . .tn
Uhab:ıtı icra etm1s olan kablnenln 
ancak ycnI mebusan tn«lisl toplan
ılıktan sonra istilasını Vel'me3.I an':ı
ne fcobındıın idi. Blum ınllstakbel 
BqvekiI sıfatile, bu lilzUmsuz USUlil 
muvafakat etU. 

Halle cephesinin zafcrlnt buy{lk bir 
sevinç ile tes'it ctm.l,ş olan halk ara
mn:ı süphe derhal kök saldı. :Mayi! 
•:JtDda fnsiat lifi 'n n ordunun mü 
uıhcr<'U ve Cü hurreis nin u mr.l 
muv r k:ıu u b b it t d rbezl 
hazırlamakta olduklanoa d:ılr sa-

Artık, kazma. uciylc kabartı
lan toprak barındınunıyordu .. 
Kütle, ateşleri süpürüyor ve 
saraıyordu. 

Topçu, mestur mevziinden oy
nak hedefleri de emniyetle dö
vüyor ve ateş sedled gerisinde 
kardeş safıru koruyor, hedefi
ne ulaştırıyor ve kazandığı ara
ziyi de bir ateş çemberi içine 
alıyordu. Yalnız havadan görü
len hedef değil, sesini çıkaran 
tnp da ateşler celbcdiyordu. 

Fen; bUtün bu baş döndüren 
ve klasik usulleri değiştiren i
cailaııyle, harp san'atını güç
leştirmişti. Ordu, her ilim şu
besinden kuvvet alıyordu. 

Müterakki bir memleketin 
varlığıpı teknik kabiliyeti ile 
ölçmek mlimkiindü. Büyük 
Harbin doğurduğu ikt.ısadi buh
ran, siy'i en kuvvetli bir serma
ye haline getirmişti; "parasız 
harp,, bir hayal olmaktan çık -
mıştı. lstikbalin mchip ordu
larını yaratmak isteyenler, nü
fus kesafetinden ziyade tekniğin 
kudretine güveniyorlardı. Har
bi işsizi re temin edilen ekmek 
bcs!cyebilirdi ve artık n'at- ı 
kanu alıntcri yarını hazırla -

En ufak fabrika da, harp için 
çalışıyordu ve işçi en asri mu
harebe silihıııı, vasıta.sw ve da
kik iletleri lıuırlamakta ihti
sas sahibi olmuştu. 

B u harp de. yenı ınuraıan 
ile sürpnzler y pb. Gene

ral dö Gol, l<ransız ordusunun 
.klasik esaslar yüzünden ve 
6000 t.aJıka müftekir oluşwıdıuı 
mağlftp olduğunu soylenıişti. 

Harpdc metodlar da, malze
me de dcğişmege mahküm<lur
lar. Teknik mesai, cephe ihti
yaçlarım ve sevk ve idarenin ta
leplerini karşıla.madıkça, başa
ri imkansızdır. Tayyarelerin 
12 mtı.kineli ıle tecltizi, eldokile
ri ehemmiyetten düşürüyor. 

1942 nin yeni tiplerinde üs-

1.'arama de\'arn ediyor teref direğine şanlı bayrağımız 
Fiyat .Mürakabe Bürosu me- ağır ağır çekilmiştir. 

murlarının, şehirde yapmakta, İstikl&ı marşını müteakip ft.bi
oldukları umumi tarama diin deye İstanbul Vilayet ve Belc
<le devam etmiştir. DUn muhte- diycsiyle, Halk Partisi na.nıına 
lif mahallerde tutulan zabıtla- ıüzeI çelenkler konulmuştur. 
nn yekunu 25 ctir. Ekrem Tur kürsıde 

Nafıa Vekili gitt i 
Bir kaç günden beri şehrimiz

de bulunan Nafia Vekili B. Ali 
Fuat Cebesoy dün akşam An.ka
raya gitmiştir. Vekil Haydarpa
şa garında Vilayet Nafia Müdü
rü ve dostları tarafından teşyi 
olunmuştur. 

Bundan sonra Taksdm abi
desi önüne konulmuş kiırsitv~ 
gelen Şehir Meedisi v Dai.ılıi 
Encümen Azasından, Beyoğlu 
Halkevi Reisi B. Ekrem T-ur kı
sa ve güzel bir hitabe söylemiş 
ve İStanbulu kurtaran ordumu- ı 
za şehrin minnet ve şüknuıı- ı 
ru tebarüz etti~tir. 

Ekrem Turdan sonra soz ala.n 

Üç kalpazan - , 
~:~~~ı ::b~~~u~aiz ağı~:; çüne verilen para cezası 1t000 lira 
bağırmaktadırlar. Pikecilcrin 3 6 12 b • d b f 
çok daha dik zaviye ile dalına- ' , şer sene apıs e ca ası • 
larını ve dönmelerini yeni Ame- DUn ikinci ~ır cezada bir kal- ltlrfblr i ardınca yakaJanmlJl•rdır. 
merikan tayyarelerinin müm • paunlık davasının 110n durufmU1 Bir müddett.n beri aı':jır eczada 
kün kılacağını bir mütehBSSIS yapıt.arak karara baOland ı ve Gç deam eden muhakemelerinde suç· 
söylüyordu. Bu sa.yede, bel.ki, auçlu hakkında ayrı ayrı haplı ve luların ilk red vo lnkl,.fenn• rag-
Brest misafirlerini muharebe para cezaları verildi. "'en bOtiln cQrümlerl yegln yegin 
harici kılmak kabil olacaktır. Muhakeme safahatına göre Ki - tıwıtiDr etmlı ve dünkll celsede 

Tank Aleminde de, ilti yılın zım, Şaban, Bayram adındaki bu ll9 •bit g<lrü len kalpazanlık euçundan 
denamelcrine do dayanarak, bil.- euçlu Rlzede tedarik ettikleri bı- dolıyı her biri alAkaları ve yap-
yük inkiş:ıflara. şa.hid olacağız. zı alAt ve edevat ile 100 kuru tfuk takları it d•r•eelndo mahkOm ol· 
Harbi, harp içinde besleyenler, askı liraların taklldlnl yaparak bae muılanhr. 
badireden sıynlabllirler. mıılar ve piyasaya aDrmekte ol· Bu karsra göre suçlulardan Kl-

Bugünkil harp mekanizmasmı dukl.arı sırada dikkat nuarı çıkeA zımın 12 " " e hapli ve 6000 ııra 
kuran, işleten tclmiktir ve hil- k•lp paralar sıkı bir tahkikat ve ...para cezuına; Bayramın 8 acne ha 
lii.sa edilirse, harp, tekniktir. ara;t~mıaya yol açmı,tır. ,ı. 8000 llra pua cezasına, Şaba· ı 
Hatta MUS"Olinl, politikanın da Zabıtanın ııkı takibi net ceainde "'" iao s sene hapall.e 2000 ııra pı · 
teknik olduğunu iddia etmiştir: latanbulda da kalp para sllrmek nı ceusına raahkOmlyetlne kuar 
Zafere ulaştıra.n da teknik kabi- 1.tediklorl ıırada her Oç suçlu dı v-ıtmliiJr. 
liyetid~!. \ ______ ._ __ ._ ... _,. .................................... ._._, 

mille1 daimn hür ve daima efencli tor Lfıtfi Kırdar, kahı-aman of' 
olarak yaşayacaktır. Senel 1"CC dumuz şerefine bir zivafet '""(· 
eevvel ıhtirruılarınt bir türlü tat- miştir. Ziyafette örfi İdare '1i 
min edemeyen müstevlıler, gü. fatanbul Komutanlariyl ., ord 
%el 1stanbulummrun ufuklarını muzun yüksek subayları '\iC ı:; 
karartmak hafifliğinde bulundu rin ilen gelenleri hazır bulun • 
lar, demiş ve bunun kendil ri muştur. Bn ziyafette Vah .,-t 
için ne acı bir mağlfıbiyetle ne- Belediye Reisi Doktor Lfıtf 
ticelendiğıni işaret ettikten rm- Kırdar bir nutuk söylemi ur 
ra kahraman ordumuza. hitap e- Vali ve Bel diye Reisi Do' if 
derek sözlerini şöyle t:.a.mamla- Kırdar sözleıine söyle b~I • 
mıştır: mı.stır . 

"- 'l'ilrk askeri dun, kanına ''- Sayın komutanım, mu?ı· 
batırdığın sihtgüyle vatanın 1 terem g nerall r. T tirk ordt 
hudutlarını çizdın . Bugiın o sı- {Sonu ıuıyfıı S alltun 8 cıe ı , 

nırlarda dimdik d:.ıruyorsun. r=- ~ 

Herhangi bir kem bakı ... , stınin 1' _ " 1 
tunç yüzün. ve kahraman du- Yen 1 Sa b~,,. 
ruşun karşısında daima erime- W 
ğe mcıhkUmdur.,, ABONE BEDELi 

Gaç:t resmı TOrkly a EGnebl 

Hitnbelerden sonra Vali ve 
Belediye Reisi Doktor Lütfi 
Kırdar, İstanbul Komutanı v 
Parti Reisi tribüne dönmüşler
dir. :üteakiben geçitresmı ba.'j· 
lamıştır. 

Kara ve d niz ordw;una men
sup kıta!a la poJi.:;, itfruyc v 
okulların iştirak ettiği geçit re 
;ro pek parlak o muş ve n 
kiben Taksimdeki 
nihayet verilmiştir. 

Öğ:erlen sonra 
Dün öğleden sonra saat 16 

da Vali ve Belediye Ikisi Dok
tor I..i'ıtfi Klrda.r, Halk Partisi 
Reisi Reşad Mımaro ltı, ~<'hir 
ıır · i ·al n. Part imza r 
lcrl ve cemiyet mümcssillc.rın· 

ı mııt~,ı(.. .... ..U bır heyet Ltı.ı.n-ı 
bul komutanlığına giderek .reh-
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Peh ivan m .. sahabe eri \ 
1 
i 
(. ______ ·_J 

- • 
Iran tazyik 
ediliyormuş 

Alman teb iği 
(B<ıştarafı 1 inci Sayfada) 

kiyetlerle neticelenmiştir. 

~el Allço öyle 
~torluk 

bir pehlivandır ki. Yirmi altı sene 
pehfivanhğım Ozerinde taşımıştı 

Yazan: M. Sami Karaya' 
1 Radyo gautesi 

Tahran, ittifak 
ek ifini abal et

mezse yeni mınta
kalar R slara 

Leningrad batısında, ehezn.. 
mfyetli Sovyet kıta.atının ihraç 
teşebbüsü, Kronştadın tekmil 
knlelerlndeki topların ve deniz 
ve sahil ba taryaJnrmın himaye 
ve nteşi altında yapılmı.5 ohna • 
sına rağmen müdafaaya hazır 
Alınan kuvvetlerinin azimkAr 
hareketleriyle tamamen tard o
dihni§ ve aldın kalmışbr. Aynı 
zam.anda ihata kuvvetlerini me:r 
kezıden ynmıağı istihdaf eden 
şiddetli Sovyet taam.ım da ar 
kamete uğramışbr. 

Bir çok okuyuculanmda.n 
)._ aldığım mektuplarda eski 
1ııtıı.!~ _pehlivanlar anısında 
~er yapmamı istiyenleı' .. 

şöyle soruyorlar: 
~ - Kazıkçı Knrn Bekirlc, K~·ı 
li Ço güreş ynpmtş olsalnrdı 

ın kımi yenerdi? 
b:ı':' Çolak Molla., Aliçoyu ycne

ır iniydi? 
1ı.::-- Anıavutoğlu ile Hergeleci 
i;ı;ılaşını§ olsalardı kim nıag-

p olurdu? 
~ Bu, mektuplara ayrı ayrı ce
a ap Vermek ve tefrika altında. 
J.tıca. izahata kalkışmak mÜin
~ değildir, Bu, scb ble 0 1myu
ı~tunın mera.kmı ve dfürunce
l~ni haftalık gUreş musaha.be
etlınde gidermeğe ç lıı)orum. 
ı..:Okuyuculanmda bir fiknn 
~ll'l~ğini gördüm. "Hergel ci 
~hlm,, tefrilrn.sı dolayısilc <Jll 
u ~ruyorlar benden. 

'1!- Kel Aliço ile Hergeleci kar 
il.şıran ne olurdu? 
liakikntcn bu, merak edile · 

~.bir meseledir. Hergeleci 1t
ı· ıın, devrinin en namdar p 'h. 
1
"1lnlanndan biridır. Kel Ali<'o 
~ taınanının eşsiz bir hliv-.ını 
ltn Ve yirmi altı &>ne Türkiv"' 

Para.torluğu baş pehlivanlı !1-

ıı..ı rıaınağlflp olarnk Uzerind ta
eırnıtı. Hem d elli altı va~ında 
~tiYar bir pehlfran oldnr'1ı l.!ıl
u e Rırkpınnrdn bil kimse on -
an ba§l .... alamamıntı. 
liergeleciye gelince, d vrinın 
~ llamdar pehlivnrlıı.nnı ko'ay

la ın ~lftp cd i'k senelerce 
meydana hft.kim ol.Mu!rtu. 

l{eı Aliço ile Hergeleci ara - , 
~lldaki mukayescmizi kolnyla
b:ınak için bir kere d virlcri 
d ll'hhinden ayırt etm~k ve lı~r 
el/tin pehlivanı rını dıı'!'er dcvır 
~hlivanıarına göre birbirlerilc 

Ukayese etnwk gerektir. 
AliÇO Sultan Aziz de ... -n ha" 

t11H~ıarındandı. Arnavut oğ
~ ~bdiUmecil devri Bonlnrile 
fi.; t devri başlangıcı baş peh-I 
anlarındandı. 

iti llergeleci 1bnıhim. Hıımidi sa 
dı.r devri baş pchlivanlıırında.n· 

lr_.Akkoyunlu meshur Kazıkçı. 
~Bekir Mecit d vri baş peh 

anı rındandı. 1 
'L,A.ltkoyunlu Ka,-Jkçı Kam Be-! 
11' ~ yirmi okkalık safi ada
~-bı.r vticude malikti ve, dev -1 
d'llde onu yen ek anasmuan 
oğ:rnanuştı. 
Rel Aliço da ytiz yhınibec ok 
~ sa.fi adaleli bir IX'hlivan
dı ve onu da de\Tinde mnğlfıp 
~:cek bir pehlivan analar do -
15 ur.ınadı. 

.A.rııavutoğlu, altmış alb ok
t~ık, sinir yapılı, <:elık yay gi-

1 bir sporcu idi. 
.. .Altın~ altı okkalık Amavııt

%1unun y biraz geçkin oldu
t\i halde Kel AliQo ile iiç güreşi 
"~~1:· Bu, Uç glire bernbeM 

1 0~ neticelenmişti. 
bllşünmeıi ki a.ltmı~ allı ok

ltatık Anıavutoğlu, genç ve dinç 
~liQoya knr§t koymuş ve onun
tur~ağlflp olmadıın boğuşmuş-

B u, muk y yi g;özönUnde 
tut.arak ikinci bir muka

tE!f;eye girelim. Bu ikinci mukal':ae bize Hergeleci ile Aliçonun 
g~lerinin n ticesi ne olabile
Ceğİni vazıhan gösterebilir. 
keı Aliço, elli, elli beş yo.şla

lında, iken Koca Yusufla, Adalı 

Halil ile müteaddit gtlreşler yaı; 
tı. Yani Koca Yusuf, Adalı Ha
lil ihtiyar Aligodan meydanı al
mak için boğuştulıır. Fakat, ih
tiyan blr tilrlü ınağllıp edeme
diler .. v pehlivanlığı elin
den aln.m, dılar .. 

Kel Ali • ınun Koca Yusufla 
iki güreşi vnı dır. Bu. ıki güreş 
de Kırkpını:ırda ohmı ·tur. Bu, 
güreşlerin birisi de b ~ uaatti. 
Diı:'? ti de beş buçuk sant siir -
müstür. 

Bu gü~Jerde ihtiyar AliC'o
nun b ıkim gür"stiğinı s1iylü
yorlaı Bu mikyası C'le alırsak 

---
İngiliz gazeteleri, sonbahnnla 

böyle bir taarruzun başla.yaca • 
ğını ve İngiliz tanm.ızunun 
Af rikadan başka Sicilyaya 
da teşmil edilerek Mihverin da 
ha zayıf devletinin harp harici 
bırakılacağını yaznnşlnrdır. 

İtalyan radyosiı, Rumence 
neşriyatında Şimali Afrika~a 
askeri harekatın baalnmnk Ü?.c

re olduğunu bildinni.5tir. Ynlnız 
bu bn.reketin Alınan. ltaıynn 
kuvvetleri tarafından mı, yoksa 
İngilizler tarafuıda mı yapıla • 
cağı tasrih edilmcnıiştir. 

o vakıt Kel Aliconun Hergelccı- ~~~~~~::A~~~"~~ 
ye ne ynpabılcccgi meydana çı
kar. 

An'..tlı Hnlil, Kel Aliçonun çı
rağıdır. Sallı ve yiiz yinni beş 
okkalık cur· tkar bir pehlivan
dır. Bnyl olduğu halde ihtiyar 
ustası Adalıyı ma ·ıfıp etmişti. 

Adalı H hl, K< a "usuf bit· 
dP.Vrin hPffif''1 hemen nltr'Ull peh
IİVanJarırlH. Herg leci bunlara 
nn1.:-rntt b s altı ya.., daha kii
cükt\r 1tı ı~ ıı Alı('oyıı. elli al
tı yasında mC\ c\and,ın c;ılmramı
v n lı H ıl. ıl • {oca Yıısu
fun gıjr leı inı mukayeseye alır 
b."'C'k muaı"' .,. mıır. keııdi kendine 
hali lilw nl ır. 

P 'r«> iN i. Adnlıvı mağlfıp et
mic;ıt•. J att"• l:ıvı bolu gilre..,in 
de> b;r n-· a'tı b · uk saat güre 
y:ı '"3 ,. rr o'du •ıuıd n dola
yı gi'ıe~~·:ı ,fp\•amı biı n,ün sonra. 
yap lJw:k tİT~ bırnkılmıstı. 

A<lnlı Hıı•il, sub ıhı bekleme· 
yip g cc yarısı Hayreboluyu 
tcı·k 'lcrek gitti. Ve bır gün son 
ra h<t mı n k ırsısıııdn bulanu -
yan Heı leci tabiatile galip 
ilan otunrnu. tu. 

Bu muk yese her iki genç pch 
livan at • 1rtaclır. Ve her ikisi 
de ayni devıin baş pehlivan1arı
dır. 

Yııni A ı<:o, Adalı Balili mağ
liır. ettif{ı 1.aman elli altı yaşla
rında \·ardı. Halbı.ı.ki, Heı gel i 
Adsh ile giir<..-ştiği zaman yinııi 
yedi, yirmi s ·kiz yaşlarında idi. 

Görülüyor ki, Aliço, Hergele -
ciyP nazaran daha ileri bir peh
lirnndır. Y ıı, Ahço, yirmi yedi, 
yirmi sekız yaslarında olmuş ol
sa idi. o vakit Adalı Halil, onun 
b.Rl'~ısında aatleı ce tutunabilir 
mivdi? 

Hatta, daha ileri gidcı·ek Ada 
1ı Halil, Kel Aliçonun lca.rçısına 
<'tkıp meydan okuyabilir miydi 
uca ha? 

Kel Aliçonun l<arşısına genç
liğınde; Adnlı Halilin çok fev
kinde öyle pehlivanlar çıkm~b 
ki, hcp:>i <le kıvrılıp ve eY.ilerek. 
bir daha güreş y:ıpamaz hale 
gehni leroi. Binnenalcyh, Aliço
yu, gen~lık çagıle alırsak bu 
pchli\'anın karşısında ne Koca 
Yusuflar. ne Adalı Haliller ve 
ııe de Hl•rge1edler dnya.nn.mu • 
dı . Kırardı, ezerdi, güreşten e
derdi. 

O kuyucula.rım, şunu sora
bilirler: 

- Öyle ise altmış altı okka
lık Arnavut.oğlu nasıl olup ta 
Aliçoya karşı koymuş? .. Neden 
Herg leci de kar: ı koynmu.dı ?. 

Bunun mukayesesini yukarı
da yaptım. Arnavutoğlu, biraz 
geçkin olduğu halde 1?;enç Aliço 
ile ikisi Padişah Azizin hwrunm 
da. birisi Kırkpınnrda olmak ii-
7..ere üç glireş yapmı lardı ve bu 
üç güreetc de azılı ve, kıncı Ali-

(Sonu Nyfa <4 ıütun S de) 

( Baı tarafı 1 inci .ayfada) 

edici harp aletleri her gün biraz 
da artırmakta bulunan Hint Io
tuatına devamlı dnlgalar halinde 
gclmcğe başhyacaktır. Hınt 
yurdunun evlfıtları daha şimdi
den bu harpte en biiyük saygı 
saygı ve şerefe llıyık oldukları
nı göstermişlerdir. Cyrc:naique 
de, Sudan'da, Eritre'dc, Habe
şistnnda, Surıyc ve !randa sa.va
şruı Hint tümenleri ehemmiyetli 
ve mütemayiz bir rol oynamış
lardır. 

1942 senesinde Hint orduları 
Büyük Britanyalı arkada.şlarile 
Nilden Hazer denizne kadar u
zan~ haı1J sahruınıdaki cephe
lerd<> birlikte savaşacaklardır. 
Bununla şark istikametinde ge~ 
nişliyebilecek olan harp inki~a
fına sed ~kecekler, yurtlarında 
kendilerini bokleyen aziz ve kıy
metli mevcucliyctlerin ve Hin -

distan yaylalarının bin kilometre 
U7 .. aklığın<la nazi istilasının dur
duruluıasını temin eyliyecekler
dir. Bu, yüksek takdirlere şayan 
bir vu.ife olduğu gib en mükem· 
mel bir sevkulceyş şeklidir. Ayni 
zamanda Hindistanın menafi ine 
uygun olduğu kadar mücadele 
etmekte olduğumu?. dünya men
fantine de muvnfıktır.,, 

ista~bulun kurtuluşu 
(Baı tarafı 2 inci eayfada) 

nun güzide eubayla.rı, a.ziz mi
saffrler; 

On dokuz yıldır, şümul ve a
zameti her sene daha derinle
şen bir anlayışla.. daha geniş
leyen, bir hayranhkJa alloşladı
ğımız büyük zafer:imi7.İlı en 
parlak bir neticesi olan İstan
bul kurtuluşunun yıldönümünü 
bugün hep beraber tekrar ya
şamak 7-evki içindeyiz. Zaferi-· 
miz şüphe yok ki kudretli ve 
deha.kar bir sevki kiaro altında 
harp tarihinin kaı:.a.nılmış en san 
atkarane bir zaferi o1rumkla kal
maz, mtcvali suiidareler altında 
300 Stinedir, ıstırap çeken bü
yük ve astı bir milletin emsalsiz 
bir hamle ile silkinip kalkınma
sı, bir husumet cihanının kor
kunç ve meşum kasdine karşı 
bir elemli isyanını ifa.de eder.,, 

Vali \'e Belediye Reisi İstan
bul kurtuluşunun tarihi ve si
yasi ehcmmiletini tebarüz et
tirdikten sonra sözlerini şöyle 
nihayetlendirmiştir: 

" - İstiklal ve hürnyetimiz 
için de en büyilk garanti hama
set ve kahramanlığın canlı tim 
sali olan büyüle Türk ordusu -
dur. Kadehimi şanlı ordumu -
zwı §erefinc kaldınnm.,, 

Ziyafet sabaha kadar bliyük 
neş'e içinde devam etmiştir. 

zelt bir sandal gezintisi yapalım 
mı? 
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- Aklınla y~.ı. küçük hnnırn. 
Akşam üstü güzcl bir sandal 

sefası yaptık. f ştihalı bir yemek 
yedikk. İbrahim ağa eski fıkralo. 
riyle bizi epi göldürdü. Çırak 
köyüne izinli gittiği için İbra -
hiın ağaya ebrure yardım ede
cekti. Sabahleyin dip dinç u • 
yandık. lşımire gittik. Biraz er
ken döndük. Sandalcı hacı Kar 
rabet yerimizi öğrendi ya, yalı
ya yanaştı. Biraz daha dolaştık. 
Deniz, havu., su, neş'e,,, 

:Bu sörler Zarife hıwımın bilir 0ütün içine dokundu. O geceden 
~ol hazırlığı basladı. Yaprak 
dobnası, kuru köfte. .. 

- Hanım! bunlar neye? Va
l>urda. hcr§ey ~. 
·- Olmaz, olmaz! çocuğun en
~ .Çeker, yol bu. 
ucJı ı kaybeder diye- dadıya vo
h..~~&ı"8.f paraları -Za.rıfe hanım 
;:utı kaybeder diye- dadıya ve
!11.di. Aynca bir para da. uzun 
~"?ende sa.nlıp Zo.rff'e hnnımın 
~e bağlnndı. 

İki gUn sonra Selim bavuvlu
nu Qlınca Anka.raya gitti. Ertesi 
~ dn kansını Tophaneden 
.. apura bindirdik. 
1-1.~alıya geidiğimiz mman Meb
d o,q-c lıaruiiı kıkır kıkır gülilyol'-u. 

- Ne var? Ne oluyorsun? 
- Oyu·· 1 gii!Uyoıı.ım. İzmir -

deki dününü tertip eden Selim 
bey. Oc,; yüz kağıt gönderdi, ök
süz Nefiseciğe düğtin ya.pmız, 
bizimkileri de çağınnu; dedi. 

- Bu oyuna ne sebep var? 
- Deme hanımım, aslan gibi 

Selim bey bu miskin kadınla şu 
yaz günleri otura.bilir mi? Yıllar 
dan beri kafasına koydu, bir 
pundunu bulup bırakacak. A
damcağız, Anka.radn şurada bu
rada beş on giln olsun ferahla
sın. 

- Sanki kn.r.lını ove bırakıp 
gidemez miydi? 

Kimbilir, cltlına öyle esti öyle 
yaptı. Yapa.cağı işi kimseye sor
maz ki sağ olsun. 

- Mebrure hanım! ltavn g,il-

Bu sıhhat bolluğu bana iyi te· 
sir etmiş olacak ki erkenden uy
kum geldi. Öyle bir uyku ki 
kahvemi zor içebildim. Yatağı -
ıma uzanmrunla uyumam bir ol
du. Kıanşık rilynlnr gördüm. E-

1 lime diken battı. Bir yılan boy
numa sarıldı. Haykırmak iste
dim scmm çıkmadı. Bir türlü U• 

ynnamıyordum. 

Sabahleyin geç vakit uyana
bildim. Fbkat hala scrsemdim • 
Kendimi hain uykuda sanıyor -
dum. Vücudumda. bir kınklık 
vardı. Mebnıre s:eldi: 

verilecek 
· Sofya, 6 (a.a.) - Burnyo. ge
len haberlere göre İngiltere hü
kfuneti, halen Rusya ve İngilte
re ile bir ittifak muahedesi imza 
etmesi için Tahran hükf1ıneti U
r.erinde şiddetle bir tazyik icra 
eylemektedir. ~uahedenın im~.a
sı takdirinde lngiltere lran hu • 
ukmetine Sovyct kuvvetleri ta
rafından hali hazırda 1ramla 
işgal edilmekte olan kısmın talı 
liyesi vadinde bulunmustur. 

Tn1'ran hükiım,_.i bu talebe 
muvafakat etmiyt!cek olursa 
Londra hükumeti Moskova ile 
nnla~rak İrnııda yeni mıntaka· 
lan Rus kuvvetlerine iegal et
tirecekti r. 

İhraç edilebilmiş olan Sovyet 
kılvvetleri dağıtılmış \•eya esir 
edılıniştir. 

Tamamen dolu birçok gemi 
batın~tır. Yedısi fevkn.Iade 
ağır olan yirmi iki hitcmn ara
bası imha edilmiştir . 
Savaş tayyarelcrımız, 5 - 6 

ilkteşrin gecesi Azak denız.inde 
bir düşman limanını, Moskova 
doğusunda ehern:nıyetli muva
sala yolla.nnuı düğüm noktasın~ 
ve Leningrad'da askeri hedeflen 
müessir surette bombalamışlaı·
dır. 

!ngittcrcye yapılan hücumlar 
aksi otoİno i i csnasmda savaş tay:nrelcruı z 

dün Brestin 400 kilometre b:ı.· 
var fak t n. ç. n tısında 2500 tonilli.toluk bir ti

caret gCIJlisini batırmışlardır . 
bin ·ıemiyor ı~rım. 6 (n..a.) - D . .ı. '.B.: 

(Baı tarafı 1 ıncl EDyfada) Alnı n hava tebliğlcrinın bil • 
Mallımdur ki taksilerde kilo- dirdif;ri veçhile Harko\' dcmiryo

metre başına 13 kuruş 'Ücret lu istasyonunun tnhrıbi So\•yct
tesbit edilmiştir. Son günlerde ler için çok ağır bir darbe ol
yapılan yüzde 50 kadar zamla mu.~ur. 
bu ücret ancak ıkilomere tbaşma Londra, 6 (a.a.) - Londrada. 
18 kuruşa çıkmıştır. ahnanhaberlere göre, J..enin-

Normal olarak çalı$ın her grad mi.ıstesna ohue.k üzere 1-
taksi şoförü patronuna h p manlar Rusyaya. karşı çok ge
verirkeıı beh r kilametre için niş mikyasta. büyük bır taarru-
18 kuruştan hesap tutması 1 za geçmişlerdir. 
ica.beder. Halbuki bazı oto sahip Almanların sarit.>tıuekt.e ol
leri istihdam cdccekleıi şoför • dukları başlıca. gay.rc. • mer
lerl ~e aldıklan zaman hiçbir kezi mıntakada keııdıni göster· 
mantıkın ve hesabın kabul ede- mektedir. Bu mmtakada taarruz 
miyeccği şartları bağlamakta- la.r, cenuptan ve ı;imaldcn Mos-

kova istikametinde in:ki r et-dırlar. h "-
Mesela kilometre başına. 18 mektedir. Bu taarru~, er wı.· 

ır. ........ yerine 20, 25
1 

ıha.ttiı. ara· rarafta anudane bir mukave -
'""" "'t1 ı metle kar~ılanmaktadu. Mna -
larmda 30, 32 kuruştan ı~ap ma!ih taarruz ~bir mıktar ılcl'-
istcyenler de bulunmaktadır· leıniştir' . 

Benr.in sarfiyatı tahdit edil- Sov,·ct taamı?.la.rı 
mcdeu evvel; bilhas.c:ıa. tek, çift Berlin, 6 (a.a.) - Bır aske-
numaralraın ayrı ayrı çalıstı • 
nldıldan devirde soförlerine: ri kaynah"tan bıldirildiğinc gö-

- Behemehal yevmiye 150 re, Sovyct kuvvci.lcıi dWl şark 
kilmnetre yapacaltSın ve bunun ceP.heeşinin ~ımal böl~csinde 
30 kuruştan hesabım verecek- Al!.ıan mevzilerine karşı akim 
sin, aksi .takdirde ı:;eıı bili 11• kalan müteaddit taarruzla:ı: . np 
Yilzlcrce şoför gözümün içine mışlnrdır. Düşman taarruz! rı
ı...ftı~. nın hepsi tm'l'.ledilmı.,.tfr. Sov -UöAJyor. 

Diyerek onları işsizlikle tch· yeller insan<'..a ehemnııyetli za
dit edenler ve bu suretle gayri yiata uğramışlardır. Bundan 
meşru ve gayri kanuni yollar • başka 2ralannda 52 ton ağır -
dan kilometrenin normal Ü< f lığında bulunan birçok büyük 
retini hemen bir misli fnzlası- savas arabaları da iğtinam e<lil
na çıkartımıya. mecbur edenler miştir. 
de olnıll8lur. Al:n:ın taan-uzu ''Çok Bü-

Bu variyet karşısında kalan yük,. diye tavsif edibnektedir. 
bir işçi ŞJför ne yo.pobilir? Ta- Ve Hitlerin nutkunda telmih et
bii ya müşteriyi kandıracak, y miş olduğu büyük taarruz 
but tn.ksi fazla.sın Ucret isti- olması muhtemeldir. 
yecek, yahut da hırsızlama.dan 88 t.ayyanı lıri:J> edildi 
taksiyi fazla çalıştlra.ca.kt.ır . Bertin, 6 (a.a.) - D.N.B. A-

KaldJ iki kilometre saatinin j nsına gelen bir haber(' göre 
günlük ya.7.dığı :nı.kamın hepsi 5 t nn.ievvelde Sovv tlenn her 
müşteri nam ve hesabına i~e - tipte bir çok tayya~i t.'\hrip e
mcmektcdir. Zira Bebeğe bir dilmiştir. 
müşteri alarak 11, 12 kilom t- Yirmi dôrt saat içinde Sovyet. 
re yapan bir makine :vd tind hava kuvvetleri l 16 tayyare 
müşteri bulaınıyarak boş dö • kaybetmişlerdir. Bunlardan 88 i 
nerse aldığı ilcret hiç değilse üç- AlnY<ın nv tayyarCleri t:araf ın • 
te biri kadar düşmekte ve kik>- dan dü~ürühnüştür. 
metre ücreti on bir, on iki ku· '!'!!"'!!~~~!!!!!~!!!!!~~~-~~ 
nışa, hatt.A bazı da.ha uzun mc
sa.f elerde yan yarıya düşmek
tedir. 

Bazı patron bunu düşUnmi -
yor, kilcmıetre santi ne yazmış 
ise onun tutarını ve hem de mu
ayyen Ucretindon b~ok fazlası
na olarnlc istemektedir. 

Patronunun kızması ve işi • 
nin elinden gitmesi tehlikesi kar 
§lSlnda §Oföriin yegfıne müraca,. 
at ettiği çare ise gelen bir m·· -
tcrlye: 

- Maşanllah, dedi, bugün e
pice uyudun. 

- Çok f enayun Mebrure ha
nım. 

- Belki dcn~zde .. üttün ken
dini. Vücudumda kırıklık falan 
mı var? 

- Evet, başka türlü bir kırık 
lık. 

- Acaba öteki sancılar olma
sın? 

- Haytr, daha çok var. 
- ~er geçer. Sana ıhlamur 

mu getireyim sıcak süt mU? 
- Hiç birşcy istemiyorum. 

Ben fenayım. .. 
- Bir .aspirinle ıhalmur iç. 

öğleye kadar hiç kalkma. 
M~brure çıkınca ş yt.an diirt

t.U. Zar zor doğruldum. Yat.ağı, 
çarşaflan muayene ettım. Bir 
şeyler yok. Bir fincan ıhlamur 
içtikten so::ırn uznndım. Uyumu
sum. Bu scl ı- cok rahat bir uy
im çektim.11 indıye doğnı uyan
dım. Karnım acıkmış. Yemeği 
yata.ğımdn yedim. M bnıre diz
lerimi oğdu, karyııma, omuzları
ma masaj yn.pb. B rdenbire: 

- Mebrure h ıım' dcd 

- Dönüş }W'nml da v rirsc -
niz sizi götürüveririm.. demek
tir, ki bunun da ne kadar çok 
kanuni ce?.a mücyyedeleri oldu
ğu mali.ıındur. 

İşte dünkü şoför bu \'aziyctte 
idi \'C acınacak, korunacak, hi
maye edilecek, hatta aranacak 
bir i i sınıfını te.şkil ediyordu. 

Bugün ise? 
Benzin günde 7 litreye dU

üııce büsbütün cına.cak ve ıhi
mayeye muhtaç görülen biı va-

ben kendimden şUpbeleniyo. • 
rum! 

- Hiç birşeyin yok. Oşüt • 
müşUn. 

- Öylesi değil. 
Neden şüphelendiğimi anla~ 

tım. Bir kahkaha koyverdi. 
- Desene benden şüpheleni

yorsun! 
- Öylesi değil, aklıma bin 

tiirlll şeyler hücum ediyor. 
- Sen evhama kapı!ml§ın 

küçük hanımım. 
O gece de istemiyerek uyu

dun1. Bu rahatsızlık dört beş 
gün sürdü. Her gün geçtikçe be
nim şüphelerim artıyordu. Fa
kat şüphelerimi tcksjf cdcce.k 
bir hedef yoktu. Postacı bir tel
graf getirdi. Selim Ankarnclan 
sekmiş. lzmirden hnber soruyor
du. 

Tuhaf, Şüphelerim bir kabus 
halıni aldı. Dönen oyunları bi!J
yordum. Fakat bu kadarına ih
timal veremiyordum. O gayri ta. 
bıi uykularda şüphelerimi a.rtb
rıyo;du. Şımdi nıhat, normal 
uyu~ordum. 
)~brureye ne söyliyebilit'dim? 

Almanyaga 
karşı . 

din çemberi 

Amerikada bu 
maksat için g ni 
ölçüde bir hare· 

ket görülüyor 
v aşingt.on, 6 (a.a.) - Kat.olik 

!erin ekseriyet teşkil ettiği A
merika Birleşik devletlerinde, 
Cenubi İrlanda ve Cenubi Anıe
rikada lıalka Sovye~ Birliğini 
müttefikleri arasınaa görmek 
fikrini kabul ettinnek için Ame· 
rikada geniş ölçüde bir hareket 
görülme~c başlanmıştır. 

M. Rlır.\·elt, Moskova ile Vati· 
kan arasında bir yakınlaşmanın 
vuku buıabileceğini ve bu ya • 
kınlaşmanın Sovyctler Birliğile 
Papalık arasında. mümessil teati 
sile neticelenebileceğıni ümit et-, 
mektcdir. 

Zaııncdildiğine göre, güdillen 
gaye. Almanyaya karşı din nok
tasında bir çemberleme hareke
ti vücude getirmektir. 

Irak, lngiliz müdahelesi
ni reddediyor 

Berlin, 6 (a.a.) - D. N. B. 
Bn w d ddan alman bir habere 

göre B ~dad hükümetinin isti • 
fasının seb plerinde:n bit 1, Gey· ı 
liı.ni tanı.ftarl.ırının ve bu zaun 
kurduğu ltabinede nazılık et.mi.~, 
olanların idamı hakkında 1ngi • 
!izler tarnfmdan ileri sürlilen 
t.aıeblerin lrak hükumet erhu-1 
wnın büyük bir kısmı t.ar.ı ın -
dan kabul edilmemiş olmasıdır.! 

İrak hükumeti bu gibi müdn
halelcriıı dahili müskülatı <;o -
ğaltacağ1nı ve belki de bi~ isya
nı mucip oh:cağını ileri sün.rek 
İngilt.crenin talebini reddetmiş
tir. 

Sovyet teh · ği 
( Baf tarafı 1 inci uyfııd ) 

dlr..,e:.~~ir. Milthi~ birer silii.h 
olan bu tanklar Almanlann mu
harebelerde kullandıklat'l büyUk 
7.ırhlı kuv\-etlere kru-şı müessir 
surette f.anliyctte bulunmakta • 
dır. Muhabir, Lcningrad'<lu y• ni 
tanklar imal edildiğini ili.ve et
mektedir. 

J ... onrira, 6 (a.a.) - N redilen 
hava nezareti tebliğinde, yam 
1ng"liz tayyaresi tipleri hakkın
da mal ımat verilerek deniliyor 
ki : Bu tayyareler, dusnıauı diz 
çökmefc, sonra, kendi ş hirleri
nin tozu ic;inde yere serilm • ~ 
mecbur edecek olan o kahhar 
hücumu yapacaklar~ 

AVDET 
1talyan 'hostahanesınin d, hıliy~ 

sennutehossısı Dr. Pt"llegrlno P llcg
rini Romocbki Forum nı merkez.in
de. Tüberkulozi stajını ikmal ederek 
&\"det etmiş ve muhterem hastalarım 
gerek ıt. ly n ~iahanesindc v g -
rek ~ evinde kabul etmc!e b lıı -

ziyete düşmüştür. 
Zira clindekı günlük benzin 

miktarı ile - bu en 5.zazr.i m 
safedir - aucak 35 kiloınıetre ya
pabilmektedir. Bunu tam nor • 
mal tak~i hesabı ile çalıştığı ve 
tama.mivle miiRteri hc.ı ahına 
sarfettiği za.n-ı.an yilzde yinni 
üz ri11den kendi yevmiyesi yal
mz 125 kuruş tutmaktadır. Hal
buki P• tronunun istediği hesaba 
göre ise bu parayı verdikten ma
ada daha 295 kuru da çıktan 
veya cebinden eklem i icnp edi
yor. 

Bu o kadar aklın, mantrkın ve 
hiç bir riyazi kaidenin kabul 
etmediği bir hesaptır ki bunu 
da yarın i?.ah ederek alakahların 
izahlarını halle çalışacağız. 

İbrahim ağn yahnı.p öte b şıu
daki odasında. Selim Ankaradım 
telgraf çekiyor. Aklıma geldi. 
Aı1knrada bir mektep arkada • 
Rım vaı dı. Bir mektup yo?.dım: 
Bizim Bay Selimin Ankara.ya 
geldiği günü polisce tesbit etti
rin:en minnettar oluru:n. Ert sı 
gUnU telgrafla cevap aldım. Sa
bahleyin Haydarpaşadan kalkan 
gündüz trenilc gilmiş. Hes:ıp et
tim. Benim gayri t.abiı bir uyku 
ile uyud .. 1"um ge<.:eııin sabahına 
tesadüf cJiyol'. 

Her fclüket gören gıbi uzun u
zun ağladım. 

Bebrure erkenden işe gittiğı 
için tutup boğıımadun. Sankı t~ 
şcbbüs et.,eydim y-.ıpabılecck 111 

idim ? Sa ımam bilakis müthış 
bir reznl"tc sebep olabiliı dim. 
Her tiirlü fenalığı ) , pabilt!n bu 
kadın yaygarayı ba cak,, polıs
leri toplayacak: 

- E\•c gi lice ho"ardasını ai
dı da sabahlty 'l ı.ım ~ so e
me d di. Beyin namumı \ .ı.ı. d • 
dim de bo 'azıma nld ' 

Derse ne yapabilirdım ? l 

der. Memleketfo <'n te 

lnsanmıyız. yoksa * 
ambalAjlanmış eş~ 

Yazanı A. C. SARAÇ~ 

D ün akş.'Wl ma.t.baeya t 
halinden ağır ~ r 

sohbeti yerinW, gün göıın~ 
memur Olduğu 8.IIlaş:ılan bir 
geldi ve şöyle derd yandı: 

- Efendim, ben memnnını.. 
Her sabah Koca MıSa.fap 
dan sekiz buçukta kalkan oto 
bilse biner, vameme gelirim 
Dün de ibennut:a.d mu yyan 
aatte ol'Obüse bindik. Fakat 
raba Aksaray parln yanmrln• 
ki benzin dEPosmımı önlind 
durdu. IAstige bir bı>rtum ta'kı 
tılar, hava vermeğe başladılar. 
Aradan beş dakika, on dakika,.; 
bir çeyrek geçti, lastik bir t~ 
lü şişmez .. Nihayet lastiğin pat
lak olduğuna karar verildi, 
sefer de lastiğin tamirine bnş .J 
landı. Başlandı anının snat d 
dokuza geldi. Yolculardan bir 
kaçı tamiratın ne kadar sür&-< 
ccgini sordular. Verilen cevnp: 

- Bir saatten evvel hareket 
edrmeyiz.. şeklinde oldu. 

lst.er istcmoo indik ve o tte 
:ır • n otobusler de hın
ca hınç dolu olduğundan baca.
ga kuvvet daırenın yolunu tut
tuk, tabiatıyle de geç kaldım. 

Dünyanın h r tarafında bö:y-· 
le ar11 .. laı· olur diyeceksiniz -
Hakkınız \'ar. Ancak böyJe ıbin 
an?.u vukuunda otobtis kon -
dul\tôrümuı yolculru·a o inzarun 
F'- nRr m;1 ide ıçind tamir 
cdilcc ğini söyleyip özür dil 
ıı , u Lui ouet ucretiuı 
etmesı lazım gclir. 

Ücret ıadesinden vılzı:eçtik, 
saatte \'azİfe b<19ında bulu 
mechuriyetmde olan memur 
müstahdomleri VaziJetten ha,.. 
bcı dar e eğe bile lfu:wn gôl'r 
mu urlaı'. 

Nitekim bahis mevzuu ettiğim 
oı.obus ben Bcyazıda vurnnştım 
ki, arkı:ı.nıdrm g idi, yetişti y 
tabii l bal p dolu bir halde.. Hicı 
şüph" yok ki, yeni yolcul 
yem bileti r do kest.Jlcr. Hanl 
fın a ir s tle ta.mir edilec -
ti? Budala yerine konulduğu
mu r.u :; anayım? daireye geç f 
kaldım, ona mı üzUleylm? Yol 
pa ım ödediğim halde A:k:· 
saraydan cydnncığa kadar 
tab n teptim, ona nu kıza.ymı ... 

J...iıtfen bu bayağı açtl~göz.1 
lüğii ica.bedenlere duyurunuz ı 
gerPkeıı tcdbırler a'ınsın. Razı 
otobils mUstahdemlerinıı kana.
alın göre musteri ile a.mba • 
lııJlanmış eşya arasında fark 
yoktur. Halbuki lt..r eşy 'kam-
yonu ~ förünün bil riayet 
mecbur oldug..ı bazı insani kai
deler vaı'dır .. 

... 
A ğıı· lı, özü sohbeti ye-

. rınde, gün görmüş me -
mur bu 07.leri söyledikten. son
ra. h pimizi na.zikAne :imJa.. 
dı v : 

- İnsan mıyız, yoksa amba.
laJlamnış eşya mı! Bir türlii .uı. 
laya'inadım. gıtti. Diyı.: • öyle.ne 
söy ·tkıp gitti. 

Bu aksan1 sa t 20.30 da 
H l~ E 1' 

Turkç ı: Uruveaıt fü 
Edcbtylit t>Ubofil 

* Tarihi Konserterden L 
D E O E iHTiFAL 

Bu lqam a:ıt 21 de 
ŞEHiR TIYATROSll 

Komedı lusmır.da 

nıu.hlükhu ında.n biri. 
Oıı beş giın sonı-..ı Z rife Ha

mmla dadım geldiler. Eı t ı 
günü evime kapa~ attım. Daha 
kapıdan girer gıımez dadınun 
boynuna sarıldım: 

- Dadıcığım ~ ... n mahvoldun! 
Go~nde saatleı·ce ağladım. 

11ttiyar kadın şru ırdı. 
- Ne ) npahm şımdi? 
Dili; ündü ta.sındı: 
- Hiç bir şey yapamnyız, de

dı. Oyun güzel tertiptennıış. S n 
yirmı yn!-ıını bitırdin. Mektep 
medrese gördün. Aklı ba!;'md 
b~ı· kızsın . Adama "ne d•yc ken
dı ayagınla tu.z:.lz,.=ra d iin " .. 
diyn ('rfrler. t~tarıbulu k.ıpl .•an 
rezalet de cabası! 

- Şimdı ıe yapacağım ? 
- Hiç. '!'ek basına bıı kız -

r.ın. Zati ben senden blünccyel 
kadnr uyrılınayacagım. Benden 
. ' ada tek ~ına )aşar gider
sin. 'l'ann btlyu tür. 

M brur bır d fa uğraın dL 
B l • tı > b r kaç defa g ldL Pa
ra .. rrii ~ahatsızlıgınu 1r
du .• 1 'ız nrasında: 

(A kç ·) 

' l 1 

' J 

• 
1 . 



~ HERGELECi. iBRAHIM L Yazan: M. Sami Karayel 116 

y F, x ı SABAH 

~el Aliço .ile Herge
: ,ıeci karşılaşırsa 

Yusuf, küçük hasmının ne be- lerde bir kaç defa. daha altına. al- < Baı tarafı 3 Uncu eayfada) O k~ar çetin bir güreş yap-
lft olduğunu bildiği için her o- · mıştı. Hergeleci de Yusufu bir ~ı>, genç olduğu halde kendinden blar kı, en nihayet A.kkoyunlµ, 
yun yaparken ardına önüne ba- iki kere bastırdı. geçkin hasmına bir şey yapama- kiicük hasmını kıra kıra yenme
kı vordu. Eğer bakmayıp künte- Fa.kat görülüyordu ki iki pch mıştı. ğe kalktı. Ve bir boyundurukta 
y( aşırmış ob>i.ydı. Hergeleci o- live.nın giiıeşi denk dUşUyordu. Bu, böyle olmakla beraber nlt1 dişini dibinden söktü. Böy
ntı, bir topuk kösteğiyle ve, ko· Yusufun zorunu, okkasını Her- -Oltiyar Ali<;o, Hergelecinin biz- le olmakla. beraber Arnavutoğlu, 
lı>.ylıkla sırt üstü dü.~ürüp mağ- gelcci meharetleriyle karşıla.- ~t güreştiği hasunlannı mağ- dişlerini avucu içine alarak me}! 
liırt edecekti. yordu . Wıp etmişti. dana fırlattı ve hasmını mağ -

Yusuf, sarmaya tekrar indik- Yusuf da hasmının meharet - Arnavutoğlu, Hergeleci gibi lfıp edememekle beraber allı 
tc-n sonı a bir kere daha künteyi lerini kuvvet ve ağırlığ1yle te- okkasız ve adaleli bir pehlivan saat ters güreşile hırpaladı. 
~oldurdu. Ve kolaylıkla hasmı- kahiil ettirerek güre~i denk dü- dı. Fakat bu pehlivanın yaratı- tşte size güzel bir mukayese 
nı keserek ha~aland.ırdı. şürüyorctu. 1 lışı harika idi. Dinamit gibi bir daha .. GörillUyor ki, Arnavutoğ-

Fakat Hergeleci, yine ayarın· Giireş natahammül bir hale adamdı. Meharet ve üstadlığı lu da Hergeleci ile mukayese e-ı 
da duruyordu. Bunun lizerine gelmişti. Akşam ol:muş, sular her pehlivanın fevkinde idi. dilemez. 
mücadele başladı Yusuf, hasmı- da kararm<ık üzere idi. Altı saa- ~,evkalbeşer yaratılmış bir petı- Aliço, eğer genç yaşında Her· 

Baş, diş, nezle, grip, romatizlflS 
Nevralji, Kırılılıll ve Bütün Ağrıları derlıal Jıeser 

icabında günde 3 kaşe ahnabillr, Her yerde pullu ktrtu~tırı ısrarla isteyioİt' 

nı bozmn.ğa çalışıyordu. ti bulmuştu güreş.. Makine ol- livandı. Sultan Azizin hamlacı geleci ile karşı karşıya gelmiş ı 
Bir türlü bo?..amadı. Yine kün sa dunırdu. başısı ve baş pehlivanı olan bıt olsa idi muhakkak surette ça- I ~---

teyi boşalttı .. Ve, sarmaya indi. . F~;kat taraftarlardan hiç ?i- adam yüz senelik pehlivanlık buk mağlup ederdi. Bunu başka ~ o Ul 
Ne olacaktı?.. rı gı.ıı·eı;ı ayırt etmek cesaretıni tmföimizde hiç kimse ile muka- türlü dfü;ıünmemize imkan yok- RADYO PR GRAMI 

Yusuf, hasmını künte ile yen- göcıteremiyordu. Nihayet Şum- yese edilemez. Bu bir istisna - tur. Güreş derecelerini devirlere 
meğc karar vermişti. Bıı. sefer ntılt! Hasarı ağa ortaya çıktı.. dır. gör~ mukayese ~ttiğin:iz zamat\ 7 B.Teşrin 1941 - 1 
oturak küntcsiyle aırmağa ka· J?a.vul zurnaları su~turdu. Peh- Met.eli; Arnavutoğl..ı ile Her- hakıkatler kendı kendıne mey- ~ , ...,, 
rar vereli. . lıvn:ılnı.ın arasma gırerek: gcieciyı, Çolak Mollayı na:>ıl dana çıkmış. bulunuyor. v 7.30 Program J 19.00 Fnsıl sazı 

Hergeleci bekliyordu. Yusuf~, - B.ırnz durunu~ baka~ım .. knışı karşıya güreştirebiliriz? Hergelccı, Arnavutoglllarile, 7.33 Müzik 19.30 Haberler 
oturak küntesini alıp a.şıracagı DC'd ~ten sonra, seslcııdı: İmkan mı var buna? Yüı,.de Akkoyunlu Kazıkçı Kara Bekir-
zaman sa)'\•anta geçmek üzere - ~galar, beyler yetişmez ml )İ.b ikiı;.ini de çarçabuk mağlup le, Kel Ailc;:olarla mukayese edi-

7 .45 Haberler 
8.00 Milılk 

8.45 Evin saati 

19.45 Serbest 
19.55 Müzik 

20.15 Radyo hazırdı. artık ... Sular da karannağa ba§ <..><lerc.lı. lemez. Çünki.i, bu, büyük pehii-
Yusuf, yikde yiiz sayvanta la~ı. J\llah~hcr ikisini de devlete Bakınız, Arnavutoğlu ne de· Vanların yaptığı güreşlerle Her-düşeceğini ~e~ui. l{Unteyi tekrar nullete ba~~şl~ın.. mektir? Meşhur Akkoyunlu Ka- gelecinin yaptığı güreşler or - 12.30 Prtrgram 20.45 M~~~tesi 

boşalttı. V~ içinden kendi kcn- J?ur:un uzerıne hep birden 7.Jkçı Bekirle Aziz huzurunda tada.dır... 12.33 Türkçe 21.00 Ziraat 
dine: bay,ıı ışıldı: güreşiyorlar. Padişah heyecan Elli altı yaşındaki Ali~oyu, plôklar Takvimi 

_ Ulan bıı ı·eı if cok bela he- -- Y ctışir, yetişir artık... içir·dedir. Çünkü, Arnavutoğlu, ~eydnndan çıkara.mı yan Koca 12.45 Haberler 2ı.ıo Müzik 
rif!. tnsa~ı ;ki <lirhPmlik yerin- }ş+~ ~.crgeleci ile Yusufun ilk r.yııi zamanda Azizin de pehli - 'Y usufla, Hergeleci genç yaşla - 13.00 Türkçe 
den yenecek.. guregı böyle _?ldu . . Hasan ağa vaıılık ustasıdır. Akkoyunlu, rında bile olsun birbirlerini ye-\ plôklar 

21.30 Konuşma 

21.45 Müzik 
22.30 Haberler lştc, kiiçük Hergeleci böyl'! ~at~ı ~ı ve .. dog:U. hır adam oldu- Kırkpınarda Azizin diğer gl!n~ n~memişlerdi. Bundan daha. bil- 14.00 Müzik (pH 

bir pehhvandı. Koca Yusuf gibi gu ıc;ın gur~ş ıtırazsız, beı-abero ha.'.} pehlivanı olan Kavasoğlu yuk mukayese olur mu? 1 * 22.45 Müzik 
23.00 Kapanı:ı devi kaı-şı.sında düşündürüyor - ayrıl<Jı. KQca lbrahimi ağlatmıştır. Ni- .. E.':'et Hergeleci, . devrinin en 18.00 Program 

du. * hn.yet Aziz, Akkoyunluyu sara- buyu~ v_e usta pehlıvanlanndan-1 18.03 Müzik 
Dedim ya, Yusuf eğer pehli- Hergelecinin Şumnu'da Ko- ya getirterek en namdar ve us- dı. Lakın, Kel Aliçolar avarın-

vanoğlu pehlivan olmasa idi, ca Yu.3ufla yaptığı altı saatlik ta pehlivanı olan Amavutoğlu da değildi. ~ =========================== 
künteleri aşınrdt. Ve yüzde yüz güre~ aleme destan olmuştu. ıle karşı karş.!Ya koymuştur. Yalnız Hergeleci değil, Koca 1 1 
de mağliıb olurdu. Yancıdan sonra Koca Yusuf- .Akkoyunlu Ka1Jk~ı Kara Bekir: Yusuf, Adalı Halil, Katrancı Askerlik işleri 

Hergeleci, içerlemişti. Yusuf l~a allı saat muvaffakıyetle bo- bütün gelmiş geçmiş pehlh·anla- Koca Murat, Koca Riistem ilh .. ._ ____________ _ 
bir türlü küntcyi asıramanuştı. ~uşması Hergeleciye bütün peh rın en şöhretlisi, en cür'ctkiırı Kel Alic;o, ayarında bir pehlivan 
Ah bir aşırmış olsaydı.. lıvanlarcn korkulması lazım ge- ve cetinidir. değillerdir. Kel Ali<_:o, öyle bir 

Güreş, müthiş bir alt mücade· len lıir mevkie çıkarmıştı. Akkoyunlu, Hasmı Arnavut- pehlivandı ki, tam yirmi altı se-
lesiyle deva metti. Yu~ufıın tn- Hergeleci, Şumnu'da Koca oğlunu meydanda görünce hay- ne Türkiye imparatorluğu bas 
raftarlan meyus olmuştu. Yusufn ne-lcr yapmamıştı? Yu- ret etmiE;ıti. Nihayet bir avuç a- pehlivanlığını hakkile üzerinde 

Ez~rçeliler ,korku içinde idi- suf, bir turlü hasmını bozama- damch. taşımıştır. 
ler. Laf değil .. Pehlivanlan kihı- mıştı. Değil bozmak, güreş uy- ================================================= 
teden küntcye tehlike içinde idi. duramamısll. •ıııııı.: Yalnız müsterih olarak korku- Koca Yusuf, çok terbiyeli ve r ~ Tebliğ 
suz duran Deli Hafızdı. mütevazi bir adamdı. Güreşten Sa.dakai Fıtır ,. 1 

D Haf tehl
. sonra, Şumnultı H<>•san ag~','L ı"le 1 Ba.<tın Birliği .<tl<ıTıbııl Mınta-eli ız, ikeyi görmek- ... • ": ~ı tyi Son ,,,,., R · 1· ~· l ~ aralnrında şiJ"yle bı"r mu··ka"len•.e nu.9't eıs.ıgımen: 

le beralx:r çıragırun kazançla K. K. K . 
bu işden çıkacağına emindi. He- geç:nıişti: 1 Türk Basın Birliği aza.siyle, 

Haaan ag~a sormuştu·. 1 Buğday: 27 24 20 m:ıtbuatın birlik dışında kalmış 
le, son oturak kUntesini Yusuf bir aşırmış olsaydı. - Yusuf, yename<lin bu, E- ArpQ : 40 38 37 olan uzuvları arasında öltim vu-ı 

l
. . Üzüm : 234 170 117 k t 1 e . b k"'kl Ağalardan biri Deli Hafıza zerç-e ıyı.. 1 u ınc a g rıye ıra u arına 1 

hitaben : Yusuf, cevap vermişti: Fıtra ve zekat itasiyle miıkellef yardım için imzalanan 16 5 941 
- Usta! Vaziyet berbad.. . .- A~am, bu, delikanlı çok olan muhterem ahnlimize, mıllc- tarhili mukaveleye göre birincı l 

H ı -
1 

ıyı pclılıvanınış.. Hatta işittikle- timb:tn en hayati ihU~ nc:Iarını yaı dım devresi Necip Ali Kil-
- ayıı', c cg1 ·· · · kar&ılıyan ve elde ettiği tı•ben-u- '"k ' ··ı·· · J k t ' _ Ne söylüyorsun usta, gör- nmızdcn dnha iyi bir pehlivan . cu anın o umıy e .apanmış ır. 

müyor musun neler oluyor? - Amma, kaç okkalık şey.. atı kendisiyle Kızılny \e Çot'Uit İkinci yardım devresine iştirak 
_Bir şey yapamaz .. Görme- - Öyle deme &gam, pehlivan- Esirgeme Kurumları :mısında içn 25/JO J941 tarihine kadar iş-

din mi a.şırabilui mi künteyi ?. lık yalnız okka değildir. payla~<ın Türk Hn"a Kurumurıa ti.rak hissesinin gönderilmesi 
T l - Başka nesi var ki? 1 heı· veçhile yardımda bulunma- merkez heyetince tebliğ edıl- 1 

- S~ ebr.ve ~-ı.nr... _ Ezerçeli, diyebilı·rı·m kı·, ları lüzumu ehemmiyetle ,,rzoıu- mektedir. ı 
- enın ılcligın gibi değil .... Yusuf ne yapncağlnı şaşırdı. Arnavutoğlıınun yavrusudur .. nur. Mukaveleye henüz girmcrıııs 1 
Dedi. Çok pehlivan doğrusu.. tstanbul Mıifıiisii olan birlik asli ve vardımcı ru-..a.: 

- Yusuf, Ezerçeli, seni yıl _ F. Ülgener , larile filen ga;r.ete ve m~nnıa 
Koca. Yusufun taraftarlarının dırmış... 1 idarelerinde devamlı bir şekilde 

başı Hasan ağa da: r- J kt 1 b - Ağam, neden yılacağım.. ''Y . s b h ' c,:;ı ışına a o up u ısı meslek 
- Künteyi bile aşıramadı be! Pehnvanlıktır bu... DO!,"Tusunu 

1 
en 1 a a in 

1
' ~dinmiş bulunduğu halde birlık , 

Diye söyleniyordu. Halbuki, söylüyorum.. P kanunu hükümleri dı9-ında kal- · 

zavallı Yusuf, ne yapsın idi .•. pamadKıınr?as. ıya da bir güreş ya- r ,·ıaA n fı·yatları mış olan mcmuralr ve atölye şef 
Davulun sesi uzaktan hoş gcli- 1 i leri rle birlik bölge merkezlcrin-
yordu. Güreşti bu.. Deli Hafız _ Ağam, Ezerçeli, ters bir 1 de bulundurulmakta olan mu-
gibi erbabı ne olduğunu görü - güreşçidir .. Ona güreş uydur _ Kr. kavele örneklerinden alnrak ye- 1 
yordu. mak güçtür.. Başlık mtıktu olarali 750 1 ni yarclım devresine bu miiddet 

Hergeleci, nihayet Yusufun - Yı suf, bir kere daha güreş ı zarfında iştirak edebilirler. ı 

'Oskfıdnı- askerlik şubesinden: 

Şubemizde knyıUı yedek piyade 
tl'ğmen 41828 kayıt numaralı Hüse
yin Avni oilu Mehmet Muhtar, ye-ı 
dek piynde asteğmen 28367 kayıt nu
mnrnlı Mehmet oğlu 1hs.an, yedek 
piyade teğmen 42382 kayıt num::ıralı 
,/\hınet oğlu Hilmi, yedek piy.:ırle ns
tcğmen 21179 kayJt numnrnlı isrrıml 
oğlu Tahir, ycdl'k topçu teğmen 44-
627 kayıt nunrnralı Ahnwt Şükı tl 
oğlu Ahmet Nahidin derhal şubeye 
müracaat etmeleri. ı 

"' .. 
'Uvkiidar nskcrlık şubesinden: 

Awıklpleri nıeçhııl kalııuş ııhr1 

tufckÇi ustalnrı İstanbullu 306 do -
ğıımlu \'e 33406 kayıt num:ıralı Tev
fık oğlu Mehmet Hakkı ile 300 do
!;rumlu ve 33414 k:ıyıt ııunrnralı Ri
Zf·li idris oğlu Alinin derhal şubeye 
mıiraraot etnwleri l:i7JJn gclC'<·elli. 

* Eminönü As. Ş. BŞK. lı§ından: 
Tbb, Yti1.başı Nazım Paşa oğlu 

Ömer (33865) 

Sınıf 6 Hes:ıp memuru Fnik (328-

20) 
Topçu Tim. Kemnl Alemdar Er

zurum. 
Bu subayl<ırın hüviyet clizdmılari

le birlikte acele yerli şubeye müra
eaııtları ilan olunur. 

Küçük tasarruf 
hesapları 1941 
iKRAMİYE PLA~I 
KEŞLPELER: 4 Ştıbııt1 2 Mayıs, 

1 Ağu$tos, 3 1 klnclteirin 
tarıhlnde yapılır. 

1 adet 2000 Lir:ılık - 2000.-I..iı1I 
3 > 1000 , ~ 3000.-, 
2 > 750 , - 1500- ' 

> 500- - d~.-) 
) 250 > ~ 2000.-, 

35 '> 100 > = 3500.-' 
80 > so > 

300 > 20 > 
altından, sarma.dan sarmaya ge tirelim seni.. Birinci sayfada santimi 500 Bu husus için TUrkiyc İş Ban-
çerek kalktı .. Fakat Yusuf ken- - Güreşirim.. Ddncl ,, ,, S50 kası Ankara merkezinde 2381 ========================= 
ti.sini sarmadan kurtaramam\ş - li .. Y~~~:f.. güreşirim dememe- ~~~cU ;: :: ~~ : ~:~;;ı h~:~m ac~~ci~uJ~ 

1 1 Almanca bfiitercim{' aranıyor 

Maliye vekaletinden İki pehlivan tekrar • ayakta _ lnşaallalı !.. Be~incl ,, ,, 75 matbuat mensuplarına bir cemi- En idareli 
kapıştılar... Güreş uzadıkça u- - Zayıf konucnıyorsun ?. Altı 50 le olmak üzere bu hesaba ''atı-

tı L • ki l h "' DCI " ,, J LA M B zanıış . a n uzını, eyecanı- - Ağam, pchlivanlıktır bu .. rılacak olan yardım paralarının A 
nı kaybetmemişti. Ezerçeliyi, hafif görmeyin.. nakli için para istenmemesini 

Mali tetkik heyet~ için Almoncaya ır.yıkiylc vfıkıf ve Ttirk<'esi kU'-~cl~ 
bir ıniitercim arnnmaktnchr. Kadro ücret 210 liradır. T:ıılpl<>rtn Jmtıhll,J' 
göstcre<·ekleri Jiynkat dcrecesıne göre bu ücret birden vey:ı tcdrıceıı 'lietl' 
lecektir. tıntihann g!rcrt'klerin en nz li •. e mezunu olması ve askerlikle 11 , 
bir alakası bulunmaması ş~rttır. Yiiksek tahsili olaıılaı· tC'rcih t'<.lil r tsili-tıı 
lerin müsbit evrokı \'e iyi hizmet vesik?larllc hirlikte ıo Teşrlnie~~el aıcf'' 
mına kndar Defterdarlıkta Maliye Milftttlşllğine rniir:ıcanllnrı. (6936•M28) 

Yusuf, arada sıroda fınınt Demişti. DOKTOR •••• 3/ 10 941 tarihli tamimi ile ı:;u-
buldukça hasmına ezici ve kırı- Yusuf, Hergelecinin fevkaJa _ belcrine bildirmişti. ., 
~ tıamleler yapıyordu .Hergele- de bir pehlivan olduğunu tas<lik HAFIZ CEMAL İştirak hisseleri mıntakamu10 
cı de mukabelede kusur etmiyro- etmişti.. Hatta Yusuf, sonra- veznesine verildiği halde ban _ 
du. dan İstanbulda Adalı Halil ile Lokman Hekim kaya yatırılması işine memnu-
Güreş başlıyalı dört saati bul karşılaştığı zaman Adalı Halil 

1 niyı;tle tavassut olunabilir. 
muştu. İki ta.raf da birbirini ye- merakla sormuştu: l 
eliği halde daha b<Yzulmam~lar _ Dahiliye Mütehasaısı 
dJ. 

- Ne o Yusuf? Bir çocugu· ~·••EEEl-D c::,,.kercl Dh'Bnyolu - ~ 
Yusufun nefes ve glireş kabi- yenememişsin be? H. Mustafa ve Mahdumu 

liyeti çoktu. Sırım gibi adam- Deyince, Yusuf: ÇİKOLAT CEMiL 
dl. - Yen de glirelim .. 

H el 
· · k Demı·~tı' V ral el Sahl ı !Una ile hazırladığı nefis bay-crg ecı ıse eçi gibi idi. s- • • e a ann a şu b : A. Cemaleddln 6araçoölu 

Öyl k ı k 1 ml 
.. ıhı·m kon ı N ri ramlık şekerlerlniı.in mtibnyıı:ısı 

e o ay o ay yorulan ta- uşma o muşutu:: eş yat Mildürii: Maclt Çetin 1 
9. d d - Abe b. d için teşrifinizi bekliyor. "'ım a:n egildi. - ır avuç a amın ne- Basıldığı yer; (H. Bekir GUraoylar ve ı 
. Ayak güre.~i de uzadı. İyi peh- sini yeneceğim be? A. Cemaleddln Saraçoöfu matbaaeı) •;mma',.•.tal!nı:lb•u•ı •.• Bllah~~çl.'lle:lkllaİlpıamll 
hvan hızlı hamlelerle birbirlerini - Dedim ya, yen de görelim. ---..----------------~-~ bir saat kadar kovdular .. - Nasıl bir güreşçi? , r-----··----•liim••••a:ı•aı•••••~ 
Nıhayet Yusuii, Hergeledye kı- - Yetmiş okkalık bir pehli- 1 TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
rıcı ve bilküci.i bir çapraz taka- van... İ 
rak bir elde altına aldı. - Yarıcıyı Dimetokada yen-' Z R A A T B A N 1( A S J 

Hergeleci, alta düşer düşmez miş öyle mi? 
toplandı. Yusuf, kemaneye aeç - Hem de iki defa üstüste!. 
miş duruyordu. Kurnaz He~e- - Yusuf, altı saat bir şey ya-
leci, Yusufun bir an bekleme- pe.madın mı bu herife? 
sinden fırsat bularak birdenbire - Çok usta! Bizim bilmcdi
kemaneyi budayarak dikilip ğimiz akıl erdiremediğimiz o-
ikalktı ve, Yusufun gırtlağına yunlan var... ı 
dayandı. - Sen de vura, vura kıray -

Hergeleci, keyiflenmişti. Doğ- dın? . 
nısu iyi bir kalkıştı. Çırpınarak - Kıramazsın? 
narasını salladı: - Neden? 

- Hayda Yusuf be!.. - Abe Adalı, bu heıif, ters 
Yusuf taı keyiflenmişti 0 da güreşçi.. Hep soldan girdi gü-

mukabelc etti: reşe be! .. 
- Hayda lbram be!.. -Bastırdıktan sonra da .solu 
1Jd hasını birbiriyle ikapıstı. yok ya!. 

Gilreş bu sefer de ayakta u~a- - Altçılığı daha bcrbad! .. lki 
dı. HUJasa, güre§ be.~ buçuk sa- defa künte aldım .. Az kalsın ye-
ati buldu. necekti beni ... 

Böyle olmakla beraber her iki - Yıldırmış seni bu herif be! 
taraf da ola4 ca hızıyla hamle - Eh! Sen de güreştiğin za-
y~pıyordu. Hiç kesilmemişleı--. man anlarsın? 
di. Her ikisi de dipdiri idiler. - Ne anlayacağım be? Elen-

Hc.rgelcci, güreşi galib bitir- &e, tırpan, boyunduruk kıranın. 
mek iç.in canla b:ı.şla çalışıyor _ - Kır da o vakit söyle ... Val
~1!· Yusuf da hrumum yenm.ek lah, k.açırtırır insana meydanı .. 
J<'Jn çırpınıyordu. - Ahe, amma yılmı§Sln be? 

Yıf!ruf, Hergcleciji son~ r (Arkam oor) 

KurµJuş wibl: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası. Şube ve 
AJans adedi: 2611 

Zlraf ve Tlcarf her nevi ba~ka muamelelerl. 
Para blrlktjrenlere 28800 lira lkramlve "•rl'lor. 

ZJraat Bankasında l<Umbaratı ve Ulbarsız tasiilTut Jıcsablannaa en 
az 50 lirası bulu;tanlara senede 4 defa çekilecdt kur'a !le a:ıağı~ak.I 
plAna göre ikramiye da~t.~-caktır 
4 aded 1.000 Uralık 4.000 
4 • 500 • 2.000 
4 • 250 • 1.000 

40 • 100 • 4.000 

Lira n 100 aded 60 Liralık 

• 11120 • 40 

: 11160 • 20 

• • 
ıs.ooo Ltrı 

4.800 
1.200 

• 
• 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşaıı 
dil&miycnlc:re ikramiye çıkttkı takdirde % 20 fazlnsiyle verilecektir. 

Kur'alar senede dört defa 11 Mart, 11 Haziran, 11 Ey· 
lliI ve 11 Birincikanun tarihlerinde çekilecektir. 

~~~~·- ---------... ~~·ırn; HEUOS MDESSESATI ~. r~·v 

-ı 

tşl<>tmemiz ilıtly:ıcı için açık eksilime ile 75 ton \:fllı kireci sr tııı ııtı' 
naeakt~r. 

Muhammen ton bedeli «12> lirnrlır. Eksiltme 20/10/1941 hmhine 111
11

' 

sndif Pazartesi gumi saat 11 de Haydarp:ış:ıdn Birinci tı;;lctme komı ~o" 
nunda yapılacaktır. 

isteklilerin c69> liralık muvakk:ıt teminat vermeleri ,.e mu:ıyy<m ~ııı 
ve saatte komisyonda hazır bulunmaları lfııı:ımdır. 

Fazl:ı iznhnt ve &artnamc için 1şletmeye mürncnat edılm<'lidır. (&7'1
61 

f İnhisarlar .!:!_: Müdürlüğ~n_d~ 
Zııhtti Pn~a \Tescsi vekili avukat ı Şn t k f" 'b' t' İsmail Münfr Ac:ır tarafıııdnn Tak- - ' 1 name ' 0 · eş ı mucı ınce pozorlıkln K:ısımpıışa tuz nnlıJ 

i LAN 
Kadıköy Kadastrc.. 
Hakimliğinden 

sim Sıraserviler 75 Knpsali apartma
nı dnire 6 da ınıtkim ıniıddeanleylı 

Bedros oglıı Bedı·os \•e dığer nıud

<lcmıleyh Sıdıka Kural, Rııpcn, .\r
ınerı, Man Nnzaret \'esaıre aleyhle
rine a~·tığı Bo~ıam·ı - Sundiye Bag-

ç .. tısı tamir eturılccckUr. 
? - Paı.arlığı 14/10/1941 Salı günu saııt 9.40 da Kab;ıt:ıştn Lc~·.ızıı1' 

şubesinde mııtcşekkil alım komisyomuıdn yapılacaktır. 

3 - Ş:ırtrımne ve keşfi sözü geçen şubeden her glin iki kurus ırıuı.:.ı' 
bılınde alınabilir. c86!l7> 

cL.ıt c-adııcsincıc yekdğenne m:ıktup P. T. T. Umunıi Jllüdür.lu··gvu··ndt?n· 
63 X<), dıı k:'ıin 3~ rlonılm 266 zirn -
::ıra7.iyc \ nkı mudahnknin men'i da- Yrıpı işlerinde istihdam <>dilmek iizere iki yüz oıı lira ueretll bır y ı~' 
'l.'nsındnıı dolayı ı.ıudd1.:, aleylılerden 1 sek ıniınnr veya miıhendis ile yüz yctnıış lira ueretıi uç fen memuru \ cf' 
BC'dros oğlu Dl'dros da\·a arzuhalin-ı mühendis .ılın:ıc:ıktır. 
de ya7Jlı adn•ste olımıyıp nereye git- 2 - Du menıuıiyetler ıhtis::ıs mevkii olup taliplerine 3656 No. it• ı<ll' 
tigint b..lcn olnındıJ:ınd.ın da\etiyel nıın lıükıırnlcrine göre iicrct verilecektir. 
teblıg c:dılmeden i:ıde edilmiş olma- 3 - Talip olanların vesikalarını P. T. T. Umumi Müdürliiğti Mu:uııe' 
sıııdan 3 Eyli'ıl 1941 tarihıl Yeni Sa-1 lfıt Mudiirluğiıııe gôıırlermeleri. c'll38> c86fı2> 

bnh gı zetesiie yapılnıı ilt'ınen tebliğ ==========================================-·-~ 
·üzetine duruşma gümirıcte m:ıhkeınt•-
de hazır bulunmadıgınızdan dol:ı.} ı ı•••••!ll*DSi T E L G R A F nll:l•mmaallli~~,.. 
ilfmm gıyap knrıırının teblJ~ne 1 
mnhkcmcce karar 'lieulıniş oldu • s 1 

1 ğun<lnn duruşma giinü olan 6 Teşrı-, a ~ t7 1 IJ' o r 
nisııni 1941 Perş<>mbe gıınu saat on- ·y ~· 
da hm:ır bulul'}Jlladığınız takdirde Birinci T.eşrin 941 Perşembe p 
muhakeme gıyaben eereyon edeceği I MASARIK ve arkadaşları 
ilAn olunur. iıi;tı:ı;:~".§:r.=;:~ • tstiklfll eı:ıddcsı 453, Tel; 43848'9Fl1111CE~mi~Pi$V 


