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yı s HARBE 
sürüklenmek 

korkusu 
~ A merika/,/ar bi:ı 
tı:rı Mihuer D•uletlsri ils 
"'"Q/armda harp çıkabilece
tirıe ı"nanıgorlarsa1 her şeg
de,. evvel "harbe sürüklen
ltıek,, ~ndişesini bir tarafa 
01Qrak harbe hazırhınmalı 
tıe kendileri için en muv"o/ık 
dakikada harbi kendileri 
0rtna/ıdırlar. 

~ me.rikada, Cümburrei
~ si Roosevell'in ittihaz 

ı~ • etıtiği bazı tedbirlere 
,arşı Kiraz eclenle.dn eaı birin
~ silahı "harbe sllrüklenmek., 
~tlrnsudur. Hu tedbirler.in Bir
h k Amerıka <levlotini Avrupa 
t.ı ~rbinc iştirake mecbur bırak
ıiii.nıu iddia ediyorlar. Avrupa.da 
~ "h<'.rbe sürüklenmek,, kor-
11 Usunun harp sonrası devre
<lı~ büyük bir ı'Ol oynamış ol-
ııgu inkfir edilemez 
''liruıbe sürüklcnn;ek., ne. de

~ir? Bu korkuyu ve bu m<'f· 
Ilı ıunu biraz dcrinleştimıck , e 
~ ce~ek ~n.ydasız olmıyacağ1 
l)}CUt~atındeyız. Bunu ,evvela A· 
~ka vatandru l:ırı bakım1n. 
da ~~u~ak~e edelim. Avrupa
~ rnuthış bır hnrp vur. Birleşik 
k rnen.ka Devletı bu harbe la-

:>'t ı.~ıJlbılır mi? ggcr ALrru:ııı-
Oevleti ıkcndi haya.ti menfa,. 

~ f.'rini tehlikeye dli"?ürmeden 
'l'Upa htırlnne eyı-r ı durnbi

l'i ve galebe Mıh\'er Devletle
tr. tarafında kaldığı takdirde A

er-ika bir tehdide maruz kal
l'rııyacak ıse o 7.a.man, knt'i bır 
~ıtaraflık muhafaza etmek Bir-

2Jaman İÇimle, Frnnsa eskeriik ) 
~mdan, gayet zayıf mev
~e ~~ Ye Almanya bu kadar 
nmthl~ bır askeri kuvvet teşi!il 
etti? ------------.. ----------~ 

Milli Şef Atatürk'ün 
muvakkat kabrini 

• 
zıya ret ettiler 

• • 
Her tarafta yapılan muazzam ihti

f allerde Büyük Ata'nın aziz 
hatırası hürmetle yadedildi 

-o-- --o-

Ankara'da 

Almanya Veı'Sailles muahe
?«:nnmesinin zincirlerini kırmak 
rçın k.ıpır<landığı 7,amru1, J.ı.,ransa 
Ye!'8Rılles muahedeııamesinin 
ıh.~al .. ~,ilmcsine lakayd kaldı. 
9u_nku harbe sürükleıunemek,, 
ıstiym-du. Fransa neticenin ne
reyı~ varacağını kestiromemişti. 
AJ~~yada mecbuıi askerJik u
sulunun tekrar tesisi neticesinde 
1!öYle mUthiş bir ordu doğaca
~~ -ye bu ?rd.u!1un Fran..:;ayı bir 
a~. ısmoe. mhılale uğratacağını 
~uşu~emıyordu. Fransa harp 
ı~~emı~ordu ve başka bir şey dü
şunemıyordu. Hnrp ihtim~ili o
nu manyati11l'lle ediyordu. Al
manya Ren havzasını tekrar 
asker! bir hal<' soktuğu 7.aman 
da J< ransa müdahale etmedi 
Çünkü müd halenin kendisini 
Almanya ile bir harbe sül'i.t'kle
yebileceğini 7.ttnnediyordu ve 
~a:I? i~temiyordu. Ta Lchl~tan Ankara (Hususi) - Ankara 
ıstıbısına knılar, ımuhtelif hfidi- ?~giinü serin ve sakin bir yas 
selerclp F'ransad:ı yalnız "haı'be ıç.ınde geçirmiııtir. İhtifalin bas
süriikl'!nmemek,, emeli haklın lıyacağı saatten çok önce bütiin 
oldıı. Bu uğurda her şeye knt- Ankara halkı Atatürk'iln mu • 
landı. Bwııa rağmen nihayet o vakkat kabrine giden yollara dö. 
kadar çekindiği harbe girdi. killmüşlcrdi. 

Şghrimizde 
Dün Atatürk'ün ölümünün 

tiçilncü yıldönümU bütün yurdu
muzda ve şehrimizde yapılnn 
muazzam ve haz.in ihtifalle anıl
mıştır. İhtifaller büyük TUr.k 
milletinin aziz Ata.sına karşı duy 
duğu minnet ve şükranın onu 
asla unutmamakla isbat etmesi 
ne bir vesile olmuştur. 

F:ık~t .. öY!e . bir 7..a.manda girdi .. 1'iilli Şef}smet İnönü AtatUr
kı bulun :htimaller kendi aJey- k.un manevı huzurlannda bir tfı
hmrfc_> idi, bUtiln flrsntlar kaç- zım vakfesinde bulunm:ık üzere 
ı?'lı~tı: zayıf Almanya, Fıı.:msa- (Sonu sayfa s sütun a de) 1 

1htifalJer Halk Partisi Genel 

cı.aıı kat kat fa'k bir kuvvet ik- (Sonu sayfa 3 sütun 4 de) 

t1sap etmişti. Demek oluyor ki -=~::-:---------------------
".harbe . sür~kl('_nmemek,. poli- Mi 11 Al u·. ç u·. n c u·. 1 
tıkası hı!' mılletı hiçbir zaman 
harpten koruyamaz. ----:~-:::-:-:--------------..! ___ _:_.:.:~ 
A Ruuil'}l.i"bl'C"'' "''lıt v vrupncın u un J{ ~ını '(fL'Vfü~-
ler yalnız bir ş y clüşiin<lülcr: 
Haı be siirüJ-lenınem k Bu u
gurda en ipti8a1 "ihtıy 
lerini bile ihmal ettılcr. Fa!kat 
hepsi ha1·be sürüklendi ve hepsi 
mahvoldu. Karşımızdaki bir 
devlet bize karşı bir lraırp açma
ğn kat'i karannı ''ermişı:;e 
"harbe siiriiklenmemcnin,, im
kanı ol maz. Harbe sürüklenme-

Bugün Milli Şef isıııet 1ııönüııiin J(eisiciiınlmrluğ1ı seçiU-
if. •t ~tıncü ),ldön\jh1ü r • Un~ a 1>ulıranınm en hud de'-ro

sin e de\'let reisli~ini denıhte eden Ba..~buğumuzun yü"Ksek 
sevic ve idan,~; yesin<le Tiirhiye, hem tlünya harbinin dışmcla 
kuhmı.ğn muvnffal obnuş, hem d man.-n \C macldeten fe,·
kalade k\l\ \'<!tlt>nnıi~tir. 

Bu unutulmaz, biiyiik devlet hiı..metiıulen clolayı biit:lin 
ynrd kendisine en i(.'<lcn duygularla minnettardır. 

1 

raybnmunctaki heykele ~fonk konulurken · 

iih 
• 

andı 

-0-

A merika }• ponqa ile 
harbe girerse İn;ilıere 
bir an gecikmigecektir. 

2 - Berlinclen bir sulh ta. 
11rruz11 beklemek ıa. 

zınıgeliyor. 

3 - Britango1 hiç bir zoma 
Nazirejinıini temsi/etle 
bir parti ile müzakere- ı 
ye giri~miyuektir. ·O.____ ----·· 

1 

T...~ndm, 10 (a.a.) - M. Çörçıl 
bugun Londrada Mansion Hous
d.ı, yem Londra belediye reisi
nin öğle 1..iyaf etinde bir nutuk 
sôylemış ve demiştir ati: 

"Hitlcrin başladığı harp eim 
di Avı uoa kıtasım sardı' şi
mal doğu Afriliasında gircıİ As
yanuı en büyük kısmını da fçino 
! bilecek vaziyettedir. Bu 

harp. belki dt" pek y~ında dün
yanın geri kalan dörtte birine do 
ya,,ıhıbiJir. 

Diinya, Fransız rehinelerinin 
katliamı ka.:rşımnda derin heye
cnna dtlş.nıiı"tür. Kıa.tnıerli cimi 
N zi gulyabanisi Hitler dahi 
hoııharlıklnnn doğurduğu eltin~ 
yıı lnfinlinin genişliği ve heye
canı karşısında korktu. Hitler 
rehineleri oldümıek programı~ 
na de\'runa. cesaret edemedi 
n~llııöt.,Hı . ....,. '-'•-- ..:ı._ .. ,.,;..,.,_ 

• K Amerika için bir vaz1fe 
h kil eder. Fnkat, Avrupa har
bınde Mihverin gglebesi Ameri
ka içhı bir tehdit vticude gctire-

mek ancak hudut.lan istilliya -------------------------------------------------------- ------------------------------------------

Akdı>ni~cle, bizim kendi iaşe 
knfıleı rırı n bu denizden ~ 
cıRi, tolvnn donanmasının mazı& 
'1) at ı İı kırılışı, bUtün bunlar 
bızım lı.• İl bu denizde hakim 
oldu ·umuzu g,· teriyor. Lüzu -
mu tnltdirinden Hind Oıkyanu
. una, Pasifike büyü'k deniz 
km·vctlerı gönderecek ikıadtır 
kendi.1-:.izi kuvvetli hissediyoruz. l'tıkse yani galebeden sonra ı 

Mıhvcr De,•letleri Ameıikaya 
hucum edeceklerse. yalıut Ame
r ka menfaatlerini çiğncycceltlcr 

eve bu menfaatlerin ihHil e<lil
rnesi yüzünden gelecek zarar har 
lli göze alın ğa dE'ğ cek kadar 
ntUhim ise "harbe sürüklc-n
'1ll(;k., sözünün ağ7.a alınması çok 
tnfuıasız olur. Avrupada mutla!k 
hır hfi.ld:miyet temin edecek Mih
\l<>r Devletleri ile Ameı rkanın 
•l('nde bir hJrbe tutuşması za
l'Uri ise bu tehlikenin kapıya 
gelmesini beklemekten ise en 
rıninıısib bir zamanda onu kar
Şllruma:k şliphesiz ki tehlikeden 
kuı tulmak için en muvafık bir 
tedbir olur. Doınek oluyor ki 
Amerika vatandaşlan için "har
be ailı•iiklenmok,, yıahut sih'ifü
leıunemek meselesi yoktur. Baş
ka bir devletin Alrn.erıkaya knrşı 
<harp açnıağa kat'i b•r karan 
varsa Birle.<;ik Amerika Dev
) tleri bu harbe süriiklenmeaııe.k 
için ne yaparlarsa yapsınlar on
dan ictinap edemezler. Hatta 
harbe sürüklenmemek arzusivle 
ittihaz edilecek ihtiyat tedbirferi 
ut.fa, manevi kuvvetin azlığına 
lleliı.lot et:mok itibariyle hücu
mu teşvik bile eder. Onun için, 
Amcriknda hi.ikümetin politi
kasına muhllif bulwıanlann ba
.?.ı tedbirleri ''harbe sürükleyi
c-i,, addederek itiraz etmekten 
ise Mföver Devletleri Ameı ika
va karşı hiç bir suretle bir te
cavüz fikri beslcmeınektedirlcr 
<liyeı ek meselenin esasını balta
lamağa çalışmaları liızımdır. 
Bu ciheti izah, tahlil ve isba.t 
etmeden ileri biirillecek "harbe 
sihi.iklcmnome:k,, arzusu doğru 
ve müdafaası kabil bir tez teşldl 
etmez. 

Awupada. bu "harbe sih'iik
lenmemek,, arzusunun verdiği 
muhtelif neticeleri biz yn!kın -
dan gördilk. Bi.iyük Harbi ta
kip eden devrede büti.in Fran
sız politikasına haklın olan dü
şlince "harbe sürüklenmemek,, 
dil8turu oldu. Büyük Harpten 
sonra Fransa clünyanın en kuv
\'Ctli nskerl devleti idi. Alıruuı
ya gayet ZJıyıf bulunuyordu. 
Versaılles muahedenamesi Al
manyayı askerlik ba1mnmdan 
'Uaima gayet zayıf bulunm~'-1. 
onabküm bırakıyordu. Ne oldu 
da bes altı sene içinde, l ani 1933 
de Nasyonal So yaliıımin ikti
dar :m<."\ kiine gelm i ile şimdiki 
harb n mı Uak ' ermesınP f!e<:en 

açmakla miimkündür. Buna 
k'atlanamıyan milletler iş işten 
rreçtikten sonra silaha sarıldı -
lar ve çarça:buk ycro seril<liler. 

1 D~N[ZLERDE HARP JA ONYA'da 
ASABİYET! 

Bugı.ıı Alınnn hnva kuvvetle
rine vii. ,'at ve adet. ~ cın aşağı 
müsa\'İ hnva kuvv ltcı ne malik 
bıılunuyoruz. Kaliteden bahis 

Rğer Amcrikalıtaı· bir gün 
Mihver Devletleri ile aralramda 
harp çıkabileceğine inanıyor
larsa, her şeydan evvel ''h'Jrbe 
sürüklenmek,. endişesini bir ta
rafa atarak harbe hazırlanmalı 
Ye kendileri için en muvafık da
kikada harbi kendileri (;çmah
dır'lar. 

Fakat kendi köşelerinde ra
hatça oturabileceklcrine inanı
yorlarsa hiç bir şeye knnşma -
dan uzaktan seyirci kalmalıdır
lar ve biit.Un bu yaptıklarını 
yapmamalıdırlar. Bunun ikisi 
ortıası bir ıncsll"k Amerika için 
zarardan ve felaketten ba&']<a 
bir şey tomin edemez. Atlantikte batmltk iizc.•n•olan bir ~emi 

llliseyin Cahid YALÇIN _ 

1 
MA DERT HOKSED YOR: 

Dün, bazı 
Ekm·ek 

mıntakalarda yine 
darlığı görüldü _______________________ .... _____________________ ~ 

Kendilerine verilen unu ekmek yapmıyarak dışarıya 
satan fırıncıların tecziyesi için ne bekleniyor? 

İstanbul Belediyesi ve Vılfı-ı 
yeti ve diğer alftkn.dar makam
la.mı aldıkları blitün tedbirlere 
rağmen clün, gene şclıriT\ bazı 
mmtaknlanndaki fınnlarua ek
mek darlığı görUlmi.ist,ür. Halk, 
geçen hafta gibi, kesif olma -
makin beraber gene fırınların 
önüne t:oplanmış ve ekmek ala
bilmek i~in bekleşmiştir. 

İstanbul Belediyesi ve Vila
yeti bu sıkıntılı manzara kar
şısında derhal lmrekete gC9J:l1iŞ 
ve darlıı';'lil hissolunduğu mıntn
kalaroa lazım gelen tedbirleri 
alınıştır. 

Dün ak§llllla doğru bu mm
taka.la:ra mutattan fazla un 
sevkedilmiş Ye derhal ekmcl< 
:imal olunarak halka t ~vzi olun
muştur. Ayni zamanda bu fınn
lara, verilen unların tamamen 
imnl edibncleri i.cin belcd.Wo mü-

fettiş ve müralciplerl ve emni- icamhklanna yeni bir emir gön
yet teşkilii:b tarafındnn kontrol· dermiştir. Bu emre nazaran ka
ler yapılmıştır. za kaymakamhırı ekmek darlığı 

Belediye ve Vilayet bu şclrllde göriilen mıntı:ıkalardaki fınnla
tedbirler almalk.la berober bu n çok sı-kı bir teftiş V\.: miira
yerıi darlığın sebeplerini de a- ka:be altında, buhınduracaklar -
raştırmağa başlamıştır. Diln dır. 
akşama lmdar hasıl olan kana- Ala:kadar ma:kaımlar sık sı'k 
ata J1'aZa.l'aD alınan bUtün tedbir- hadis olınağa b.-ı.şlayan ve halkı 
ler ve fırıncılara yapılan bütüh cidden müşkül vaziyette bıra -
ihtarlara rağnıen, fırınlara ek- kan ekmek darlığı hadiselerinin 
mek imal olunma.ık üzere verilen bir daha tekerrür etmemesi için 
unI:ar gizli eller marifetiyle dı- yeniden çdk ciddi ve cezri ted-
şarıya satılmıı.kt.a ve bu suretle !!!!b!!ir!İİle~r!!al~a~ca~k!!!l!!!!!ar!!'!!u!!'ı~r:~~~~!!!!!! 
fınnla.rda ndksan e'kırnek im.n:l o l H k• 
ıunmaıdadır. Belediye bu hu- oKman e ım 
susta derhal tahkikata ba~la-
mıştır. Bu şekilde hareket et- Bugünden itibaren okuyu· 
tikleri görUlen fırıncılar tcsbit cularımız Lokman Hekimin 
olunduğu mkdird bunlar Mılli faydnlı ve güzel yazılnrını 
Korunma kanunu hükümlfri da- ikinci sahifemizde bulac:ıklar-
hilinde (.oezalandınlmak üzere dır. 
adliye) c verileceklerdir. Bele- J iim~~iiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiıliiiiiiiiiiiliıi_,.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıi:im 
di,ye dün bütün kam knynısı -

u Admiral Scheer .. 
---ıoc---

Alman ara göre 

Bu cep zırhlısı bir 
korsanlık seferinde 
152 bin ton ticaret 
gemisi batırmış, ve 
Almanyaya dönmeğe 
muvaffak olmuştur 

----o-- dah <.'!.miyoruz. 
'' Parıan1a, Va-4.:ing- Pa.:;;nktc su

1
hun idamesi için 

v Bıı lt s.k Devletlerce sarf edilen 
tonda çalıııan nıu- gııyrdlcrin muvaffak olup ol

ınıyac:ı.ğını bilmiyoruz. Fa:kat c
z ika ya göre daııs ğ~r bu ayretler muvaffak ol· 

d • f ma?Aa, :.ıU vec'le ile s<iyli.iyoruırn 
e l Y 0 r • H \'e bunu ~Öylcınıeği kendime bir 

Tokyo, 10 (a.a.) - D.N.B. : \'azifc biliyoru·n 6d Birl · 
Gazeteler, Panamada Japon - De\'leUor Japonya ile bir harbe 

yaya karşı alınan tedbirlerden girerse, İngilterenin haı·p ilam 
Amerika Birleşik devl tlerinı bir saat bile geçikmiyecektir. 
mes'ul tutmaktadır. Pnsifikte, nr fuslrı.rı insan ır-

Kokumin Şimbun garetesi, di- kının hemen dörtte üçüne nıua-

0 kyanuslarda. korsanlık yor ki: dil devletlerle karşı karşıya bu
harbine çıkmış olan Al- Panama, Vaşingtonda çalınan lunabilcccği bir di.inyn müc ıdc

ma.ıılann (l0.000) tonluk "Ad- muzikaya göre dans ediyor. Ame lesine tamamiyle lüzumsuz ye 
rika Birlc~ik devletleri Japon n· re girmesi, japon milleti için nc-

miral Scheer,. cep zırhlısı. ta.ki- 1 h d tı'cesı' rok şu"pheli bı·ı· nıac"'"" o-
bi k 1 ·1· h il ey tarı urumunu bir kere da- ... "'' ... 'ne çr an ngı ız arp gem e - h · b laca!k gibidir. Eg~ er moderıı hıa~-
. d ak k rtam a ıs at miştir. 

rın en y asını u ıış ve bin temeli çelik ise, yıllık çelik 
eşi "Grnf Spec,, gibi postu ver- M. Ruzveltin Panama hükü - istihsalini hes"Jba dahi katm.ı.-
meden Alınan sularına dönmüş mcti nezdinde yaptığı tazyik ne dan, yıllık çelik istihsali ook
olacak iti Alınan mecmuaları bu tıcesindc pasifikteki gerginlık sen milyon ton olan Biri ·k 
geminin sergi.i7.cştlerinden uzun artmıştır. Japonya, birleşik dev Devletlerle filen mücadelen aç
uzadıya ba.hsctnıekte<lirler. leUer reisinin hüstahça \'aziyeti- anax her halde tehlikeli olacak-

Vakra harp halinde bulunan ni büyük dikkatle takip etmek-
bi · · h • · tedir. tır. 'r mılletin arp neşnyatına az Plaaüiktc sulhun, ha.kim ja., 
çok propaganda karışır. Bu iti- Tokyo Nişi Nişi gazetesi diyor pon devlet adamlannın malfmı 
barla Alman matbuatının "Ad· ki: arzulurı gibi, muhafaza edilel 
aniral Scheer,, in başardığı iş- Ycııi Panama hükumeti, Ame- ceğini hararetle ümid ediyon.ını, 
ler hakkmdaki neşriyatı bir rika Birleşik devletlerinin clin1a Fa/kat Uzakşarktaki Britanyıa 
hayli iskontolar yaparak kabul bir kukladan başka bir şey değil menfa.atl<>rini ve bugün ballis 
etmek iktı7..a ederse de cep zırh· dir. (Sonu 8ayfı s ıOtun s de) 

!ısının fotografilerle bezenmiş ------------------------------------
seroüzeştlerini toptan yekiın 
propaganda mahsulü saymak 
haksızlık olur. Mesclfı bu ifşaat
tan a.nl,yonız ki bir kafileye re
fakat etmekte olan "Jcrvis 
&ı.y,, isi:mli cesur İngiliz mua
vin kruvazörünü batıran "Admi
ral Scheer,, cep zırhlısıdır. 

Alman mecmuası centilmen 
bir denizciye yıa:kışan bir hare -
ketle teslih edilmiş bir ticaret 
gemisinden başka bir şey olmı
yan cesur "Jervis - Bay,, ın iken
clisine faik bir hasım karşısında 
cesaretle dövüştüğünü ve teslim 
olmadan sancağını dalgalandıra 
dalgalandıra b:ıbnış olduğunu 
itiraf ediyor. 

Pek yakında 

HAZRETi MUSA 
ve 

BENi İSRAİL 
1 Yazan: Muharrem Zeki 1 

Arkadaşımız 1\luha.rrem Zeki Korgunal'm "l"E~'İ SA'BAJI., 
okuyuculan i~ uzun '\'e 1 t.ctkikler neticesinde hazırls.-
Dlltı oldub'll lnymeUi yazı risi. 

~lman cep zırhlısının akınla
rından bahseden mecmua ezan. 
cümle diyor ki: ''Düsınan mü
dafaasının bütlin gayretlerine 
ve rom mevcudiyle peşine düş
müş olan İngiliz donanmasının 
mevcudiyotine rağmen "Ad:mi-

(Sonu aayfa 3 rıUtun 6 da) lı!!~~-~ldbdllıııı••ııııoıtıııııııı.Aıı.,ılııılı'l~~.a~~·e~~~ 



Frar 

} azan: A mone -66- ('.eviren: H. Cahid Y nlç:n 

Fransa mo.nynya. karşı on 
d .. -- Bunun sekiz busuk ry o~ b" . 

ayında, F . ır sıı>e: 
ı arbi gör ı ve bır sıpeı: ıı:ır~ı 
aptı. Fra. nz sınırlan dalını ır 

i ropngand yaylım a.teşine ma-
uzdu . .Hall.:.ılti Fransızlar tar~-

1 odan buna karşı bir mukabıl 
l .raj tesis edildiği göze ç:ırP· 
J .ayordu. Bir buçuk ay, Hıtler 

rnn.say:ı. karşı yıldırım . ~b1 
, ptı.!Bu • gıbi stirafö hucu 
n un ilk on gUnUnde netice 
'Lem.en hemen elde edilmiş deni-
1 bilirdi. Alrmiliır Sedanda. hat-
1 :ırı yararak kanala vardıklan 
:runnn, Fra.nsn.daki muharebe 

tn'I1 sayıl bili:rdı. Ye ı e 
i ·nde iki defo olarak Fransa· 
nm mukaddcı11.tı ayni mevkide 'ı 
taknrrllr etmişti. Sedan Fran-
anın fel ketinın timsali oldu. 
870 Sednnından sonra, ürüncü 

Fransız cumhuriyeti yaratılmış
tı. Bu cümhuriyet 1940 da Se
danda katlecridi. 

Fransa sderinin on ayı beş 
devreye vrılabilir. Bu . ı . ~i~
birlerlni bir YlDlM trajedisının 
perdeleri gibi h · ç fasılfi.sız takip 
ettiler. Bunlardan çıkarılacak 
umunıl neticeleri a.rzetmeden ev
vel bu bes pa~yı birbirini mli· 
teakip tıetkik etmek münasip 
olur zannederim. 

İlk devre hn bin başlangıcın· 
dan V arsovanın ukutuna kadar 
devam eder. 'J!,"'ylul yında yirmı 
yedi gj.in sürmüştilr. 

bu iki gnıp arasında bir nevi ir· 
tibat zabiti vazifesini görüyor
du. t:ri için l!J.zım olan 
pa.rnm.n ÇQğunU o ve Laval ver-

B ı rnliddot za.rfında, Bitler 
Fran karşı çok dostane hır 
vAZiyet aldı. Almanynnın harbe 
girm ini bildiren Reichstag 
nutkunda.: 

"Fransa. aleyhinde harp etmi
yorum. Fra.nsay hilcum ed ek 1 
değilim,, diyordu. Kend'sinin 
radyo istasyonları ve Fre.neada
ki ajanları d bunu durup dinlen 

ed tekrar ettiler. 
Kocıısı Fransız ordusunda 

uha.blrli • · bir lıa.rp m ·· dd t leci kansil uzun bir mı e 
konusuyorduk. Bitlerin mıthı • 
nun bnzı pn~nı bana har· 
fiv r ·. Gare er· ni r 

··..tSıze ka:ı:şı Ahnanlnr doğrusu 
pyct nazik davranıyorlar.. .. 

Harbin ilk dört haftası içınde, 
Fransa lfiruum görülen tahdiUe
r-e ça.r.çnbuk alıştı. Işık kar.ı.rt
.nıam Nurlar .selmini bır karan
lık memleketi haline soktu. tık 
bava tehlike işaretleri elıemmi
J z neticelerle atlatıldı. Müs
-.m.Jletdlt llC'Lllretiııde çalışan kom 
şumuz bir genç kadın ilk defa o
'a.rak ca.navur dildUkleri öttüırtl 
~ isteri nöbetine tutulmuş 
ı!ibf oldu. Fakat bizim apartman 
blokundaki kadmla.rdan çoğu 
yüzlerinde gaz maskeleri ile du
vara dayanmış bir halde rahatçn 
durdular. ÜçilncU tehlike işare
tinde, canavar dUdUkleri tabii 
bir • gibi telw<ki olundu. Hiç 
kimse ne korktu ne teıa,~ dUştü. 
Ba langıçta h pimiz guz mas -
kelezimizi bir harp nişanı taşır 
ta yammı.zda. gez.diriyorduk. Çok 
geçmeden, maskeler tedricen o
gıbi gurur ve iftihar il,,. sokak-

klama görünmez oldu. 
Fransız ordusu No Mans Land 

Uıtiy tlı bır surette ileriledi. Ve 
Sa.ar arazisinde bir meyn tnrla.
sından geçti. Ordunun öhUndo, 
mnynleri pa:tlat.mak idn domuz 
gUrtileri gidiyordu. Bu ilerilcme
nin Hitleri Leh cephesinden altı 
fırka çekerek garp duvanna yol 
mmağa mecbur etmiş olduğu 
söylendi. Bu km"\·etıer için faali. 
yete girnıeğe ihtiyaç yoktu. Bir 
kaç ehemmiyetsiz vak'a istisna 
edilirse, Fransız ve Alman or
duları aruında zikre .şayan tek 
bir miisademo bile vukua gel -
mcmiştir. Bu den·ede ilk lngiJiz 1 
kuvvetleri Fransaya geldiler. 
Bunun tam zs.n1anı idi. Beşinci 
kol mensupları Fransız askcrlE>.ri 
arasında onların bulunmama.sını 
istismar ediyorlardı. "İngilizler 
nerede!,, Mır:ıltıbr.ı ve homurtu
ları bir çok taraftan işitilmekte 
idi. 

Daladicr, bittabi, kabin "nde 
değişiklikler yapb. Nihayet, çok 
geç kalını§ bir hareket olmak Ü· 
Y.ere, Georges Bonnet hariciyo 
nezaretinden atıldı. Daladfer bu 
nezareti de uhd ne aldı. Bon
nel. n.dliye nezaretine geçti. Ora
da Bitler ajanlarını himaye ede· 
rclt nleyhlerinde takibat lcrn e
dilmcslno mtlnl oldu. 
· EylU~ o~nrında, bizim gaz.e.. 
tenin direktörü Bonnet'nin Bit
ler ile bir anlaşma propag&nda
filDa mUzri.heret için mUhim bir 
para tahsis etmiş olduğunu iti
ber aldı. Bu harekete iki pallti
kacı grevi Una.yak olmuş bulu. 
pıtı.da ~yan bir kaynaktan ha
,nuyordu. On ~ kadar mebus 
Rerg ry, Gaston'un ve Marcel 
pe•at'nın etrafında t.oplanrntŞ
~ ırdı Otuz ku1k eırt-0 a
~ eı da Pierro La val ile Bor
c ~a-.c beledi r · v mebusu 
thdrien Ma.rqu t'ııfn trafda bir l 
,dik t.eskil ediyorlardı. Bonnct 

Bund n nraki devre Rus -
Fin harbinin başlangıcına'kadar 
TCŞrinievvel ve Teşrinisani o.yln
nna şamildir. Bitlerin Fransa 
dahilindeki taarruz hareketi ~im 
di dn.hn cüretkAra.nc ve d'lhıı. 
şümullü ve umumi bir vusıf alı
yordu. Fnınsız hal:kımn kuvvei 
manevfycsi üzerinde derin ve 
zehirleyici 'bir tesir bıraktı. 

Nazi pro anda.sıiıın en 
lı neşriyatı şimdi şu şekle gir -
mişt.i: "'Bu harbe niçin devam 
etmeli? Lehistan bitti. 'Bolşe
viklik A:vnı muau.am bir 
adım ntb. Lehistanın yarısını iş
gnl etıtiği gibi üç Baltık devle
tinde garnizonlar tesis eyledi. 
Bolşeviklik şimdi durdurulmaz 
sa sonra. pek geç kalmıamış ola
cakbr. 

Onun ileri doğru a.tılmasını 
durdurabilecek yegAne adam 
Bitlcrdir. Binı:ı.enaleyh Bitlerle 
bir anla.<mın. temini gayet esaslı 
bir zaruret haline gelmiştir. 

Bu e.ylar zarfırJ,da, Fransız ga
zeteleri, Münihe muhalefet et
miş olan bir kaç istisna ile, a
çıktan nçığn Rusyayı bir nınnv.
ra1ı· funme düemanı olarak telak
ki olarak tclikki ctnı.cfre ba~ln-
d 1 Hıtl r i · bır me kid 
k P · b"r 'tin J 
h r bulun "1 bir 1n lıv. M P. 
bana şöyle d di: (Ark ı \ ı 

Tz cok feci bir Ci ayet 

1 

Pazar günli a ~3.llll Aksaray 
trarn y - uda. bır hUclise 
olmu . Hılmı isminde bin 10 

rdır beraber } ~dığı MUnev -
v le k ta kavga etmiştir. 1 

Dun cünniımeşhud davo.lnrınn. 
b kn.n 3 il cu sulh cezada göru · 
ı davn n · cc inde ıkismin de 
bırbirlermi dovdükleri nnlasıl

mı , su lula.r 25 er lira ağır P • ı 
ro cezasınn. mahkiım olmuşlar-

dır. 

HARP VAZİYETİ 
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umı bi a ş 

s ar ik i e ümit bağ amakta, cepheye dur
madan müdahale kuvvetleri yığmaktadırlar 

y AZAN : Em kli General Kemal KOÇER 
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tmuw bwie mnhfuz bulunan 
der1 amelesi bir okuyucwnuzdan 
aşngıdaki mektubu nldık. Knriimiz 
melrtubwıdn bayat şarUarının her 
gün ~ırluşınasınclan bnlı dcrek 
diyor ki: 

«Avrupa brubındcn çvvd bı..r Ura 
gundclik nlruı i,ı;i bugun d,.. aynı 
paroyı almakUıdır. Hall>ukı hnrp
ten ev\ el pnlronlar bir derlyı beş 
lırayn s.ıtıyorlardı. Şımdl ayni de-

. rilcrin fıyatı 15 lırndır. Bu vazı
yet kal'Şısında kllr ve tlcnrclleri 
yoluııdndır. Fakat fnbrıkalarında 
çalışan amclelcl"io tedihle.rııll hiç 

dil~nmiıyorlar. 
Saniyen dlt':er bir nokta var: 

Fabrlknlıırda te:ttiflcr yapan mü
fettişler do1'rudnn dotruya ve pnt 
ronlardnn nyrı olıırnk lşçllerle te
mas etmelidirler. Yola:ı p-.ıtronla
nn ve patronların seçccı::J,!J ı.şçlle

nn ınü!et~lere verce t mıılfrmat 
tablatile hakıknti tınl tmaktan u-

lerinden öteye gccmemektedir . 
Yakında Afrilaa. vahalarında 
mUhiın sürprizl"'r muhtemeldir. 

A tlfi.ntik meydan muha.rebclo
rinin, Amcziknnııı fi'li müdaha
l~iyle, na.z.ik safhal:ır n.rz.Pt~ 
nı son gelen ajanslar bildirnıek
U>dir. Su k1dar var ki. ı .oa
Vl'..şların hakiki mahiyeti giz
lemnektedir, Atlimtik yolun • 
dıH<i tehlike gene bnlkiclir. Bita
niflı k ka.nununUD tadili, yeni bir 
adımdır. 

~~iye ve Fatih ı- e erinin de 
ım.n açılın sı a karar ver.idi, 

hazırlık yapı ıyor 

c- Diler:iın All:ıhtan, dcyordu, 
sunım surum surunsun! Bu y -
tan sonra, elde deı:nek. .iki kat, ne
:! nefese bcnı nuı:hkemc kapıla
rında dolnştımn herifin te-L vakitte 
Allah canını alsın!> 

ömrünün m.ladını de>ldurmuş, gu
nünil yaşamış, hayatın mihnet ve 
m kailcri1c bcli bu!riılmilş za
vallı nltmışlılc ihtiyar kadın, adli-

yenin muazzam merdivenlerlnl 
tırmanınca, hemen koridorun blr 
Jdi ıne yıb1Jveı-d1. Çenesi duşuk 
olduğu kad:ır koc:ısıruı dn dü un 
olduğu anlaşılan Bayan Fatma Zilli 
clunruidnn söyleniy rdu: 

c-.Kat!ın, laı ~nin nene gerek?. 
Sen 70 y;şnd:ı, bir ıoya,ı:ı ~rd;ı. 
zcbellil gıbl bir hcri!suı, Sana ya
.kışır .mı bu yaptJ!m? Bcndcıı de-

. , çoW..~:ın, çoeu;:urulan, sa~ 
ları.nd:ın utı.n!..> 

Cen i dliıilk acuze, !ın:ı so-
:ıwu kıyor, göilerlle biraz sonra 
ıodliyeye gelecek ol:ın kocasını 
yıp duruyordu. Kocasın n gıyrunnda 
boyun damarlannı ~irc &ı.şirc ne
f d 1 :ın tutulan Zilll teyze, 
öksürd liksürdu, Ml5 hldd tinl 
ycncm ır~u. S.ngcr d,ldş mnkinesl 
s.tlb ı tekrar tııkırdaınaya ba;
ladı: 

ttımdan :nttırdun, Peruze küpclC
lcrımı -sattun, pantantiCımi reh c 
koydum.:> Tekaut oldu, ihtiyardır, 
Gıltıntı çekmesin, ahır ömründe 
seW.mü kavlenc U~'l ama31n dıye di
dinip durdum. Sen tut, benden ôl
dığın paralan komşunun lostırll 
(Bobstıl olacak) çtrke! hlmctçisine 
ver. A, avanak, il tint, san kin1 
bakar? Suyu gıtmlt; et posasuu kim 
ne e "n? 

Bele ben şüphe ediyordum, ikido 
b1r ban:ı şunları soylilyordu: Ben 
ta~ı evvelki glbı ytkarrı.:ıyor
mUŞUm, ıhtiyarlamışmışmı, ıcve, bfç 
olmasın, on beş günde :bır o fostiril 
ikız gclmcll, ortalı çeki duzen ver 
meJiymiş! ltatt.ft bu hanuı:rat km 
aWıymışız çok iyi olurmuş, ben de 
köşede otururmu um. 

Bak %llldığ:ı bnk, beol anbm:ıdı 
sanıyor. Bcl1m iki kat oldu, ihtiyar
ladım, göçüyorum, fakat o kadarcık 
r:clı:Avctim var4ır benim.-> 

ö le paydosu bltrniş, adliye ko
rldorl:ırı tekrar dolmaya b:ışlamış
tı. Ablaya pUflayn yerinden kalk
tı, hliktm karsısına ilk de!a çıl= -
Cllklann nıerok ve hoyccanllc soy. 
lene yicne kalabalıfa kanştı: 
•- Dilerin bnri hild dan, b• 

devrilsin cmı hertfl Kırkmdıın 
rıı azanı tcncşir p:ıklar deınl 1 

e do nı . Ulu Tanrım, bana 
sabtil cemll, sana da .akıl ve fikir 
versin> 

Belediyenin İstanbul fatihi 
ı<:atih İkinci Melımedın büyül~ 
b!~ ,h7ykelini dıknıeğc karar ver. 
dıg~nı ~~ış?k. Belcdıye, hcy
kelın dıkilecçgi yeri, nihayet u
zun tetkikler neticesinde karar
laştırmıştır. Verilen karam gö
TC, heykel, Fatıh parkı civarın
da dikilecektir. Heykelin dikıle
ceği mıntaka istimlak edilerek 
çok geniş bir meydan haline ae. 
tirilccek ve heykel büyük bir 
kaide üzerine oturtulacaktır. 

Heykelin inşası için Tiirk hey. 
keltrnşları arasında bir müsa
baka açılacaktır. 

. Zann~lunduğuna göre, bu işe 
aıt tnhsısat 942 yılı belediye ve 
Yilfıyct bütçesinden ayrılacak
tır. 

Fatih ve Süleymaniye lürbeleri 
Di.Ter taraftan bclediye Fatih 

ve SUleymaniye türbelerinin et
nı.:f ını açarak bu ü.irbel i mey
dana ÇJkıınn:ıvı l'nrnrlaştırmış
tır. Bu hususta hıı.zırWdar ya
pılmaktAdır. 

İstanbul Bclediy mm ilk 
4 o..ylık tahsilatı geçen senenin 
ilk dört nyına nazaran üç yüz 
bin lira fazlasile dört milyon 
üç yüz bin lirayı bulmuştur: * İstanbul Belediyesi bundan 
bir milddet evvel Balat Ka
sım.paşada birer halk hanın.mı 
nçmışb. 

Bu hamamlar bllhn.ssa fnldr 
halk tarafından çok büyük rağ
bet görmüştür. Belediye bu · -
yet karşısında. Beşiktaş ve 1Js
küdarda da birer halk hama.mı 
nçına..,<Ta karar vermiştir. 

Tr vay ida.re:ll tara.fmdan 
rilen B yazıt ve Sultmı-

almı palı tramvay durakhrı 
tı tnmamlanınıştır. 

İdari", Eminönü mevd 
kap ı bir trann y Jl · 

1 in a cdcaektir 

da,' 

H At K DOKTORU 
Kızlarımızrn bazıları 

(zayıflamak modası!) na 
kurban gidiyorlar !! 

u (bcliilı moda!) nın y~ 
luna hastalanmış ne ra· 

dar kızlarımız var! Telef olm 
ue ka.d r bayaıılnnmız vnr! 

(Narin, hıce belli, zarif, id· 
bar!} ıgorüncrclr dclikanlıln ı o 
hatta ihtiyarlal'.1 (kafeslemek!) 
ve meşru bir surette e lenn 
fikrile kızlanmı::ın ekserisi p t"' 
hiz ede, ede <bir der" bir 
mik ! ) i~lıyorb.r ıvc bu (tatlı 
yntm en diln in ha.harım . ) 
da ediyorlar. Un1uıru zafıy t 
kansızlığa e nihayet -. 
yakalanıp ölüyorlar! 

Ad:ıma.kıllı :zayı.fl:unak ı ın 
yemek ·ve clmıek ycmıyen bu 
vnllılar bu enayiler, l gün 
bol sirke ve limon suyu içiyo -
lar ve 8.kibct m· lerim. :bur. ' -
lannı, lcar.ı c ~ l ini. b5brc !.J 
rini berba.d ediyorl ır, sinirlıli., 
krini arbrıyorlar! Akcih'e leı i 
ve kalblerini zayıflatıyo lnr. 

GUL.el görünm k, . kl .!\ 
etmek Ulküru ı c ( iğn il lı. 
ğc!) inkilfıp ed n bu (1 y. 1 bo~ 
fazlı kızlar!) kadm!ar, ol· 
sunlnr ki, aldı b şınd b Un de~ 
Hlrn.nlılar, böyle (m.isl ın vü ut. 
lerden!) nefret eô rler. 
Hıç şüphem yoktur ki (balık 

eti manzarasında!) yetişen . r
büz, kuvvetli, gösteri~li kızlar, 
her ?..aman tnkdirknr naznrlnr, 
meftuna.ne baluşlartoplarlar ! 

Bence, her kız, her ka.dın üs 
ten, kıvırcık saç yaptırmaktmı, 
zayıflamaktan evvel her gün bol 
bol yemeli, içmeli! kuvvetlenme
li o bu sayede kanlanmnlı, cnn, 
lnnmalı! 
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J :m!1 Scheer., uzun e.ylar raırfm~ 
d:aı uzak denizlerde elkm1a.rma: 
devam etti durdu ve Su/tan Azizin güreş ustası 

• • 

~r 
h 
"---~-----:O 
~ırkçı, Arnavudoğ'f u ile başa çıkamayınca bir 
d~Yunduruk vurarak hasmmm alt• dişini kırarak 
~~kmoşt~. Altmış .at_tı o~k.ahk Arnavudoğtunu 

1 
ta;mek ım ıı.n harıcınde ıdı. Sultan Aziz, hey&
~a kapılarak güreş meydanına yürom· ştu. 

a~----~~--...,..---~ 

• • M. Sa. i RARAYEL 
J\. rmvutoğlu, aslen K.tıS..a- ~ ba ;ı alIIWl v.c Ktr.kpı.naır 

lıı...., · monulu 're Boyabadlıdır. kırmış geç~. nıınwı üzen 
~ lr..Jlup da Arn::ı.:vut oldu- ne Sultan AzJ.z, nıırmını i mu 

83nmayınız. A.rmwutlukla velıa.htli[ .. za.a:mnınd.a yanına al 
'lr-~~ası yoktur. Kastamonu, mıştır. O va.kit Sultan Aziz"n 
ı ~yatağıdır. Tosya, Boy- bıış pehlivanlarmı birer bil"6 
~ F'..ıargı, Omruı.ncık veci- yenmiştir. 
~e pehlivnnlar ye- * 

• İşte Arnavutoğhl azikçı Raa-a Bekıir, Kırk-
\"u zn biridir. Bn.zılan Ar- pm-:ı.r<h Kavasoğlu il 

loğlunım Deliormanlı oldu- C•arşılarJt[kta.n ve hım.ırda da b" 
~ söylcrle ve bu iddiaların.da kere tutusup be~ bere ayırt ol
~ . ~ıa.r. Bu, iddiakır hisle- duktan som-a. Sultan Aziz. K • 
'2:ılı tatmhrlne yamr sözler- ukçıya kal'§l Ama.vuıt.Qğluuu 
~~ tt:ir. B~ ana ve ecdat ~tır. 
tııı e Arnavutoğlu l{astamo- Arn vutoğlu, bu gü-r ~te K . 
~~~~ ve Türlmıcndir. Ama- zı.lkçı ile ham ya.'} bulunuyorlru. 

""&fU, J..."TÜçiik ya.ştn İnebolu- dı. İkisi de kırklık vardı. Ya
teı-~ --A- b1r k ililt....u.ıg v~~. aç sene ge- t..ıi Kavasoğ1u Koca lbrahirr. 
~ . . Shıoba gitmiş, o- bunln.m naam-n.ıı da.ha geçntı. 
~muıcllik ve ka:yıkçılık Sultan Aziz, Akkoyunluyu ag · 11\.ıp ettinınclt istiyordu. Kıav-as _ 
.\ı,ıam.rtoğlu, Sultan Azizin ?ğl? i§in içinden çıkamayınca 

t · · idi. Ve ıgıireşte ;ıhtılyar başpehlivanın• ileri sür-
~llilı Hasan <h sonra Sul~ müştü. Huzur gure;µ, Yıldı 
~ A2lizin ustası idi. ~ sarayının iMecıdıye !\asrı me} 
"1'a."1lt.oğlunu çok severoi. ' d~a oldu. Bu güres o k d 

.fk ya Sultan Aziz.in veliaht. c7 .... uı, o k~.a.r mahirane geçti u 
to t<.tmuaund-:ı. gelm1şti. Ama- gı.ıreş taı-ilıi bu derece azı:lı b:ı 

~ .tlu, uıyni zamanrla. Sulwn gureş k::\,Ydetanemiştir. 
• ~ devri başpehlivanların • Kazıkçı Karıı Bekfr, Arııa-

tıi r. Amsvuroğtu, gemiciliği- vu~lıınu g~rd~ğü ;.-~.man hay 
·~ederek Yunanistan Ye- retlme d,Uşm.uş:.m· . .Bdr ı..ııvuç .a. 

· . ~n ~hr.ilPrin ~~:1 ... ~J:.!&J~ l?İf,,YÜ.Ci!-d kcındisı-
gttnnış ve orada beıvn~~- lr.ı!:;mını b r capnı.:xla sıka:rak 

R\pmağa .~roııştır. Ku· kalburga kem derini km-ncağlnı 
gureşo kı oldu- tn . ti y • . stan y . şeh zaııne uş . 

e de -ı~~ - 00 b • Arnavutoğlu, idman ü.rerindc 
'-~ b~'-;1 t ya~a.? . ~ ve tını kı\ .mun<kt idl. Güreş baş 
~ ~ ~~l .: \ ı :mııfl.ı.. Sultan Aziz, Anıo.vut 
re ~· ~ :ı...1· bulm go- oğlunun ne bcla olduğun.u bil 
"' " OK pciul\' am,a- rd ~\...ıı,.·· 'k di ~ç-·nd 
"' w •• • • ;.;;:....,,...-miı:;Hr \ yo u. -r~""'u ea n\;U>ı _ 
iı'ev'k Yag gu ~ "'i.44;--::-: tat "k ile tanımıştı.. 
~al ~ve diıınımtt gibi Knzıkçı, küçi.Uc hasmının il-
i~ Arnavutnğl~,. . az zam~ zerine daha ilk elde yü1tleı:ıd1. 
~ e yağ gUreşınm ınceliklerım 1 Bir ~:ıprazda ooıu kırıp döke. 
~r. cek, efcndısmin huzurunda ar.tı-

~avutoğlu, okkasının h fif.

1 

ğını bıra.kaeaktı. K::ı.zıl~çı, hile
\'ii e re.ğmen çelik yay gibi lbir baz, f evıkallı.de kums.z, mahir 
t .ouda malikti. Fevımıa.dc OOki marifetli, üstad olan Anv.ı.vııt
tli. Bir ya:ndruı h lvacılık, bir oğlwıu çap~ t.oparkıyıac• ık 
~dan dn gilref} yaparak Ye- (Sonu aayfa 4 &Utun 3 de) 

~'lehWe ı. Nihayet ~yi '' 
,.., pehlivan olarak meyd:.ına Bu 1 gar topraktarma 
~·kıiı.ca helvacılığı bıraktı. Gü-
~ ı>es'nde d bşm$ ba§ladı. indirilen paraşOtçüler 
\lnaııistan Ycnieehri o ı; dt
~ Türk k' !l.lanndln biri idı. 
~ birçok Aı vut: beyleri 
• .._;-ardı. nun.ınr, sancak
~,ar o.hf adı idi. Bu Anı :vut 
~Yleri .An:tn.vu~ğlun.u hima· 
~eye bo. ladıb:r. Çif.tli.klel'.iııde r Cup yedirip içhm w e royuldu-

Bun ara firari 
itrof tali

mat ver . ' ış. 
ar. Bir bUyUk gti.rcş oldu mu 
/\.rnavutoglunu beraberlerıne '1lıp <}avul zunı.alarla a.lav ter- Pa~cışütçüler tcprakları-
lip edip göWrüİloroi. İfic bıı mıza geçsclermiş, Bulgar-
16ııaye ve yakınlık onun helvacı lar tarafından göndcril-
~i, ismini .A.nmvutoğlum.ı tep· dikleri11isögliycceklermiş 

Sovyetler 
bildiriyor: 

Almanlar Don 
ha vzasındaağır 

~ . 
zay a veıı ı 

da 

1 

~re! bö~itı.de Sovyct çete-
1 ı son ilti ay ıçin.de 39 Alman 
kmnyouu, iki t:' nk, 17 Y.Irhlı o

mobil, 11 koprü tahrip • 
m · ler ve 500 dcu f fl!'lla Alman 
o dıinmıl§lerdir. 

ra.Uer ar.asında y • 
fa~inler 

.MoS:r~\m., 10 (a.a.) -Balk lto 
erlcrı . mrolisi dün atkşanı 

ÇQ; . Y~ generaller taym ot
~· .Bu huır , obaŞangıcm -
aınbe~ ~ot ordusı.rnda ya
pılan ta. enn gen~ m . 
ya8ta olanıdır. FJlv:a.ki 10 tuğ • 
general tayhı ed.ilmi Jr 

İki Alman fırla!.'iı ~4.~IŞ 
Moskov~ 10 (n..a.) - Prov(la 

~nsi yu~ısor: 
Don hm,..zasıud 11 şiddetli mu _ 

ha:rcCJeıler cereyan etm. •ct;c ve 
Ahna.n1a: ağır myiaıta uğra.mak
ta.dır. tın A fıMasırun _ 
~dığı . "~. öır buçuh ta.burwı 
imhıa. edildJgı lın.ber veriliyor. 

An!kılra, 10 (a. • .ı ) - Türk -
Rumen ticaret anl görUş
me."e!ine bugün Ibri~-e v cl<a
letin.de bnşlammş bu ilk top
lantı Hariciye Vekaleti Hmı::mi 
Katibi Numaıı ~o"lu 
ile Rumanya. eh;" Tclcmaquc'ın 

söylevleriyle 13.'Çılmıstız'. 1 

• n ıcar 

ret Umuım Müd.Urtl Calıit Zıı -
mangil ile Hasan Suıı.ırdan mıü
rekkep olan Türk ticrıret heye
tine Hariciye Umumi Kfi.tip 
muıa.vini birinci sınıf orta elci 
Cevat ~ı1m.lm riy'mret eylemek 
te ve alfilro.dar diğer V cıkfilet-

Almanlar 
bildiriyor: 

ima de Tikvin 
şe ri dün 

'şgal e i eli 
--o---

Yeni esirler 

tesa?üf eden ~ iir.erlnde 
~ 8:11 yekfuı (152.000) ton: 
ıuaomı ıistiahisind ti 
~ batmiı. D-~ = 
~ JCiD ziyaındnn zi-
ynııosla.rd h ~·· in Oka gorıunmtt§ obnasına 
kar~ ~ davraııdı. Zira bu 
~mevcudiyeti h in iruv 
rmesı çın elzem olan nakli:Yt :tı 
durduım.uştu • ., ... 

Ahnan mecmuasının ifşaatuı
&ı:n anlıyoruz iki Alman ıkorsan 
~rü İngiliz ticaret ·-· leııı ara.fıilelerini bulmalr ~ 1 ta.sıdığ:ı ıçın 

nların sayısı istifude ~en J>e'k ziyad 
ÇU mi yon Gene bu m~uruun neşriy 

e ri ·z 1 "rcil'i u !r ı u ~~ .. k~u=:~ 
<.Baı tarafı 1 inçi sayfada) t 1 ( s!ş tarafı 3 Uncil sayfada) 1 ba.rJ.kum~tla.nı Führer, ımu\"(lf. 

Hariciye vekaleti daire mü
dürl~den Bedri Tahir Şa
man, Ticaret Vekfileti dış tica-

lcrden de mli§a.virler bulunmn:n:
tadır. Rumen murahhas heye
tine de eski nazırlardan olta el
çi Christu riyaset etmo1rtedir. 

merkezı ~arafınd~ kararlaştırı- mevzuu olan müşterek d. vayı Bertin, 10 (ıa.a.) -Alman oı· fu.kı_ye:tJ~den dolayı telsizle 
l~n .. pı:ogıa!ll dah.ilmde hal.kevle- müclııfaaiÇln butun hazıılıkbır dulan lr.ı.ş.lamıand.arılığının tcb· g~ suvarisini demir salip 
r .•. unıversıte. ok~ıllar Halk Paı yapılmıştır ve yapılma'ktadır. libıi: reşuunın ŞÖ\'alye riitbesiyl tısı oc'k ve nahıye bınalarında B'r çok malıfillerde bitt sbv Siva topol ordusunda ve Kere tnlf!f et.ınllı"" geminin de:nniı.'.'. yapılmıştır. · lendiı'iine go··re ""°"t .. ~·tmıd.İı b <h- ll.C3~ıde aıı::Iaoele imal edilen bfr 

Ult:e-•ı,.,, .. e ·t tafsil"tı k ·ı o ' lM JU... a;~uıda sidd.ctli bir mulmve d tnir S. p .:u·c.,.,.,, ~ 
• • 

1.1.Al ~-- aı · a rı e· Berlınden "sulh "---•m•,, denı"- ,...._.... ..-ı- ~1 uz..u met gösteren .Kırımtlalki du·· ma.ştirhs. usa Jle suv:an·ye .._,_""l. edil-
.. nmıze asa.gı""' vcnvoruz: ı~ bır hJl·ekct bsklemeliyiz. '~ -

Unlv e
d Bunun bütün knf' t ve Bn"""'· :.u:ı geri kıı\'vetleıi daha püs· mı · '1 _.... --- llriirtülınüştür" •· • 'Em.c , It?J r T"ft. pnıış'-9. 

lcri simdiden bitaraf ııncmleket- ".. u 
Ata ürk'iln ölümünün 3 Uucti ler-.ıie belirmaktOO.ir. Ve bütün Sıvru:.1:opolı3, gece ve gündüz ır Alm:uı mecmuasından 

yıld6nilmil ibtifalı dü.n üniversj- bu aretler bu istiksm ti göster &iddatli hn~ hücumlan yapıl-, . tktıbas &tii;'mllZ yukarı-
tcdc binlerce kişinin iştirakile m<::t{tıc.Ll·r. Bunla.""IIl hep diyor anı. :.ır. Benzin antırepolannda vo eh.ki 

1 doğru ise "Arlnu
muazzam bir ı::e.kilde YR;l>ılm1ş - ki dlmyuıyı cehennem haline so- anbartı.rda büyük yangınlar Çt· ~~heer, in, 1914 C'..üınn tır. kruı st çlu insanlaı', fiı.n.1 bir za- kanlmıştır. Deniz istihk"mr li- .. ı?,in me ur karsan kru.\·.a-

Bu münasebetle üniversite f le ve ha ·sız lmzanılınış gani- ı zoru Em.den,, in .faaliyetini eöl 
m er k e z ıbimsının holü b3ıy- an tlerle mumddemtın Uzu ıe • ımnnın.da buhm:m bir Sovy~ kru g de bzraknn bir muvaffakıyet 
rak. çiçek ve palmiyel rle donn- rine kapanan ağından urtuı _ varoriyle büy.fö;: bir ticaret ge- kı1unmı§ olduğunu kabul ebnek'. 
ülmış bir köşesine Atntürk'ün mağı ümit;ediyorlar. misi tam isa:betle atılan bomba- !Azını gelir. 
büyük bir büstü l·onulmuştu. ı Şunu ~ ve mutlak olarak hul ~ h Filv.aki "El:nden" , ..... ~ 

Binl Un

. b"ld" . a agu· amm uğramırıtır. süvarisi "Mili" l.,_" m~ ıtU<IUJ~ 
erce ıversiteJi gençiW.at ı mnek istorim ki, ia:ta- mu - !lmen ve LadogıJ gölü ,_,._, _ ~ . .... acv..ıı. ve 

dokuzdan evvel holU doldurmuş z~ et görelim, ister u~k başı- cwn luaresı altında üç ay içind 
bulunuyordu. rınıza olalım, )'<)! islOOlği lwdıır fuıda cer<y:uı ve Vnlooov il- ~·an yekün (70825) ton b.,;: 

Saat tam 9.-05 de, Atatürk'iin ~ve "uzi.fe istediği .kndnr çe- zerinde dey.am eden h~at ~- rnınde (16) diişnuın. gemisi~ 
üç .sene evvel gözlerini fani dün- tm olsun, Brit.a.n.Y3 milleti ve nasında, piyade ve zırl1lı tunk tı~ıfi, (18000 l ton hncmind& 
yaya yumduğu bu acı dakikada miletin başında Br ·:tanya bük--U- teşekküllerı S-9 son teşrin gecesi dıger dört ta.nesini yaka.L:dık _ 
"Pniversite Rektörü Cemil Bilsel m.eti, büyük domib.yonla:r hti· baskın suretiyle mühim bir mu- ~1 80~..:_._..~br.dığı gemilerin: 
kürsüye g~lerek d('rin bir tecs- ikfunctiyle sıkı birlik halinde ha. v~e m~czi olan Tikvin'i 7.apt ~ır mLU'Çuwba.tmı bitaraf~ 
sür ve hUzlin içinde merasimi aç.. rekat ederek, hıçbir z::ıma.n Bit· euru lcrclir. Bu münasclx>Ue bir manlara sevkctmek de.in bunlan 
mışbr. Rektör, irad ettiği kıs& !.erle ve ya.'ı.ut .Alınn.nl na· k · ~ bırnkmı aynca mr fn
bir hitabede, Atattirk'Un ölümü- zi ırejimıni töm9il edan h han· ço. esır ve mi.Uıim miktarda ga· giliz ve bir Yuruuı şileb" • cl 
nün üçüncü yıldönilinünde 'l:i\rk gi bir p.ııö ilem~ nç- = :ı:lınmışlır. Dbrdilncü Sov- guı;;rerek bwıfurı l<.ii:ırl!r ;" • ~ 
milletinin, "O,. nun büyük hale- mıyoca ±ır.,, Yet; ordusu kurmay., otomobil. olarak "Elındtın,, in mnlye= 
fi Milli Şef İnönilnUu arkasında M. Çörçil nu'ltrunda Çimlen lennı '"<' ehemmiyetli askeri ve- ıkullMlJllıştı. ~. ~ Şefin hatırasını a.ruı ö-ını de bahsetmiş ve demiştir lı:.ı: si:mları terıkederek esir dfü:sne•i ı:s: pta.n "Mililer'' in h.am··ı-soylıyerek herkesi b dakik~ a,- "Eğer bütün Çin ulkuun is· ten ikurtulm~tur. ~ len.' le birlikte kıymetlori 2 ";: 

ita ref"!lllru: ~ uı.u~ ıuvı • :\-"akta tazim :sükutıuın davet et- tilaya i!::ırş ıve istism.ın lrnrşı Coph . b k v.~n 150.000 lngiliz lirasına. ba-• ..,, 'l,R.u - ~ mu.kave::n:ın Q.i_n miJl · m enın u esim.in"leikı mu- l g ob.ıı (16) ticaret crnmisin..ı~ 
kat ~~,!.n dbulunduğu mUze bi· silk ut vakfesinde som söz alan niyet'i için en btiyü:k ~n ı· b ı;.ebelerde 16 1lld2şr'..n enDeı·i ba.cµ.~ a.ı (3130) t~-:ı~+-~:::. ,..,,~ nası ı .. 1:(1.1.ın a çok kesif bir 1 ik Hukuk Fakültesi doce t rinden u.ı.ı.ı.Maıı.u -u~wu-kilU . yer alır.ııı bulunuyordu. B. Hıfu Veldet, Atatilrk'ün ook !~~ ~e:,aı.:. ol'.':~lı.ıı;;,- kndar alınan harp esirlerinin sa- U!;'fil!. "W .!'Kırnn;ı=..o _,. ....ı~·-
Yil!I Şef, bu hallt soQarı aroınn- ( al ge<;en 58 seneli lu>y<ıtmı ~ ' - ="""" yun talnibon 3.632.000 dlr. kon;anlık harbi neticesinde tak· 
dan geçeı'Ck kabre geldikleri za- hilllsa etmiş, bu bayat icinde gclon lıir h;stir.,, Ş- ı · de •ben 1

9
5000) to.ıuk düşman 

man giri yerinde Millet Meclısi ı cok genç ve kuvveili bir devle- ~~::o:s:ı~-::;;:~~:ıııı;ıı:~-~~ Be ı 10 ( ) keri gemi i imha etmişti. 
Reisi AbdülhMik Renda, Ba ' o- tin nasıl kurulduğunu ızah et • silmüze doldurduğu acı eksllıne- r ın, a.a.. -As blr A:ıı.cak "Emden,, dü.şman ti-
kil doktor Refık Saydam, Genel miştir. di, çoğaldı. 'Üç yıl önce yaş ve menbafüı..n bildiriliyor: carc'!i bat?ıriycslııe bu urarl.1.m 
kurmay Baş.kanı Mareşal Fevzi ı B. Hıfaı Veldetin bu nutkun· lııçkırıkt:an ibaret bir ıztırap ~ağ Sovyetleıin siınal cep e verdıkten sonrn nihayet Iren 

1
• 

Çaktnak, Vekiller Heyeti, Cilm- dan sonra söz alan 3 C\'lebe birer lıyan hallnde Atatürk'ün milba- Alman muh .munnı yamı ot si de ) k-o.yı ele vemıi ",. {ro-
huriyet Halk Partisı Genel Sel:· ı hit ... be ı"rad t-'"'.......'1" ......... A rek uaşmı ebedi istnirahatgabı- l""" il'l .. 'kl--ı ıt-noA'-1..·üs}" -~...: ...... 
reterl, Parti Meclis Gnıpu :le kib-;,., Huku: F:Jd'\Jt':~İ ;:;,~','.;;~ : na teşyi eden ayni goni§ •e l<:li ~- ~· """""" er ~· Y.o l ııdalnrı sulanrutL "Sıd -
Parti MUstakıl Grupu reisleri ta-j sinden bir genç Ebedi Şef Ata - Türi< kalabalığı, bugün d bir Merlre2: kesinıinde bir Alın:ın ney,. lngilit lınıl'=öriyle ~ rafından karşılanmışlar ve hep türkün Türk genc:liğin tarihi ibadet vecdi içerisinde onun ma- ı>i'-•adc tümeni bi nı;;~ıan ınav- tığı çetin ve c ane ~lı· harp 
birlikte içeri girerek Atatürk iın vP ıkıv:metli h!.1.-:l....leri. V" Milli nevi huzurunda el bağlamış, J ._.. ti "nd • ~ .... ı '-',_ b ı-ua;ucıL "" w .w 1 bi ·ı ,,.;;..,;baskınla _,_,ı:+ır. n cesı e Kn.r ..... ı~ı=-.ı. m~ 
manel-i .humrlar:ında eğilmişler- Şef 1:nönünfuı. .Aıtatilrk"i.in ölü- blitün varlıgı, benlıgi ve ı c ........ u w.ııı'S'-' dir. Milli Şef ile, Büyük ım1et mü :ınünasebetile Ti1ıi< nıfilotüıe mukaddes habro.ııtnt t.aziı: edi - Ceıı la ooplıe yarı ı. re'< mahvolup git.ıniıı:ıi. H lbu-Meefüıl Reisi, Başvekil •e :Maro- nesrettikJeri beV<t"""'"""i nku- yor. Şu dakikada Türk m\llıyel Bud:ıpeı;te, ıo (a.a.) _Şarki l<iAlma.nımocmuasınınid<I' w şal kabre birer menekşe demeti yarak ihtifale nihayet v.orilmi - ~lik imanının büti.in ki.UtUr mn- 1.:knay.nada ilerleyen müttefik l göre, "Admiı::al Sclıeeı"", koymuşlardır. Bu tazim ziyan>- tir. bedleri, ruhları kutsal bir ödevin kuvv.ıi..-, Voroşilof Grad kool _ d , 'n bstırdığı (95'®0) t , 
tınden sonm Milli Şef kabirden Bundan eonrn binlerce üniver- heyeca.niyle kn.nndlanmış Türk mınde So'\met hatlarını yemden mukab!1 (150.000) ton düş n 
ayrılmışlar ve gelijilerinde oldu- site genci, başlarında Üniv ·i- evlfıtlarile doludur.,, diyerek baş ·" t" --" • · · h ~ ı ak 1""""'Ş ,,

0 
ı.-1·•kn·tte .... -"" ... k'"ı"ın birkaç n"'!~•-·..:ı- .--~~"' .... .,. ıcı:u~ geımsı ını :a ~1.A.LuŞ o rn 

ğu gibi dönüşlerinde de V..a.li, t<: Rektörü Cemil Bılsel, Üniv('r .............. •w.A• .... ~·, "'M.UUU _vtı.ııuU9UJ-' '"' tan b k 
Emniyet ildürü, Merl<eZ Komu slte dekan. pror..ılr ve d.ooen ebedi bir cevher halinde içimi· h""'1r.ılta de""" ederek bu ha.1.- '"ra yalkayı ele ve.rıned n tanı ve bir kıta asker tarafından !eri bulunduğu halde Sanı; •bur- de, kııiamızda. gönlOmüzıle 1ı r lan gerilerine sarlonııılmdıı. ıına ' tan sularına ®neb'lımclt aelfı.mlanmışlardır. nu ptır.kma giderek .A.tatürkün ı gün dah cnk 'Vor

1 
f>li W•n· tıcba· mm• ı:rcı.kıyetine emıiş · h; 

Bu zlyııreti. Halkevinde ynı>lı• heykeli önünde bilmıet ve tn.inı- rüz ettirerek s6zUnil bltlnniş ' r . •nt d - u is , g~ p rlaK 
mış olan ihtifalde bulllllanların le eğilmisler ,.e hevkele bir çe· tir. ir g .. ., bir hasarıdır. 
hep birlikte yaptıkları ziyaret lerık koym slaroır. Bundll.TI sonra, Bayan Meliha - ~ Göriilüyor ki deniz h:ı:Tplerin-
=i =iu:.uu:;~lıı "°:U:: Emir.önü Halkuinda Avni Milli Şef lnönUny'nUn be- t " de muharebeyi yalnız m ;rer.'el yanoamesini okumuş, mUteakı- ı 0 r P ! 0 S U '\~ni DY'>nıi, top, mermi uibi mad 
için Ankarada. bulunan halkın Eminönü Halkevınde yapılan ben de Atatür'k'iln haya.tına ait J~- o- "'" 
ziyaretine açılmıştır. ihtifalde vililyet namına tstruı- bir film gösterilmiotir. Bundaıı dl ımler YW""Y"'· sıh=inin 

Saat dokuzu yirmi ge~e de,\ bul mektupçusu B. O man Er- ronra bcp beraber Saraybumu a ozmi, mürettebatın iş bilrrlı i, 
km-diplomatik adına birleşik A- gin, Doniz Komutanı Tuğgeneral parkına gidilerek Ebedi Şefin attlgnnlığı ve yalınazlığı gibi 
merika büyük elçisi Ma.c Muı.ıray Osman~. Emniyet Müdür heykeline Qelenk konulmuştur. Londra, 10 (a.a.) - İngilız fard.1 ve manevi k:ı-ymatlcr de 

An etü. Herkes onu, Arnavuthr 
'1m.raıye ~ettiği için ~ayu~ğ~u 1 Sofya, 10 (a.a.) - Gazeteler, 
diye çağırdı!~ ve gUrcş tarıhin Bulgar topraklarına indirilen 
Ue de ııamı böyle kaldı. paraşütçülere ait ~ki~atı.n n1., .. 

Tetlcikatım doğn•dur. ÇünkU ticelerini ueşretmışlerdır. 
bcın de aslen ve ccdadoo Kasta~ Bulgar toprn.klarıııa beş pa
lllıonulu ve JW,rgılıyım. Bu se- re.~ütçü grubu indirilmiş \l'e bun 
heple Arna.vırtoğlımun nereli ol·\ lardan biri Stroma ile Selfuıi'k 
<luğwıu daha.~ üliyrmun. ar.asına bıro.kılıuıŞtır. Paraşüt • 

da. ziya.rette bulunarak kabre bir muavini Şevket. Maarif Müdürü Şehrimide bulunan bütün halle bahriye nazırlığının ~g.ı: büyük roller oynuyar. 
Qelcnk kovmuş ve b~ dakika sil Tevfik Kut, Basın Birliği 1.stnn- evlerinde bu arada B~iktas, Be- Bahriye nazırlığı o yi, Bii Bahriyemiz de dahil oldul!u 
ren bir tazim vakfesi ile Atatür- bul mıntalm reisı Hakkı Tnrık """'

1 
yük Brlt:ınya do ı na men halde ı ten küçük deniz 

kün hatırasını taziz eylemiştir. Us ile diğer bir çok mvat ha.zır yoğlu, Sarıyer ve Fatih halkevlc sup Cıossaco'k torpido muhnbi - kuvvetleri bu ha'kikatten istil..-ı.-
Öğleden sonra da okullar tale· bulunmuştur. rinde nyni program tatbik edile- nin batmış olduğumı teessürle de)i bilmelidirler. 

bel 

. ha 

1 
d .. w 

1 
. rek muazam ihtifaller yapılmış- bildi..ır. A. o. SAR .... ÇOGLU 

en ş a.nn a om-etmen crı İbtüal, Atatürkün aramızdan ._. 

11 

bul~~~ halde E~i ~ef.iıı ayrıldığı anda saat 0.05 de Halk ur. r;!:l!m~am~m2;=:~~BRl!!llR•:ID!•M•Dı:I~ 
kab~ı zıyaret eylemı§~.eı:?ır. l evi reisi Yavuz Abadan kürsüye Okpllarda ilk dersler yapılma· 

.. T?.r~ ul.~sunun bu buyük yAS çıkarak Atatürk ün üç yıl evvel mış ve talebeler okulların umu· 
{!.Ununu J;>öyle~e . .Yaşay:ın Anka- .. tam bu dakikada aramızdan ay- mi sa.lonlarmda taplanara.k ken
r~~a bugUı~, butw1 v?,kaletler, el- nldığını söylemi~ ve hazırunu di aralarında. yaptıklrı ibtifller· 
çılikler, da.ır.~~r, muessescler~e hatırasına hürmeten b~ dakika le Büyük Atayı anmışlardır. 

Aldroyunlu Kazıkçı Bekiri de,\ çüle den ikiw Rustur. Diğerlcııi
beliorınalı d rl ~. H~yır. Sivas- nin çoğu devlet müdafaası hak
lıdır . .Alkkoyunhı Türlderinden • ı kındaki kanun mucibince malı · 
dir. 'Nmurlenk zamanı.o.da Siva- kum edilen fira.rt Bulgarlaruır. 
Ela hicre tetmiş bir ailcdoııdir. Pnraşütcülor.in ifadesine göre * \itınlar yapmak teşebbüsünde 

A 
rna.vutoğlu, epeyce bir bulundukları ieleri başarmak ;. 
pehlivan olduktan sonra çin Ru~yadn yetiştirilmi~lerdir. 

Arnavut beyleri onu nın ~ t Çete hareketi b klenilcliği, isya -
Rırkpınara kadar getirdiler .Aıt- nın muhakkak olduğu ve ahali -
anış altı OOdmlik .Ama~UDU nin ~~~r~.zlıitla . p~tçli1~ 
görenler ir eye bea:mot.emeı1er- beklrdıgı soyl~ı3tir. P raşut
di. Onu h en v-e çabucak yene- çülor barek~erındcn cvyeı ~u.ı -
celderini bir tarafuıı kı:relıüe • gar ftrarilerınden G{)rgı Dımıt-
cEtderini' zıumedW'lcrdi. Fukat, ı of u ziyaret etmişler ve ondan 
Arnavutoğlu çellit bir yay ıgibi taHuıat nlınt-'?lardır. 
b!ı- amamtt parçası gtbi kor - .:r.ımitx,of kClldilerine deınijtil' 
kunç bir h!ısımdı. Onu ihayatm- kı: 
da yenebilocelk.adamı analar d<>- "Depoları, fabrikaları yaka-
ğurmadı. cak, köprüleri, demiryoUarını 

Balcımz, Arna:vutoğlundan tahrip edecek Alınanları ve Bul
sonra Sultc.n Azizıin 4>aşpelılıvanı gar devlet adamlarını öldtirecek 
meşhur Kuvasoğlu l{oca İbra- .sin.iz.,, 
hiın onun için ne demiş bulunu·\ Paraşütçülere yetecek kndar 

1 
yor. Bir gün ihtiyarlığında I{a- para. da verilmiştir. 
vanogluna. sormuşlar: Pa.raf ütçUlere ayrıca verilen 

- U ! H ya.tında ıe:n beğen\ talimat mucibince bunl r Türki-
<l ğin pchl"vn.n kimdir? yeye indikl · ' ya Türk toprn.k-

0 ca su cevabı vermiş: lnrına geçme w e mecbur kald ' -
h unız ha.mıı.lız. Asil lo..rı takdird Bulgnristanda ha.-

A v toğlu idi. zırlandıklarnu \ e Bul ri t n 
·l Ama toğ - ta dnn ·· l ·1a.· le · 

.,.,, ___ , __ ._ etirdlkl ri za- liy c 1 rdir 

b';l~,aklar but:ın; Y?-rtda oldu;~u tazim sükutuna davet etıniştir. 
g~~ı yarıya. çekı~m~~ .ve Ata.tür- Yavıız Abad.anın nutlcu 
kun şehrımızdekı butüu heykelle kta pıla.n .. r. • Uk' · da' ı ·· 1 k yn ya ı.uzun s ·u • 
n.. ıre er, muessese er ve teş - tundan sonra Yavuz Abad.azı tek 
küller tarafından konulan çe - k"" ·· ık ak b" 
lenklerle çevrelenmiş bulunmak· r~ uı;;ure ~ ar . ır nutulı: 
tad 

soylenııştır. Mumaileyh nutkun· 
ır. d 

Bugün Yurtt yapılan İhtifal a ~Büyük inkılapçı, ulular ulu-
su Atatürkün ebediyete in.lika· 
lind"D beri üc vıl geçmiş bulu -
nuyor. Bu Zn.Illan içerisinde göğ-

Gazetemiz tnhrir ailesinden 
muharriri arkad:ıı;ınuz BUlend 
ranlı ile Bayan Fahire Aygözcn"ın 
nikCıh merasimi, diın Bcyoglu cv
leıımc mcmurlul,'llllda kalabalılt ve 
güzide bır da\ etli kiıUesı 6nünde icr:ı 
C'dilmi tir. Genç ~vlilere sa:ıdctlcr dJ-

leriz . 

Aikdan mevzuunu ••• İnkis.'\rdan hcyecaru .•. Mücadeleden 
hareketini olan 

Ankara, 10 (a.a.) - Ebc.ii 
Şef Ata.türkün 3 üncü ö!Um yıl 
dönümü münasebctiyle bugün 
bUtüıı yurt içinde halkevlerinde, 
odalannda, parti kurağında ve 
mekteplerde ynpılan ihtifallerle 
Eberi Şefin büyük hntuıısı aoıl
miş ve t:aziz edilmiştir. 

OTHY LAMOU 
TAMİR OF 

lhtifallere her yerde Ata.tür
kün bayata gözlerini kcıpadığı 
dakikada saat 9.5 de başlan
mış ve beşer dakika. ta
zim sükfıtund::ı.n sonra söz a
lan ha.tipler en büyii.ğUmüztl.n 
haya.tını, başardığı fnkllfı.plaı ı 
nnl tmışlnr ve büyült yasımızı 
en içten sözletlc ifade eyle i 

JOH. HOVA .O - AKI 
n m:ı dunyn:.ına kudrctlerile hediye clUkleri 

1 rdır. Bu toplantıları takib n 
e- •• •• heykel ve b" l -
"' ıkl r ko ulm tur • 

bu Jır. 
Bu tun k lblcı ı t&trcten: Bntun gözlere yas dolduran bu sah er ,. 

L E sinemasında 

T - . 
ve 

gıbi 4 büyük Yıldız ın yc.rnttıklar1 

• 

Mcvsun.in en parlak ·ıc en guel komedısi baS}ıyar. 
Bir erke&m kanWlcn kaç z. \ ı: ve malik ol ılir. A ri h:ıy .. lta 

c\ lılık ... Bugunun e'f k dınl •• S macılık Meminde bır yenilik t 1:.il 
edecek olan bu glızel film iı; n )crlcrinız.i c'l:vcldcn tedarik ediniz 

... m!ll.L'lll~&~~~~i::Jiı'il~~~~~==31.'l~~ 

Fransız filirıJ 

A 
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Güreş mus ~ hatelari 

Sultan Azizin 
güreş ustası 

Nihayet bir kol baslusile ktt- vakıi.t çapraz girerdi. Hergeleci 
~'Cfik hasmının altlndan kalkabil- ilk çaprazı doldurdu. (Baş tarafı 3 üRcU cayfada) 

cii. Jıılurat, hasmının çok ters ol· F':ı.1.."at &Uıttneğe meydan kal- siinnek ve silm:rak kemilderini 
d~ anladı. lnsanı iki dir- mad:an Hergeleci, çaprazı gırt-' kırıp olduğu yere büBeı-ek bı
hemlik yerinden yeneb~ lakla. karşıladı. Yani, hasmının rakmak istedi. Ve, çap'1mDl da 

YENi 8 :&BAll 

7 .JO '.Program 
'U3 Hnftf 

19.00 

19.30 

19.A!! 

19.55 bUJmıetti. Fakat, koca Murat gırtlağına dayanarak dikildi.. doldln"du. 
bu ... deli Murat bu.. hiç böyle Ve Y1lŞanll ~r:az.rr.ıı bozdu. Zehl, bir dövttlmtlş ~ 

dı-ı--:ttttt'I Hergele- Yagar, bu hareket.le hasmının ~-L- .... 13-'lr _,__ .Anıaıvut...;;.ı bydl.ı:r w.wuıı..ı.,._.,-. ~taı.vvetı:i ve ......ı:ı. ~ oldu _ u.ıu.ı.u .. ~ uc.<L&J. 1 vo•U, 
ciye Olanca hızilo w kuvve ~ 6...,. hasmme. c;aprnm bile bile ller-
tile yüklenip hUcum ediyordu sezdi Koslr~ Y~ mişti. Onu, dıı.h:ı ilk elde inld-

~. 

?-M Ajans 
bll~ 

8.ot Senfonik 
parçalm-

8.J;S JtNln 
uo Senf.onDı: 

parçalar 
!2..30 Progı:mn 

12.33 !tar.ışık 

p.rkı vo 
torküb.T 

Serbest 
10 dnkib 
Snrkı 'Ve 
tih'k<Ucr 

20.ıa Rndyo 
gıw::1c!sf 

20..4S Flilt 
Baş, diş·; nez~e, grip, romattzmS 

Hergcleci. kUÇt1k mımevraıarn çaprazı böyle didiere~ dimdik san hayale uğrotacak ve belki 
hasmının ytlltlenişlerini kırıyor.. ~ ~ougu_ ~ ~ de yenik düşürecekti. Kazlk-
&ı. Hiç, ayunu ~muyor., ~~. 6~ ~ ç:ııprazı 11lır almaz düşilııdii- ;l2:4S Ajans 

21:.00 
· Nevralji, KırılllıJı 110 Bütün Ağrıları derhal lleser 
itabında gQnde 3 kaşe almabtnr, Her yerde pmlu kutulan ısrarla i steylcılS' 

21.10 
po.t-nn.r-n...ı<ı boşa gidiy-0rd~ basm Hergeleci, her nedense bu gü- ğti plnnla yiirüdil. ~ daha haberleri 

y ' bu ı de :!'- h"""'lelerl .............. ~ Uç adım a.1nmmııştı ki, ibir yan- ıı.oo v-ft...-.. 
. y J..iinte ile UA. ...... ~ '- 0 lr~~·ıe dönüp • ..---ı.. =kı»I"" ..... mağlfıp ~ v-oft~,......--t..- o:-- terke+-.;. bulunuyordu. Hoş ~ _,,.,....6 • 3 ~...... - ..... 

160 ------------------------~-----------------~-------~------------------
.L~ .J.~•UlW-1 wu'"G' yandnn dizleytp burmm }'t!l"&. tarkülcr 

,.~..+.. -nn~ı- y .. =r, kendisi de gUrcşe girmiyor de- vu tu K--·'·'"' t.o ...... ..-M.-... ~•ı:wı"'6Ç"4 nuJ~ ...,,.... ·m rmuş • WW\~·· l"'""......,,_- uao Kanşık 

&cc mw1 
yaşıyordu 

Hcrgleci ile Koca Muradı ye· ğildi. l.Aıkiıı, giriyormuş gı yun derke.'l küçilcük hasmının 
nec.-ekti. gözükti.iğü belli değildi. elinde ve eltıtn bağlanıp kalmış-

f crgeleci ile Koca . Muradın Yaşar, hn.'imım yaptığı ham- tı. Nihayet güç halle alttan kal· 
gun:şi tam bir saat bır çeyrek leler arasında. bir çapraz daha ka.bilmişti. Hültlsa. Kaı.ıkçı, 

program 
18.00 Program 
18.03 Rndyo 

salon 
orkestrası 

2U5 Kl~k 
Türk m~ 

22.45 Cat.band 

22.b/5 Yarınki 
8 .. rdü. Bu saat dahilinde Hoı-- toplndı. Yaııarın bu seferki hasm.ma bir ~ oyun daha 
gcleci, Koc:ı. Muradı be§ kere al- çnpr.ı?J lkeskmdi. Hergeleci, bağladı. Fakıaıt her !birinde de 
tına alıp bastırdığı halde,. Koca kar§ıla~.amamışt:ı. Yaşar has- akla gelmedik marifetlerle kar
~funıd. hnsmını a.noaık brr.defa mıru o.ldı, sürdü. La.kin on adım ~p tehlikeye girdi. Nedce .-·--·--...:.:-----"' 
~..stırabihnişti. oncak yürütebildi. Hergeleci, de bir pilf bırafma gelip kendi- Yen .. , Sabah 

H _..,,.,.;, oca. Muradı, aynk· hasmı ya.nba.~ ve kösteğe ge- sjııin "'ene kendi oyuıılarlyle 
.,.. 6 ,........,. ..:-J:. Ve rı:rt~ sökerek Y 0 =>- c 

tar: daha iyi ve kolaylıkla Y; .... '" r-r- ~ yilme yüz yenileceğine hükm- ıı~,~-.>u'J'VOJVOJV"""'-""""""""""".._ 
nebilcce<;riııi kestirdiğinden gu- n ywı öne doğru sa.vurdu. etti. ABONE BEDELi 
rcş.i daha. ıdyade ayakta yapı- Y~ar. kendisini toparlayınca Amavutoğlu. K.ıazıkçıyı 0 de--

rd ya kadar Hergeleci yetişerek rece uğraştırdı ki, bütün hJrsını 1 

yoK~ Murad, Bergeleciyi çok hasmı arkadan ''e belden c;:ap - ba.<pna toplııdı. İki Anadolu ina- HNELIK 
llert'bulımuştu. K~ük hası:nmln ro.ıladı. Yaşar, He:rgeleci<len dı, iki Türkmen azmi birbirini • AYLIK 

TOrklye Ecne"l 

1400 Kr+ 1700 Krf, 

wvvet:i zehir gı'bi idi. ~az* kurtulmak için ellerine yap~tJ. yenmek içhı çarpışıyorou. Ka- ı A Y Lt K 
lığına diyecek yoktu. Yuz otuz üstten kol soknra.k .e:yırmağn uğ z.ıkç.ı, bir arıa.lık Anıavutoğhmu 1 AY L IK 

710 • 14&0 • 

400 » IOO • 
1GO • 100 • 

okkalık, koskoc Mu~d, olan_c:a ra.şt.ı. Fo.ka.t muvaffak olamadı. altına ahnışb. Ona ikurt.kaıpanı 
kuvvetiyle hasmının Uzerlne yük Hergeleci, h:umıını ha.bire ilet'! vıırara!k ezecekti. Boğaı1aik, 
lenip oyun aldığı hal<le birden... sürilyordu. id -· i gırUakkı.yarak, ezerek, pestillni Ka.ım 3 GÜN 314 AY 1 
bire fllklınn. gelmedik yerde ço· Ya.,'}ar, ilk elde alta g ecegm <;ıkara.caktı. Çünkü kurtkapa-

TAKViM 

v.filiiyordu. Hergeleci, ~ ~~ık t;Jl3dı. Son bir koz olm k ii7.e- nı e-.r.ici bir oyundu. Koe,a Ka
kocn Murada çapraz gırdı. Ko- re yandan Ht>.rgelecinin p:ıcası- zıkçı, Arnavutoğlwın. öyle bir 
ca Muradı koltukl~ ~l~a •ıa yapıştı kurtulmağa koyul- kaµJn vurmuştu ki, bütün üs-1 
ı?irerellt sürdü. Murad, rpın gov- du . .Itrt.e bu hareket, az kalsın nü geniş bir tka.pa.k gibi apamış
desiyle direnıyordu. Fnkat., H~r- Yaşarın mağ!Ubiyeüne sebebi- tı. Arn.a.vutoğlulllm yalnız gırt
~e:leci, ha.c;mını bir çocuk. gibi yet verecekti. Kurnaz He:-gele- ~kuınn başı ve boynu gözü
s\lrüyordu. Nih ayet, ~gelı ye- ci belki de hasmının bu ncemili- küyordu. Güreş kırruı kırnna 
tışt:ırdı. Ve ahına aldı, bekletme- lıina hckliyordu. Yaşar sol t.nrai- olduğu için hiç k!mse mUdruhnJe 
doo künteye aldı. l'1 ptıça.ya el atıp eğildiği za- edemezdi. Kazıkçı da, .Arnavut-

Murad, künte ile a.ş.ırılır mıy· man HerseJeci, derhal ayak kö.n· oğlu da istediğini yapn:bfürdi. E
dı? o dev cU.sse nasıl havalan· le$i doldurou. sa.sen Anın:vu.t.Qğhı. Ke.zıkçıye. 
dınh 'don.dUriililrdil? Halk he- Ayak küntesi biçimine gelir- öylo boyunduruklar vurmuştu 

ecaf:.a d~. Hergeleci, derhal teh'lil!clJ olurdtı. Derhal ha\~ ki, onun kıncı ve zot'lu gilrcşine 
~nunın ayaklannı kesti. Ve, dmı ve e.yntkt.'ID ihasnu ~c;.ırnıa.k şiddetle mukabele etmişti. 
ru;kıya aldı. Murnd, kurtulınn • · k~lay bir bart:C:et haline goliır· K3.Zl4cçı dn, küçü;t 'hasmın . 
~ çnlı§lyordu F akat imkfuı yok dl. dan intilmm Gılnu:ı.k için onu öl-

H--~ı,.,..; • ın•nteyi tıat..ele<ı. Y3!pl', usta bir pehlivan oldu- düresiye e;rJyorou. Halbuki, Ar-1 
t u. cıs~···.. '"" ~ ~. 'ci ht-mAn hı:ıbl1:1n1 su,ı..~1 • o .. -.:.z 
lhtmpıı>ı.aıwı:g~~ .. ntfı ··Jll'[;jlı.:UJ rmı.1 K10.nteyı sökt1i. Hergeleci mrştı. Rla.tikçı lın.s:mını altın -

1360 

ŞEVVAL 
20 
- A 

" 1357 

2. Teşrin 1. T aşrin 
1941 28 . '\ r ~ l 

GOnlWI ()Ole ikindi 

1.46 7.02 
6.42 11.58 
Akçam 

12.00 
16.5 6 

Yatsı 

1.34 
18.30 

9.43 Ezani 

14.39 Vautl 

lmaak 

12.04 
5.01 

o l K K .A.J" ;::. .... 
neşı·edllsin cdılmcsin inde ohın
maz \'c ziyrundan mcıı'uliyct ka
bul edılmez. 

ueyrediyordu. Muradın yenli- kilnteyi söker sölaOOz derlıal es- dan ka.llttınuyaook ?.aruledjyor
ırıtCSine dny:uırunadı. Bu.tün ko- k; oyununa ve lbnğlamasına du. Çihıkü kapanln her hıraftan 
derlerlnc ~ gilldll. Ve ya- geçmek istedi. Ukin hasmı Wi~ştı. Paka.t gili'cşçileııin 
nındakilere: kfuıt.eyi budnmaJda. berabe d··~ şeyhi ve kurdu ohın Arnavutoğ-

- NanıJ öter misin! Aldın nUp ense bağhunası bir oıJu. 0 
lu, kendi icadı olan ıkapan kur- Adliyeye mem ur al.nacak 

VifnlPUDR~ \ 
RENKL Rt 

" . -
\ \ ,... .. . ) . . ıoruuu:.te 

1 \ ' 

KADINLARIN HAYRETi 

Tcnınıze eıı uygun gelceek pudra· 
nın tam rengıııi veren yeni lrir Kolo

nmetrık makin icıdcdılmişt i r. 

Bu 6aYede şimdiye kadar ö
rulmemlJ emsalsiz bir guzclUltte 
oıiJınal pudra renklerinin lstlhza
rına ımk!ın 'Yerllınlş&.lr. Bunlnrı 
yalnız Tokalon pudralarında bu
lablhrsln12 Bu pudra ruzgarlı ve 
t, .... r..rcıutlv .. b,ş.valıtrda bile büt.ün 

• ,..... ......... "'• J.IG.tw-
n. mrı,.ı ..,ı,,., u u.>uıu u; ""'ıl.a.ıJlll,5lr 

usul daıre3inde ilıtihzar edVf.ıişt.lr. 
Bu ycr11 Toknlon pudrıuı,,:tın en 
son y<>nl \'C cazip rcnklcriı bu
gunderı ıecrube edlnız. D:ıha gene 
ve cuul r,ötünUnüz 

Mlmld, pi§kin adamdı. Hiç rm .. mukabeleleıiJ~l~ça .ı·~ ı paçalarmclıah Wtarak lbiroenbi- stan u Adliyesinde acık bulunsn 
ım ! Hcrgelccinin 0 , .. ,~ı...n, v...,..,.._ tuhı~ tntbfilc etti. I{endi Hd ı b l 1 
lnzrıındı. Hasmı kendiaindcıc ,;v...._1. ı-. .. ....ı.. . re kıçını havalandırdı. Kn"""'k- bin kuruş mnaşlı mubaşhliklcre mc-- -: • ....,.~----------.-Y"'--va.u.u O~u. Hclo, Yaşa- ..._ . "-
pehlivandı. Binaenaleyh anaği{qı nn çapraz ynnbaşızıa geli~ şah- çı, sıynlıp öne ~,ı.ü. Be- murın -nununun 4 il~Q maddesindo 

olmuştu. ~· Herg:eiecbıin Ya.nba..~ rolıet versin tetik davntnarnk yazılı, ~rUan haiz olanlar orasında :l..li.~ <.C) m:zE~::ZnC::C;E\ 
Htrge)cci, hasmiylemüsafnha mükeınmeldı. O, bu oyunu wç ayağa kalkıp kurt.ulmuştlı. müsabaka imtihanı ynpılark mUna-

ctti v meydandan ayrıldı. Bü- sıkıntı çekmeden yapa.biliyordu. Kazıkçı ~kalktığı zaman sip]erf alınoıt"a/:ıodan askerhk hizmc
yiW. Ytllp.l', Bergeleciyi bekli- i{arşısında dm- olsa dinlemezdi. Amavutoğlu, amrıına bir çifte tini ifa etmiş olan isteklilenn imtihan 
y<>rdu. Hepsi sır.ı.yıa binmişti. D e r h a ı sıyrılır nz döoor daluj yaptı. Bekir de muktabele 
Hep de iri kıyım adamlardı. sağ etvnt'1Yle kösteği vaz'ed~ olmak Ü7An'c boyundurukJadı gumi olan 12/11/1941 çnrşambn giınll 

Büyük Yaşar da pejıllvan a · hasmını yandan savunırdu. Hasmuu öldüresiye sı'ktı. Ama~ saat on buçuktn bir gtln e"vt•linc ko-
damdı. Her halde liergeleei ile Yaşar, çaprazda ne bale gel- vutoğlunun ağzından bunıun _ dar yine bu mndckdc ynzıh bclgc.>lcıi 
iyi bir boğuşma. yapacaktı. F&.. eliğini görmüştü. Fakat ı>ehli- dan kan gehnişti. Heyecana uğ- hf'imilen bir dilekçe ıle tstanbul Ad
kat m.vnllı Hergeleci, ne de o l- van1ıJr bu .. Ne olsa. gtire>.se giJ-e- ~y~ .swtan Aziz, aneydaııa Iıye Encıimenine mürcıc.-natlan. 
sa yonıbnuştu ı ki ta.ne dev-gi- cekti. Hasmını yenmek iÇ'm elin- yiiriıdli. Kazıkçı da o sırada =-================ 
bi pehlh·nnla boy ölçilşmüşttl. den ~ni y.a.pac:ıktJ. Yaşar duı- hasmını ÇÖ2mıüşt.il. 
l\oca Murnd J'- ı ine gelip otur - .nuyordu. ııııse enseye gelir gel- Arnavut.oğlu, elini eğzuıa g~ Yeni eserler 
dii Aıfalı Ha.Um y.annıda idi. mez """""e :ı....--·-- saldırdı. \re, türdü E 1:-. .:rn .• _.,,o" ..ı~ .. ı ·ru K 

b ...... u..w:ıuıuna . uuc uv.ı-1.w~ ~ eI13 ı z ılay mecmuası ç ı ktı Rılifeyı giy.ındJ ve yerine otW'du. yılmadan gene ça}>'ro7. doldur- aıvucladıktan sonra fıriailp 
l e-rıdı ~cndınc soyleniyordu: dıı. Hergeleci bu sefer hasmına meydana. atb. Ve çırpınarak: Uç renkli çok güzel ba- kaınık lçio-

~- Abe, uffü ık kww yeodi en ınnhirone hnreketJerinden bi- - Hayda. Bekir be!. de Kızılay'ın ıl.k mecmunsı ÇJkmı~ır. 
bızı be!. rini tatbika karor vCTdi. y~ Diye bir n!ra sallayıp hasmı- Kr7.ıl:ıy'uı bu say1sı bir çok magru:ın-

Adalı H:ılil, lf f et.ti: n, nlla.k bullak cdeoclrti. mn li:zerine yürüdü. Bu, gilreş lcrin cok ustüod<.'dır. Ku.ılny mccmu:ı 
- Nasıl göı-<' ·n mü? Yaşar, haanı.ıru çapraza alır tam yedi s t Ş.,lirdü. Ve, akşam sı resmi bir dergi de •il, bir &alon 
Muı·ı.ld ~ le etti: eJmarı siirdü. &Jet oyunu başla- olup sul>aa- kanırdı. lki hasmı da 1 mecruuıuııdır. 

- Ben, senin h · · (\.ğlamıyo - mışb. Yalrıi, Hergeleci, kendkıe birbirini bitinmşti. Nihayet _ _ _ - __ --= 
ruım .. Pehlivan herif! Yendi ~ vererek hasmiyle beraber Sultan .A2i.z gooe bastJğından 

1 
i!;!te ... dedi. hızln uçuyordu. Yaşar da, has- dolayı güreşi ayırt etmek emri- A k l•k i / • ı 

Hcrgc!cci, yarım saat bda.r mı hızla silrilyorum diye meın- ni Yenli. Bu suretle iki pehlivan l s er l ş er~ 
dLnloodi. Yaşnr, z:aten yoq;un ~ oluyonlu. Truın Rll'nSJ idi. berabere bu'nloJdı. ______ ...., ____ _ 

det';ildi. Yarım saat sonra gU- Bir çengel yetiştirirse sırtını ye- ==:"'.-============= Fatih A skerlik Şubeal Reıatıoın., 
1' ba.,"llıyacaiktı. ~lf', mey- re vuraeaktJ. «Un: 
.ına çıkıp pcliv..-ı.nbrı çağın- Y8.{.Ql', h:ısznına ~engel yetiş. Z A Y 1 Piyade Ts{:n1. Lemi Budak 52136 

I• 
1 

SOLDAN SACA: 

l - Maden suyu ile meşhur IJlr 

şclırimız. 2 - Daıma Jtnat. 3 - ~'ı

kiıde tP..res~üm etmek, bir nota. 4 -

Kusurunu s:ildırmek, sudıı yi.ızcn, kü

mes hayvaıınıındnn, k.ışın yaıZar . .5 -

llir cınirı hazır, slV:ıcılar tarn!ındnn 

ı.ııllaıulnn bır fılet. ti - Komşu bir 

memleket iı;:ım, Arzu. 7 - Kitapların 

Maliye Vekaletinden: 
2/6/1941 tarih ve 4057 numarnlı k ııun mucibince ihracına 

"'" verilen ve hası!Atı tamamen Dlyıub:ıkır ve E!Azıt lst .. syo 
dan trok ve tran hudutlarına kadar yoıpılacak dcmıı· yolunun 1~1 
tnhais edilecek olan % 7 gelirli 19-41 demir yolu istikrawun 20 sen ı 

fası m~ut beş milyon liralık birlnd tcrUWne nit tnhıvillcrm s:ıtıŞI 

11141 snbahından 15/11/1941 akşamına kadar yapılat·aktır. J 
Tahviller hAm.lline mubarreı· olup beheri 20, 500 'c 1000 lir• 1 

luymette birlik, 25 lik, 50 likUr. ~ 
Tahvillerin ihraç fiyatı % 95 cılarak te.cıbit l'dilmiştir, yııni 20 # 

birlik tahvil bedelile, 500 lirnlık tan\·al bfodeli 475 'e bın liralık 
bedeli de 950 Urad1r. ,1 

Bu tahvıller umumi ve mülhnk hlitçelerle ıd:ırc olunan daıre ~ 
t'.'SSeselcrce. villıyet hususi ldarelerı \'C Bclediyc1C"rre y.ıpıfac.ık ınl ıJ 

munnknsa ve muknvelclcrdc tcmin.ıt olarak \ c lınzinece ı;:ıtılmış liC Si rl: 
cnk olan Milli cmlft.k bedellerinin tcliyesınde b:ışab:ıs kabul olun .. C' ti 
gibi tahvil ıt!a bedelleri ve fnidcrl tahvıllcrm t...ımnmcn ıttasına k. dıır 
türlü vergi ve rflsuından mua! buluwı\:aklardır. urıf 

Mezkür tahviller Türkiye Cümhuriyet 1\1crt.ez., Turkiyc CUı ~ 
Ziraat, Tilrkiye tş, Emllık \'c Eytam, Halk, Tliı k Tic.aret, 'Bel • .f 
Banlı.alarile Sümer ve Etlbank t.arnfıncl 111 ııntıl:.ıcn~ı gıbi diger b::ınk•1ııır 
sıtasilc de lemin olunabilir. (ll64S) A 

===================-=======;::/' 
Yozgat Nafıa M ·· d ·· r üğündeJl 
Kapah zarf su r le e 11 

sili:n~e ili ı 
1 - Eksiltmeye koııulnn iş: 

17997 lira 39 kuruş keş.ıf uıtarJı hast.~hane bahçe 
su tesisti tı işi: 

2 - Bu işe ait ş:ırtnnme 'lie evrak şUnl .. rdır: 
A - Eksiltme şartnamcsı 
B - Mukavele projesi 
C - Nafia işleri Gı.:ncl şoı·tnı.me i 
D - Fenni \'C husu<ıl ,.<ırbmme 
E - Ke;ıif cet\'cli proje 

lstckl kr Yozgat daıml encümeıııunuc ~~'!cık 
ı'Cbilırh ı·. . 1 

3 - l<'L·ı::i ltmA ıa/1 l}JQ'J r.111.uırtcsı .ıı.i1nil _,., ın .ıft "'mR:at D:ıını 
(:tnrrenımıc y.ıpılnco ktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için l.slckltlt'rln 1349 lıra 80 kuruş muvıı~ 
lf'minat vennelerı "ı- bundan lnı~kn nrcaf:ıdnki vrsaıkı haız uuıııntJ'İ 
lıırı liizımdıı. 

A - . lh?le ~ ıhiıld~ı Uç gün c~ eı ınuraenııtla vıllıyctt~n eksılt# 
girebılec<'klerınc dııır \ <'Sikn alnıı:lnrı. 

5 - Teklıf mektupları 3 üncü maddı::dc yaz.ılı s:.ı.ıtcn bir snat e\''ev 
kndar Daimi Encümene gctlıılerı.•k eııctlıncn rei~liğlne makbU% 
kabilinde verilecektır. Posta ıle gönder1lccck mt>ktupl:ır nihayet S 
cü mnddcde ynz.ılı saate kadıır r.clmış olmosı ve dış zarfınırt ır 
mumu ile iyice kapatılmıs olnı:ısı ı;ı.ı ltır. Post: da ol n c ı_, eıcı ıı: 
bul edilmez. (9419) 

===========================----=:-::::~--------------7 

yordu: ~ diye uğraşıyordu. Va- Kumkapı orta okulundno 936 sene- • • • 
y ffnrono.cJ • .• ...1~ yet knd a.· sinde almış olduğum u dıknamcmI P. As. Tefm. Selim Sırrı 

- r, ~"'" mo,,._.. ~ O ar otfi gözUküyor- zayi ettlm. Y~Uıini -'a""'-md"'D ~-
na! kü, Hergelec.inin yüzde yüz~;;._ w -..... •• ~ hlm Hilmi 47931 

lu lbra- uzt'.riDde buk,,ur, cocukı:ınn l'rkck Umumi deposu: Z. SAAT AN 
dndıs1. 8 - Edfılı tııhassürO, onuula ' SultaJJ 

Y~ h17lı bir pehlivandı. lfıp olacağı herkesçe tnsmk~ kisinin hilkmil )'Qktur. Adresi: Turk Manrif cemiyeti Ka-
Vc, mahir bir güreşçi iidi. Yaşar, hmdu. Beyotlu Knlyonc:ukulhık komürdı dirgn T:.lebc yurdu Kurnkopı ısUuı-
çok güzel bir peşrev yaptı. Can- Adalı Halil, Murada: b:zet GOhen'in yanında bul. 
lr görilnU~.du. Hergeleci de - Aferin Yaşana, gidiyor M ehmet Cön A~ şubeye milrnc;ıntlnrı. 

~ma k~ güre! bir Hergeleci!. !============--====-================ ~ıl:nrdı. O da koyifli idi. Dediği zama.tı Murad da: 
l stanbul Fiyat !Jlurakabe 

Komisyonundan: 
Seyt.rciler, bir "ift ·· 17----·•~ - - bu .....1: 

olduğu için hepsi g& kesi~ tık ! . .. _..'-UUWHlZ .uacmı ar-

rneydruıa kıyaıdu. Kimsede SÖ'l.10:: ~ _ clmi~ti. Fakat 
yoktu. İbadet cdiyoriamııış agı......,. un.ıa k~~- Mu. 

gibi idi Het-geleci, daha ilk elde rad, daha son eözibıün son keli. 
k.'ok ke,Tifü vo neş'eli ~ mcsitıi bitimıedcn YDŞann ha.
belli etti. Güreşe~ ev- ~nıP. dört elli rere düştüğti 
\'cl çırpındı ve çırpıwp döne.ı-- orilldU. Hergelec.ı, an hur 0 • 

ken ellerini oyhıklarma vw:up ~ . birisini yapnuştı. 
b:ınnunm Uz.erine ytirildijğü ~ Qaımızdan birdeınbire sıyrılıp 
bl3ıJl keskin bir nara sa.VVl"du: olduğu yere gene birdenbire çö-

- Hayda Y: be! reklenip otumıll§hı. 
!Hergelecinin bu nirası mani- Y'SŞar, h l7.al giderken Her-

Tüccar ve Esnafın Nazarı 
Dikkatlerine 

&.nlı. Da.ha~ haaJamodaD geleclnm teŞk:il ettiği anfuıiaya 
bu n.9.nı.ya ne lüzum vardı., çarpanı:k u uştu. HergeJeci
llu ne meydan okuyuş ıidi. Ya~ nin üzerind uçan Y~ dört 

~a. yifli bir adB.m Olduğun. elli yere düşmüştü. I"akat aklı ===================-================ 
M HergelectYi :mukabelesiz bl- da b:ışından gitmişti. Yeiıik 

Biiromuzdnn oynlan bnz.ı kontrolbrlerin veya büromuzda hiç alfıka~ı c:>l
mnyan bQz.ı kimselerin kendilerine fiyat murakabe kontrolnrü smıi \'erdık
leri haber alındıtıodan t."\·vclcc flyat konlrolorü olarak tanınmış ols.'llar d;ıhf 
bu sıfatla müro~at edenlerden her rlcfı.sında t u nbul 1'"1yaı l\1urnkııDc ı 
kontrolörlerine mahsus resimli ve \ il:'ıyetçe tasdıklı hin•iyet cüzdanlarır,ın 
isteollmeı;I ve hüviyet cüzdanı ibraz edemıyenleı ın hemen buro şeflı .ne 
ve-ya z:ıbıta makamlarına ihoor edilmesi ehemmiyctlr nca olunur. (9797) 

tstkmad.1. 0 da ÇU'pmdı Vl• dön- d{j.'itüğünü zannctımişti. Dört 
~i! nw-:ısını savurdu: elli va..iyette olduğunu görünce 

H!ı.yda Hergeleci be! lıcnıon kalkıp kaçtı. 
~· •· .rın n!iraBJ da nWJ.idar Bu hareketler o kadar son oJ-

~du. t) da lwı.amma şunu dcan& mu,..<\tu ki, Hergeleci hasmına ye
'tiyoı'du: ~erli. Çünkü y~ k 

H yda., no yap ak il'.:ıı diAşmüştü. Yetişı"lmesi 1·-b;laçıd....._ 

1 Dev et Demir~oUarı 
Mhammen bedeli (1613) l!rıı (10) kuruş olıın 5ôG<l metre pljamnlık 

kuınaıı (17/11/1941) Paznrtesı ı:ünU ~ma• (14.30) on dört otuzda lfaytlıırpa
i&ıda Gar binası dahılindcki kon ısyon uırafınd:ın açık ek ıltmc u ulilc tın 
alınacaktır. 

·eb:ıp yapılır, hortumlu Myvao. 9 - hamau:ı Ca cıbaşı han 
Dört ynnı doniz olan kara pnrçnsı. ıo ===================~==========;-:., 

Y•::•:0:::~~~:~m Wnu·ı 
ı - Alfabenin 13 uncü harfi, GO 

sanıyenin yekunu. 2- llir emlri ho:Llr/ 
Sıkıntının tc•rsi, 3 - Yol (farsça), 
lrnzm:ı ve kun•ktc de bulunur. 4 -
Dir ışin olma~ı i<;in adanır, sürpriz, 
bır vilayet mc~kcz.i. 5 - Dimoca rt!b

molunr.n cı!'im, hn:z.ım dhozı. 6 - TJ. 
yrındırmnk, müstesna. 7 - En ıptı. 
dal deniz nakil vasıtası, dcniilerd.:ı 
kullanılan olçu. 8 - Değerli bir ha.)
vnn. goJ)ilerin tuvnlPtinc verilen de
nize! tabiri. 9 - lstnnbulun bır :ıemt 
ısmi. Hl - Resimde kullanılır. 

Toprak Mahsulleri 0 /.:si 
Um um Müdürlüğünden 

Me r h ç 
Merkez 'li'e taşra teşkiliitımızda bulun:ıo c85> clOO> 120 lira tah 

sisatlı memurluklara en aşnı?ı lise \ ~ buna muadil tahsili olanlar
dan 3~56 ve 3650 sayılı knnuulnr hükumlerine t!ibl d:ıire ve milesscsc-
lerde uç yıl ve dalın Zll'adc hizmetı buluıuuılar ımtiha~r·z, · 
ycttc bulunmaynnliır untih:ıııla alıııacaktu-. 

..... memun-

Bu v~zifelere olınacaklaı ına ucrcUcri yulaındaki adlnn ie('mek 
şarUle 36.ı9 sayılı blırcm kıı_ııunu hliküml rine göre hesııp edılecektir. 

h l 
Mıırkncaliat ede~c~.erin, Cilı askerlık lıizmebni yapmış olmaları ·ıeya 

a en ııs er kle tlışığı bulururınması, 

Mektep şehadetname veya tasdıknameııinın a.cul vey; tasdikli ıouret
lerı ibraz etmeleri, 

Çalışmalannn miiru 'oınlleri ııultuuıı:ıdıgıııı tevııik etmelcı·i sıhhi 
dunımlarının ınus:ıit olciuf.,ına •inir Orito doktorundnn rapor almalar. 
lA7Jmdır. 

İmtıhun 15/l 1/1941 cumartesi cuniı snnt 14 de Ankarada Umum Mu
dJrlllk binasında ynpılocokhr. 

~' rn,. liu - ğildi. Hcrgele<.-i de de~· a}.;. 
lJti lıı.:J p001· bir ekU, ve ğa fırlllı?llıştJ. Fakat, Hr>,....,elcci ·n.. h"-1-- ı.:.ı..ır:• ,---:.__ m~dr..ı-1. - k-U-- -..b 

Bu ~ girmek istı.) enlerin (120) lirv (99) kuru~luk mtıvakJ,at temin.ıt ôil·::::--:..;.;;.~=+.=-.:..-.:=..,.=.,...!!:WW!.!..!.!::!I 
v .. knnunun tayin cttiJ:i vcs:ı1kle birlikte eksiltme gunti sn: tine Jrnd:ır ko- ~~ü.JiZ!':E~:J:::ı:z:~=:::;::;:==:I=::n:CD::::J1i~:;:ı::zı::::ıı:~lilı:ii:i::ıQ::Z~ 

1 teklılerin aranılan vesıkalnrını ııllıayct a cuma gü~i öeleyc k _ 
dnr Zııt işleri MüdlirlUğune göııdcnneı-.;. 6238 _ 9Sl5 a 

..... ,~ uuıu .K;OI-we 9'U ~ a}-ngn uuı.w· kalkmaz ÇJrpına. 
Jıüeum et.tiler. Yl\ŞJ.Cc ~ mık htr ı:ıfuıı savurdu: 

~C3hurdu. IIs.sn.ıılnrır..a ~er 1 (Arkaaı var\ 

misyona müracaatları 1!11.ımdır. 

l3u ~ ait şartnameler k~oudan parasız ofarnk d:ı~ıtılnıokt;ıdır. 
t:.9523). Sahibi: A. Cemaleddin S..r:ıçoôlu Ne,rly t MOdürU: M, Swrnl Karcıyel 

Baaıldı(jı yer: (H. Bcldr GDrcoytıır ve A. Comııleddln Sorı:çoğlu r.-ıa•bo:ısı) 
1 


