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. r üccarla: arasında ~M'illi elimizin Prenses Nevcivan g·o yaşında öldü • ' 
~~~~~~~~~~~~~~rhumekar~~d 

~ayn kalmamall, hÜ-· --~Il ~~~~ ·l eTI 120,000 Mısır ıırasl 
~~metin yardımcısı, m_ü- t.: ';1-~ ' ,;. . • . i :·, " vakfetti 
~ ~ Uzun senclerdenberi mem • 

~ t d 1 k d ı ı r . leketimizde ikamet eden Mısırlı i: u e ar a ası ve mut.. 1. • .. - ·- , ~ , . ~~ı:i: ~i~::~~!t~;~ 
~ lefiki bulunnıa lld ır · 

Qa.Yet sade bir baş lan g•çla teşekküı edecek tüc-
\'ır c ~ır ~rlar nüvesi, pek az müddet içinde eminiz ki 
ol· dığer muteber ve namuslu tüccarın intizamile 

~deta bir tüccar k lübü şeklini alır ve ihtikar mü
cadelesinde hükumetin sağ kolu hizmetini görür ı · 

Yazan: Hüseyin Cahid Yalçın 
~O htikar rmicadelesi devanı 1 rını bir hamlede silkip atnuı.ğa 

ettik<;e ve bu mücadele~in imkan olmadığı için biz hala her 

0 hergünkü parça)a.rı efk~rı şeyi Allahtan bekler gibi devlet 
f • ~11'\ltrniyece malfım oldukça dık- ten beklemek zafından kendimi
,J· ~~~ .§~yan bir tesir husule gel- zi kurtaramadık. Birçok işler 
16' ~ ltiraf olunmalıdır. Gazete- vardır ki bunları yapmak bize 

~ tı verdikleri haberler bitta- terettüp ettiği halde devletin ön 
1
ef1 ~1 hep ihtikara cür~eıt etmiş es- ayak olmasını ve bizi zahmetten 

1 ~· ~f '\leya tüccarın ugradıkları ce kurtarmasrnı bekleriz. Kendi 
pi· ~ ~l'dan b8.bis bulun.maktadır. hesabımıza bu belki bir rahat

...:ı:ı. falan veya filanın ihtikara lıktır, nıes'uliyetten kurtuluş
~büs etmiş ve kanunen te- tur. Fakıat bu rahatlığın ve bu 

::~~ 
;;.. .•<« 

, . 

f\'-· 

Prenses Nev Civan hanıme • 
fen dinin ilk kocası Mısırlı Prens 
İbrahim Paşa idi. Merhumeye 
Mısırın en maruf zenginlerin
den olan ilk zevcinden muazzam 
bir servet kalrııu;•w . 

. Prenses' · . mahdumundan 
büyüğü olaı •-.rens Mohammed 
Avrupan <> ı,r 0tomobil kazasi
le genç j <~ında vefat etwiş ve 
ikincisi olan Prens S<'yfeddin 
de ailevi bir mesele.-Jen dolayı 

(Sonu sayfa 3 sütun 7 de) 

1 ALMAN - R US \ 
HARBİ 

JJloslıova bildil'iyor 

Krementchougi 
tahliye ettik 

-0---

Mf>rhmne Prenses Nevcivan, 

ALMAN-RUS 1 
HARBi I' 

Berlin bidiriyor 

Leningrad'ın 
muhasarası 

- -o-- -ifİ' ~edilmiş olduğunu ogrcniyo- cm.es'uliyetsizliğin bahası insan
U., • Falan veya filan tüccarın lığımızdan ve hürriyetimi:lıd.en 
ııe nanıuskarane hareket ettiği- bir fe<lakarlıkla ödenir. 

J Reisicumhur lk i Alman alayı 
1>ozguna uğradı 
düşmanın 67 
tayyaresini 
düşürdük 

1 Çember biraz daha 
l'\ı d-".ür bir satır ya.zı okumıyo- İşte bu mülahazanın sevkile-

tJll ~ 'l... Okumama.khğımız da pek dir ki işaret ettiğimiz tehlikeli 
. ~'l'\rıicıir. ÇUhlfü namusitarane haleti nıhiyeye karşı alınacak 

,-ıl ~t~et, tabii bir vazife oldu_ğ~- 1 tedbirlerde ilk adımın ve en bi-· 
\J\l' tore, gazetelere geçmek ıçın 

1 

rinci vazifenin bizzat tüccıarla- ı 
Ilı ~evzu teşkil edemez. Na- nmıza terettüp ettiğini söyle-

11;~ oı1114ıltarane hareket bir havadis mek lüzumunu duyduk. Tüc-
ıı· °F'~z. carlarımız bu ihtikara karşı mü
·~ı d" akat ma1Jbua.tm kendi.sine ~aclele hareketinde hükfunctle 

ı:;~I r~ll ~feyi pek ta~ii __ bi.~ dni- .İŞ birliği yapmanın yolunu bul
~ ~abılınde ifa etmesı yuzunden malıdırlar ... Şimdi ortada ~nki 
~~arı umum.iyede bütün esn&. memleket ıkıye ayrılmış, bır ta-

rt· ~ \le bütün tücca.ı:a 'karşı iı.de· pafta halk ve h~met, diğer 1 
t?' bı... gayri ihtiyarı ve g:ıyr. , t~r~~ esnaf ve tuccar . v8;"D1~ 

1·1" h"\."Şru bir itimatsızlık ve şuphe ~ıhı hır zan h?.sıl olmak ıhtımah 
ıP ~'Ule geldiği de gözden kaç- ıle ~arşıl~şıyor~. Hafüuki tüc-

4 ""lllası Jfı.zım bir vakıadır. Bu- car ıle hukfımetın ve halkın el
r 11~ üıeriııde durmak, bir ça- e~e _ver~rek, her yerde olduğu 
~llı:ıltı.i aramak ve tatbik etmek gıbı, bizde de zuhur eôebilec:.ek 
~ ~tndır. Çünkil iktısadi hayat- fenn. tüccarlarıa ve fena esnafa · 
tin}üccarJar için imzalarının ka:şı bir n:ü~adel~ idare ettik-

{Güzel Sa~~tlar Aka
~ demisi ve Sanayi 

,~\~. mektebini o ~zdiler 
, '~ 1 1 Milli Şe~esse
~ selerin ihtiyaçla

rının teminini 
emrettiler 

Moskova, 15 Ca.a.) - Sovyet 
istihbarat servisinin bu sabahki 
tebliği: 

Dun gece kıtalarımız bütün j 
ce!)hc boyunca düşmanla çarpış 
mağa devam etm1şlerdir. 

11 - 12 Ey!lıl gecesi iki Alman 
sl&yı bozguna uğratılmıştır. 

l i"n "lıı ı;ayfa 3 ı:Utun 3 de) 

daraldı, şehrin· dış 
istihkamları ba7ı 

nok talardan 
yarıldı 

danhğının tebliği : (!5 a.a.} 
dan lığının tebl iği: 

Şark cephesinde büyüle taar
ruz hareketleri inkişaf etmek -
tedir. Leningrad mıntakasında 
en modern usullerle teçhiz edil-
miş miistahzar mevziler tarafın- · 
<la cereyan eden anudaııe muha~ 

l Sonu sayfa 3 - ti do) 

t "'llYet ve namusunu temin. et- lerı kanaatını ve ıntıbaıııı tevlit 
~it ne kadar ha.yıati bir lüzum etmelictir. Tüccar, hükumetten 

r.ı lbı~ h~k ve memleket efkarı u- ~ uzak ve ayrı kalmamalı, hükfı.-
dB '"Ql.iyesi ile ikt.Jsadi hayat el' \ ~netin yardım.cısı, mücadele a.r-

~ t arasında karşılıklı bir hür- Kadaşı ve müttefiki bulunmalı-

Re;Sicümh"t...nuz, (:fü~l San'Mna !\kademisi Müdürü Burhan 
Topmğm izahaı-~<\ ~'tnliyor 

Milli Şef Reisicümhur İs
met lnönü · diliı sabah saat 
10 &. İs1Bnbu1 '.Mmtaka San
at okulunu te§ri( buyurmuş
lar ve okulda bir saat kadar 
k.ala.rak 1ftlldklerde bulun
muşta.rdır. 

3~· ~~ =~~e d: ~u:.1!111e~~ dı~unun için büyük teşkilatla- --.. 8 ... u.-ry .. u .. k M .
111 

e t 
:c· 't ~rttır. İşte bugUn bu kar- ra, cemiyetler kurmağa ve sai-
~ ~ lltlı emniyet tehlikeye gir- reye ihtiyaç yok. İleri gelen tüc-
l' ~{lk mevkiinde bulunuyor. carların elbette hususi tüccar 

,p• ~~!( ve efkfırı umumiye gitgide dostları vardır ve bunlar aıtıda M ı • 1 
;11 tıı~disini yalnız muhtekirl~rden birbirlerini .. ziya:ret etmektedir- e c 1 s 

~;~ekkep bir esnaf ve tuccar IE'.r· ~~te böyle_ ~akın dostlar 
:ıi< lıa~esin.in pençesinde bir kur- bır klupıte bırbırlerınj sıksık ve [ 
Jll ~ ıannedecek ve esnaf ve muntazam surette gönneği a- toplan t l ara 

•il' lt carıanmız da kendilerini bi- det edinirler. Ticari vaziyet 

w ıı/ıı.~lı3na umumun ta'ın ve teş- ha'k:1tU:d~ konuşurlar ... F~yatı_a~ J ou· ~~u~~~A~mlan liı 11\i celbet:miş v~ müstahak ol- v~ rhtıkar hakkı~d~ fikırlerını 
i'° q aciıklan fena bir hüviyet altın- se~lerler. Neye ihtiya_çl8:n ... ol-

a. }{alnuş hisseyleyecektir. dugunu, ne yapılırsa ihtıkarın 
,ıı ı.... lra.n.tık ve muhakemenin önüne İhgeçilebileceğini tesbit e- ve dig" er bazı dev-
'ıı ~ttolünden uzak olarak sırf derler. tikann bir de tüccar 
w ~Yat ve sevki tabii tesiriyle b~k~!11.~ndan bir .manas;, bir gö- !etlerle mün'akit ti· 

~llt-ların derinliğine sokulacak runuşu vardır kı resmı makam- cari mukaveleler 
ıı ~ -~ela:kki sosyetenin bünyesini 18:rıı;ı telakkilenne uymamak ka- mu·· zakere edildi, 
i.; h~rmeğe matuf telkinata b~~.r. Ortada iki teJa~, iki 
" ' ~~et ~üsaid bir ze~n ~azır - goruş ·~ulı~:ı~ukça hayır~ :ı»r ne- Üsküdar tramvay 
~ llı~agını düşünmemız lazım - tice muşkiilatla elde edilir. Fa- · k t • d k' Evkaf 
ı ı· b l', lllarp sonu devresinin Av- kat n~u~lu. tUcc~~lann !ecrü- şır e ın e 1 

1ı ~~~ ne sürpriz hazırladığını b~ ve bilgil?1:1yıe_h~etJn: ~- hissesi belediyeye 
~~den kimse kestiremez. Fa- mı ve tedbın birbırlerıne ınzı- devrediliyor 
y t harp yüzünden ikbsadi ha- mam ederlerse ·başka türlü se-
f~at1n cereyanına gelen anzalar mere ~ız:. Ankara, 15 (a..a. ) - :Bü-
~1 r harp sonrası iotinahı imkan- Dedigımız tarzda gayeıt sa- yük Millet Meclisi tatil dev 

11 ~i~ Zaruret ve sefaletler halk de bi~. başlangıçla .~eşe~kül ede- :remıden sonra bugün Şem-
~:ıeıerı arasında. müdhiş gale- ce~ tucc:ız:lar nuy~ı, . p~az seddin Günalt.a.yuı başkah-
~li lllar vücude getirebilir ve pek muddet ıçınde emınız kı diger bğmda tophntllarınıa bo§-

ı· liil~ ifratlara zemin hazırlaya- ~u.teber. ve ... namuslu. tüc.?arın Jamıştır. Celse aıçılınca dok-
i· ~t· IIwbe girmekten uzak kal- ınzımamıyle adeta bır tuccar tor Sa.im Urol'in vefa.tını 

~ ga bütün samimiyeti ile ça- kl~bü şek~ni aJıı:. ye ~tikB.: bildiren Başvekalet 'tezke-
il ~ ~tı. memleketimizin harp son- mucadelesınde hükumetın sag resi okunmuş ve merhumun 

~ô.&ı iktısad1 felaketlerin dışın- kolu hizmetini görür. Bu bir fi- hatırasına hürmeten bir 
'tı~ kalmayı da ihmal etmemesi kirdir. Üzerinde işlemek, faa- dakika sükfıt edilmiştir. 

r 'Vatani vazifedir. Uyet göstererek buna daha a- Bundan sonra ruznameye 
~ llu 'hususta atılacak en ha- meli bir şekil ve mahiyet ver- geçilmiş ve ' 'l'ürk - Alman 

11 l'ı~ adımları bizzat tüccarla- ~ek gene ~ccarıa:ı.nı.ı:za teret- ticaret an'.laşmasiyle diğer 
ı lJt Zdan beklemekteyiz. Şarkta tup eden bır vazifedir. Her bazı de\oietlerle mfuı'akit 

~eılenberi devlet hakkında halde atıl durdukları müddetçe mukaveleler ve teati olnnan 
. ı ~ir ~;~en telakki, devleti adeta g~en ~aman kendilerinin aley- notalar hakkındaki kanun j 
~ · tar lutfu ilaıbi,, mevkiine çıka- hındedi:.. . . Jayihala.n müzakere edil -

~.ak l~erşeyi ondan beldemeğe llu.seyın Cahid YALÇIN ıni~tir. 
t;'.lnlerı alıştırmıştır. Milletin Meclisin gene bugünkü 
fı~iyetini ilan ve tesis eden toplantısında. Ü&küclar trnm 
4ı~llkk Türk inkılafo bu devlet Milli piyango "·ay şirketiu.deki evkaf hi~ < 
~~~kisini de kökünden yık- sesinin belediyece devri Jıak ( 
~ı · Fakat uzun asırların Kazanan numaralar kmdaki kanun Ia.yilıası ka-
~ .a.!da kuvvetlendirmiş oldu- bul olunmuştur. 

2t1Yatıa ı ve t<'lakki tarzla- ikinci sahifemizde 

Parti grupu 
bugün toplanıyor 
Hariciye Vekilimizin 
beyanatta bulunması 

muhtemel 
Ankara 15 (Hususi) - Parti 

Grupu yarın toplanacaktır. Ha
riciye Vekilimizin beyanatta. 
bulunması muhtemeldir . 

Paris Konsolosluğu mua
vini Vekalet emrine 

alındı 
Ankara 15 (Hususi) - Paris 

, konsolosluğu muavin konsolosu 
1 Bahri Engin görülen lüzum üze
' rine vekalet emrine alınmıştır . 

Atöl~1erl ge?.enı ıMilli Şe
fimiz müessesenin ııolışme, 
vaziyeti e tn.fmda mektep 
müdüründen ve muallimle
rinden izahat almışla.rdır. 

Şark cephes.inde Alınan a.skerk:rınin 

Beisi.cümhununuz müte
eldbeıı saat 12,20 de Güzel 
San'a.tla.r aka.dem.isine şeref 
vermişlerdir. Milli Şef bu
rada · mimar, heykeltraş, 
~t §nbelerini gtYtıerek 
ıalebenin çalışması \ve bu şu ( 
belerin şimdiye kadar gös- < ---------------------
tMdikleri :faaliyetler ve me- J 
sai prognunları hakkında. \ 
akademi direktörü !Burhan 
Topraktan etM:flı ıiza.hat al
mışlardır. 

Milli Şef her iki müesse
nin tekamülü ve bu sa.ha.da. 
memlekete verimli hizmot.. 
lercfe buluııabilnıderi bakı
mından ihtiy~ söra.t- < 
le temin edilmesini ve inki- ( 
şafnıa. 1 çahşılma&mı emirj 
buyurmuşlardır. ........-........-...............-

[!~~a~,'!~y!aba ncıl~~I 
Boşa giden lstimdat-/sganla yağma 
arasında - lngilizler asher çıkarıyor 

/ngiliz lerin bir yanlışlığı 

Muhacimler geri çekildiler. medi~er. Ertesi güne kaldı. Sa· 
Boşa giden istimdat 1 maıktı. Fakat o gece cesaret eae 

H A R p v A Zi y Efil . ; iyetleri bu işi gecey: bıııık - - (Soo• ~, .. ' '"'"" 7 do) 

Alman taarruzunun yakın ve mühim hedef · ı l Ci ü z e ı ı i k 
leri Leninorad, Kief, Odesa... K r a ı i ç esi 

ru;kikTBi~··H·idi;;·~ı;·n~·;~~·~ı 
Leningrad, denizi besler; 0-

desa, denizden beslenir. Her iki 
müstahkem mevki de denize da
yıanır, o sebeple, muhasara or 
dusu müstahkem muhitin kar a 
cihetini kapay::ı;bilir. 
Leningradın, kara ile irtibatı

nın kesildiğine dair olan haber
leri, Moskova henüz t eeyyüt 
etmedi. Bununla ber aber, Voro
şilof ordusunun, Schusselburg -

un sukutiyle, ikiye ayrılmış ola; -
cağını kabul etmek lazım gelir . 
Leningradın, kat'i mecburi -

yetler karşısında mahSur kala
cağını daima derpiş eden Rus 
sevk ve idaresinin, kalenin ha- j 
yatını kısaltacak ve müdafaada 
bir ''bangir an,, teşkil edecek 
halk kit lesini tasfiye ile, yalnız 
nafi olabilecek kuvvetlen şehir-

Son u sayfa 2 sUtun 3 de) 

!..'!! ....................................... ~ 
Yazan: AKA GÜNDÜZ 

Mevsimin en sürükleyici ve ibret 
V6rici bu lıahilıi macera romanını 
bir kaç güne kadar " rE ,, 
sütunlarında takibe b'Bşlıyacahsınız 
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r Sayfa.:~ 

E 
DÜŞÜNÜŞLER: '( ~ -); 

-nası e" o uz? 
Evet, nasıl eğleniyoruz.? 
GOzeı güzel, sakin sakin sakin, uslu uslu mu? Hayır, ıllğO§erek ve 

dogtişerek. 

l&Bım::nm ......... ~ı 
Belediyeler ban· 
kası umumi hey'e 

ti toplandı 

Mekteplerde bu sene okutulacak kitapların 1 

lis esi çıktı, ilk mkektep ktaplannda yüzde 
Erenköy 

Sanatoryomu 
1 Şadi 

E(ılence yerlerinde sık 1r11t t.atıtt olduğumuz manzara budur. Bir gazi· 
noyu dolc:kıran ka1abılıiltn iç e mutlaka bir kaç 'Südü bozuk karııır, ve 
sessizce eğlenmekten b tka bir arzusu olmayan asıl bliyük kalabılığ•n 
ağız tad te zeVk duymasına mini olur. 

Blr defa takdir ve tıayranlı(jını beMrtmek hususunda bazı vat;andnflll· 
rrmızırı garip tlyadıtlrı ver, Mesell, tanınmıı bir san'atldr prkıaını okg
yup btllrlyor. Bir alkıt tufanı kopuyor. Bu tabltdlr. Fakta bu atkı§ın ara• 
eına bir takım garip gürültüler de 1<ar11ıyor: Tabak tıkırtıları va ıalıklarl 

Olnyanın hl~ bir yer'nde takdir hlalerfnl ıslıkla lf~ etmok Adet olmamıı
tır. lslık sadece bir tahkir ve tezyif sillhı teıkll eder. Bu ıslıklarla da kllfi 
derecede içini dökemeyen bir takım ııartıoı ağızlardan yüksek perdeli nl· 
ralar fcrtar. «Yap anamla, ~Bnrvo u!an!:t. . 

Ve sonra go~ mutıtellf sesler lirsiniz: «Leyltl Lcylll,, «Kara e§lanb 
ve sahneden prkı istemek ya&ağına rağmen, aan'ıtkAr bu emlrlere itaat 
etmedi mi, deminki coşkı1n hayranlar yeni tar1ı:ıyı gilrUlt Jer. bağrışlal'la 

lkarııtarlıır. Aklı ba~nda bır,i k;alabıılı,ğın ratıatını kaçıran bu küstahlara 
>•1'tık arının ayıp oldu~ntı" ihtar etmeye kalkıJ1:ı mı kızılca kıyamet do 
reraber kopar. Masadan masaya kOfUrler yaı)dırılır, yumruklar sıkılır: 

hattll ej)er bu masalar birbirine yakınsa aöljüpneler döi)üımeye ·de çevri· 
lir. Gürültü biraz daha uzay p mahaUI te:dbirlerle bastırılmadı mı l!Je po· 
ilsin müdahalesi ıart olur. Ve böylece, oraya, aırf bir iki saat huzur içinde 
vak t geçirmeye gelmhJ olanlar, bütün sinlrlerl ayakta olarak evlerine 
donerler. Münakap, kavga, gürültü ..• Gündelik IJ hayatımızda eıaıı:n bun· 
lar k.lif derecede yer ltoal etmiyor muT Bari geceler! eğ\ence yerlerinde 
ve lölatlerlnde olsun r:ıhat durmasınıö~renellm. 1 

Yaşar Nabi Navar j 

ıııııının ıııııımm oııııııııııammıııııırıııııııuırnlilllmııılillllill ıınmıııııııımıııııınuıııım mnnılilinıWJllill I 
ri h mediyorum~, 
Lf'ransaya h:yanet eden adamlar 1 

Ankara, 15 (a.a..) - Belediye
ler Bankasının 1940 hesap dev
resi umumt heyeti 15Eylül1941 
PCJ.Z&rtesi günü Ankarada banka 
merkez binasında Divanı Mu -
hasebat Reisi B. Feyzi Oran'ın 
riyaseti altında toplanml§ ve 
bankanın 1940 hesap yılına aid 
bilanço ve kar ve zarar hesaplan 
tatbik ve tasdik olunmuştur. 

Devlet konserva· 
tuvarına alınack 

eler 
1941 - 1942 ders eoesı ıçın 

Ankara Devlet Konservatuvarı
nın bütün şubelerine, imtihanla 
parasız yatılı ve paralı yatısız 
talebe alınacaktır. 

Maurif Vekilliğine bağlı olan 
Ankara Devlet Konservatuvarı 
orta ihtisas tahsili ile yüksek ih
tisas tahsili devrelerini havidir. 

Ankara Devlet Konscr~atuva
rı ders yılı kabul imtihanlan 
Galata.saray lisesınde yapılacak
tır. 

Ramazan hazırlıkları 
23 Eylfil salı glinil Ramazanı 

Şerifin birinci günüdür. Bu mil-
Yazan: A. Simone -14 - (".,eviren: H. Cahid Yalçın barek ay için tStanbUl Belediye-

.Ayni cwnleniu dclalııt'e& te rar ıunan bir hilkümete yol açtı. Bunun si ve Vakıflar idaresi şimdiden 
edildiğini l.şittim. Fran.sanm en bia- arkasında Fransamn 011 beş rci•m- Ulzım gelen hazırlıkların yapıl-
.man düşmnnının h kCUnete geçme- nın gölg erı görünüyordu, roasına başlamıtır. 
&lndcn bir sene sonra Fransız ta~z- 'C AU Vakıflar idaresi camilerin 
mı onun demokrasi aleyhindeki .Slo- FRANSANIN REJANLARI Ramazan münasebetile verile-

( 20) e Orta mektep. Lise kitaplannda da 
y"zde ( 10) zam var 

Geçen sene noksan kalan müfredat 
programı bu sene telafi edilecek 
Ankara 15 (Hususi) - Bu. sene mekteplerde okutulacak ki

tapların listesi çıkmıştır. BU listeye göre ilk mektep kitapların-
da yüzde 20, orta. mektep ve lise kitaplarında da yüzde 10 nisbe

tinde bir zam vardı?'. Maarif Vek!leti öğretmenlere yaptığı bir 
tamimde geçen sene mekteplerin erken tatil olmasından doalyı 
noksan kalan ders milfredat proJraınlarının bu dera yılında le-
lilisıni istemektedir. 

Ben z · n kaç cılığına 
karşı tedbir alınıyor 

Vali, bütün kaza kaymakamlarına 
mühim bir tamim gönderdi 

Başvekfilet ta.rafından benzin 
tahdidi hakkında alınan son 
kararlardan sonra şehrimizde 
hazırlanan yeni otobüs hareket 
tarifesi ve hatlarda çalışacak o
toblis miktarl tasdik olunmak 

Me:..car ticaret ataşesi 
geldi 

üzere Başvekalete gönderilmiş -
ti. 

Tasdikli tarife dün belediyeye 
iade olunmuştur. 

ean,. larile numayış yap'uıağa başla- Uçuncu cumhurıyctın yaşadıgı he- cek va11Jarın her camide v&7.ed& 
ııuştı. men hemen yctmış sene zarfında blr cek v&ızlnrın bir listesini ha- Bir mtlddettenberi · memleke-

Nliına,yis 'bir tırbedc halini aldı. Krı çuk hillni.metler gcldı, geçti; sayıları zırlamnktadır. tinde bulunan Macar ticaret ata-

Vali ve Belediye Reisi Doktor 
Lıitfi Kırdar dün kaza kayma.
kamlarına bir tamim göndere
rek her ne şekilde olursa olsun 
benzin kaçakçılığına mani ola -
cak tedbirleriıı alınmasını iste
rniştir. Kaymakamlar ayrıca oto 
büs seferlerinin muntazam olma 
sına da itina edeceklerdir. 

lnbalık zabıt.ıı.y.a hilcum ettı. Zabıta yuzden failaya çıktı. Fakat memlc- Camilerde bu sene de mahya- şeri Çeki dün şehrimi~ gelmiş-
mu'ka\ cmet etiler, sonra hücuma ket hakıkatte l''nımıı Bankasının on lar kurulacaktır. Mahyalarda ti.r Kazanan numaralar ceçtilcr. Muharebenin dumanı da- beş rejanı tcıraCından idare edılıp ytw.lacak cümleler Aııknrada ltfacarlann tiftik, yapağı, ke
llldığı -zaman, arbedeye ~ «kn- duruyordu. Diyanet teri Riyaseti tarafın - ten vermesinden alakadar ol -
lerden yirmisi muhafız bır polis 'Oçüncu cümhuriyetin teşkilatı c- dan huırlanmaktadır. duldan anlaşılmaktadır. Milli Piyangonun 7 inci tertip 
aafıılt kaldırım üzerinde seolmiş bu- ~s.i.yesı monaıı{ lcr.u hlıklın oldugu 2 inci keşidesi dün İzmir Entcr-
lunuyodardı. lkl yüzden ima y~ralı bir parlfımcntodı1 bir rey gıbl dcğersız H A R p v A z •. y E T ·• nasyonal fuarında saat 19 da 
vc1rdı. Bunların yartsl-Oa polıs ve mu bir ckscriyrtlc kabul cdilmiştı. Mute- çekılımi5 va çekilışi knlabahk bit· ı 
ha!tz efnld id la. Be, hücam, muka- ııkıp sen erde hiç bir .zrunan es:ıslı halk klitlesi takip etmiştir. 
bil bucum, sokak sıpcrlcrı, şıddctli tadilata u.ramnmı olan bu teşkillltı Al t k "h• h d f Bu çekilişte kazanan numara-
kavga, hucum "'C ateşten ınurekkep es::ısıyeyı monın-ş'l:n taraftarl:m ku- man aarruzunun ya ın ve mu ım e e - lan aşağıya yazıyoruz: 
müthiş bir "ece idi. FaµUeı· oto Çü1c b r ekalliyetin imtiyazı.arım tak- 25.000 lira kaZ(ı11Rn mımara.: 
ıerı ynkttlar. Baht'& ticaret nezareti vıye için tına1ı bır surette tertip et~ Jnrı· Len·ı'nnrad. Kı·ef, Odesa 111 

106842 
binasına at.el vcrdıler. Elyseeyc bu- mışlerdi. (i H ., 10.000 liro Toazana.n nwnara-
cum ctmc~e kalktılar. ·Yalnız erkek munt !uplcr için u- lar: 

Bitlerin Fr.msad.ak ~ilci Ko- mumi b lii v..ısıta reyi hattı yalnız (Baf tarafı 1 inci uyfad;a) silaJnn çapımı göre tahrip kud- 154117 269654 324971 
lunun bu ilk muharebesı bütiin şıd- ınebusan mı:ıclisi içııı taıuıunıştı A.ynn de alıkoyduğtµıdaıı şüphe edile- retl göstcretilirler. Tah'kbn sis- 5000 l'm kazanan numaralar: 
detile hiıküm ısürerkcn D Iadıcr'ye, meclisi b r 15\..">d v bir ~gel teşkil nıcz. temi, bu vasıtalardaki tekemmü- 204611 2383.55 292233 294555 
parlfuncntod:ı 237 reye karşı 843 rey etmek için ihdas olunuyordu. Bu ybk VQroşilof, beyannamesinde bu lü göıi!.e bulundurarak, miniler 295880 
ne itimad 'beyan edlldı. sek rnt-cl 8 belediye ve vıUıyet mun- zümreye hitap etnıışti. vücuda getirir. Yeraltı tertip - tt.000 lira Jın::a.ncıtı numaralar: 

'Mec'Jısde reyler 'toplandıktan sonra leh plen tarafmd:ın bıh.·a ıüı mtıhap Leningradın, Rus san'ıa.t me- leri, gizlemede kamnıJan mu - Son dört rakumı 6872 ile biten 1 
Harbiye nezaretine giwm. D.:ı dıeı· cd.ilmektedh·. Ba müntchipler üzerın- kanizmıısuun dortte biri gibi. vaffakıydt, Auvrage'ları pike 40 bilet 
4lniliı. çalışıyordu. Bınanm k.ıqns nda de milcsslr hususi tazyikler icrası mühim bir kuvvetini yarattığı tayyarelerinin tam vuruşların - 1000 lira ka21C1tıa1ı nıımaroııı.'r: 
lcendis ne tcsaduf cltiııı. ll!il1creddid mümkun~D. Böyle t:.ızyik icrası bir yolundaki iddiaları, kombinala- dan kurtarır. Son döt rakamı 2001 ile biten 
~. Sordum istisna dfli?ıl mutad bır kJıide luı1me nn gerilerde kurubnaaı prensi- Ta.hklnıat, ağır topçunun kit- 40 bilet 

- Ne 1apınayı dilşünil)>orsunın" gelınişti. Oüır.hurreislne hemen ite- pine da.ha ilk planlarında yer~ le ateşlerinin de tahrip tesirini Son dört rakamı (7192) ile 
Ce\-:ıp verdi: men hiç bir nüfuz ve sal h yet verıl- ren Ruslar reddedeceklerdir ve azaltmak üzere müretteptir. biten 40 bilet 
- Sokak arbedelermtn blıune ge- ıncmlşti. Cümhurrclsı ıcroi bır şcl ol- buna inanılabilir. Fakat, Lenin- 1 Verdun, s\Wprizlerle karşıla - 500 lim ka=a11an t1u.nıaralar: 

cU~ktir. Hüldimet aı;aylşln ihmnl maktan ziyade sadece bır göslcrışten grad, ağır makineli tilfe-k f9Jb- şınca., kalelerini takviyeye m.ec-ft Son dort rakamı 1118 ıle 
edilmesine göz yumamaz. Kanunu ibnretU. M nmııfı~ mühim bır ımtı- rikalan gibi birçok sa.n'at mü- bur kalmıştı. Harp sonu ~ biten 40 bilet 
üıtbık ç!n her v.a ta7a ınaliktirı yazı ,'ardı. Başvekhl ınUhap etmek csscsclerini ihtiva etmektedir. malan, topçu silahının tahrip Son dört rakamı 6138 ile biten 

Bu .smlcri 65yliyerek omuzlamu kkı Qllı.ındu. üçüncü cumhunyetın Dığcr f brikalar da, tabia:tiyle, kudretini, kaleye verilecek me- 40 bilet 
şiddeti" ilkti. &rbiyc ncz.nt'C(inin reislerinden eo!'tı Sol eksenyetı hoır. ordu ihtiyacını karşılamak iç.in tanetle de önleımiyecek surette Son dört rakamı 7945 ile biten 
içine d ldı. bır mebusan mecilsinl vuç içınc nl- çalışmaktadırlar. Muh~ top değiştirmiş değildir. Müstah - 40 bilet. 

Sonra, tekrar bir muh m o b:fe:r _ m:ık yahut dağıtmak ıçın 1aısdi su- çusunwı ve bomhardiyelerlnin kem bir manzume, asri tertiba- 100 lira 1oa.2Janan numaralar: 
Weygrınd rnülikntı vukua g 1• Bu rette bir muhafazaklr başı.ekil lntı- sistematik tahribine maruz ka.-ı tı havi oıma:k şa.rtiyle, sürekli Son üç rakamı (740) ile biten 
görlişme 6 _ 7 Şub!lt · d hap etmi_sür. lacak olan ba hedefieıi azamJ ve §iddetli hava ve kara bom - 400 bilet 
etti. Wcygnnd 60il dcr'CCe ı:aleyan Fakat teşldUtı esa ycn.ın baıuleri im.kan dahilinde ateşlerden ma- bardımanlanna karşı dura.bil&- Son üç rakamı (918) ile biten 
.lçjnde ve korkudan Tetlf:i uçrnus bir bu binanın ilstunde ve d14 da Fran- sun bulundw'lllak için muhitin cektir. (00 bilet 
h~li bulunan Dııladier ne kat'. 18$tı. sız Bank .. ını hiç el dokunmamış hır geniş tutulması ve Leningrad Diğer taraftan, kalelerin p!An 50 lira mzıa.nan numarolar: 
Başvekile 'iÖYic ded.: ~r.ı mü- halde bınıkmıŞ!ardı. Bu mü sese seınt.alarının kuvvetli filolarla h atışları, her vv.iyette ve m&- Son üç rakamı (065) ile biten 
racaat ctm niyetind,. 0 ut uzu dc\kt chramttUn u zinesi.ndP. bu- korurunası icap eder. Rus tet>- bip tarik dalgalarına karşı da 400 bilet 
eöylu~lar. Onun bu emre 1 m.ıe · lınunaktadır. NapolCorı Bonapart'uıı liğlennc göre her gün burada baraj tevcih edebilirler. Son üç rakamı (603) ile biten 
ileri attlaca!mı temin t"dt-menı. Fa- ihdas etttıu zamanınd kı gibı muh- da. kanlı hava çarpışmaları d&- Leningrad, O<lesa ve Kiyef 400 bilet 
kat sıze nu temi cd ı rm ki ıtar ı;c m~dir., Kendisine hucum vam etımektedir. etrafındaki :müsaraala.r, talı.ki- Son ilç rakamı (634) ile biten 
orduyu böyle bir \<ıZiyet 'kar$ısınd kabıl değildir? Hududsuz kudret \e Leningradın en asri tahkimat ma.tm. siliUıın ve zırhın clıemmi~ ~()() bilet 
k.ıılmaktan kurtaracak , bu salihiyeti \ardır. Yüz seneden çok la takviye edildiği temin edil - yetini Wbarüz ettireceıktir. 10 lira kn<nnan numaralar: 
.Jnptığınıı.ı biç bir .zam;ın un.utmıya- e""Vel, ihdas ıedildi.!i zaman Fransız mektedir. Odesada, Budiyenni 1 Odesaya ayağuun toziyle sa:l- Son iki rakamı (82) ile biten 
cnktır.> Banka ınn halk arasında pek ziyade orduları çekiiıneğe başladığı gün dıran Rumen tümenlerinin, 4.000 bilet 

40 Yatakla yeni bir pav
yon daha yapıldı 

İsta.nbUI Verem Mücadelesi 
cemiyeti geçen cuma günü Eren 
köyü.ndc çok mes'ud ve hayırlı 
bir gUnUnil daha idrak etınitir. 
Uzun mUddettenberi büyük bir 
itina ile hazırlanmış olduğu plan 
hıra tevfikan 40 ya.taklık yeni 
bir pavyonun temel atma mera
simini Vali va Belediye Relsi 
Dr. Bay Lıitfi Kırdar, tstanbw 
Parti Müfettişi Bay Reşat Mi
maroğlu ve bir çok giizide zevat 
buzul'ile yapılmıştır. Cemiyet 
başkanı Prof. Dr. General Tev -
fik Sağlamın cemiyet ve cemiye
te bağlı ve cemiyetin malı olan 
Eyiip ve Beykoz <.lispanserleri ve 
Ercnköy saııatoryomu mesaileri 
hakkında izahat verdikten son
ra Vali ve Belediye Reisi kendi 
elilc ilk mala harcını temele va-ı 
?.etti. Bunu müteakip davet.liler 
sanatoryomun muhtelif kısımla
rını gezmişler gördükleri temiz
lik ve intizamdan pek memnun 
olarak ayrılmışlardır. Bu suret
le sanatoryomun yatak adedi 
(125) i bulmuş olnıa.ktadır. 

1 

Beş ınuhte!tir 
dün muhalce
rhede tevkif 

oldundu 

Btllnlar arasında 
iki eczacıda ' a 
Aksarayda Kcmalpaf?R cadde

sinde eczacılık yapan Garpis 
illi.ç üzerinde, Yeniköyde }!";ezacı 
caddesinde 51 numarada attar 
Hareli'ımbos çimento ii?..erinde, 
Mercanda yaldızcı Keğam yallhz 
ii?.erinde, Kapalı <'arşı<.la mani - ' 
faturacı Nesim Amerikan bez -
leri üzerinde, Bakırköyde oczncı 
Mordohay rln naftalin Uzcrinde 
ihtikô.r yapma), SUGUndan dün 
asliye ikinci ceza mahkemesi tn
rafındıın tevkif euihnişlerdir. l 

... z 
ç 

Dün. beş sene 
hapse mahku:ı 

oldu 
Kadri Pek adında birisi, ge· 

çenlcrde Sultanalımette bir ka
ranlık sokakta Mukadder adın
da bir genç kıza bC'küretinı ilı-
13.l etmemek suretile tecavüzde 
bulunmuş ve müptela olduğu 
hastalığı aşılamıştı. 

Kadri Pekin ıkinci ağır ceza
da gizli görülen muhakemesi 1 
dün bitirilmiş. 5 sene mliddctle 
hapsine karnr verilmiştir. 

~ 

Son bir rakamı (2) ile biten 
40.000 bilet 

Son bir rakamı (7) ile bilen 
40.000 bilet ikramiye kazanmış
lardır. Cümhurrcisı Slebert Lcbnın gene- dolaşan hıcvıyc varak.alarında cyenl leroenberi şiddeUi baskınlara uğ müstaiıkem mınta.kalara laı..rşı 3 lira ka.;ııuıau nımıamlar: 

ral Weygand tarafını Ut zam etu. Bastille> ttdı verilmişti. Hakikatte r~ VI! ~u d~eriıı hepsi.ni, muharebenin hususiyetini kav- !!!!!~~~~~~~~~!!!!!!'!~~"!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!~~~~!!'!!'!~~~~~~ 

Yazan: ULU~ 
~elki giln bir :res:ıdii! 

lbüyük artist Şadi ile 
dı; san' a.t ve san1 o.flc 
bahis açtık; bu me~dBd 
hum Knvukltr Hamdinİil 
zil ge«}ti. 

Şftdi: 
- Hamdi, Tiirk san' 

ğmın iftihıar edilecek bir 
yetidir. dedi, gayet 
nazik, lisanın bütün in 
vakıf bir adamdı. 
(Mimik) !eri oka.dar ıcıı 
idi ki hiç bir nrt.ist bU !1 r 
onun kabına yetişemenııstl 
z.e ufak bir misal soyl yeY 11 

Merhumun menfaatin~ 
yun tel'tip etımiştik. a ~ 
oynana{:nk oyunda bır 
mak i:sıcdi. Düşundüm, rıı 
Vefik Paşa.mu adapte 
Molyerin eserlerinden: 
Nıkahı,, aillı kornedyn)'t 
mağa karar verdırn. B~, 
M~rutiyetten sonra ilk 
la:na.k M lifit Ratiplc oyll • 
tık. Piyoote merhum "lJıtcC 
Elvvcl,, i ben de "Üstad • ı · 
ni,, yi oynamışbm. :Miıf•~ 
tip rolünii ibda ettı. Bii)~ 
r0Hinü de bizzat Ahınet 
paşanın yetiştirnıel?.rindCll 
hum Hulfısi ovnadı. 
haz ağa rolü H~mdi W11 

ınuVlafıktı. Ben rolümü bil 
için provalarda bile but 
dım. Ancak oyun gecesi tıı 
ile sahnede karşılaştık. 
mısınız?' rolümü yarıda 
r .ı.k birkaç defa kulise gıd 
kendimi teskin etnıeğe 111~ 
oldum. Çünkü devaına ı.ıııl' 
bulamıyor, mutlaka bir~ 
ha koparıp falso yapac 
korkuyordum. Allahım~ 0

0 
l\Uınikler! o ne bakışlıU'~ııı 
hayret emareleri! o ne v 
ÇPhre oytınlan ! .. İvaz at9 
rin aslında esaslı rol olduitt 
de adaptasyonda vak'a 
onun etrafında dönmesiılt 
men t.oba.riiz eden diğer sıt' 
yctleriu yanında ikinci d~r 
krılır. Hamcli ınerfoıın bılfj 
derhal ilk pliı.na çıkardı. ,ı 
nıiz yarımda gölgede ~. 
Ve bunu kat'iyen büyük' J 
lerle yapm dı. Elinde koll,,t" 
en kuvvetli t;a.µ'n.t sil8ıhl 
lık,. ti. 

Perde kapandıktan soot' t 
lin~ öptüm. Zavallı ada.nııil 11 
leri yaşardı. Son dere<;e ıt1 
va?.i olduğu için kendisi~t 
ğeıinden fazla iltifat ottı~~· 
iddia ediyordu. H mdı, ı: 
ortı'I. oyun kavuklusu ddl 
Sahneden de an!:ırdı. oıı. 
şa.h1dı olduğum bir misal l·~ 
htııyun: 

Bir gün "Sa.dok H l!nS · 
ycsini pru\ a ediyorduk. l"l 
de orada bi.tlıuıdu. Mı!rnufll 
valıhidin lf..r kasa acına..c;l ~ 
ed~yordu. Prova t.abii scY rd' 
devam ederken, Hamdi. lJl 
bir<' oturduğu yerden k:ılktlı; 

- Olmadı oğlum; dedi· 0 

dı. l\asayı açarken yrurtıaııı 
rekct.i zaten YÜcudunl ıtl 
ediyorsun. Kasaya şöyle ~ 
şacaksın .. Ve kendini l< d 
önünde şu vaziyette bulull 
ca.J,sın. .. 

H1ki1 a:ten doğru idi. 
Hamdinin s:ı.n 'ıa.f,i{arlı 

mahdut bir dairede kalmll 1 

rnanın tesirinden ileri geL-111 

Yoksa biraz talısil görınll 
s:ıydı Türkiyenin en büyiilC 
ne n ·tisti olurdtL Merh.UJJl 
s:m\ıtını, Y.J.Jıtığı rolde . ~ 
oynn.yı.ş tarzında gö .. terdl· '" 
z:ıvcllıya kabalık isıuı.d e<Jıı
sine şaştım ... 

Ordu Şurlş erbabına karşı cVkedılc- de böyle Oldugu sabit olda. Müşahhas ıagır zayıat verdırerek, genye ramadıklan ve kaleleri sığdı _ 
cek olursa lstl!adc cdeccg nı ıt.ehdıt bir k le idı. Ve Frammnın ~n Z<'ngm attı. raca.ic sil8.hlarla da mlicebbez 
makamında bildirdi. ad:ımltırWın menfaatlennl mudal'aa Liyej, Alman ordusu Fransız bulunmadıkları rnubak..kaktır. Hırsız bir lcız . S~'n;t. l?ankordür, buntı .:ıı 

--... p·mız bılını. Faknt ciddefl. 
~ ıatkiır olduğu.ıra l>litiin duN: 

nın Rahid olduğu bir .adafl'lıı 
dükmn sonra. bile knbalık i 
edilerek yapılan bu krv:Iir b_lll' 
ımezliğe hayret etmemel{ er 

için yaratılmıştır. topraldannda ilerle~ken de, Bu yüzd' en IV'lk agır· tavia;ta ug--
Şubatın yedinci gunu s.ıbahleyin Y"' ~ -

erkenden, n ladrer, lrorku içınde, Maruf tabirile cYüksek Ba > nın müdafnada sebat ediyordu. Ma- radıkları mes'ul şahsiyetlerin i- ------------------------------------------
mevkiini tcrkctti. Arkada rilc mu- parmaklan bütün mt.ıhim teşekkulle- jinonun ne raddeye kadar mu- tiraflan ile sabittir. 
Gkere bl!c citmcderı ıı.stifamımesm.i rin nabzu11 tutuyorou. Fnnsadııki kavemet ka:biliy.etini haiz bu- Alman /ordusu, bliyük har
verdi. Fnşizml kabul edecdı umlt 

0
_ kredi ınuesseselcri ve ticari banka- lımduğunu, bu manzwnelıer et- bin mevzi muharebelerinde de, 

"Tutduk evimize gelin aldık. Fakat 
sen buna karşı 38 parça eşy~yı kol· 

tukla, evden kaç, haydi, bir, iki 
olsa ne ise bu tam üçüncüsü •.. ,, 

hır hep onun kontrolü altında bulu - rafında cereyan eden harek&Ua en ağır top<;uya mürac:aat et
nuyordu. Rcsk:ont {iyatmı, rehin da ölçmek imkiı.nı bwunama. - m.işti. Tank ve tayyare, muha-
yahut .altın mukabıl avansların folzi mışb. sara işini kolaylaştırsa da, bu eni Saba. h r'ransız Dankası bildığl glbı tcsbıt Zırhlı vasıtalar, taşıdıklan sınıfların işbirliği ya.pmalan da 
eder. Bonolıı.nnı .iskonto etmek su-ı-- ıa.teşler saçan bir mti.sta.hkem 17 yatında Fatma adında bir gen9 

kız, dün blrıncj ıulh ceza mahke· 
mesinde hırsızlık auçundan muha· 
keme edilmiftlr. 

rıırlaştırdık.:» 

aaNn:ıt< 
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1 A'tUıK 

AYLll( 

TOrkly• ~onnl 

MOe Kf'fo '17" KT'f, 
710 • 1460 • ......... 
~iti :. IOO • 

TAK V iM 
Hl21R 134 GÜN 259 AY 9 

1360 16 1357 

EYfijf 
3 

Ş1ban ETlÜl 
24 1941 

SaJJ 
GJlnet ö~ 11<1"41 
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retilc bır 15 .firmasıruı h.'lyat Yerlr, tanıfından tayin olunuyot'du. Fakat ma.n:z:.umeyi yalnız bir baskın 
iskontoyu reddetmekle bir ölum ka- ancak bnokıının ası:arl yüz hissesine sayesinde \'C kolaylıkla düşür -
rarı vermiş olur. Maliye ve sanayi malik olan bir zat gouvcmeur tayin meleri düşünülemez. 
.ileminin mukadderatını elinde tu- olunabılir. Ul33 de yü% hisse takri-ı Voroşilofun 60 tümenini L&-
tnr. l~tidar mevkimde bulun:ın hO - ı ben i.ki milyon franklık bir para d~ ningı ad müdafaasına tahsis kız olan Fatma lddıaya göre, met· 
kfuneUn mukaddcrabn1 da <> tnym mckti. Yalnız elli hisseye nınlik bır ettiği tahmin edilmektedir. Ka.- resi olarak yaf8dıgı Ahmed adında 
eder. le<ıp eden ikrcdıyı ~ermek - ı adam Gauvcrncur muadili olabilinh. leye dayanan ve mükeımnel tec- blr+sınin evinden kimse oımadıgı 

Uzun boylu, olduk!ra gua:el bir 

Halbuki Fatma tamıımile akal 
iddiada idi: 

- Ne münasebet efendi, diyordu, 
BllAkıa benim çamavırl;ırım. bir 
bohça e~yam onlarda kaldı. Bu ka· 
dın tuttu beni evine aldı ve cebren 
ojilunun koynun.l col<tu. Sonra da 
nlkAh yapmamıza manı o~du.11 retile bir kabinenin mevkimde kal- On beş ırejanın gouvemcur'c ve mu- hfaat:a. sahip bulunan bu ordu- bir sırada 38 kalem esvap, iki bl· 

mRSIJl4!. milsa.ade gostcrlr. Bu krediyi avınlcrınc luz.uınu olan hisseleri ved- nun her halde hasmına güçlük- lezik ve 620 kuruı ta pııra çalarak Bundan aonra, dınlenen phitıer 
reddetme'ltlc kab1nenın hayatına huti- meleri adet olmuştu. Gou\•emcn ile lcr çıkarması da kuvvetle muh- kar.mı ... ır. • 

1 
ı T ... ıae Haalbenin iddiasını ııağlamla~· 

mc çeker, muavinleri tçın de bankadan istifa ...,.meldı"r. Davacı, da.tunun annepl H~plbe ~ • •• tıracak tekilde ifade verdiler. Bun· 
1983 tc Fransız Banknsımn senna- ettikleri zaman hususi i~lere kllrlı Alman ordusıu gibi, harp san- idi. RumellU bir kadın olan H.lıııbe: !ardan küfeci Hasan ile Yekta 8 • 

yesi otuz bir bin hissedar arasında mevkilere geçmek Adet haline gel - atının üstadlan tarafından sevk - Hlklm Beycağızım, dıyordu, dındal<i kadın, bir gün, Fatmanın 

sokak kapısında etrafa bokındıktıın inkısam etmişti. Fakat bunlardan yııl misti. .. ve idare edilen bir kuvvetin, biz bu"u tutuk, allnl sokağa at· 
nız iki yiizü bankanın umumi topl n On beş reian büyUk bankalardan, kalenin, gelen havadislere rağ- mıoken, hizmetçi olarak bulunduğu 
tısında rey vermek baklanda m:ılikti ticaret Ve sanayi aıcminden alını - men baskınla düşi\rillmesini bir evden kovuımuıken evimize 
ler. Bu iki yiız hissedara cFransarun yordu. F.•ikat bunların ıçinde en mü- tasarlayamıyacağını kabul et _ aldık. Oğlumuza gelln ettik. Ya· 
iki yuz ailesi> adt verilmiştir. Millet- himlcri iÇin meclise intı'bap edilmek mek biraz güQtür. Hatti L&- kında d;a nlkAhını kıy•caktık. Fa· 
teki sanayıln ve maliye filcmlnin mil- tadeoc merasim kabilinden bir şey ningradın muhasarasının ida _ kat. bu bunu istemedi. Bir glin bir 
essir .mnnlveWan bunların kontorlü idi. Çünku meclisteki mevkileri ddc- mesiyle, mukaddenrtına terit:e _ hayli feyler çalar3k evden kaçtı. 
altındadır. ıta irsi.sayılabilirdi. Mcscl4 Bothschlld dilmesi de beklenebilir. Bu or- Sonra geldi yalvardı, yakardı, 
Bankanın işlerini yinnl bir nza ailesi yetmiş seneden fazla müddet dunun asıl hedefi, düşmanın a- affettik, yine evimize aldık. Fakat 

dan mürekkep bir meclis idare eder. MaUc ve HoWnguers aileleri yüz na ordusudur. Odesa ve Kiye- yine ç;aldı, kaçtı, artık bu aeferlnde 
Bir Gouvemeur, iki Couv rneur mu- seneden :!aila milddet rejanlar ara-ı fin ya.saması bu mütaleaya; hak yanı ü9üncüaünde tahammUIOmUz 
avini, on lbcş .rcj.an ve il; mru.t nuı. snuı (labil bulunuyorlııroı. verebilir. Hadiseler, vaııi~ kalmadı. Mahkemeye verıne6l ka· 
Gouverncur ile ikı muavin hükQnıet (Devamı var) aydınlatacaktır. 

aonra elinde büyucek bir bohça ile 
çıktığını ve aurlsra doğru tıızlı hız· 
lı g ttiğlnl gördiıklerlnı söyllyerek 
lkial de ayni tekilde f(>yı.e dediler: 

- Amma, gelin hanımın hama· 
ma mı, yoks;ı ba1ıka bir yere mi 
gittiğini bılmıyorduk. Sesimizi çı· 
karmadık. 

Netıcede muhakeme, diğer şahit- ·ı 
lerln celbi için başka bır giine bı. j 
rakıldı. ), 

ım· 1 ge ıyor. . 1' 
ULUN~ 

* Yeni Vlllyet Sıh!'ı ye MOdi.l,0 
Bir kac g(ın evvel tckaut edıterl 
lfıyet SLhbı t Müdud.i ) erine tr.Y 

11 f 
lunıın·Ankara S:hhllt Müdl'rli şıı:ı !.' 
şehrımızc gelerek 1:azıfesıne ~ 
nuştır. f * Ziya Gün'lin büstü - B<'lcÔ~ 
tlnivcrsi~ye m\.him bır p::ıra tc 

11 
~ ı 

runde bulunan doktor Zıya au .1(, 
ı;;'V 

bir büslumı dikmefe karar "erıı t' 
B.ı ;ı Ccrralıpaşa h!ı~tnh•ıncsi 
kıiınıği önunc dikıleccltür. jrt'-'" * lroınrla.ı gelen p rlnçler - ı# 

ın ı 
dnn Avnıpaya satıldıı?'ı ıın' el 
.f>\uhim miktarda Hnydnrp~y:ı rıJ' 
mlştir. Bu pirinı;Icr, transit gurı1 
ği.ine alı!ımıştır. '9 * Ha!'ı.-ıı bir te9ı:ıbbUa -.:\.,, 
Türkcan nan~mda h:ıyırsevcr bl 011() 

tandaş Cuma~! günu ötledefl • 
Çemb.:: lıı..... Aile bahccsındc bıt 1 ıı 
yo!~ı.ıı ço"ukl. '"ı pı:ıro ı • ol. rıı· ıtırll 
net cdc<>.:ktir Bu tcı;cbb<1SÜ tıı!C 
kar&ılnı n;, 

... ... 
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= ...... -: Pehlivan bahisleri ; "( Ei1 Son Telgraf Haberleri_J 

~~==:~::!~~~~;~~~:~~
1 

. Zelzelenin tahribatı 1 

"!il DaW~ .,,ı....., e--.cr lalçılc 11edir biligor-YIUl9/
~6enın Pfs•11• - "Pelıliv.ıı ~lairden eüJiil kögdna çıkar, Erçİf de 40 köy temamen yıkıldi, 192 

ölil, 221 yaralı tesbit edildi, diğer 
yerlerde ölü ve yaralı cüz'i. 

Yazan: M. Sami Karayet 

~ yazımda ÇcMa )' '• ıet1e 
lrıoe; Yusutu Avrupada, olim
llı&tluria. göreoelrehds Bu Ylr 
~ canlaıııdmUğmı &üı"et de 
lliiİ muha.yyeldir ve fmt•qa 
~.hbt,~ ba

hayaıt bir nnıtte ta. 
'.Nı- etmekle bel..... düaiia 
lt bugünün spor vadiaindeld 
~Yaslarını yerli yerinde Ye 
... ~ikate yakın bir tarzda top
~ış bulunacaktır. 

Şinı<ii gelelim, hikayemıze: 
Bir Ramazan gecesi Direkıer 

ırasında nıiıhim bir yağ güreşi 
8eYrindeyiz. Bu güreşe Delior
~ gelip iştirik etmiJj peh 
~ar da vardır. Arif bunlar 
~anındadır. Fakat, ıtP.ısdan 
'iaa, §Unlar dolaşıyor: 
~ Balıkesirli Çoban Meh-

lla.ş giil"eş lbaşladı. Orta.ya 
~~~ cihan pehlivanı Kara-
-..ıııecıin ya.vnısu halinde &.ri 
C'ı Kelli. felli bir vücud, ı: r 
M.L_ dövme gibi ... Ben, hayıan 
~ bu gövdeye.. Ve, yanını
~ bulunan Suyolcu Mel1m€t 
-ılivandan sordum: 
~°? Ueta! Ne güzel gövde.. Bu 

Kısaca cevll!> 'f'el"di : 
- Balı:kesirli Çerkee JUmiliıı 
~ Olban Mehmet!. 
91.~ bu vücuda doğ
~· Yirmi yaşında ancak var. 
~Ahmed.in bır gömlek ufa
'-Cı.. Yüzü gülen bir pehlivan! 
L Beş güreşte, çetin pehliv.an
~-"-Vardı. Boğuşmalar agu ·e 
'.""KUcu oldu. Likin. Çoban Mf!llı 
~~ yenemediler. H :ılbuki. Ç<>
:""""l. yağ gftretini, ki.mil bir su
~bilmiyordu .. Öyle olduiu 
""-IQe bqı aldı. 

* Birkaç ay sonra Çoban Meh-
~ federasyon ~imayeei.ne al
\11, Ve o vakit gl1reş antreı.örü 
Olan Petere tevdi etti. 

Berkeıa Çobandan ümitvardl 
Çcbn alafrauga güreşi 
~ onu kimee yenemez.di. 

Stad Kok>mb olimpiyatlannda.-=..:;=:: Sarsıoblar devam ediyor, Yanda şiddetli 
:~ °:~ ~ ~ bir zelzele oldu, zayiat yok 
Koca ~ Kara Ahmet.. Ankara, 15 (a.a.) - Van ve! nca:feıaketzedelerin ihtiyacına 
!eri, J'Utz NmıJllahlan h&brla.- Ağn vıllyetlerimizdeki 7.e1zele sarfedilmek üzere nakdi para 
~~~yet Avrupa l u-nelerin- hakkında en son alınan maUimat I göndermiş, ayrıca Diyarbakır 
deyız. Amsteroamyız ve son şudur: halkı tarafından 1000, Van hal
Berlın olimpiyallanna gidiyo • j 1 - Erciş kazası dahilinde 4-0 kı tarafıııdan 1000, Bitlis halkı 
ruz. Fakat, Ço\i'anın artık dev köy tamamen yıkılmıştır. Şim~ tarafından 350 lira yardım yapıl I 
cüsesinden korkan yok.. Est.on- ye katlar 192 ölil, 221 yaralı tes- mıştır. 
yalı. Finlandiyalı, 1sva;li güreş- bit edilmiştir. Yaraları hafif o- 4 - Bir R:ızılay müfettişi zel
çiler Çobanı görünce yan ~wp !anlar mahallinde teJavi edil- zele mıntakasına gönderilmiştir, 
g~iyorlar. mektedir. 21 ağır yaralı Vana Vandan, Ağrıdan ve Muşdan 

Dk agı?.da etrafa korku salan nakledilmiştir. Ölüler tamamen gönderilen operatör, hekim ve 
Çob&o şimdi neden böyle? Ha- gömWmilş, enkaz altında ceeed sıhhat memurları da sıhhi ve 
sunl::ı.nm. nazaran aşağı mı? •. bırakılmamıştır. tıtedirlerb~i yardım. lara devam etmek-
Hayır.. Hepsinden km'Vetli, 2 - Patnos kuasmda hasar 
hepsinden müşekkel.. Ya, nedir ve zayiat ehemmiyteBizdir. Ka- 5 - Mahallinden gösterilecek 
kusuru? .. Acaba köyünden, har za merkezinde ve nahiye mer - lüzuma göre yapılacak diğer 
vasından, suyundan alıp da me- kezlerin&: 7 ev. kı~erı-yıkılnılf yardımlar ve halkın kış gelme
den! dcdi~ııniz konfoı·a kavuş . tır. Develı D&biy~ !ri>Ylerinde den evvel iskinı için icap eden 
turdu~wma onu bu hale sok- . .21 ev, Sansu nahıve"'ıııde 10 ev tedbirler aranmaktadır. 
tu ? ~ kısmen yıkılmıştır. Kaza k6yle-I Ağnda fiddte1i zelzele oldu 

H !bu!d federasyon bol bol rmde 2 ölli, 4 yaralı vardır. Ağrı 15 (a.a.) - Ağrıda bu 
ıng,ııraf V" h.:ırçhk ver ~oı. di- 3 ;--- ~~lal tarafmdan kaza..t pee saat 22 de gayet hafif, sa
yar dıyar g~~iri(!. mils~k kıl- zede_er ıçın .,go çadır, 600 kat at 4 de de oldukc;a ~ bir 
n '"i çal •yor. Yemek bol, ~maşır, 300 t~ e~b~ 300 yer sarsıntısı olmuştur. Hiç bir 
koıu'or yerinde.. Y·ılnu Çoba • çıft ay'.lkka~ı i?.önderi~ veı zayiat yoktur. Erciş ve Pantos
nuı kı çalnnı ve dlğlıl.ğı yerin mahallın mumkun olan yıyecek ta ansır& aaramtııar olmakta -
de d *il.. İI:kle:ri bop.lmısa yardımı ya.pılmı.ştır. Km1ay ay- dır. 
benı.ıyor .• 

• • • 
Delıonnanın Karalah (Doğn.ı 

su ı~arelıd~r} köyündı'.n KoC'll. 
Yus1 f namında bir pehlivan tü
remıştir. Okkası Çoban Meh
met k.a.dal'\iır.. Fak t Koca 
i usut ,koyun ün hın ~mı, su -
yunu, ı:rerıbeb~U\ ni bn tla.lU13-
tır. Ona kıııuıe yar<iım etmemek
tedır. 

O çift slirer, tohum atar, &
kin bıçcr, ekmek yapar, yaşar. 
Ne fedeı asyon bilir, ne antre -
oor, ne de e.laıfranda ve sert>est 
giırcç ... O, yalnız yağ gıireşir .. 

GunUn birinde birisi ona şun
ları anlatır: 

- Bana bak Y usul, Av-
nıpadıı d~ pehlivaıılaı- var
mış, Berlinde büyük gfu-e.ı,ler o
lacakmış. K&flrler ayağa kalk
nuolar bizleri yeDmek ısterler
mış.. Ne dersin bu işe? 

Yusuf, derhal e .... -v.ıp wrir: 
- Ne duruyoruz? Haydi gi

delim.. Boy ölçüşelim bu kefe
relerle!. 

Zıral asayiş kanununun tatbikatı 
• 

Dün uraat Vekilinin riyasetinde ilk 
toplanb yapıldı 

Ankara, ~ (LL) - Ziraat 
Berltn blldlrl'6ftr: itk!ri ve •raat uayif kanunu -

,,._ relerde bu.hmmak ömre ıner ilCeze 
(Baı tarafı 1 iMi aayfad•) relerde babmmak Ozere merkeea 

rellelerle Leningradııı çemberlen davet edllmit olan ziraat mu -
mesi daha sıkı bir şekle ifrag e- dürteri b1J11n Zira.t Vekaleti 
dilmiştir. salonunda ve Ziraat Vekili Mub 

Sovyet kuvvetlerinin ağır tank He Ekmenin reisliğiDıde ilk top
larla yaptığı müt..ddit mukabil lutmm ~tir. 
taarruzlar pUllkürtWmüı,t:.ür. ~ e zs :e 

l.enitıgradt" dlf ~ 1 'd 
Bern, 15 <~~ Stefani: 

1 

ran a 
Moskovadan gelen haberler, 

Atman Iutaatının, Leııingradın 1 ffl 
aıt istihkimlannı müteaddit ne rZ ve Rustara 'testim 
noktalanndan delmeğe muvaf - edilecek Almanlar yola 
fak (•lduklannı ~ildirmektedir. çıkarlldı 

Mareşal Voroşılof bu gece mu 

Amerika Bahriye 
Nazınnın beyanatı 

"Mihver gemileri 
zapt De tahrip 

edilecektir" 
Milwankee, 15 (L'L) -Alil& 

rikan birllğinin içtima.ında 'be
yanatta bulunan bahriye nazı
n Wisconsin Knox, demiştir ki: 

Y anndan itibaren Amerikan 
donanması, AlmerikMı lnt:asiyle 
İzlanda. adası oivanndaki salar 
arasındaki denizi geçen ve icar 
ve ıare kanunu mucibince sevk 
edılen hamuleleri taşıyan gemi
lerı hiıruı:ye edecektir. 

Knox AUantik filosuna te
reddüde mahal bırakmıyacak 
hır lisanla verilen emirleri bil • 
dirmışlir. "Tesadüf edilecek 
Mihver deniz üstü ve denizal
tı korsa.nlan zapt veya tahrip 
edılecektir.,, 1 
Japon ga.zet.elerinln ~yatı 

Tokyo, 15 (a.a.) - N~hi 

Ohl;mbun gazetesi göyle yazı • ı' 
yor: 

Rooseveltin yeni hareketinin 
fUUrunu hP.niız muhafaza etti • 
ğinden şüphelen.mekteyiz. 

Romanya da 
bir tedhişci 
teşekkülü 

Gençlerden mürekkep 
otan bu teşekkOI cephe 

gerisinde tahribat 
yapacaktı 

Bükreş, 15 (a.a.) - Besa.rab
yada bir tedhişçi teşekkülü keş
fediln1iştir. Gençlerden miırek
kep bulunan ve Troika ismi al
tında faaliyet göstermekte olan 
bu teşekkül cephe gerisindeki 
:muvasala köprillerile fabrikaları 
tahrip etmeği istihdaf ediyordu. 

Bilkref, 15 (a.a.) - Bükreşin 
kimyevi maddeler fabrikaların -
dan biri büyük bir yangın neti
cesinde tamamen yanmıştır. Za
rar 6 milyon Jey tahmin edilmek 
tedir. General Pope.sio yangın 
yerine gitnıiftir. Bir ço~ kişi eth 
likeli surette yaralanmıştır. Yan 
gmın sebepleri meçhul olmakla 
beraber bunun bir ktndakçılık 
eseri olması ihtimali de vardır. 

...... d"-"r""'~ 

randan "yola çıkarılmıştır. Bunla 
rın 220 si 1ngllizlel'(' ve 21 i Rus 

Sayfti: 1J 
s, 

lran~. !~~~~~~~., ,._I _H_er_S_a _b a_b .... 1 
balım aa&t dönlilııde Şeyhler i- Gevşeme yasakl 
kinci defa olaraık hücuma kalk- ·• 
tılar. Bu hticwalarmda karfılq- Dün aabah trende Dd _. 
tıklan ate§ bir gün evveUrinin arasında geçen bir muhQ.1 
iki :miali olduğu için y.anlannda.- vereye ist.emiyerek tahit oldum'.ı 
ki karde§lerinden imdat istedi- Bit:ifik kompartimaııda yükaekl' 
ler. Heyhat.. Kinweler yoktu. sesle konuşan bu iki zattan it'"' 
Diğer cephelerdeki şeyhler dahe. risi diyordu ki: 
sa:bab karanlığı içinde pılıyı pır- - Art.ık kış geldi, mıılıarip; 
tıyı t.opMyıp kaçmışlardı. taraflardan hepsile ya mütter:ı.k,, 

İki şeyhte nihayet yalnız kal- yahut da dostuz. Kimeenin nii 
dıklarııu anl&ymca Buliri bıra- malında, ne toprağında da gö
kıp sa~tular. lngilizler bunlan zUmUz olmadığına göre bu ın,:ı.. 
ta Meshileye kadar takip etmiş- da harpsiz ve rahat geçireceğ!.5, 
lerdi demektir. 

İşte Vasmusun marttan tem- Muhatabı arkadaşının fikrin6 
muza kadar dört ay uğra§arak iştirak etmedi ve: 
hazırladığı birinci Bulir muha- - Hayır, yanılıyorsun, dedi, 
!'Ei>esi böyle neticelendi. · Bugün tsyle bir vaziyette bulu• 

isyanla yağma 8l'UIHa nuyonız ki hiç umma~ 
1913 temmuzunda Almanlar beklemediğimiz bir anda kendi~ 

ş .. rk milletlerinin teveccühünü mızi harp halinde bulnbiliriz. 0-
kazanmak ıçin ellcrlııden geleni nun içindir kı gevşeme yok, zıra 
a:; rğcıruyorlardı. O sıralaı da sonuna kadar harp harıci kala
lMezopota.'ll:yada İngilizler, Küt- cagız diye bi?.e kimse sened ver
tulıinıarh muhusarasmı ve bura miş değildir. Zaten böyle bir se
nın nihayet Türkler tarafından net verilmiş olsa bile bu çeşit 
sukut ettirilmesine rağmen iler sent:tlerin kıymeti de meydanda. 
liyorlaroı. Daha şimalde Ruslar Binaenaleyh: 
Aze.ı:ıbeyea.nOa Halil bey kıtala- - Bu kışı da harpsiz geçirece
nnı püskürterek mah lli terak- ğiz! yolunda bir kanaat edinme 
kiler elde etmişlerdi. h.uslar K-ar ve bu kanaatten bir gevşeklik 
zuyundan Kermanşaha dogru husulü tabii olacağı için çok 
ağır ağır ilerliyorlar, Türk ka- tehlıkeli bir şeydir. Bizim paro
rargiüu ile Alnıan sefer heyeti lamız ~u iki üç kelime ile hülıiaa 
arasındaki miinaıltaJeyi kesmek edilebilir: ''Teyak~ dalına te-
isliyorlardı. 1 yakkm..,. 

Almanlann sefer beveti bir ı Bu sözleri söyleyen ata bed
çok kısımlara aynlml§, dağılmış bin diyebilirsin.is amma çok hak 
tı. L·anın ortasından muhtelif lı, pek makul bir bedbin ok!~ 
kısunlar arasındaki teması Ni- nu itiraf etmemek için ya eer
der.r.ın.yer temin ediyordu. Bu sem yabud da budala olmak ll
suretle !randa tam bit anarşi :wndır. 
hükümra idi. Bu anarşiden mak A. c. SARAÇO<!LU 
sat ittifakı temin etmek isteyen • • • • • • • • • .. _._.... 
asiler istüa.de ettiler. Bu kıyam
c.ıla.nn teşkilitı kuvvetli idi. A
ralarmd& işaretler vardı. Onla- Prenses Nevcivan 
ra Maşuiullah han riyaset etli- ( ... tarafı 1 tnoi aayfaıla, 

yordu.Bu han Asfahanla Tahran uzun müddet Londrada tedavi 
arasındaki küçük bir köyde ika- edilımişti. 
met etmekte idi. l{ıyamcıla.nn Prenses Nev Civan ılrincl de
bir araya toplanmasına ve bir fa Türkiyede merhum İbrahim 
teşkilata bağlanmasın1 delalet SAmm beyin mahdumu Feri
cden o olmuştu. Hakıkatte un- dını Paşa ile evlenmişti. 
!arın işi isyanla yağma arasın- * 
da b:rşeydi. Y~adan pek fark Merhume Mısırd~ Kcfr -lll-
sı. olan ışlcri."le vergi işi ver - Ceriye n.amiylıe mflnlf, takri
mişlcrdi. (bu Ma.şadullah han , ben yüz yirmi bin Mlflll' hrası 
harpten bırkaç sene sonra Tah- kıymeti .. ve aenm sekiz bin 
r:ında asıınu..•:ıtır.) . Mmır hnun varidatı obw muaz-
Maşadullah han din uğrunda zam çiftliğini Türk hükUmet 

ciho.da susamıştı ve ta-b.idiNi Ye milletimn kara, deniz ft ha
Alman taraftarı idi. Almanlar v. kuvveUeriae yardım omak 
oııuıı n~rında Avrupa irfanı- Uıııere va.kfeWUştir. · 
nın mUm illeri idi. Daha doğ- Bundaki esas vaıkfıye, .., 
rusu bu han, kendi işlenne de- ~ evvel O!im~ unpa~ 
vam için A.lıruuılann mümanaat torluğunun donaıımasına vakf
etmiycce~ inden em·n idi. Bu su- edilerek yapılmıştı. Memleke -
retle bUtün teskilatını Niderma- tin geçirdiği lllelS'ut mkıliLplar 
yerin amrine verdi. Bu sayede- üzerine bu vakfiyeyc ir ?..eyl 
dirki Nidennaver de arkarlB.!'ı ilave edilmiş ve tabir ta.dil edilc
Vaemusa p r-.ı."ve haber gönder- rek vaıkfıye hükiııne~ bir 
ml"k imkanını buldu. buçuk sene evvet An~ 

~o~ gtirel fe<Sera. 
to~. raİI vekili idim. Çobımı 
~~1:1_den ahp lstanbukJa yer
~ mahaöf oklum. 
~dinlemediler. Çobanı, kö
~ havasından, suyundan, 
t._ • w+ieu ederek derhal ts
~buta •MHti•. .. Banka.
..... -- ~. Kravat, 
~tüm giydirdiler. Sözde lroıı
lora kavuşturdular. 

Koca YU8uf, arbd84l Filiz 
Nurullah ile yola çıkarlar. Kis
petlerini omuzlarına vururlar. 
Kandan Beırlin yolunu tutar . 
lar. 

hn.rt>beııin şiddetini arttırdığııu Tahran, 15 (a.a.) - 241 Al
ve şehrin sonuna kadar müda - man tebaa8l trenle sabah Tah • 
faa edileceğini bildiren nevmi -
dane bir emri yevmi neıret:m~ 

lara teslim edileceld.ir. 1 

Temmuzun başlannda Alman Hariciye V eıkileti vedaatiyle 
sefer heyeti Efganista.na doğru takdim oluıvnuştu. 
ilerlemek tehd.dini gösterdi. Ef. Bundan iki ay evvel de Türk 
ganiatn.na. d-Oğru yiırüycıı lwl Hava Kurumu Genel Merk&.i 
Fon Heutig isminde blrinın ri· adına verılmek üzere Mısırdaki * t..:.,_. Oobaıı iilreş autnnörtl ı>. 

~~ öğreneceğini öğrmdi .. 
:ı kabiliyeti kadaı- alacağını 

Coban, önüne gMai yere vu
:Yordu. Alalr'iııp ~. eti
"--~ yoktu. Sonra, llel'best ·-•de talim eyledi. 

~kuz~ :rmi dörtte P&rilı 

* 
Koca. Yusufun ve Filiz Nu

nıllahın (Filiz Nurullah iki 
metre, on sekiz santim boyunda 
ve yil& altmış beş okka ağırlJ -
ğında bir pehliv.andır), Ne fe
deraayonda.ıı, ne atnrenördeu 
haberi yoktur. Onlar, fiAebilil-

- lMı gazaya gider ga yola çık -

tir. 

mışlardır. 
Koaa. Y181fan vıe Filiz 

rullalı BerliD. gelirler, sorup ao
ruşt.uruıiar. .Nihayet muazzam 
Berlin stadyomuna gelirler. M&-1 
ramlannı aıılatırlar .. Komite o
limpik sorar: 

- Siz hangi milletteminiz ? 
Cevap verirler: 

Sinemalarm sarayı olan - Türkoğlu Türk .. 
Ekip reisinizle müracaatınız 

!hım.. Böyle meydana çıkıl.: 
maz. 

S A R A Y sineması 
18 Byl61 Pereembe akpını 7ttlli ıerona baılıyııc•kur. Sinema 1eVen1~

~ daima tebrik ettikleri SARAY sineması, bu ııene de sayın muaterilenni 
~un etmek içın elinde geleni yapmış ve dün,.a buhranının doturduiu 
.. ;~lllUZ guçluldere raimen en rüzel, en cazip fılmleri ıetirmete muvaffak 
.... ıı~tur. Bu filmlerden bir luamuwı isımlennı sinema •venlere finıdklen 

Koca Yusuf, seelenir: 
- Abe, ekip reisi de ne olu

yor? Burası, er meydanı, değil 
mi çıkıp~ be? 

lbtildelemeJde l>MhtqlJooW'. 
~lTIN YILDIZ 

"'•ıccA 
.. lÇHUL ARKADAf 
ttREl'LI DONOt • 
QlNÇLIK aENFON .. 1 
l(ADINLAR 

-O~ .. 
ALtCE FAYE - DON A~B - Nıha.yet, ekip reisini bulur • 
HENRt FONDA lar. Amma, .nerede? Mükellef 
LAURNECE OLtVRE - JOHJıf lrokanalarla oynıy-0rlar. Pehli-
ll'ONTA1NE kokanalarla oynilyorlar. Pehli-
CLARK GABLE - HEPDY LAMAR vanlar, ve Çoban Mehmet de 
GARY COOPER - ANDREA LEEDS konfor içindedirler. 
JASCHA HEtFETZ Yusuf, §al&}ıBr .. Nihayet §Wl· 
NORMA SHEARER - JOAN lan söyleyebilir: 
CROWFORD - Aıbe ! Biz Türk şerefini 

ELEK Yann aksam Saat 9 da 1 
Shaem .. ı Yeni mevsime başlıyoıj 

Jlel fM"99NMH ... n. bir komedi: 

Karımla Evleniyorum 
Baı Rollerde: 

Joel Mac Grea • Nancy Kelly - Roland Voung 
FUme ilave olarak : Matbuat Umum MO.:f Orlüğü, 

Memleket Jurnah ve Renkti Miki Mavs 
Dl 1 KAA T: NuDlaralı kolwklaı· yarın sabahtan itıbaren aldırılmalıdrı. 

Telefon: 40868 

Ziyai Elim 
General Feridun'un refikaları Prense& Nevcivan bu sabah Şişlıdeki konak

lannda irtihal eCftl.iftır. Hayır işlerinde büyuk büyiık fedakArlıkları ihtiyar 
etmeii ltencliınne şiar edınmıı bulunan merhume di.m;ra hAdısclerı karşı
sında her IÜfl etıemmi7eti artan bavacıl&j.ın vatanımızda da inkişaf etmesi 
•rzu ve emelile bu uiuf'da bütün güclle çalıif11akta bulunan Türk Hava 
Kurumuna dört bın 1nııliz lirası teberrü etmekle beraber tahtı tasarrufun
da bulunan bir buçuk mibon lira kıymetinde bir çiftliii dahi kara, deniz 
ve bav" kuvvetlerimize terk ve hıbe ettiii memnuniyetle haber alınmıştır. 
Cenabı Haktan kendisı için rahmet ve muhterem zevci ile erklru aılesi için 
lfi)'et ve sabtr dikrh. (8221) 

lll(HIZ AfK lıılERLE OBERON - LAURDiOCI! yükseltmeğe geldik. Burada ================================== 
1( A R A aEVDA 

OUVRE (lonu uyfa 4 eltu" 1 ile) 
CLARK GABLE - SPEMCER TRA- WVVWWWVV'VVV'~""' 

cY - HEDDY: LAKAR - cLAunBT Moskova bildiriyor 
COLBEBT 

Yilksek mllhendis mektebi 
müdürlilğünden: 

1 

yasetinde idi. Bunun ) ııında daire vcwesmden dört Nil Mı
Prens Mahandra Peı atap ile prü aır lıralık bir teberrüde bulu
fe<>ör B:u-hetulla.h ismin c iki nulınuştur. 
Hindli vardı. İlk har\!k ' •. eden Bunlardan başka meriı=ınıe, f&
kol bu idi. Seller, Zugmn)t>r ve tıanbulda.Jd büc.ü.ı:ı emli.kini da.
Gresingcr Yezid yolunu tutn1ıu• hi Türk mılletine r.ıkfetrnıiş 
lardı. Nidermayer Abaaa.bad is- ve aynca "Prenses Nev Civaıı,, 
tikametinde ilerliyordu. L er- ismiyle bir de cami yaptırnıış
Jeyış '.r&bı·ana kadar memleket- t1r. 
ten ya1ııkl1. Memumerıin cenuesi bugüu 

Ta 1915 Temmuzuna kadar Tesvıkıyc miinOO ~ı 
İngılizler ve Ruslar nasıl olu- hnarak Asri meurlıktMri hu
yonlu da Efganistan hududunu susi makbereye defnedilecektir_ 
kapamamışlardı? Buı ası e c!.l' Mevti. gari~ rahmet cyl~.i'"· 
içine gömillüdür. Şurası muha.k- •••-
kak kı bu iki müttefik Efgan 
hududunda hiç bir hazırlık yap
mamışlar ve en nihayet başlan 
sıkılınca acele tertibat almaya 
mecbur olmuşlardır. İranlılarm 
hiddetini, kinini tahrik etme
mek için İran içlerine ordu sev
ketmek istememiş olmalan mel
huzdur. Fakat artık başka çare 
yoktu. 

Acele Hindistan ve R~a ile 
muhabereler, konferanslar ter
tip olundu Rualann hududun 
fllllal kısmında yanlllJll, bizim 
de cenup kısmında diğer yarısı
nı t\lbnamız kararlaştınldı. Blü
cistan hududunda Kuhi Maliki 
Siyah bizde olacaktı. • 

Şanghay'da 
bir suikast 

Rus muhacırları komites; 
reisi öfdürOidO 

GONE•t 

'iATERLO KÖPROIO 
•nıaoN'ı.t• HAYATI 

JANETTE MAC DONALD _ MEL- <• .. tarafı 1 inci Nyf•d•) llMl - 1942 ~rs Mnsi talebe kayıt muamelesi l~lülden itibaren IO 
SON EDDY tM ıneı Alman ala.yı cüzütam _ E7Jüle kadar saba~ları 7apılacaktır. ı 
ROBERT TAYLOR. Vt'VEN LEtCB lannın yt1zde eekeenini kaybet. Fazla w.u&t ıçkı mektep idaresine müracaat edilme& (75GrJ) 

Bu huırlık Temmuawı sonu
na kadar devam etti. Şimal hu
dudunda arazi sert, sarı idi. 
Fakat acele teJtkillta mü ..aitti. 
Halbuki lranın cenubu • K>&m

deki hudud arazisi dünyanın en 
yakıcı giin~ine maruzdu. O ta.
raflarda yol filan yoktu. İngiliz 
kıtaları deve sırtında taşınmış-, 
tı. Bu müthiş vaziyet karşIFıında 
bazı kimseler bir kaç İngiliz m
bitini İran içlerine gönderme -
mizi, oralarda konsolos gibi gö
rünerek bunlann yeril kabileleri 
İngilizlere imaleye c;al $nıa) nnı 
teklif ettiler. Böylece ağır tah
ıµdattan ve yakıcı topraklarda 
İngiliz aekerlerini heba etnıek
ten kurtulacaktık. Fak&t lran 
btlkfunetinin protestolnn iizcri
ne bu proje tatbik edilemedi 

Şangtıay, 15 (a a.) - Haber 
ahndığma göre para il' tutul
duklan muhakkak olan iki Ç n 
li bugün öğleden sonra n s 
muhacırleri komitesi reisi lv&
nofa taıba.nca ile ateş etmM r -
dir. BU~ çıkal'ken t?..;ır
rur.a uğrayan tvaoot derhal cl
müştür. 

Geçen sene maktulün ;el fi 
de bir 8UikMte kurban gitmişti. 

QENÇLAK iMTiHAN VUUY°" 

~ca oontt 
1(0RKU8UZ KAOIN 

llQFllLD vaLDIZL.AAI 

O~UTULMAZ GONAHKAW 
'<>NOL Killi HVIME 

c._AD HANNA 

Ôl.PtlEVEN MILODI 
QoRONMEYEN ADAM 9AHNaDE 

IARAY 8INIMASINDA 

SPENCER TRACY-RiTL JOHNSON miştir. -
MtCKEY RONEY - CEC1LA PAR - Kremtmtcluw.g t.aAliye oıw.d" 
KER - JUDY GERLANT M08kova, 15 (a.a.) - Kml 
SONYA HENNtE - RAY MtLLAND ordu umumi karargihuwı 15 ey-
J!!AN CROWFORD - FREDRtC llli sabahı tebliği: 

G'llmrlikler Muhafaza Satınalma 
komisyonundan 

MARCH 14 eylül günü kıtaa.tımıa bil- 1~ Eylul 11141 Cuma günü saat 115 ete 450 lira muhammen bedelle so 
HEDDY LAMARR - ELENOR PO- tün cephe boyunca harp etmie - takım mürettebat 7azlık elbisesi pazarlıkla yapılacaktır. tık teminat 33 
WELL - JAMES STJl:WARD lerdir. Bir çok şiddetli muhare- lira 75 kun.ıf\ur. Şartname ve nümunesl her gün komisyonda görüle 
LORETT A YONG - DA vın Nt'VEN belercien sonra kıtaatımıa, Kre- bilir. isteklilerin kanuni vesika ve temmat makbuzlarile ~lli gün ve sa 
FREDRtC l\IARCH - vtBJtNEA mentchoug'ı tahliye et:mielerdtr. atinde Galata - lılUDthane caddesi 54 nwnaralı Clairede satın alma komısyo 
BRUCE 12 Eylülde düşmanuı 21 tay- nuna &elmeJ,wi. c8187> 

DOROTHY LAlılOUB - HBN'Rt ya.resi hava muharebelerincle" =========================== 
::'~ eowARD :ım\~.r;! ~~ d:": /stanbul BIJlge Sanat O kulu arttırma 
COSTANCE BENE1TE - BOLAND tayyare &ayiatı 87 ye baliğ ol - 1Jf! f!klll/tme Jtom/•gonundan : 
YONUG mll§tur. i .. i~ 

fek il 
"-ı Bu büyük filmlerle beraber muhtelit renkli moda veya havadis jur
- lı rı, Musiki veya Damı ilive filmleri veya nefis renkli mikl Mauslar da 
tlt "tcekainız. Bundaıı balka Matbuat MQdürlillüniln yapnıalaa olduju Til 
~~ JUrnalı havadis pzetıesi. de her hafta procnurun bafıDda yer ala
-.ıc:tı.r. 

Rusyıaytı gön.c:l6riletı ~relm' Nev'i Miktarı Mu. bedel Ekelltme ilk tyı. 
Londra, 15 (a.a.) - B. Chur• Lira T. G. 8. LI K1-

chill. yüzlerce İngiliz avcı tay _ Antruit 80 Tcan %1 22/9/1941 112 
presinin Sovyet Rusya.va dol· Pazartesi 
nı yola gıktığını söyledikten saat 14 
pek az sonra, Ruayaya bir fn - tstaolMıl Bl1ce San'at mektebinin ihti7acı olan 80 ton utrait 7Ukan-

Açık 

Saray ııln~asının yaldeo tezyin edilen rahat ve ferah Aıionları ba 
ntbc ~ iUbate ainenla sevenler için dıalml ı,tr ·t.eplantı yeri 
~ 

giliz tayyare gnıpunun V8l'IDlf ıta liııtıerildili tarthte eks0.tme,. konulacaktır. Eksiltme C.plotıu.nda 
olduğu haberini, lngiilz matbu.- Yüluek Mektepler llılubuebeciliğinde yapalecaktlr. ı.tekliler Ticaret Odasa-
~ hararetle ka,.lamakta.dır- IWl UMl yılı veaikaatnı ibraza mecbard\D'. (7851) 

Nihayet bir çok deVRmlı ko
medih maceralardan so 1rn tra
nın şark hududu Ü?.erin lf' l or
don tesis edildi ve buraya Nıd r 
mayer vasıl olmadan evvel 1.f'r 
şey tamamlandı. 

(Ar' • , ) 

Macaristan Ton .. -
ıuvar'ı itgal 

ediyor 
Vichy, 15 (a.a.) - Dipl~ . 

tik mahfillere gelen mallımat& 
göre Bitler ile naib Borty ara -
smda Macaristanın, xugoslav -
yaya ılhak edilmeden evvel Ma
carista na aid olan Tarnşuvar &

yalelini işgale karar veı'tlmiş 
tir. 

_ıma büyük ,ir 
hava taamJzı; 
Bt"rlin, 15 (&.&.) - B'r .. ske-

ri m ıbadan D. N. B ye ıl-
di 'HJ göre iman st ık n. mı 
mürekkep kuvvetli haY f"l->' , ı 
14 eyhi1de düsm&ıı'.., ~ , ld 
ta imat.ııı:ı. muvı.f.:' lkiyetli U -
cıun a v pm~larJır 

• 
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HERGELECi IBRAHIM 
5 

Pehlivan· 
bahisleri f·-f K--Ô- L-

Vlazan: M. Sami Kara,et ----•97 
,_ 

İşte Hergelecinin kapan ma
.oevırası.. Btı, ~ ~ 
dllhı icadı değildir. ~ ,A,. 

~. Tosunu keman.ele
di. Ve, sonra etratına bakındı , 
hGif gQlftmsedi. YQ!li, seyirci
ler-&- 9!}yle demek istiyordu: 

(Bat tarafı 3 Oıte>U sayfada) 

keferelerle boğuşa.cağız. Bu işe Yazan: ULUNAY • • 
Jm.!llJıd oğlunundur. 

Her va.kit isrn:incjen bahsett> 
ğlm Sultan &izin baş pehlivlUl 
IQr.wdan altıınış altı okkalık ~
ııa.vud oğlu bu, kapan muJaı.be; 
lesini lood etmiştir. 

Her pehlivan, bu ~ ~ .ı. 
pa.rnaz.. Bikllklerl ba.fde cl sü "' 
nınıezler.. Ta.tbiki gilÇtür.. En 
ufak bir 1ur.ta ve hareket insanı 
derhal mağlubiyete sUrü.kler .. 

Mesela; vaktinden evvel elle
rini albna alınış ve-ça.lımmı bu\. 
mada.n harekete geçmek yüzde 
yüz mağlU.biyettir.. Gırtlakta 
beklıyen hasını birden bire yana 
çovrılcrek hasmı mağlup dil -
~ÜJ Ür. , D ; 

Hiila'3a, ince manevrala~ .. Bu 
sc!.Jeple her pehlivan bildiği hal-! 
de kat'iyen tatbik edemez .. 

İşte Hergeleci, Tosun efendi-1 
ye kılçı~'l at~tı. Ve, oyunu tatl 
bik etmişti. 

Tosun, bile bile ökseye 'ba& \ 
mıştı. Şimdi Hergeleci üstte 
Tosun altta idi. 

Deli Hafız, nasıl olurda kıs 
.kıs gtilmezdi? Deli Hafız bile 
bu o~'llnu, bu hareketi ha.sunlan 1 
na karşı kat'ıycn tatbik e<lemi- I 
yordu. Edemezdi. Bu, allaiı ver
gisi idi. 

Zaten bu gibi oyunları tatbik 
<•ctenler mahduttu. 

S'°n pehlivaı1'1k ta.rihimir.: i
çinde yetişen Arnavud oğlu, 
Mümin hoca, Yürük Ali, Kara
göz Ali, Pomak deJi Murat, Hcr
gele<;i gibi ha.fil fakat fevkalade 
sruı'atkar yaJ·adıbnı.ş olan peh- , 
livanla:r tatibik edebilmişlerdir. 

Her ne hal ise, Tosun alta 
düşmüştü. Hemde kendi oyunu 
ile.. Hergeleci hasmının kisbet 
gerisini kasna.ğından tutarak 
çekti, önüne oturt.muştu. 1 

Tosun biliyordu ki, Hergele- 1 
cinin elinden öyle kolay kolay 
kaçıla.m ızdı. AJama sillük gibi 
yapışırdı. 

Tosunun alto. düşüşü ve, kLIIl
senin aklına gelmez bir ıJUrette 
kayıp önüne düşmesi ha.yreıleri 

- tite Tosun efendinin h&-
li 1 .. 

T<ısun, bozulmuştu. Dertop ol 
muştu. Hasmına oyun vermem.e
ğe ~u. ~t müm.kiln 
mU idil. 

Hergeleci.t ~ ~ıo .. bir ön ~ 
.ak l'Ul'du. ı::>ııg ellle de 'Tu8umuı 
sol &:J"8iının. altmden kavradı. .. 
&, tam 'bir nıaııewe iai. 
. Hergeleci, ~ bastı. 801 

ayağı çekti. Bu, ~ ma.nev • 
ra ile Toswı efendi, derhal çö
reklenip büzüldüğü yerden açı
lıp yelpazelenmişti. 

Sol ayağı havalanıp kalça a
çı.lmıştı. Bu, kafi idi. Hergeleci, 
derhal açığa girdi, ve .sarmala
dı. 

Tosun, başına gele<:eğini bili
yordu. Yalnız, yenilmemek için 
çareler aramak 18.zımd.ı. 

Tosun, yenilmeği gözüne aldı. 
Ne olursa olsun, hasmına ters 
dönüp kalkacaktı. Ters döndU . 
Aradan hasınımn kisbet ka.qna
ğına erişti. Ve, elleyerek olan
ca hızile d'>ğnıldu. 

Tosun, kallmuştı. Hergelcciyi 
zorile sökmüştü. Ve, iyide bir 
manevra yapmıştı. 
Güreş tekrar ayakta. başladı. 
Toeun, Hergelecinin ne a.<;

mazlar yapacağını biliyordu. O
nun kurtkıa.panından nasıl kur
tulacağına da vakıftı. 

Fakat, Tosun hnsmına fırsat 
vemıemek istiyordu. Lakin, 
Hel"geleci, pek güzel, ka.şla göz 

1 
arasında fırsatı bulmuştu. 
Güreş ayakta. tJiJŞladığı za

man Tosun, bıkmış değildi. O, 
nasıl olursa olsun bir çalımına 
dıLcıürcceğine emindi. 

Fakat, hiç olmar.sa o da has
mını bir çalımına getirmeğe ça
lışaCJJktı. 

Tosun, duıırnadan hamlelerini 
yapıyordu. 1si gaddarlığa dök
mek aklına bile gelmiyordu. 

sen kanşıyormuşnm? 
Reis, ~aşırır. Nihayet mesel&

nin kUnhillıe vakıf olur. Ve~ 
cevabı verir: 

- Olamaz.. E~ gü
:reşler..ıe girmeden. nasıl olur? 

Yusuf, Fili% dayanırlar.. aa,. 
brJ:tk etmeğe başlarlar. GUreş 
federasyonu reisi de bu.nlan 
baş.mdan def etmek için: 

iLE SABAH, OGLE VE AKŞAM 
Her yemekten 90nra gUnde Uç defa mLtntazaman 

dltlerlnlz1 fırçalayını:ı. 1 

1 Devlet Demiryolları hanları 1 - Hem siz .. Yağ güreşcisi .. 
nl:ri Burada. aiafrangQ w ser • 
best kuru güreş yıapa.rlar ~ Bu.. 
güreşlere giremezsiniz ıilis ! Bil-
tnezsinlz ! Muhammen bedeli (11170) lira (U) ~olen muhtelif eb'atta 680004 

Yusuf cev.ap verir: )netre bakır i20le tel ve kablo (NGA) (29/9/1941) Pıwırlesi günü saat ıs 
_ Abe güreş değil mi? Ne on beşte Haydarpaşada Gar binası dabntndeki ltoın.l.a7on tarafından ka-

olursa olsun biz tutarız? palı zarf usulile aabn ahnat"nktır. 
Güreş federasyonu reisi kı- Bu işe girmek istiyenlerin (837) lira (79) kuruşluk muvakkat temi-

zar, Çoban Mehmedi çağırır .. nat. kanunun tayin etti4i vesikalarla tekliflerini muhtevi zartıarını ayni gün 
Klübe gidip soyunudar. Yuı:;uf saat (14) on dörde knd.ır komisyon reisliğıne vermeleri J.azımdır. 
ömründe bir kere dahi olsun Bu işe ait şartnameler komisyondan p;;ırasıi. olarak da!'ıb.lmaktadır. 
giyıncd.iği mayoyu ayağına. gi- (8066) 
yer ve meydana çıkar .. Fakat 1!11imfll•-•--mszr•mm::m•-•.,.••-llıiııı•r1• .. mnm. 
söylenmeğe ~!ar: 1 

- Tehey ! Abe, kan donu ile 

1 
güreş olur mu be? Hepten mas
karalık be!. 
Güreş federasyonu reisi, Yu-

sufa. şu talimatı verir: ! 
- Bak ağam! Belden aşağı 

kat'iyen tutmak yok.. Güreş 
belden yukarı olacak ... Ve, hıas
mın iki sırtını birden bire ye
re değdirerek galip gelmek var. 

Yusuf, güler ve mukabele e
der: 

- Abc ! Bu tam köçek işi 
be! .. Tehey ! Allah bu ayakları 
neden verdi bize be? 1 

Çoban Mehmet, federas:yQn 
reisi ve diğer pehlivanlar işin a
layındadır. Yusufun sözlerine 
kırılıp gülmektedirler. Çobanın 
bu ::ıoğancı pehlivanı bir kafa 
kol ile bastırıp yeneceğine yüz 
kere en:ıin<lirler. 

Güreş ~r;lar .. Yusuf, bir el 
ense vurur, Çobanı minderden 
dı§an yüz üstü dilşliri.ir. Ve, ü-
zerine koşarak çullanır.. ' 

- Tırrrr! 
Bir düdük sesi. Yusufu has-

mının üzerinden alırlar. I 
. Yusuf, şaşırır.. Hayretle.re 
düşer .. Ve sorar: 

- Neden ayırdınız be'! 
- :Minder harici ! 

- Nasıl? Dedi. öğrenobildin-
mi? 

- Neyi? 
- Paşanın istifasını. 
- Onu bilmem. Fa.k&t ben is-

tifa ettim. 
- Ne istifası? 
- Gazeteye gi<ttyorum. P6tr-

rooa istifamı takdim edeceğim. 
- Neden? 
O zaman elbtsemln ım:ıJPklaım 

manzarasını göstererek: 
- Halim& bek-. Dedim. 
Mühürdar, meseleyi anla:ym -

cıa kendini tutamadı. Sakmdan 
işitilmemesl için iki elile ağzını 
kapıyara.k hem gülüyor, hemde: 

- Öyledir! diyordu. Bir kere 
çenesi açılırsa artık arkası ke
silmez. Yine siz ucuz kurtulmuş 
sunuz ... Bana bir gün bir layiha 
imla etti, sizden da.ha müşkül 
ve daha. kokulu bir vaziyete düş 
tüm. 

Matbaa.ya geldiğim zaman 
vak'ayı patrona anlattım . En 
mühim havadis getirmişim ka
dar hoşuna gitti ve bana dolgun 
bir ikramiye verdi. 

Raci: 
- Artık, dedi; bunun üzerine 

başka macera dinlemeğe lüzum 
kalmn<lı; çünkü hiç birisi bun
dan b:ı.skın olamaz. 

Hepsi geç vakitlere kadar eğ
lendiler. Hüsnüyü arabaya ka
dar çocuklara "uçtu, uçtu." oy
natır gibi uyaklanru yerden ke
serek götürdüler. 

Fazıl oda~ına çıkarken merdi
ven pannaklıklanm :31kı s;kı 
tutmağa mecbur oldu. 

T'.ıkıruı. tiiylori dökiilen 
saa.d<•l ku~u. 

F.?:.zıl dlir aydall'hı.ri her ~~ iin 
gazı:~eye giiliyor, "İstikbal,, e 
haftad:ı iki maka!c yazm:ığa 
vakit buhriliyor. Aylar<lnnbcri 
sa'y hayatının tamamiyle hari
cinde kalmak dolayısiyle unutu 
lan is.mindcıı yn v: :.5 y;wa.-ı bafl· 
ka. g~olclcriıı de b.1.hsettiJd<)ri 
göri.ili.'ıyol'. Bir talim ve tcr.bive 
nıüııak~:ı:.nndn tuttuğu "ter.,. 

cclbetmişti. 

Eğer öyle tırpanlara, elense
vuru.şlarına başlaı'8a hasmın
dan göreceği mukabelenin çok 
biaman olacağmı biliyordu. O, 
sadeec pehlivanca hamleler ya
pıy<>rdu. 

Derler .. Ve Yusufa v:ıziyeti 
anlatırlar.. Yusuf: 1 

' bir çok c~C'dikoduya sebep oldu. 
Ç~r, Deli Hafıza hitaben: 
- Usta, gordilnmli şeytanı?. 
- Ne ~eytan ama değilmi?. 
- Hiç bu, pCblivan yenilirmi? 
- Allah bağışlasın .. Tta.m peh 

livan vallahi L 
- Tosun fü8.n yenemez onu ... 
- Böyle gklerse kim yenecek 

acaba? 
Deyince, Deli Hafız, açıkça 

ve samimi olarak şu mukabele
de bulundu: 

-::- Bime yenemiyeceğiz val

Tooun, hasmını ilk oland< ye
re düş.ürdüğiin<len dolayı mağ
rurdu. 

Fakat sonradan Hel'.geleci 
kapanı boz:ıl"ak kalkmıştı. Bu
nun :dyanı yortu. Onu altına. al
mıştı ya! .. 

Tosun, Hergeleciyi bir kere 
da.ha altına ahnağa çalışıyordu. 

- Albc ! Bu hamam bohçaca- ı 
zı üzerınde güreş olur mu be? 

Diye söylenir.. Güre~ tekrar 
ayakta başlar.. Çoban, bir kafü. 
kol kapayım der .. Fakat Yusu
fun demir pençelerine ve üstün 
manevrasına düşerek sıkı bir 
yan çaprazına kilitlenir. Kur -
tula.ynn derken sırtı Yusufa dö 
ner. Yusuf d:ı bir hamlede ters 
kaz kanadını takar ,olduğu gibi 
yere vurur. 

Çoban, dubl prize girmiş ve 

Küçük tasarruf 
hesapları 1941 
iKRAMİYE PLANI 

KEflDELER: 4 Şubat, 2 May11, 
1 Ajjuato., 8 tkincltoırln 

tarlhlorlnde yapılır. 

1941 IXRAMIYELERl 
l adet 2000 Liralık = 2000.- - Lira 
3 .. 1000 > = 3000.- > 
2 > 750 > = 1500.- > 
4 > 500 > = 2000.- .. 
8 > 250 , = 2000.- > 
35 , 100 > = 3500.- , 
ıın , 50 > =4000.- , 

300 , 20 > = 6000.- .. 
lahi!. 

- Senide zorluyor öylemi ~ 

Tek çapraz budama kolayına 
gelmişti. Gene böyle bir buda
ma ile ve kısa tarikle hasmını 

altına almalı idi. 
Tek çapraz budamada. okadar 

tehlike yoktu. Fakat doğrudan 
doğruya girişte tehlikeler var
dı. Hergeleci, akla gelmedik 
hünerler çıkaıırdı. 

öyle yere düşmtişlür. Bu kötü 11••••-• 

ta·? • oyundan kurtulmak için muka- =========================================== 
beleye başlar.. Yusufu, dirsek 

- Vallahi, onunla idman yap 
tığım zaman tam altı saatlik 
<;e'Ün bir gUrcşten çıkmışa dö
nüyorum .• 

- Ne diyorsun usta?. 
- Hem vallah, hem billalı !. 
- Desene sanad:aı ağır bat;ı -

yor .. 
- Evet .. Bazende, hatta ek

seriyetle kaydınyor beni.. Ben, 
istediğim halde kaydıramıYQ
nım .. 

- Okka hafif ama, ters gü
reşçi .. 

- Çok tef"Stir .. lnsanı bezdi
rir .. Ve, yorar .. Üstede akla gel
medik ma.nevrat.arla insanı bo -
zar .. 

- Bir sene sonra bela ola -
cak!. ' . 

- Seni temin ederim.. Bir se-, 
ne sonra baş güreşte İhramı kim 
se yenemez.. Ben, bocalıyorum .. 
İdman gUreşlerinde bozuyor be
ni.. Hem iddialı güreşlerini sım 
sıkı güreş yapar gibi tutar .. Bir 
gün ona. şunlan söyledim: 

Hergeleci, Tosunun tek çap
raz budama aradığını derhal 
sezdi. 

üstlerinden kilitleyerek ko
laycacık alt ü.crt. etmeğe ve sır
tını yere getirmeğe tovessül e
eder. 

Fakat Yusuf, iki ayaklarını 
hasmının sağına soluna clikmi~ 
tir. Tam destek halindedir. Kurnaz Hergeleci, lbu oyunu 

hasmına verecekti. Hem de ko
laylıkla verecekti. La.km, çak
tırma.malıydı .. 

O, dubl priz nedir bilıne-z am
ma, kılçık nedir bilir. Bu se
beple, kendisini emniyete al

Tosunun, Hergeleciden öğren mıştır. Zaten alafranga güreşi 
mediği bir çok açmazlar vardı. de bir anda kavramıştır. Ala -

Yani Hergelecinin çantasın- turka oyunlarla hasmının bel-
da neler ~ktu.. Akla hayale den aşağısına dokunmadan ye-
gelmedik oyunlar vardı. necektir. 

Hele tek çaprazda ve hiç teh- Çoban, Yusuf ilikleri dolu 
likesiz gmi gözüken bu oyunda demir gibi kolla.nnın arasında-
en berbat ve insanı mağllıbi- dır. Yusuf, enseyi kitlemiş, sola 
yete sürükleyecek oyunlar var- bUküyor Ye yükleniyor. 
dı. Bu oyunlar tamamiyle Her- Çoban, nihayet önden ellerini 
gelecinin kendi icadı olan oyun- kilitlemiştir. Enset>i ve kolları 
lardı. • omuz başlarından boşanmasın 

Tosun, Hergelecirlen te'k çap- diye de'breniyor. 
razı şöyle öğrenmişti. Evvela, Nihayet, Yusufun köylü zo-
hasma göğüs göğüse vurula- nı galebe çalıyor, Çobanın kol- ı 
cak ve dağıWacak ondan son- lan mafsallarından boşanıyor .. 
ra budanacaktı. Ense kınlıyor.. Habire, bir ke-

1 Istanbul Belediyesi İlanları 1 _, __ __..;..__ 

Belediyece isUmllık edilen Mısırçarşısında yaptırılacak tamirat kapalı ı 
:ıar:f usulile eksiltmeye konulmuştur. K~ir bedeli 259,788 lira ve ilk tc
mımıtı 14141 lir!ı 52 kuruştur. Mukavele, ekııill.ıne, bayındırlık işleri genel ı' 
hususi ve fenni şartnameleri p~oje keşi! hCıl!sasile buna mUnferi d!l!er ev
rak 12 Ura 99 kuı:u.ş mukabilınde !Jelediye Fen 1şlen Müdürlüğunden ve
rilecektir. ihale 2/10/1941 perşembe günü saat 15 de Daimi Enciımende 

yapılacaktır. •raliplerin ilk temınat makbuz veya mekupları, ihale tarihin
den sekiz gün evvel belediye !en işleri miidürlüğtine müracaatl;ı alacakları 
fenni ehliyet, 941 yılına ııit Tkaret Odası vesikaları imzalı şartname ve 
kanunen ibrazı ltızını gelen difer vesaık ile 2490 numaralı kanunun tarifatı 
çevresinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale ıünü saat 14 de kadro 
Daimi Encümene vermeleri l~zımdır. (8070) 

• • • 
Cerrabpaşa Haseki, Beyoı:lu ve Zührevi hJlstalıklar hastahanelertle 

Zeynepkamil dotum evı için alınacak 3500 kilo ıdrotil pamuk kapalı zart 
usulile eksiltmeye konulmu~tur. Mecmuunun tahmin bedeli 6310 lira ve 
ilk teminatı 473 lira 25 kuruştur. Şartnamesi Zabıt ve Muamel~t Müdürlüğü 
kaleminde görülebilir. tbnlc 2/ı0/1941 Perşembe günü saat 15 de Daimi 
Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, 
941 yılına ait Ticaret Od:ı.sı vesikaları ve kanunen ibrazı l~zım gelen digeı· 
vesaik ile 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlıyacakları tek 
lif mektuplarını ihale günü sa:..t 14 °de kadar Daimi Encümene vermeleri 
lazımdır. (8216) 

- Oğlum, id.man yupıyonız 
güreş değil .. Yavaş tut.. Ba.na. 
no cevap verdi biliyormusun: 

Bu giriş Hergeleci açm:w. idi. re daha habire!.. Çoban sırt 
Fakat buna mukabil Hergeleci- üstü dönüyor .. Yusuf göğsün - , j&••••ı••----------------~ 
nin elinde oyunu vardı. Ve bu dedir. Tamam!. TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

• - Usta!. İdman gü.rcşide gü- gayet b:ı.sitti. • • • 
reş gibi ol~abW.: .. Ve, öyl~ ~p- \ Tosun, çalımını buldum diye Güreş federasyonu reisi, ekip 1 Z ı• R A A T B A N K A S } 
m8;lıdır .. Sonnı.. ınsanın eli kor-ı birdenbire Hergeleciye girdi . reisi Koca Yusufa dört el ile 
leşır. . .. . Ve, bir göğüs vuruşiyle hasmı- sanlıyorlar. Derhal muamelesi-
~u cevap .1.17.Cnne do~~dım. mı dağıtacağım zannetti. . . ni yapıp olimpiyat mi.isa.ba.ka-

Dognıdur, ıdman ~~. di- Fakat Tosun çapraz . . lanna sokuyorlar. Koca Yusuf, 
ye boşa sa~larsa adam eli korle- - ' . a gırıp dünya şampiyonlarını gerek 
şır .. Ciddi gı'bi tutmak ve, can- ~~agı sırr.a:ı ... rık Hel'.gel: alafranga da, gerek serbest gü
Ia başla idman yapmak 18.zım - cı, ır yan on~ 1 ve sıçrayışı.- reşte birer birer yeniyor ve. iki 
dır. Bu, basit gibi görünilyor.. le ~m boşa koşt:.u. . güreşin de cihan pehlivanı olu
F~n.kat İbramın dediği gibidir. . .un. ~kn geQmı~. Ve ka- yor. Ve, "Türk gibi lnıvvetli,, 
Bizler idman güreşini boşa sal- YIP gitınişti. Hergelecı hasmını meselini cihana terennüm edi-
1.'a.nz ve vücudu illman ettiri- ıska geçtikten sonra birdenbire yor .. 
riz .. Frutat bu, kafi değildir . r: dön<:lü. Ve ayaktan künte- Federosyon güreş reisi, fcde-
Ciddi tutmak ve, boşUDa salla- · rasyon ba.~kanı yalvarıyorlar: 
nuımak lfi.zımdır .. Ha.klkaten in Tosun, neye uğradığını şa.şır- - Yusuf, sana lsta.nbulda ev 
san körleşir.. onıştı. Üstede ayaktan kün - alalım .. P<ıra verelim .. İş bula-

Deli Hnfız, çırağının meziyet- teye girmişti. lım! Antrenörden güreş öğ -
!erini dökmüştü. Sözlerine aun- osunun vaziyeti fel{ı.ketti, ren? 
!arıda ili ve etti: gidiyordu. Şaka yoktu. Yusuf, kısaca şu cevabı veri-

yor: · 
- 'l'osun onu yenebilir mi?. Tosun, derhal kendini topar- _ 

ladı V• b"t" ku ti ıı k" - Pchlh"Wl, şehirden degil.. 
Hi" böyle w-ymı· olur?. Kaza o- · e u un vve yıe un-" ,,..., tcd k rtulm • aştı v Köyden çıknr .. 
lur.. Bazen inonn keneli oyunu en u nga sav . e ~--, .. .,, 'h kürrte ! . ..;xuui Kar.ıyel 
ilcde yenik düşer .. Falroıt yene _, nı ayet yi sıyırtarak kur- ===========:,__-==-====-:;;.-==-
mez.. Bak, ona neler yapacak l tula.'bildi. Yoksa gitti, giderdi. 
şımdı... (Arkası var) 

Dedi. 
1==========:::=.=========== 

ZA Yl 
Mezunu bulundugum Tıp Fakülte

sinden nldıiım 10/9/1935 tar hli ve 
1210 :fnkulte numaralı huvıyetimi 

Kurulll§ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası. .lfube ve 
A.Jana adedi: 265 

Zlraf ve Tlcırf her nevı barıka muameltltrl. 
Para blrllctlrenlıre 28800 llr;ı lkramlve verlvor. 

Ziraat Bankasırıda ıtumbar:ııı ve iht>atsı:ı: tnsacrut lıesablatında en 
az 50 lirası bulu:10nlnra senede ~ defa çeklle<.'ek kur'•· ne aşağulak.l 
pl~nıı gör& n:rruniye dı;ğıL 'ecakhr . . 
4 aded 1.000 Liralık ~.000 Lira il 100 adeC: 50 Llralık 6.000 Lira 

4 lt 500 ıt 2.000 • 120 lt 40 ıt 4.800 • 
4 • 250 • 1.000 • il 160 lt :!O • 8.200 • 

ıt 100 > 4.000 • 
DiKKAT: Hesupbrındnkl pa1'nl:ı.r bir s ene içinde 50 llrndan nşnğı 

düsmiyenlere ikramiye cıkbğı takdirde % 20 fnzl:ı.siyle verllccckUr. 

Kur'nlıı.r senede dört defa 11 Mart, il Haziran, 11 Ey· 
lül '\'C 11 BlrinciWlntm tnriblcrinde çekilecektir. 

Hakikaten Hergeleci, idman 1 
güreşlcnni bile ciddi imiş gı'bi 1 
tutardı. ldınnn gürcşl!'rlnde bi
le ener ve yenılirdi. 

Sahibi: A. Ccmalcddln Sarnçoğlu 
Neşriyat M!ldnrü: Mncıt Çetin 
Basıldıeı yer: (H. Bekir Gilrıoylar ve ı 
A. Ccmnteddln Saraçoğlu matbııuı) J 

kaybettiğimden lıükmil yoktur, j 
SeyflArknn ~Z3ı?::::::iiıil~~;;:::=::.<i~:.=;::2=::::::.=~;;:;::a;:;:~o:5;;;;:~MZilli::;::;::;;;::::ıı:ıa:~aiu 

Hücumlara Vasıf Coşkunun ta
raftarları da karştılar. Mecmua 
çıkarmak için Fazıldan para 
kopa.ramadığındanberi sair gez
diği yerde onun aleyhinde bulu
nuyordu. Hepsi 14.,r..zılı frenkle
rin böyle zenginler hakkında 
kulfa1!clık1an mbir ile tahkir e
diynrlardı: 

- Pis burjuv2, ! 
Coşkun, şimdi zengin bir tüc

cn.rın torununu kandırmak su
retiyle sermaye tedarik ederek 
bir mecmua neşrediyor ve sanki 
yalnız Fazıla hücum etmek için 
"Kılınç, kalkan,, adlı bir sütun 
aQarak söylemediğini bırakrnı
yordu. 

Bu gürültülü ve uğultulu mü
naka.şa.lar gittiçke hii.d 'bir dev
reye giriyordu. Muarızları onu 
mutlaka ilzam edemeyince, hu
susi hayatına. sürünerek ağır 
telmihler yapıyorlar: 

" ..... Saraylarda oturup eğ
lence için akıl hocalığı etmek 
güzel şeydir. İnsanlığa faydalı 
ola.bilmek için hayatın içine ka
rışarak onun mübrem zaruretle
riyle karşılaıımak icab eder. İs
tidat da "hisset,, yoktur. Ne za-
man Fazıl Kani en hicrn bir ye
re gidip talim ve terbiye naza
riyelerini orada tatbik eder ve 

· tatbikatından müsbet semere -
ler alırsa o zaman hizmet etmiş 1 

sayılır. Fa.kat onun, kii.şancle
rin yalclızlı ~alonlarından ayı·ı-
lacağını beklemeyiniz. Atıp tut
malda yapabilmek arasında u
zun mesafeler vardır .. ,, 

Sabahleyin gazeteleri okudu
ğu zaman bu hücum karşısında 
sapsarı kesildi: Fazılı en çok 
sinirlendiren. bu makale olmu~
tu. Bir müdtlettenıberi Dilfikar
la aralarında ya~ yavaş eri
mcğe başlayan buz duvarını 
birdenbire donduracak ı;oğuk 
bir tavırla: 

... , 22559 

• 
caktır. Çocukların ibatesi, ifL• 
~i ve tahsilerinin btttttn JDd&" 
rifi temin edilecektir. ., 

Bu havadis: iW.tlı b~ 
çlkbrttı. Yu:ınrUlannı sııwı·
odada do~r, deli gibi keıt' 
d1 .kendine sö~ 

- Ne yapacağnnı ~· 
Bu haberl tekzip edecek ~~ 
düşmanlanmın ekmeğine re 
f1i1receğim. :!iahst servetim olSI 
derhal bu tasaıvvuru ya.pe::rdJllt
Fakat on param ,wc.. v~ ~ 
mı kime anla.tabiltrim. 

DilfıkAr, Fazıl& 1:eselll verıne) 
istiyor: 

- Söylenen sözlere ehcrnniİ· 
yet vermeyiniz, diyordu. Arkıı.JS 
gcbneyincc onlar da sükut ede~ 
ler. 

Fazıl: 

- Arka.~ı gelecek: gene yaz~· 
caklar. Beni çıldıı1ıncıya, ökl~~· 
rünciye k.acla r yazacaklar .. Bil· 
tün haysiyetim ayaklar altında 
kalıyor .. 

. Dilfikfır hiç cevap vermiyor• 
du .. 

İki giin sonra yeni bir hav~· 
di8 göri.iJ .. lü: "I'azıl Kaninin 
tesis etmek üzere olduğu bayır 
müessesesinin planları tesbit e
dilmiştir. Müessese için ( .... ) 
kazamnda bi.ivük bir malikane 
.sntın alınmrntır. Burada ihti~
ca kifayet edecek kadar asri bi· 
nalar yapılacaktır. ,, 

Fazıl havadisi veren g~ 
tenin bu haıberi nereden aldıgı· 
nı tahkik etmek için idarehane· 
ye kadar gitti; tahrir müdiir;
le görüştü. Müdür, kat'i bıf 
şey ı;öylemedi. Yalnız kendi~e 
o akşam telefonla mü.sbet bıt' 
cevap vereceğini va'detti; fa.kııi 
bu va'd yapılmadı. 

Haher talaş alevi gibi par• 
lnınıştı. Gazeteler Fazıl hak • 
kında sitayişli sözler yazdılsl· 
Bir iki8i resmini bile koydu. 

Fazıl ne yapa.cağım bilmiyor· 
du .. Tekzip etmek istedi. Faks.! 
bunun için t8Jm8men geç kaW1• 
ğını anlıyordu. Şayet ga.zeteıer· 
de böyle bir şey yazacak olu.~· 
sa maruz kalacağı hücumu dil" 
şünüyordu. 

Bir- sabah Mebriık ağa •'}la• 
vadis,, gazetesin.den bir muhar· 
ririn kendisini görmek tnere 
geldiğini haber verdi. 

- Burada. yok.. Deyin!, 
Mesbrük ağa yutkundu: 
- Aifedersiniz. Zannederscrıl 

hata ettim. Fakat ben buru.dil 
olduğunuzu söylemiştim. .. 

İster istemez gazeteci ile go
rüşm<'ğe mecbur oldu. 

"HavadiM,. in muharriri: 
- Üstadım! diyordu, Patr<;Y 

numun hürmetleri var. 'l'esı6 
buyurduğunuz müesseı;e hak • 
kıııdıt sizinlı> hir mülakat ya.P' 
maklığmıa. müsaade buyurmauı· 
zı ri•.:a. ediy<ır. 

Fa?JI işi hafifletmek için: 
- Zannedersem ga.zetelc>r 11!· 

raz acele eUiiı>r, dedi. Bu mc.<;C" 
le h~::ıüz bir tMavvur <lcı'(:ce!lirı' 
dedir. He.1U.7. taayün cLnııı; bıf 
şey y0ktur 

- O ha.ldP. bütün ga.zelclcrcl.O 
görü len haberleri tekzip <..'1clW 
lırirn. 

F:ı:-.ıl: 
- tfayır, drdı .. Mesele tek1JP 

W!ğil .. fa1~rıt... 
- Zir<ı. diğerleri bunu o lcfl' 

dar kat'iyetle }'d:.:rlılac ki bur(i:, 
ben mülakatla beı-aber sizde>f 
müc~~niu p!anlarım bile ,.ı::: 
menizi rica edt:ct'ğim. 

- Bunların hepsi tas.-'lvvıır 
halindedir. 

- O halde böyle yazalım, de-
mek.. . • 

- Hayır, hayır. Öyle de yr.z· 
mayınız .. 

- O halde ne diyelim? 
Fazıl şaşkına dönmllcıtil. 
- Bilromn .. 
Gazete<:i: 
- Heyecıa.nıruzı a.nlıyorıırı1 • 

üstıad ! dedi .. Siz zaten eweJJCrl 
beri mütevazi bir alimsiniz, gii· 
rültüden çekiniyorsunuz.. . 

- Tamam, tamam. Pek ı)rJ 
buldunuz.. Öyle yazınız.. .. 

- Mülakatın bulunduğıı s.ıı: 
tuna koymak için bir resıtıiııtZ1 

ıica edebilir miyim? 
- Hani, ehemmiyetsiz bıt' 

tarzda yamcaktınız. 
- Ne olursa olsun gene bif 

fotoğrafa ihliyacımız var. . 
l<'axıl o kadar sıkılmıştı 1'1 

meslektaşının elinden bir ııll 
evvel kurtulmak için masan111 

üstiin<le duran çerçeveden reG' 
mini çıkarttı ve gazeteciye ıı· 
zattı. 

ZA Y l 
Snmatya nü fus memurluğundon o.l~ 

mış olduğum nüfus cüzdnnımı t.f'-1 
ettim. Yenisini çıkaracağımdan bili'' 
m u knlmndığını ilan ederim. 

K a.cunpasada H~cı HüsrcVıJj 

hallesi Büyük yokuş No.o.,. 
oglu T alat Gürkan :> 


