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Hüseyin Cahf d Yalçın 

~r Sene 
··ı or,, olacağı itiraf edilen 
"ııe sonunda askeri va.ıİ].t!l 
0 lıa/e geldi ki A iman pro
:~Nanda nazırı artık yakın t %a/er vtidini bir taraf• 

'
1'akmak oe Alman halkımı 
tı:i/eleri sadece nihai zafere 
~~c:darçalışmaktan ibaret ol-
11illnu ihtar etmek mecburi-
9etini duydu. Bu tamamen 
objektif realitedir. Zor sene 
~Ög/e geçerse gelecek sene 

~ cıcaba nasıl olacaktır ? 

'--- --~J 
ft::::a n sal!ıhiyettar lngiliz 
~devlet adamlan 1941 

senesinin lngiltcre için 
~ (Cı;tique) sene olacağını 
qıç tereddüt etmeden itiraf cdi
)orlardı. Bu beyamıta şahit ol
duğumuz günlerde İngiliz tay
~'tıre kuvvetleri İngiliz Adala
lltıın gölderine hakim vaziyete 
~er, Manş Denizi üzerinde 
~tça devdyclere ba.5lamış
~. hatta glipe gündiiz, I<Ta.nsa
t!ııı işgal altında.ki yerlerinde 
doıaşacaık i<ıadar kabiliyet kesb
~işlaı:ii. lngilterenin re->mi 
!nahiillerindcki kanaate göre, 
~1 senesi atlatılınca, İngiliz 
~\"a kuvvetleri .Alman ha'\"1.. s1-
~ ile müsavi seviyeye gele
~ti ve ondan ~ müvazene 
~ltere lehinde bozu1:mağa de
v~ ederek İngiliz tayyarekri
llin Alman tnyy. relerine knrşı 
lı'l.ici bir üstünlük iktisap etme
~ neticesine va:ra.oa.ktı. Tabiidir 
"\.I "Zor sene den bahsedilirken 
)~ lınva."kuvvclJcri göz ö-

e tutulmıyordu. Alınan ka
~-· o~ulannın İngilizlere ağır 
~r indirmesıne d intizar 
~ki.iği aşi.kfır idi. Hatta belki 
411giliz adabrınıa. bir ihraç hare
lı.eu yapılınaı;ına da ihtimal veri
l'oriardı. 

İşte bu zor sene nihayete er
~ck ü-zere bulunuyor. Fakat ı 
l!l"Jl.Uz an birhıci ıa.yın ortaların
da bulunduğumuz halde İngiliz 
hava kuvvetlerinin Alrnruı haıw 
tsilahlariyle müsavi bir seviye
:Y~ geldiğini İngiltere Başvekili
llin agzmdan işitiyoruz. Alınan 
l:!ıahfillcri bu teminatı istihfaf 
ile lm.rşılıyorlar ve İngiliz ha
~ikaten dedikleri gibı kuvvetli 
lacler neden dolayı bu kuvvetle
rini kullannt.adıktannı, yoksa 
'nıllanmasmı mı bilmediklerini 
tıonıy-orlar. Za:ı:mcderiz ki İngi
liz tayyarocilerl hn.kkında a'kla 
gelamiyccek bir şey vn:rsa o da 
lutbiliyctsizliktir. Jngiliz tayya
l'ecileri ~E'.n sene çok üstün Al
lnan kuvvetlerine \karşı va.tanla
rtnı.ıı göklerini müdafaa. eder
keıı gösterdikleri kahramanlık 
i'l bütii:n cihanın takdirini ve 

J&te değildir. Şilphesb ki Yu
nanfsfmı istjtft&m masun Wtu
ıabilaeidi ve Alınanlar Ege d&
ni:zi sahillerine yerleşmese idi 
çok daha iyi olurdu. Fa.kat har
bin heyeti umum.iyesi üzerinde 
hayati bir tesiri olmıyacak bu 
oibi felaketlerle zor seneyi at-
1.atmajŞa muvaffak olduğı.ında.n 
dolayı hıgiltereııin icendisini 
bJ.htiyar addettiğini zanneyleriz. 

Heic Irak isyanı İngiltere için 
adeta bir nımet teşkil otmiş gi· 
bidir. Irak isyruu İngilizlerin 
Surivcde mevkilerini çok sağ
la.mlaşbıımalarmı ve Türkiye ile 
doğrud:ın doğruya teması temin 
etmelerini imkan dahiline ooktu. 

"Zor sene,, nin en büyük ha
disesi ri.iphesiz ki Abnan - Rus 
harbi olmuştur. Jngilterc için 
'btından daha partak bir talih 
eseri tasavvur edilemezdi. Gfı
ya altı haftn içinde biteePk Rtıs 
harbinin yirmi bir haftıadanberi 1 
dev:ı.m etmesi \'e Rus mukave
metinin hala koca AJmcn ordu-

1 sunu anyeye erişmekten mene
decek derecede kuvvetli bulun
ması İngiltcrcye çok geniş biı 
nefes aldırmıştır. Çalışnmk ve 
hazırlanmak için bu kadar uzun 
bir fırsat bulacaklarını şüph~iz 
ki lngiiiz devlet nılarnları bıle 
ümit edemiyorlardı. RusJann 
hakikaten harikulide muka\·e
mel ve cesa.retleıi Alman gencl 
Jmr.mayuıın cesa.retlet".ini altüst 
eltiPi ka"ar lngi.Jizlere de bü
yiik ikramiyeyi kc\ZandırmL5 ol
du. lııvilterenin fırsattan iL<;ifa
de etmesini bıldiğine k::uıaat ge
tirmek için lrandn nakliyatı te
min ına.ksadilc ikı huc;uk ay için
de bin şimendifer \•a.gomı imale 
muvaffak olduklarını diişünmek 
kfıfıdir. Rus harbinin u1..an13131 
sayesindedir kj İngiliz fabrika
ları Alınanlara yetişecek ~r 
tayyare yetiştirdiler. Tank inuı.
latının da ayni h12la devam et
miş olacağı şüphesizdir . 

İngiliz donanması da vakit ve 
f rrı;at kaybetmedi. Akdenizde 
zavallı İtnlyanların İngiliz 41'.ı~·
yarelerindcn ve bilhassa. İngiliz 
harp gemilerinden neler çektik
lerini görliyoruz. "7..or,, olacağı 
itiraf OOilen sene sonunda askeri 
vaziyet o hale geldi ki Alman 
propaganda _nazın artık yakın 
bir zafer vadini bir tani.fa bırak
mak ve Alman ha.lkuıa va7.ife-
1eııi sadece nihai r.afcre kadar 
çalışmaktan ibaret olduğunu ih
tar etm~ mecburiyetini duydu. 
Bu tamamen objektif realitedir. 
Zor JJene böyle geçerse gelect-.k 
sene acaba nasıl olacaktır? ı 

Hüseyin (.Jahid \.'ALÇIN 

Mosko\'a cephes.intleki muharebeler tevakkuf oovl't'ISıue 
girmiş bulunuyor. B:ızı yt•rlerde tne\'Zİ muha.rcbelcri ~öriilil
~ orsa da harelri't hemen hemf'n durmuş gibidir. Yukandaki 
~imde, Sovyet Tnnk komutanlarına harita üzerinde va.-
zile verill.,ıni görü) orsunuz. • 

- ALMANLAR 1 1 == BİLDİRİYOR == 
Tula'da bir Sovyet 
tümeni imha edildi 

SVANKA 
Şehrin yakında 

düşmesi 
bekleniyor 

Berlin, 12 (a.a.) - Alman or
duları ba.şkumandanlığının teb
liği: 

l\:ırımda Alman ve Rumen 
kıtaları siddetli takip muhare
belerinden sonra Kerç'in cenup 
kıyısına Yarmışlardır. Alınan 
hava kuvvetleri Sivnstopol, Kcrç 
ve Anapa limanlarını çok tesirli 
bir surette bombalamağn devam 
etmişlerdir. 

(Sonu ı;ayfa 3 ıiltun 4 de) 

Maest.e .JORJ 

Doktor Ziya Günün serveti 
İngiltere Kralı 
Parlamentoyu 

nutukla açtı •• 
Universite ile Verese ---•oc:---

hayranlığını kazanmışlardır. Bu- k • • 
!'ası inkar kabul etmez bir haki- j d ıı..1 • ı h 
katili-. İngiliz h!:Lva silahının bu y e l g e r ı a ey l n e 

Kral diyor ki : 
..,,...._ Kentlisile kıymetli ~ 

ittifak "muahedenı olan 1 
Türkiye ile münasebetle· ( 

rim sağlam surette itimatla l 
dayanmakla berdevamdır. ( 

Jmdar ku:vveUcndikten sonra 
tıeden bir şey yapmadığı sualine 
gelinoo, lbunun cevabını ancak 
İngiliz Genel Kl\lrmayı verebi
h:ı- ve bu fürazıu haldı olup ol
madığını dn heııkestcn ziyade 
bombardm:tı:n altındaki Alman 
hal:kı takdir edebilir. Y alıuz, as
keri inceliklere aklı emnez bir 
Uzak müşahit sıfatiyle düşUnii
Yoruz ki .Alman ll'a.va kuvvetleri 
geçen sene İngilizlerden çok 
tistüıı bulımduklan halde ne 
yaptılar !ki bugün .A!manhıra 
rnı.Usavi bir seviyeye gcldiltlerl 
tamin edilen İngiliz tayyareleri
nin bir şey yapmnmnkta olma
hı.n mevzuu bahsedilebilsin? İn
gilizler nasıl en rnyıf zamanla
rından .Alnuınla:rdruı geri olduk
hırını itira:t:tan çekinme.mişler
se Alınanlar da. lngHizleri ken· 
dil.erine milsivi gördükleri za
ınand:li bwnı tasdik ederlerse 
kıymet ve kabiliyetlerinden hiç 
bh- şey ka.;,i>etmczler diye düşü
ni.irUz. Bilfı.lds, müsavi mllrtar
da tayyareye mnlik ıbir düşma
na karşı muvaffakıyet elde et
tikleri taJkdirde bundan daha 
bUylilc bir iftihar duya.bilirler. 

• va actı ar 
' ----------------~ .. --------------

Onivers · te, Ziya Gün tesisinin tescilini, 
verse ise ülkiyet verilmediği için 
vasiy,e namenin ip alini istiyorlar 

=ı B~ bir müddet evvel ve-
~--------·--~ 1 fa.t eden profesör Doktor Ziya 

ERZINCANOA 
Gün, Üniversitemize ve Darüş-
şafakaya emlllk ve nukudu bir 
milyon liraya yakın servetinden 

Dün yirmi saniye 
süren şiddetli 

' bir zelzele oldu 

Ortamell tep 
binası zarar 

gördü 
Erzincan, 12 ( e..a.) - Bu

gün BlULt 16 da. :h.rmıca.ndn şi
malde'lı :enuba, 20 saniye de
vam eden şiddetli bir ycrsar-
· smtısı olmuştur. Ortamek

hasıl olan menafii yüzde 75 
nisbeti:nde terketmiş, bunun yüz 
de 25 ini de taallUkat.ına bırak 
JnL~. 

F'ilh'B!kika merhum Ziya Gün, 

Londra, 12 (e..a.) - Kral lbu
gün parlamentonun yeni içtima 
devresini açmıştır. Kral açu~ 
nutıı..-unda demiştir !ki: "Geçen 
yılın biı.discleri milletlerimin ve 
müttefiklerin, nihai ?.afere ka
dar tooaıvüze k~ h'lll'be deı."<llll 
azmini takviye etmiştir. ,, 

"Birleşik Devletler milletleri
me ve müttefiklere tarihte misli 
görülmemiş bir nisbette her 
türlü harp malzemesi. vermclkte
dir.,, 

Kral, Hnl>eş imparatorunun 
tahtına tekrar oturmru:ı'lndan 
duyduğu memnuniyeti tebarüz 
ettirdikten sonra nutıkunrı. şöy
le devnm etmiştir: 

"Kendisiyle kıymetli bir itti
fak muahedem olan Türkiye ile 

HAYÇA 

IDA EYE 1 
Nuruo maniye, No. 11 :Wtanbnl 

Telgraf: YE.llll SAnAII 1stmı1:Nl 

Tf<~l,EFON: 20795 

Her yerde 5 kuruş 

e ah vapuru tahkikatının selametle d ı içtn· 

Müdafaa ve Müna alitı· 
Vekilleri istifa ettiler 

Milli Müdafaa Vekaletine Emekli Korgeneral PJi 
Rıza Artunkal, Münakalat Vekaletine de Emelli 

Amiral Fahri Engin tayin edildi 
--~~ 

Ankara, 12 (a.a.) - Refah 
vapuru hadisesinden dolayı. ve
kaletlerine mensup yüksek rüt
bede subay ve memurlarının ala
kalı görülmesi ve tahkikata baş-
lanması münasebetiyle Milli Mti 
dafaa Vekili Erzincan mcbu&u 
Saffet Arıkan ve Münakalat Ve
kili Sinop mebusu Cevdet Kerim 
lnce<lnyı. tahkikatın sclfimetle 
devamını temin maksadiylc isti-
falarının kabulünü Baş\·ekild"n 
ric:ı etmişlerdir. Her iki istifa 
kabul edilerek Milli Müdafaa' 

Ytmi Milli Müdafaa Vekili 
Ali Rıza Artunkal 

Vekıiletine Manisa mebusu emek 
li Korgeneral Ali Rıza Artunkal 
ve Miinnkalht Vckal<'tinc Sam 
sun mebusu Emekli Amiral Fah
ri Engin 'in tayinleri Yüksek 
Tasvibe iktiran eylemiştir. 

,..ıe!dlt n 1\fünakalit Vekili • 
ec, det Kerim lnoodayı 

·~R_u_s_L_A_R_I _ BiLDİRiYOR 

Cete muharebeleri 
· inkişaf ediyor 
Moskovada 
Almanların 

taarruzları tevkif 
edildi 

Moskow, 12 (a.a.) - Dün 
gece yarısı neşredilen Sovyeıt 
tebliği : 

iz b 0

ray 
~----------------------------~~~--- ----
mezu .. ·yet aldı 
Ankru"a., 12 (llususi .muhabirimi7.den) - B:ışvekilinıiz Dr. 

Rdlilt Saydn.nı, istim.but etmrk ii7,ere hir u3 lık mezuniy\'Ji al
ım tır. Ba.ım.~J ilimizin hu aı şrun İstanhula hu.roket etmesi 
muhtemeldir. Bu me!tuni3 rt '-.na: uıclıı Bat;vclrilimize Sdıhi
ye Vekili Doktor llulfısi Ak t 4jlll vekalet 0000·~ söyteııme.k
te<Jir. 

tki yıldanberi eıı ağır, yonıcu ve m 'uliy m ~:.-tıli3et 
lcrini hiç tatil ~·ııpmadan l>ir ıın btntl.."\n:u~uş olan "' • '.\ ı: 
U.:ış\ekllin tıamarniyle <linlenme ihti~ «:mdau hasıl olnn ° l 11 

ıtbe'Lııniyet. devresini şı>lırimizdt g~rmesi ihtimali van1ır. ~ 

11 Sonteşrinde ikıt:alanmız G 1 H t • • =~~~~e düşınan~dö- enera un zıno nn 
M~ov~~~ h(~~) - Bir tayyaresi CQzai r 

Sovyet tebliği ekinde, cenup yolunda du"şfu" cephesinde Sovyctlerin f nal bir 
mu!kavcmet gösterdildcri ~r .______ __ __ ...... 
verilmektc:<lir. Bir tayyare teş
dtili, 6 düşman tnn'kı, askeri 
techlz yükılü 170 den fazla .kam .. 
yon ve 14 mitralyöz tahrip et
miştir. 

Çete harbi, Beyaz Rusyanın 
bütibı bölgelerinde inkişaf et -
mcktcclir. 

1:2 günde Alman zayia.iı 
Londra, 12 (a..ıaı.) - Moskova ı 

bun takriben 100 kilomotre ce
nup batısında Maloyarosbar ke
siminde Sovyet lotalarının Rus 
hatlarım yarmcli üzere Alman
lar taro:fından yapılan yeni bir 
teşebbüsü püskürttüklerini, 
Sovyct radyosu haber vermek
tedir. Sonteşrinin birindenberi 
Sovyet tayyareleri 400 Alman 
tankı, 42 top, 29 tayyare, 2000-
den fazla kamyon tahrip et
mis 1300 U miltecaviz Alınan 
subay ve askeri öldürmüştür. 

Londra, 12 (a.a.) - Rus söz
(Sonu sayfa 3 ıılitun 8 de) 

müna.sebetleron sağlanı suret- 1 
te itimada ve dostluğa dayan -
roa:kta berdevamdır.,, 

Churchill'iu nutlm 1 
Londra, 12 (a.a.) - Kralın 

nutkuna verilecek cevabın müza-, 
keresi esnasında söz alan M. 
Çörçil harbin ve sevkiilccyşin 
sık sık gözden gecirilmclerinin 
mahzurlarına dikkat nazarını 
cclbcttiktcn sonra "yakın ati-

Generalle biı li e 
altı yolcu ö dü 

Vichy, 12 (a.n.) - Ofi: Har
biye nazın general Htuıtzingerin 
hususi tayyaresi, Ga:ıd eyafolin
de Leviganda Breau yakınlarına 
düşmi.iştiir. Gt•neral 

Tayyure yolcutanndan alt.ısı\
kömür haline g('lntlştir. 

Frnnmz Airika.sında yaptlğl f • 
Hutdııger 

bir seyahatten dönmekte olnn 1 
general, Cczayirden bu sabah ----------------
Sabah sa.ı t 8,32 de ayrılnuştı. 

Tayyarede. nazımı yruıında ----------------
sivil husu3i kalom müdlirü J ın 
Lahusqtıif're ve emir 7.nbiti yüz
ba~ ı De H.oycre vardı. 

Ölenler arasında aynca pılot, 
tclsız mamuru ve nı:lZ.Mtı odn 
hizmetçisi bulunuyordu. 

hakkında herhangi bir tcfc'ülde Emniyet ve sulh garanti 
bulunmaktan hazcr ederim, de- edilınceye kadar Finler 
miştir. 

Ba.svekil bundan sonra Bitle- harp edecektir 
rin bir ay sü~fı.ttan sonra Mo. - ----- ------· 
kovanın bir kaç gün sonra düşe- Helsinki, 12 (a.a.) - Hariciye 
ccğine dair olan nutkukna t mas nam M. Witting, dün akşam Fin 
etmiş ve "susmanın ne kadar hükf.ımetinın Amerikan notasına 
iikilane bir hareket ota.cağını bu cevabını Amerikan elçisine tev-
da gösteriyor,. demiştir. i di etmıştir. 

Hazirandan ilkteşrine kadnr Nota menfi! 
batan gemilerin tonajları arasını Stoklıolm, 12 (a.a.) - Reu-
da mukayeseler yapan Çörçıl A- ter: 

Kara hareketlerine gelince, 
İngilizlerin "mr sene,, yi çok eh~ 
ven atlattıklarını ~tim etmek 
lfLzmn gelir. İngiliz kuvvetleri 
'Yunanista.nda kara harbine bir
ı:ız iştirak etti. Girid adll31Ilda e
peyce ça.rpıstı ve pek bcklenme
Yen bir nıuvn:ffı:üoycts:iz.J.iğe uğ
,;~. Irakta bir isyan çıktı. Fa
""~ bıınlıı.rın hiçbiri İngiliz or
dusunu sursacn.k ve büyillc bir 
Uarbc ın.ddcdileb''ecclc bir ımahi-

, binası, iç.ine girileıniyecek 
lk!adar harap olmuş. diğer ba
zı binalnrda dn hafif zarar
lar vıılrn=ı. gelmiştir. Hafif b!r 
kaç yaralıdan ba.şkn ni.ifus 
zayiat yoktur. 

Uhtı t.asam.ıfunda bulunan Me
sen-et oteliyle altındaki üç dük 
kirun, Ba.hçckapıda Rasimpaı
şa ve Fındıklıya.n han1annm bi
rer kı!mıını, Cağaloğlundaki e
vini, Yerebata.nda Sağlık Yur
du karşısındaki diğer hlanesini, 
Y edikulede bir a:hır mahallini vo 
bilcümle nukudunu to.allwm.tm
dan tayin edeceği kimselere tef
rik edeceği menafi lmriç olmak 
üzere tahsis etmek surotiyle 1&
tanbul ÜniversiOOshıe ve Da. 
rüşşa.fruaı.ya (Ya:rdıın tesisi) 
mı.mı altında bir tesis vücuda 
~ettnniştir. 

Çeviren : Behçet Safa 

meriknnı'l 1942 yılı için hazırla- Ii'inlandiyn hükfı.meti, Birleşık 
dır,ı ~emi inşaatı programının Amerıkanın son notasına verdi -
bu kayıpları telfıfi e<leeek mik - ği cevapda, Amerilra isteğini 
tarda olacağını, bu kayıplara mu kabulden imtina. etmiş ve mem-
1.abil düşmnnın son dört ay ar- leketin, yeni Rus hiicumlarına 
fında tonajı bir milyonı:ı. baliğ uğramak tehlikesine maruz kala 
olan ticaret gemilerinin bat.ırıl- cağını SÖ} kmiştir. 
dığını söylemiş ve sözlerine şöy- ··lılotan n hül&ası 

Zelzelenin mülhaka.t:Jt.::tk' te
sirleıi hnkkındn ma.llmıat bek
leillllc .te<lir. 

Doktor Ziya Günün bu te.si
~hı hasılat ve memıfiinde:n yüz
M 75 ıni Ünive "teye, Dariiş,cm;.. 
f kaya, yüzde 25 iıri de tn.llfı -
katına. ibırakmı. oln ı, ortaya 

( nu sayfa 8 Utun 6 da) 

çok meraklı e s ·· vük eyici o an 
üçüncü sahife e o uyunuz 

le d vam etmiştir: "Hükunı t Hclsinki 12 (a.a.) - Fin no
ı ··şter k bir uzuv gibi bır vah- tn.,.ının hill ı udur: "-, 
drt olarak duruyor. Şimdi} k"l- va ılhünc rn 
dar riyaset etmekle ;;ref b du Bırl· ı I 'lf'. · 

ğuın hic bir hükfımrtte vaz'f - kale i gıbı 1 
nin müste~nn. m·; cürtı do lyı-ı lunm ·nı 

(Sonu s:ıvfa 3 eUtun 4 de) (Sev 



Snyta : 2 

iyanet 
,.. .. -=ıı..:ıcm:::::ımm------------------,...a::a:.,...-=::ı-=...ıı~ 
.A.-:Simono -68- C".evircn: H. Cahid Yalç;n 

1 l ordunun kaı:makarl§lk 
)>ir e bulunduğuna bir çok 
ga.r rivayetler Pa.risde dola-

p :uyordu. 

içtimaını tertip etti. Fransızlar 
ve İngilizler, eger Finler 1l.1en 
talep edecek olurlarsa Sovyetler 
aleyhinde Finlandiya. harbine 
mtidn.faa etmeğc karar verdiler. 
Elli bin kişilik bir ordu Finlan
diyayn. gönderilmel\ üzere bir 
Fransız limanında toplandı. 

Da.ladier böyle zemini hazır
ladıktan sonra., gizli bir celsede 
pnr18.mentanun huzııruıın çıktı. 
Bu, harbin ilk gizli celsesi idi. 
Otuz bir saat sürdü. Sıfıra karşı 
535 alent itima.d reyi ile nihayet 
buldu. feclisdeki bütün partiler 
lchde rey vermişlerdi. 

E 

---~-

Bazı fıı·mcı ar 
cezalan ınldı 

YENİ SABAH .. 

Kahraman ordumuza k,ş hediyesi 

ardımse en ayanlar Cemi e · 
faa lyete geçiyor 

-----------·----------
Bu sene da a geniş mikyasta yardım 

tem ·n edebilece 
udutlamnızı J kahraman · :erimize 

yn.pllıw kıl bk hediye yanhııılarmın bn dah:ı. geniş 
ya ta yapılabilmesJ · in Ywdımse\"Cll yaııln.r 
10 ~ iti f · ete geçoecl..-tlr. 

Sorabilirmiyiz? ~l 
r --

Ta ı ebeden toplanan 
paralar nerelere 

sarfediliyor ? 

H er okulun bir jlmnas- ! 

tik salonu bulunur. 
Manrü idaresine Sağlı ve re~ 
mi bütçeden tahsisatını alan. 
her ihtiyacı Maarif Vekaleti 
tarafından temin edilen İs. 
tanbul Kız lisesinde, jimnas-
tik salonunun tanzim ve nokoo 
sanlannı ikmal etmek icin ta
lebeden ayda onar kurÜş t.op· 
lruunaktadır. Bu okulun ka~ 
talebesi bulunduğunu knt'i
y tle bilmiyoruz amma, her 

~--
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Yazan: Yaşar Nab 
•J,4 f 

B azı hastalıklar gib~ mevzu1annın da. 
duğuna inaııacağını g1!f:riı: 
sal mi istiyorsunuz? w c: ! ~ 
rifleri apnrtımanlar dıl"::nr il' 
halde bu türlü apartJlll defi' 
tlcfa bu yıl ortaya çıkJlll~t 
dir. Soğuldann bu l'l!...~dlğı 
bir şekilde erken ~ :..ı 
ileri sürülemez. Ha.lb~1 ş~ 
kadar ortada böyle bır ~ 
mevzuu yoktu. Yahut ~ J3;1 ~ 
gazetelere uksetm~·dilf ~ 
decek oldu, o gün bu~ ıta.l~ 
l{ı devam ediyor. öyle ~ ) -i 

ı- !iımento&ıl!rl Bergery ve 
La :ı. l grupları Bitlerle 
sulh • pmak yolundaki gayret
leri ara.:ında, Daladier'yi Rus -
yaya hnr J ilan etmesi için sıkış
tırdılar. llti mücadelenin, Fran
sız - Alman ve Rus - Fin müca
delelerinin, birden ızuhuru teh
likesi ile karşılaşacağını söyle
yince bu iki grup böyle bir ha
lin hakikatte Fransa. için bir fay 
da teskil edeceğini ısrar ile "ddia 
etti. ·ı harbin · leşmcsı d~ 
büyük nisbette bir bolşcviklik 1 
aleyhtarı ehli saHb vi.icude ge-1 
tirmek imkanını vereceğini dii
.şünüy rla.rdı. Bu suretle Jtalyo. 
i' • İspanya müttefılder tarafına 
geç ceklerdi. A vrupamn bir <;ok 
bitarnf devletlerinin ve Birleşik 
Ameril·anın da Fl·ansa tarafııı
da mUcadeleye i..:tirik etm eri· 
ne sebebiyet vermesi pek muhte· 
meldi. 

Teskin siyaseti t:ırafüı.rları
nın taarruzu §imdi )'U 1 'C1l' 
hayat buldu. l•'rnnsada en çok 
satan sabah gazetesi, Le Pet t 
Parisien, teskin siyasetçilcrinm 
tarafına geçmişti. Nal.ilerle bir 
anlaşma~ a varılmasının imkan
larına ımalarda. buh.h"lU) ordu. 
Sosyalist part:sinin vilayet ka· 
tiplerinin bir konferansı parti 
makinesinin teskin s~·aseti ta -
raftan Paul Faurc'in arkasında 

Şehrin bazı mmtakalnrmda 
görülen ekmek darlığı dün, alı
nan tedbirler neticesinde iale e
dilmiş ve ekmek tevziab normal 
hnle avdet etmişti!'.. Darlığın se
bebleri hakkında yapılan tahld
kat bazı fırıncılar tarafından. 
noksan ekmek çıkarılarak ke:ı:r 
dilerine verilen unltı.rdan bir 
:milrtarımn tasanııf ederek sat
mak maksadile ihdas olunduğu
.nu göstermistir. Bu tarzda hare
ket ettikleri görülen Beşiktaş 
Fatih ve Eminönü mmtakasın
daki bazı fırıncılar hakkında. 
:zabıt varakaları tutulmuş ve 
fırıncılar ccızalandınlmışbr. 

Cemiyet bu hususta geniş 
bir programh harekete geçme
ğe hazıı l::ınmaktadır. Halk tA.ra
flndan yapılacak yurdı.nıln.nn 
sür'atle kahraman Mehmetçik
lere cnşebilmeı:;i için Y rdımse
ven. Bayanb.r Cemiyeti, Kızı.lay
la teşr'.ki mesai edecektir. Öğ
rendiğim ~ göre bu sene 'B.Skcr
lerimiz için kışlık elbiselerden 
ba~a. c~aya tahvil olunmalk 
üzere pnra yardımı ve şeker gi
bi yiyecek maddeleri de kaıbul 

Sinema f yatlara 
ucuzlatılacak 

' halde orta ve lise kısmını 'ih
tiva ettiğine bakılırsa bine 
yuk1n mevcudu bulunması ih
timali kuvv t1idir. 

f erli np:ırtımanlar aleylıi.Ild 
lan menfi propagandnlıır ) 

1 den pek rağbette olan .bU r'l 
kenlerin gelecek sene wr~ 
lamo.rna.sından l::orkulUfd. b ., 86 

Gneral Weygand yakın §ark
t:ıki hazırlıkların milzakeresi 
için Parise çağırıldı. Finlandiya.
ya askeri müşavir sıfatile baş
ka bir Fransız generali gönde
rilmişti. Tayyarelerle tanklar 
Helsinkiye gönderilmek üzere 
gemilere yüklenilecek bir halde 
hnzır bulunduruluyordu. Üç ay 
1''rnnsız efkarı umuıniyesi F1n-
1erin Sovyet Rusyaya karşı har
bi .kazans.caklan yahut en az bir 
sene dayanacakları ümidine ka
pıldı. 

laamafih Mcbu.san Meclisin
de, sa:nsi.ırün talut:mmül edı!mez 
harekeltcri ve Daladier'nin pohti 
kacılarn mağrurane muamelele
rı dolayısile bir buhran çıktı. 
Başvekil parlamentoya onu bü
tün haklanndan mahnım etmek 
istemediğini beyun etmesi üzeri
ne buhranın zorlukla önüne ge
çilebildi. Bu teminat neticesın -
de 259 milyar fi anklık bir harp 
bütçesi kabul edildi. 

Senenin sonunda, bır İngiliz· 
tümeni Maginot ist.ilıkfımla.nn
da Fransız ku""·ctlcriııin birini 
aldı. İngiliz, askerlerine yılba· 
~nda hindili bir ziyafet verilclı. 
Bu bütün li'rnnsız h:ıtlnrmd.ı 
büyük bir memnuniyetsizlik do
ğurdu. Çünkü Fransız askerleri 
lngiliz nef crle.rinden daha az 
para almayı ve o kadar iyi gı
daya nail olmamayı hiç sevmez 
ı rdi. Bir Fransız piyadesi gün-
d takriben li.r penı ili 
neferi ise iki şilin alıyordu. 

Yem sene munaseb tıle Fran 
z yü k kumandanlığı Magı· 

not hat.tının üç ata çıkarılcug 
ve Belçika hududundan denize 
k11 r uzatıldığı yolund t.at
rnınkar beyanatta bulundu. 

Yeni sene İngiliz hükumetin
de bir dei!iyıklik ılc başladı. no 
re - Behslıa'ın y rine harbiye 
11€ :ıretine Olıvm E.u.n.lcy • .. -
rildi. Frnn z lı:ırbiye nezaretin
cie bir mıralay bana Fransız ge
nelkurmayının Hore - Belishanın 
azledilmesinden hiç de gayri 
memnun o madığını söylcdı. O 
b:lZI ıh ti} ar generalleri bertaraf 
etmek gıbi affolunmaz bir gü
nah işlenışti. 'Miralay mırıldan· 
dı: • 

- Görüyorsunuz, bizim ge
neralleı imiz de Y"rlerinc genç 
generallerin geh ıcsi fikrinden 
lı,c hoşlanmazlar. 

Siyasi mahfillcı de F'ransız 
yükse kumand. nbğı aleyhinde 
b r fırtna beliriyordu. Harbin 
sevk ve ıdaresindc Gamelinin 
kfilı d d enerjik olmama
sından şıkAy edıliyordu. Faz. 
la ihtiyatlı da,'Tanması ve hiç 
bir taarruzi harekete kalkma -
ma.sı tenkide maruz kalıyordu. 

,htemel halefi olarak, lilıs u
mumi valisi gen ral Nogul- in 
ismi ileri süriilüyordu. Bu sıra· 
da, :Belçika ile Holanda dolayı
sile yeni b0 r tehl.:.ıre · eti C -
melin'i kurtardı. l• at meclisde 
lci memnuniyetsizlik devam edi
yurdu. Koridorlar Daladicr'ye 
arıktan açığa muıu'1.Z idi. Parla
mentonun gizli bir celse akdet
mesi hakkındaki talep bir çok 
l:traftar .kaydediyordu. 

J anneney bana şöyle dedi: 
- Eğer Da.laclicr ayan mec

lisinde hafi b·r celsenin karşı· 
sma çıkarsa yüz rey alamaz. 

Bcrg ry ile La.val'in etrafında 
ki mal.filler mareşal Petain'in 
Daladi - yerine başvekilliğe ge
tirilmesini istcmcğe başladılar. 
lsrar ediyorlardı: "Yalnız bu 
JÜ..ı ük asker Fr.ansayı içiııd~ bu 
lunduğu bn müthLs z ten 
kurtarabilir.,, Onların idd. sına 
göre, Daladicr komünistleı c ve 
lngflizlcre karşı pek fazla t;cv
&ek ve yumuşak davranıyordu. 

Fnkat Daladier roukab·ı bir 
t:anrruz hazırladı. Evvela ko-
münist mesel s·ıe me:?!?Ul -na.1< 
ilYP...rc, meclisdc hususll b · , mi· 
t · il ctro.işti. Komi .. t-n 
ko Uni Herin r smi h · tlcr-
d n · 1 • e ti. 

Nih y t, l d r m · tt f kl 
· l r · y i bir 

bulunduğunu isba.t etti. 
Seferin nihayctlerinc doğnı, 

efkii.rı umumiye Fmlilcnn mag
lubiyetinc az çok bazırlruumş 
bulunuyordu . .Maamafih nncr 
:heuin hattının yarılmasından 
sonra Rusy ile Fınlandiya ara-

az·feleri başına 
zam nında oi uf yen 
be adiye emur~an 

a afın--n 
smda. su 11:1_ )~pılı~ıası hnberi me!? dan ceza andırıldı 
lckctin buyük bır kısmına mu
hiın bir siııpr.iz gibı göründü. . İstanbul Belediyesinde ve bele 
Gu.zetclc.r Finlerın mukavemeti dıye şubelerinde çalışan bazı 
muhtemel olduğunu fazla faz1n memurların vazifelerine geç ve 
temin etmişlerdi. D:ıladier meı!- hazan da mazeretsiz olat'nk hıç 
lisi yeni gizli bir celseye davet gelmedikleri yapılan şikayetlcr-

olunacaktır . 

İstanbul Belediyesi sinema fi
yatlarını tetkik etmektedir. Bu
nun sebebi sinema fiyatlarının 
yüksek görlilmesidir. Belediye. 
sinnma biletlerine zam olunan 
asker ailelerine yardım parası
nı, sinema sahiplerine yükliyc -
rek sinema biletlerinde tenzilat 
yapmayı düşünmektedir. 

ARBIN OOGURDUGU MESELELER 

D 

Her türlii ihtiyacın hilld1-
met büt<,>esinden temin edil
di !ini bildiğimiz bir resmi o
kulun aynca ayda yüz lirava 
yakın, belki de daha fazln ye
kün tutacak bu hususi pata 
topbma şekli doğru mudur? 
Acaba bu para taleberlen bu 
sene mi alınıyor. yoksa daha 
öncell'ri de toplanmış mıdır? 
M t p idaresi toplnnan bu 
paravı şimdiye kadar nereye 
sarf etmi~ir veya edecektir? 

Soı·abili!" miyiz ? 

Elettf rik idaresinin 
çok hayır!I 

etmeğe mecbur oldu. 1 cicn anlaşılmaktadır. 
Meclisdcn mağlup bir adam o- V~i ve Bcled_i.ye Reisi Doktor ----------=----------------

Jarak çıktı. Muhtelif ;paıtılcı e Lfı~ı Kırdar d~, :mbah mesı:J 
mensup üç yüz mebus onun le- sıu:-tınde belcd~y~nın . muhtelıf 
hinde rey vermekten miıstcnkif d:ııre ve şubelermı teftiş ederek 
davrandılar. Yalnız zro m bus memurlann vazifeleri başında! 

bir te ebbüsü 

kendisini tut:tu1ar ı bulunup bulunmadıklarını tah-

terbiye ve üstün techiza tile yalnız 

zaferin müjdecisi değil ••• 

---Jıııa:---

dare ameleye , 
sıcak ye.. ek e 
ek ek veriyor 
lsU:ı.nbul Belediyesi elekt.rik, j 

Tranway ve Tünel İşletmeleri U
mum Müdürlüğü amelenin t<-rfi
hini temin maksadile çok yerin. 
de bir karar vermiş ve dünden 
itibaren kararın tatbikine ba:;ı -

Fr.uısız haTbinln Uçüucü dev- k.ik etmi~ir. B~ tahkikat netice
resi Daladı 'nın ıstif ile ni- s:nde vazıfclcrı 00.Şında buluuan 
hnyct buldu. Hükumetini kur - bı. kaç memur ~~al c~znlan • 
tarmak içın Daladı r mılleti chnlnn~ ve kenclilcrıne bır daha 
Sovyet Rusya ile harl)ln ta ke- ~u şekılde hareket etmemeleri 

evamll bir sulhun da zaminidir 
----Yazan: 

--· En:ekli General Kemal Koçer 1--narına kadar gotürmiiştü. Fin • ıh~:w olunmuştur. . 
lanaiyaya gızlicc tayyare ve . ıger. ~~ Va.lı .ve Bele_
truık ynllamıştı. ı 'raıısız cerıhc- ":_ıye Reı:;ı bpt~ b<;ledi~c ve v~
s Je soru a buıılann yo Juoil lw~y~~ daıre. umırlerıne gonderdı
pck acı suretle hıs.c:edildi. Dala- gı . ır t:ı_mırnle muayyen saatte 
dier Fransız kavmini birbirın - vazıfelerı başında bulµnmayan 
den ay11an çukuru derinleştir - !Il;murlann ceZ!1landı:ıimal!Ln 
ml ti ıçın derh:ıl beledıye nynsetıne 

ş · bildirmelerini istemiştir. 

Halefi Paul Reynaud oldu. 
Fransız parliunento unun "Mi 

ki Mavz,, ı kendi saatinin çal -
nıasmı uzun mllddet beklemış
tı. O iktidar ve kabiliyet husu -
sunda .zengin bır hukukşimı.sı, 
meharetli bir parlamentocu idi. 
Bır çok kabinclere iştirak etmiş 
ti. 

Latin Amerikada hükümet 
erzakında.n çok para knzanm1~ 
olan zengin bir aileye mensup-ı 
tu. Kı boylu, çevik ve faaldi. 
Birdenbire sür'atli icraatta bu
lunan ateşli biı· adam hissini 
verirdi. Da.ima bir acele içjndc 
gibi görünürdü. Bir ere şöyle 
demişti! 

- Çabuk hareket etmdc mu
vnf.fükıyetin sıındır. 

--- -·-·· 
Şüpher öü 

Biçare çocukcağızın 
cesedi morgta ... 

Beyazıtt.a Kirazhvişne soka
ğında 50 numaralı evde oturan 
Aşir isimli bir zatın dört yaşın-' 
daki oğlu İsmail dün ölmü11, fa
kat bu ölüm şüpheli göriildilğiln
den çocuğun cesedi morga kaldı
nlmışbr. 

Her ne kadar, 1smaile bir kao 
gün evvel, meçhul bir arabanın 
çarptığı söylenmişse de, bu işin 
o zaman zabıtaya intikal etme
mesi nazarı dikkati celbetmiş
tir. 

Morgun vereceği rapordan bu 
ölümün ne şe}dlde meydana. gel
diği anlaşılacaktır. 

B ugtlnkü bidirenin bir mi-
de meselesi ( fagcns'a.

che) olduğunu iddia edenlcrwr
clır. Versay diktıatının yarattı
ğı hoyrat duıımıun bir harbe 
sürükleyeceğini anlamak için 
ideoloji ilıtilü.nınnı incelemek 
de yeterdi. Fakat, hakikat şu
dur tki, harbi bir manzumenin 
zarı körüklemiştir . 

Çörçil, son nutkunda: "hatıra.
~ ve geçirdiğimiz imti
hanlardan ders e.k'lık!.,, diyor. 

Büyük harbin ~lipleri, artik 
bir huzur ve rcfö..h devrinin 'baş 
ladığuıa inannUŞln.rdı. ''Silfıhsız· 
lanma,, iı.vnzclcri vakit vakit 
yükseliyor, bazı mes'ut mcmle
lketierde işsizler de ikdar edili
yordu. 

İstikbal lr.ut>i beslenmeyinc • 
ce, görülecek i.~ de azalmış ol
duğu sa.nılıyordu. Büyük llall> 
.t,e lbu!ırnnh "W%iyeti kar§ıla. -
ma:k m:ıksa.diyle açılını.~ bir çdk 
<ln.rüssınaıalania.n bir kaçını se
yahatiıni!l.de bire gösterenler, 
devamlı bir sulhun mtlyesser 
olduğunu za;nnodiyorln:rch. Do-

KüçUk ndrunlnrın ekseriya 
azim ve karar sahıbi oldukları 
görülmüştür. Rcynaud boyunun' 
kısalığını hırsıcühının bUyüklu-

ğü ile telifi ediyordu. Kiıfj <lere- m 1 n şe ke rı·' cede tanınmış olduğu için uzun ,#ft-==-=-
uzadıya tavsifine hacet yoktur. 
Hiç şüphesiz ki ynptı~'l seyahat •• •• f 
Icr ona çok şeyler öğretmiştir. 1 U .,.._ ...... 
Müteaddid defolar da dünya et- • 1 

rafında dolaşmıştır. Mazide bir Ostta Sa DUDUD odasına kadın alan 
kaç sene siyaset füeminde katı 
bir rol oynamış olan memleket~ or ak, "o be im gön ü,mün s ltanıdır' 

n.izlcrde hakimiyet, cihan emmi- lanmıştır. 
yetini kii.fildir ve den.iz siliı.hlnn 1dare, amelesinc Silahdarağa 
çapmı kayd altma. a.lmak da bir ve Şişli elektrik fabrikalannda 
garantidir, eliyorlardı!· sıcak öğle yemeği vennelcte ve 

Cihana nizam veren Versayda yemek yemesine imkftn olmay·rn 
açüa.n bir kursta, A vrupanın he diğer amelelere de her akşam 
men bütün ufak memleketlerini birer ekmek tvzi etmektt-dir. 
temsil ed.mler göre çarpıyordu. var Beled. R · · 
Bu e:.sfıde mesai, ümid verıci idi. ı ve ıye cısı Doktor 

1 

Lfıtfi Kırdar dün öğle üzeri Si-
Bir membadan feyiz ve ilham raı ~ 
Wuu)'<>rdu. Ve bu tesaniid, kuv- ıtaroğa ve Şişli fabrikalarına 
vet ve itimat bahşediyordu. gid rek ameleye yapılan ycm!:'k 

Her küçük memleket de vnrlı- tev7jatJnı görmllş ve idareyi hu 
ğmı ıkorumı" özeniyordu. Or- güzel teşebbüsünden dolayı teb-

., rik etmiştir. dular ,nsrileştirilmişti ve mü- ~..,....-=-_,,,,....., ______ _ 
kcllefiyet, son ere vanncıya k.a· 
<tar- silih başına cclbedebili:rdi. 
Ancak, jeopolitik vaziyet, mak
sada elvermiyordu. Alman.ya
nın bir tekaddümü de kuvvetle
rini heriıangi bir cepheye my
dnmakta kolaylıkl .elde etme
sinde idi. 

Harbi mes'ut neticeye iyaal 
etmek için en bUy.ü'.k fedaJkar
lığa katlanan memleketler bti
yü k harp gıı. feci bir aikırun 
kmılı izleri de silinmamiş iken, 
hattfı. askeri mecburiyeti de 
kabul et:mome!k, kura ve hava 
ordularıru ihmal otmek gafleti 
göstermiŞ!erdi. Başvcldlin: ''E
ğer biraz basiret ve sebat sah ıbi 1 
ols:ıydık, bugün bu w.ziyot1e 
karşı.la.~ mecburiyetinde as
la kalmıvacaktırk,, yolundaki 
teJımilıi kaçırılmış fırsa.tlaz-a 
işarettir. 

Asri bir ordu milkcnunel ta
lim ve terbiyesi vo üstün toohi-

zatiyle yalnız 
0

za.ferin müjdeci
si değil, fn:kat devam11 bir snl· 
hwı da z:ınrlnidir 

!stik'b~ harbini trazaroe dö 
killen alın teri hazırlar. Bir 
momleketin varlığını sA.yile ölç
:me'k ve narbi teknik 4-'1.ldretie 
ka.znnm:dt mümk'iizY.iUr, deyen
l , ôtedanberi har.bin :;>ara iıle 
yamlabileceğine dair bc:..ıanoo 
kan3liileri silmiş gibidirler. 

Kntik va.ziycllertle bir mılle
tin ~"a.Şalnak azmi bil.imdir. 

Evet, hayat yolları denizler -
den geçer ve denizler kUre par
çalaıını ayınr ve bağlarlar. Hiı
kiın armadalar, denizlerde emni
yet havası yaratır. Fa.kr:ıt, bu
güntkü harp, eski dÜ!nya için ve 
onun etrafında cereyan ediyor . 
Ufa'k denizlerdeki hayat damar
l:a.n da tehlikeye düştüğüne şı._ 
hidiz. Bir vakitler, ufak bir su
-d:ı geçilemeyen bir ım;idrun~ 

(Sonu sayfn 4 ailtun 4 de) 

lerin hepsini ziyaret etmiştir. 
Su gibi İngilizce ve !İspanyolca ona arışamaz" diyor U ( -.. 
konuşur. - Ne Şamm eck 1, ne Arabın bur değı1im. Sen benlm Fatusuma 1 s s ' 1 "" 1 • Hayatı kolay bir muvafiaki- yuzü, diyordu Lllnct olsun senin nğuı aıacnk kadar olm dm. o bo- es ~0 at :a arJDlll Jffitiha 
yetler silsilesinden terekküp e- arkadaşlıL'UUI •.• Guya b:ına dosUılk nim gönlumün tncı, knlbtmln suı-

1 
der. Bir hukukşinaslar konfo • ettin! istem nı efendım, ıstcmem. tanı-. Kimse knrışamaz ona ... 
ransında ilk defa olarak kUrsü- Sennayc de i tcmcm, pul da lst&- Aralarına girmesclcrdi, milnaka-
ye çıktığı zaman, Paris barosu- mem. Ben .san : <lkimız blr olalım ı;.ı ne başlayan kovgn, b~ka şekil 
nun icrai kii.tipliğine ~tihap c- da Bcyo lwıd.ı bir lostra salonu n- alacakh. Birinci ortak hiddetini 
dilmiştir. çnlım dediysem, du .ktınuı ust\İnde ycnimıyordu. Dl lerlıü ı;:ıcırdatıyot', 

Mebusan mecJisindc Pnris bor ki odayı randevu ycrı holinc ıteti- öfke ile soluyordu: 
sa dairesini temri1 ediyordu. relim demedim yn. Benim §CI'cfim, - GönlQnün tacı, kıılblnln suı-
Maliye işlerinde muktedir bir nıımusum var. Zaten söylcml:ılcr- tanı ısc, nl ı:ötllr c!cndlm. Btıruı ne? 
teknikçi olarak tanınıyordu. di. Ev ev Ustüne olmaz, ortnk işten Beraber dukkftn açtıysak günaha 
Parlamentoda mutediller sırasın de hn:>," çıkmaz dıyc_. Ne adam- girmedik ya! Ammn 14! bel 
da yani Sağ ccnahda oturdu. mıssın yahu! 1stcmcm nrtık iste- Aşık Ali Demir, daha fazla din-
Clemenccau'nun onun hakkında- mcm. Ne Şamm şckcrl, ne Arabuı lemcdl: 
ki sözü duyulunca, siyasi haya- yüzü... - Ne yaparsan yap. dedi. tez-
tı temin edilmi'J demekti. Clc- Gözleri yemden oynamış, snçl rı gtıhın da, dııkkAnın da, odan da 
mencerı.u: "Bu küçük sivri sinek dımdik olmus, kolları sıvalı, Ustn b asuıda parçalansın. 
iyı· ısırıyor,, demişti. bası boyn kokan delikanlı, kara O, ıozden kaybolduktruı aoora 

Onun zengin kabiliyet ve ik- ellerinde tuttuı:;u fırça ile lstıdayı iddiacı anlatmaya başladı: 
tidarı sadece bir teknikçi olma- scllıyor ve bn~nyordu. 

81 
itibarile mabfüıd kalıyordu. öburkü -halinden belli!- Pek -Dukktın açtık, para kazanalım 

Hiç bir kimse bu meseleyi onun mrııum değil. Fakat yavuz hırsız dedik. Sen tut, ben yokken aynk-

g
ibi tahlil edip te bütün bh.riz ev sahlhlni bastırır knbı1indcn hlo kabılııruıı boyatmaya elen yosma 

r. da k Im Sert t k -" llc anl~. Yukarı nl Bu olur n 
noktalarını mevdana çıkaramaz. n~c:ı a ıyor. ve o wıy-

., lil Allah aşkına ••. Gl>TSeydlm kolaydı. 
Fakat o bir teknikçiden rı~Jrn.: yor: 
bir şey değildi. Halit kendisine, - Ne oıı:nus sı."lki.- Ben de pııt- Fırçayı kafasına lndlrdl!lm gfb.l 

itimad edebilecek, inanabılecek 1 ronum. DukkAnda dn odada a derdimi pekiild nnlntırdmı. 
bir adam istiyordu. Battfı. beln k ı. ıkkım var. Amma ben. odaya yat Nefesi tıkandı ve: 
ol&ı bile kuru bir h pçı i<>.t ~ i ruz çıkmamı.. da blr kadınla cık>- - Hayır, hayır, dcdL Vermcll-
ıniyordu. Halkın istcd. !i n<b- r'ltSJm. Ne ol c:ık sanki ... Ne ~ y1m bu lı: dayı_ Onan bnBUlda 
ce bir pro ramın t ··. no ta- andını? <a ~ nnlıınuyorum, kavak yeli csl,}orsa bana ııel Kııl-
lannı rn .. ren bir art.mı d ~ildi. 1 b~ 200 lirruntn Oz.Ct'ine ya- btntn sultanına benim dilkkAıw;ıı 
0 

un insani e ·al mw·•ara- beni çıkarmak isUyorsun. Fakat SSrl\Y olamaz. Knt'lyen, kat'iyen.. 
1 ını .. rme ini de b len bıı a-ı a!ilc- Ben öyle zora aclcıncm. Ellnin tmıile alnındaki teri sn. 
danuJ\. (Arkn 1 \ I " ye de hesap vcımc!a meo- &ile ;y(lrüdil Q\W. 

Dün imtihana giren San'atk&rlardarı bir grnp 

Dihı İst~ıbnl Esnaf Ocmiyetl r·nc1e, bundan ay 
C\'VoJ yapılım imtilınııa lx:ızı l "' f . drla dyj& -,. ....... ~-c-
~00 l~'lr ses san'atliannın l :q:ııhnıştır. 

'!"er tu.n:ı.f tan • f ~ bilgileri oks: n IAlllllmlll 
. i bJr kurs açın• ~ lmrnr 
l l to geçmesi içln gelen 

urs aynı f() ~ nçr•ı.-
1 den 16 ders 

l 

böyle çalakalem tenkid e "'tz 
nr.nlar kaloriferli apartJJ11U 
büylık bir faydasını un 

1 
) 

lar. Hizmetçi bulmak k0~ 
1yı hizmetçiler soba "~. 
dcrdindea kurtulmak ıçın nıV 
dileriııin böyle bir ap:ırtı 
oturmasını şart koşuyor~9f ~ 
Hoş, şimdi, 'kaloriferlı ~ 

man sakinlerinir. a.sıl d led 
halledilmiş bulunuyor. ~ 1' 
yenin verdiği karara gö.ı;: ı:ı 
riferlcrin ya.kılması artılt tJ1' 
kavelelerdc tcsbit cdiJCJl 1' 
göre değil, havanııı sıcnltll ~ I;:'.' 
soğukluğuna göre nyııJ' ~d 
cclaniş. ..ı ı..:_e.ı 

~.... .:"-l'İi 
Peki amma, havanın SO." JJeO' 

ğunu tayin etmek için öiçil -..;,n· 
laca.k? diyeceksiniz. veril~-ı; k 
mı göre günün sıcaklı~ ' ~ .... 
tisl 1 O deı eceden a.Şll~ ·;, 
şünce kaloriferler ynJOll:J 
Gbrdünüz mü basit ,·e ,pP' 
tedbiri! 

Bır günün sıcaklık .~ tıv. 
nasıl alınır? O günü te~~ 
24 saat zarfında termonıı; $ 
gösterdiği rakamlar ceın v~ 
dı m ktaıma taksim ecli1JIJ ~ 
ı c. ıe. Yani bu vasati ancı 
giın geçtikten sonra belli ol 

Şır ıdı, işi gücü olmayan 8e 
man sakini, elinde terJllO~ ~ 
sabahtan akşama kadar ... ıı ı ttte 
gö rdiği rakamları toplall... 'l. 

rn l!,ul olat: ı • -0ııuııtl 1•1, ltr. 
çıl cak, b r de bakaca.k " 
sati 7 . Hemen apar an l 
binin yakasına yapışacak: 
ret, dünkü günün sıcaJ.:lı15._A1 
tisi ondan aşa,ğı düştü. ~ ~ 
yenin kararı mucibınce 1'3 İ' v ~ 
ferleri yakman h!ap cdcrd · ~ 
den yalonadın ?,, 

Muhntabının, müstehr.ı 
gülüşle şu cevabı verec<." ~· 1 

dıden işitir gibi olüyornıu: 
- Ayol, ben falcı u ı~ı . ı 

bir günlin sıcaklık vasatı. 
t •tn.cağıııı daha sa.bahuu1 k · 
deyim. 
~~ 

Düştu, ağır yaıa· 
lana a ö 

Beşiktaşta Köy0 çinde J{( 

brujı sokak 3i numaralı e 
ran Akif isimli bir sahıs ~· 
pnşn cnnıisi önü."lden geÇ r 
ayağı kaldırımlara takılını"' 

ri cebinde olduğu .için düse! 
başını koruyamadığından 3 

surette yn:ralnnmı~tır. 
Bir imdadı sıhhi otomob ı· 

Beyoğlu hastalıaneshıe ıcnıdıı1 
lan Akif, fazla kaı. 'Zayi etti 
de: biraz r.o-•• ra ölmü.-:;t~~r. 

Cesedi ndliye c.ıoktonı Hıl<I' 
Tümür mc .. yPne eLrni;, ccfı 
rul: kLt .,.rrmi9 tir. 
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* ~(Ca.Wina) tayyarelerinin sa-
ıı... __ rn~dafaa kumandanlığının 
:~ne :vcrilmcleri Naziler.e pelı 1 
::-alıya. mal olmuştur. Düşrna

ticarot gemi kafileleri, ıhn.rp 
~ileri ve denizalbla.nn':ı daimi 
~ttc gö?..etlenip, takip edilip 

tı;, ~ ediliyor. Orta çarkta 
1 Cl?naha~) tayynreleri mlite
~ vaiifeler ıifa etmelrtedir
~·. Herkesçe pek bilinmiyeıı 
c~felerinden biri, İngiltere sa
~ erine ya.kl'&Ş8ın gemi ıknfilele
~ "~ uçup bunl.ıı.ra refakat me
~t-luğu ya.pmnktadır. Bir 
~ • <Hur-r:icane) tayyarelerl ili> 
~tliktc refakat vazifelerini ynp
h.~ları bir anda. müdafaasına 
.:'l'?nur edildikleri bir gemi kn
~ne taarruz etmeğe -çabşan 
~ '· (Jun'kers - 87) ve {!;1es
k·~hmitt :W9) tfoo'are tesek· 
~IUleri ile karşı.Jaşmışlar.dı. .Bir 
~ lice olarak Almanların altı 
fyare zayi ettikleri .zannedil· 

~ 

en mebus arın 
~ 

abra n ta:'ziz 
edildi 

....----

ıl 
i e 

Mim Şef, Başvekil ve Hariciy,e Vekilimızle Sovyet 
erkanı arasımla telgraflar teati etl-!tdi 

A:ıilaua, 12 '(~) - fllrtşin !f}Jtifülinln yıl.dönümü miiımB& 
betbi~ Oümhnrreisi hmet önü ile Sovye'tter Birliği Yüksek 
~'et l\-iOOlisi R~ Dmım Misi 1. Kalhıln a.nısmll:a teb:rilı 
ve~ tdgrnfhn teati ~. 

* A.ıilm.Ta, 12 ~:ı.:n..) !l1rmşıin ilrb.1filiııin ,yıldönUmü miirese-
~ Doktor Be1ik Saydam e SovyofleJ' Birliği 
Balk omiseneli H~ ielSi M. 'Staliıı arasında umıik ve te
~'\ir ~'flıı.n "batı edilnüştir. 

General De u le 
radyo da nutuk 

söyi di 
Londra, 12 (n.a.) - Mütare

kenin yıldönilmü müna...~e 
radyoda. bir mıtuk ıirad eden ge
neral De Gaulle, şOyle demiştir: 
·~ Frnnsa ıztırabın

dan daha. uzağa bakmış ve dü.!r 
ma.nın iyi ve lmlıı:aman müttc
tcdir ola.madlğını görmüştür. 
fikimiz İngiltereyi yenmeğe muk 

Anlmra. 2 (a..a.) tıkteşr:n i ·ı; "nhı yıldöııümü mü - Fransa muazzam .Rus cephesin-
b9'liJle, ll rici~?e Vclr1U Şipnii ~'9ğlu ile Sovyetlcr Birliği de Alman ordularının her yerde 
nanciyc Halk oıillseri Td. Molotof nrn.smda t.ebıik ve teşck- aurdurulmuş olduğunu da gör-
1mr te1grnl1nn tenli edilıni5fir. müştiir. Fransa Amerikanın a-

dım adım muharebe m~ydn.nlan-/"..... h 1 r- ruı. doğru ilcr1ediğini <le görmüş. 
ta , ,._,.,,..., ~ tiir.,. 

------- Oemeneeau büvük 11 son-

( A ji : TUR.:JANSt<İ) 
Mbrıiıı<lo en glıze1 u.Şk ronınıila.rrm yn.5ay:ı.roklarCiır. Vazife re:f Vfl Aşk amsmth. miica 

ds eden bir adam.. ) "itüo f,. itı:kfi.rlü&ı.ra 'U\l'lk bir Jcııaın •.• Bir ·~fü;peıo ı 1; Veriminizi ev-
\."t'laon tedarik cdiuiz. Tclcfoıı.:40S8 

fi:ınn~ Engizisyon Demnm En Korlmn_ç. Cinuyctlc.ri n, Dclllizicrln F..sra.r 
ti -Bin.bir \'ak'a . Ziıı..1--"--....a... ~ ---·~.:-=-~-En ·· --a.. --'--w:a.uıu..1 uııw.ı. 9n .uı.cuu.ıı.w yun l'ODlıaı.u.u .ı ya.ı:µım,n.. 
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KÇE 

VENEDIK 1 l 
A.Şlu - İhtişamı - Esr.arı - eyecanile 
Bütün Jrnlbleri titreten... Bütün Gönüllen F-etiıeden Senenin 

lLK StJPER ÜRKÇE lR. 

Bu $abes r Btı akşam L A L E Sinemasında 
Lüffep - : pek az kalan numaralı yerlerin evvelden kapatllması 

ir yanardağ 
ifaa başladı 

VARIN AKŞAM 

teşrin a'ksamı scvincten sarlıoş 
olan halk sizi 'hararetle alluşlar
..ken siz söylenecek yegane oozle
r.:i söy1ediı:ıiz, "Yasasın F:ransa,, 
-diy.c ;ooğırdınız. 'Fakat siz boş 
yere bağırmadınız. Fransa yaşı-
" caktır." ___ ,.il«:---

SINEMASjNOA 

tisllkıimı... , ·e nmsiki.... Operet.. 
diif -Odileıı eğfo.noolu • 

. ro nle: 

Ll7.Zt iW ALD.. iiLl.ER - llIF.ıOL'INGEN 

11u.<n'1ri: 15 inci Zafer scnei 

rica olunur. Telefon: 43595 rm~lil&'lı::m:Dll-mi!l:ıfiV liei::iıiil:'S!aarin!m:'ii:I 

ğına göre 'köpeğin ona ait oldu
ğu &rla.şWyardu. 

Bu dar ve bozuk yoklan bir 
otomobil geçerek hepsini bir ke
mı.ra çe'kilmeğe mecbur edince 
Şev!ket genç !kadının bir metre 
arimsından: 

- Vah, vah .. Çorabınıza. Ça.· 
.ımur .sıçradı. .. 

iye seslendi.. Genç kndın ar
!m.sına lb:ılktı.. Ş vket başını e
ğerek ilmihnın sağ bacağına •ba
ktvordu. Kadın durdu. Eğilentt 
~bını gözden geçirdi. Bir 
eey göromey.ince etekliğini d~ 
ilttı:pağma kadar çekerek baıkın
dı .. 

Geme •birşey g1arcm.eyi:noe :ır
bsında duran ve gözlerhıi ba
caklarmda.n. ıa.yırmıyan Şevke
te: 

- Bir 60Y Yok dedi. 
- Bir şey yök mu? ı Beliti ö-

t.cld çorabmıza sıçramıştır. 
Kadm sol ~Nmı da muar 

vene ettikteJl sonra ayni d · tkat
le gözlerln1 'baca!klarmdın·ayır

:yan Sev tc rs ter:: b1ktı 
dev etti. Şevard 

- Demek çamurm~ 
Fakat bu Jradar bozuk bir yol
dan, bir ot.amobil geçince s -
,ya'hllirdi ya.. lşte bu ilıü:nal 
b;~ dünyada gormefilğim iki 
güzel baC' ğı. bir dri!kı'Kacık sey
n:t:mclr ~ v.erdi_ 

Ka.dın adımlannı sıklaştır -
mıştı.. Eilçfrk öpeği :ride 
hym', Şc\•ketin yanın:h y.i' ü~;:r 
du. Ha.ttil. Şevketin po.ç3lanna 
6ilriinil.vor., ~ s::çra:ınıyn. 
çalışıyorcbi. Şevket; 

- Allll1n ne ma.s!!"'ara 
bu.. N .. ! k'" y • 

nımef enni 1 •• Gel baka~ 
yn.r nuıhluk.. 

so.n defa bu güzel kadın vücudu 
lho'llM>T"l\-ıT, öndü. Y«mşa SJ.ıp-

AIJah :canım alsm da 
yerine yenisini halketsln 

--0-

1 
Yazan: A. C. SARAÇOÔU 

E -eskiden ıne.mımtten anll\ 
mıynn, ihtara. omuz sil 

ken, cezaya aldırmayan iaYlıfll 
bftn .zümresi mensuptan Yalıt· 
silkmek şartile.: 

- Allah iSlfılı eylesin!.. cüm 
!esile .anılırlardı. 

Yine burilardmı birisinin zik4 
ricemili (!) geçerken: 

- .Allah ıslRh eylesin!. nııka 
ratını işitip :sinirlenen likırdıSI 'I 
m esi~ bir bo6boğaz: 

- Yahu neden ~slalı eylesin; 
diyorsunuz? Alliı.h canını aı,ı 
sın da ynidcn hallr .etsin!. diyi 
Diye çıkışmış.... 

* İstanbul lı:ı.şc Müc:lürlüğüntin 
~onsıw işitince, tabii tcşbihde 
ı.at:a olmaz, yuka:rıda.ki fıkrayı 

.hıı.tırla.dıh. Viı.kın ibu teşlt"liit 
bozup J..-urma .işlerinde de gene 
ısz çok zarar göreceği.mu tabii
dir_ Zira h r yeni tesclddll mut
laka lbir cemilik devresi goçire
ııeektir. üi.kin; 

-Zarar.ın neresinden dönülse 
dkfudır ! düsturu da her zaman 
jçin doğruluğunu muhafaza cde
gelmistir. 

Bedia Messabni -
ır .. tı::ır i K& .ni 

Ti.ırkçe W:7.lil ve Ar.cu>ıca ıµırkıh 

1 - !trnt ] fırlma 
U iden .itibaren dctruı\ı:lı mntinelcr 

nunıa gımu alQ;al'l!l 

alaka göstereın. gence sı.ını t 13S
umı1."'ta.n ı;azgcçecekü. 

Kö paStırmala...., -bitirdi .• 
vket omın zincirini yalmlıa.

ıınıştı. n:ü:ı. ir hayli belc1edi.. 
e "' en çar&, ne giden.. Sute-

nızisi 'Sdkağına. do~Tn yürudü. 
onr.a Firux:ığaya saptı. Artık 
b.mmı doym-.an ve p:ıstmna 
kokusu alnuya.n kö :ıt meni 
lmp dkmış gFbı çekiyor, .ka
çrp .kurtulmak !Stiyorlhı. Şev-

e
p-



r 
- On:a sıkı bir çWga:r e.tma.-

ll;JD be!. 
- Hf'le sırası gelir .• 
Dedi.. Fa.kat hepsi de 4>ir sı

mıcya mağlup olmuşlardı.. Arla.l.ı 
kendi drendini yiyordu. Yaşar da 
mWıcup olmu~ Ağrr ~bir 
pehlivan olan Yapr, yemlir ~ 
nfunez meydan yertm ~gibi 
bırakıp gi1mişt.L 

He el . sanki Ul) ~ rg ecı, .;ı,,;;.a_ 
m bir sıra.ya yener ada:m. "'"'har-

miş gibi sakin bir tav:trla. oldu-
~yere gitti. Hayrebobıiula:r o
nu. !lru~ ~ardı. Her 
geleci, Çoıiu gt:eşinden GOOra 

6üsbütün nam dı:mştı. Lft.f de
fi'l, K<>ea Yusuftan başka. bU
tün ba'" n<'hlivanJan mraya çek 
mış ve yenmişti. 

* r Arad.uı epeyce geçti. ]{.avala 
W) leri ve ağn.l:ırı büyük bir gü
rc-ş tPrt.ip ettiler. Bu, güreşe 
Koca Yusufla Hergeleciyi davot 
ettiler. Hergeleci, Koca Yusuf 
t.: r:ı.ft.vlxrı va.!"dı. Bnnlar iki 
J> .. rti olmuşb.rdı. Kavıa.lalıların 
yaı ısı KO<!a Yusufu tutuyor
du. Yansı da Hergeleciyi. 

Yu ruf - Hergeleci güreşi baş
b b:ışına bir müsa:r:ı.a olacaktı .. 
Ru ~~in beyler ve ağalar 
~ u?. 'lltın I:oymuşlardı. Bir de 
tay .. Bu hediyeler büyük olma.k
la beraber en 7jyade büyük olan 
ik. peliva:nın karşılaşması idi. 

Hergeleci, Koca Yusufu da 
yenerse o vakit 'lüdriye baş
Jl livanlığı ii7.erine a1nuş ola
<·;ı t:J. Yani, Aliçodan ve Çoh.k 
).'- >lladan sonra Hergeleci ba.'ı 
J* ıliva nolacakt.ı. 

Ç o 1 a k Molla., .A.Oalıyı 
.Y'"ı.mişti. Hem de üstüste.. Ko
"a Yuaufu da Raım.i güreşinde 
ııc•ık düşiiı·.uı Ü~"İÜ. 

Hf"ı-geleci de ortada buhınan 
b'a.c.:-nehliva.nlt.u'ln hePSini yen -
mıo.;~·. Ortada bir Koca Yusuf 
icalmıştı. FNvelce de yav;d.ığmı 
v~.hile Heı gclccinin Koca Yu
sufla bir giıreşi vardı. Altı saat-
1.<>n fMJa gtireştikleri halde bir
bırlerini mağllıp edememişlerdi. 
Bu sebeple Kavıa.la giire§i fev5ca.
lade enteresandı. 

Hergeleci, l\'ıoca. Yusuna gü
r<-.şınck için can abyordu. Yu..,uf 
hiç bir vakit Hergelecidaıı kork
mazdı. Fakat Hergelecinin oy
tuık aürcşi onu yıldmyordu. 
Koca Yusuf Rüsteıni ye:nrnı.şti. 
I<'ıJmt zorla, boyund.urıdi:la bo
ğa boğa yenmişti. Koca Y·1Huf 
hasunları usta olur da yecemez.-

1 
se, boyundurukla boğa boğa 7,or
la mağlUp ederdi. 

Fakat ışin gwibi Yusuf, A- ı 
da.l.ıyı yenemem.işti. Bir kere 
Kıriroın:arda bozuk dUşiinnüştU. 1 
Lakin bu güreş kavgalı netice--' 
lendiğindon sa.yıkmamıştı. Oldu, 
olmadı taraftarları bir'birle:rine 
ginmişlerd.i • 

Yusufla, Hergeleci öllinciye 
kadar ·birbirleriyle çarpışmışlar
dır. Tam benim bildığim ve 
tesbit ettiğim on bir güreşleri 
vardır. Bu güreşlerin başlıcala
rı b?r kaC' t:rnedir. Bunla.n da 
mra.qiyle ya.z.ır, ;; rn.. li:n eon ve 
cmiithi:ı:ı giirc'Aleri Pa~ olı:ıwş
tur. 

Yu~Jf oyıınhaz.lık itıöa.riyle 
Hcrgcl 'den ,ı • ğı idi. Hergele
<''lll!l u ,t L...,ııı . oyunb::12.lığına., 
akasma k rn koyamazdı. Fa
h ıt çok acı km (''li ve darplı bir 
•'Chlivan olduı'.:111 il' n kn"a.<>ıya gü
reş yap.3rdı. \' c·. Hergcleciye 
Suı c;ı y. ptığı kı .. sıya gürcşlor
dı muvaffak olı u~u. 

• usufllll tkır·ı .. ıyn gltreştiği 
nı "·1ffakıyetlerJı1in yegane mü
nı yyiz hassası hasmına yenil
meyip güreşlerini da.ima ~ 
bere götü.rnıesidir. Her ikisine 
d Allah gani rahmet eylesin. 

H rgeleci, bütUn giireqlerinde 
Yumfu, bo, ve açık :culamn
ım. tı. Yusuf da, Herge?eciye 
lb ı sey yapa.maınıştı. 

Bir çok kereler yBZmaktAn ve 
si.ıyleımelcten çekiruneım.. Koca 
Yusufa., Hergeleciyi sord:uklan 
zaman şöyle dermiş .. 

- Pehlivandır .. Eğer Alııh <>
na bu yaradılışı. ile bcra:be.r on 
beş yi.mı.i ol~ daha vermiş ol
saydı, hiç !c.fın2'e karşısına duna.
mavll.. 

Y.-._suft!'J., Her::;eleci için söy
lediği llPZ rozler de v:ardır: 

- · Hcrgeb•.i, alta dil~.ü mü 
üzerine gitmemelidir.. Alt.çılı
tı i.istçt.Iiil,":-\.inJ.Pn daha tc-Jılike
fülir.. H6-!'geleci, alta dii.'lt.üğü 
,...,'Unan, be. ı iizerine gitmsın. 
vünk."ii o, eh.ser pcblivnnları alt
tan yı:mer •• 

Koca Yu:uıf, He.rgeleciyi al
tına aldığı za:nıaıı yahut H~ 
~eci alta dustü~-ti. va dt, aya-
~ vurur ve so f"nıniş: 

- .A:yağa ık..,J 
H~cıocı. aıa..-· 

kabeleed~: 
e mu-

- Da!l::ı:aı ı e ~yorsuı? l"]te 
altaı dil.,.oti-i'k..! 

Yl.C:>lı!', gii.lııirek; 
- 1' ~.<'.r.lt..:nı A.yağn .kalk!. 
Dcı.~riş.. YUS'Jfuıı dilşünccs:i 

d.oğ.?'.t.. u~ alttan 
Y·~diğ-1 pcl-~v ıtlaJ: ÇO'ktur. Hep 
luJı,:Kk yenrrdi. Kc,.ca Adalıyı 
b~ ~r :\ :uı kıl~yle yenmi5ti
Y a..~v dJ., bi_· ıa.ra kılçığiyle y& 
nihnlşti. 

~DYO PRO~RA~ı--: SPOR= 
13 fk. Teşdn 1941 lstanbul mekteplerinin 

7.30 Progrc.m 19.15 Dans 'spor bayramı 

... 4--'; - •• · • .... . . - . . . . ·. ., 

HUJ:asa.; KaıvaJ.a. güreşine baş '1.33 Hafif Müziği İstanbul Maarif ~füdüriyeli-
pehliva oola.rak yalnız Herge- program pıogr:mu nin bu sene mektepler arasında-
leci ile Koca Yusuf iştirak et- 7.4?1 Ajanı; 19.30 AJnns ki futbol ma.çlanna. fazlaca e-
ti. Bu güreşte. Kel A.iliço, ha.- Hoberlei Haberl,..ri hemmiyet veroiği görülüyor. 
kem durmuştur. Kel Aliço, o a.oo Hafif 19.45 Yur1tan Bn sene mektepler rarası fut-
va:kitler büyük gfu-eşl~de ha- -progroım sesler bol mru;ları daha dikkatli ve 
«em durunlu. 8.15 Evin~ 20.15 Radyo munta.za.m olacağı gibi cıtletimı 

HErgcl.eci. Ka.vıala:ya Yusuf- a.ıo Hnfit &azetMl müsabakalarına da yer ııynl-
tan evre! gehnişti. Daha güre- prognmı. I0.45 Rast mıştır. 
18 ÜÇ gün ftrdı. Hergelecinin u.ao Proeram Jıırkılar Kız ~ er:kEk talebelerin spor 

Baş, diş, nezle, grip, romat.iz111S 
Nevralji, Kırılllık ve Biitil.n Ağrda.r.ı derhal keser Çt tıın.ftan olan bey1.eı- ve ağalar 12.33 Peşrev ıı..oo Ziraat byafetierl ve ha:miı.k hareket -

mm çttU.ik:lerine gtitl:ireıdk iu.az ve saz takvimi leli Caxrııam"8mnştrr. önümüz.. 
?e ikram eylemişlerdi. semaileri. 21..m Tilrkçe deki cum:aztesi gttnü öğleden 

Bir vakitler ~ Molla.mn U.U Ajans Filin aomıı Fener st:adında blnleroe 
)1lllnhı ve ~ obn Hnberlei sarkılan kız ıııe eıicck sıporcıı rneıktepliler 

icabında günde 3 kaşe alınabilir, Her ,erde pullu kudbmbrı ısrarla-iste~ · ~r 

vak fimd1 &yDi a.yaz'da. olan ıa.oo Şarkı ve %1:30 Şiir saati dm müre1drep bir gnıp seıeıbı 
Hergeleclnin mil9araa ımeydıam ttirknler U.45 Radyo spor ~tlerini'. tes'Idcn bir 
oluyordıı. Hey gidi Çolaik Mol- tt.30 Knrışık 11eJ1fonl ~ töreni yapacakJe.roır ve 
la hçy! O da Hergeleci de okka program orkestram. bu törenden sonra laz ve erkek 
da hafif bir pehlivırndı .. F'a.k.at ıa.oo Program 22.30 Ajans mektepli sporcular arasında 

Havacılık 
aleminde 

dinamit gibi 'bir adamdı. 18.03 Dans müsabakalar başlayacaktır. * müziği Haberleri Bu sene kız ve erkek talebe- (B~ı tarafı s üncü sayfada) 1 
Nihayet Yusuf da, güreşten ~8.30 Geçit 22·45 Dnns ler voleybol ve futbol müsabar biliyetlerini ve menzillerini ne 

bh· gün evvel Ka:valaya geldi. programı Müziği kala.rında.n gayri atletimı müsar kadar beğendiklerini söylüyor-
Hergelecinin en olgwı ve iyi Sl- 19.0G Dertleşme 22,55 Yanııki lbakalarına. da. ehemmiyet vere - lar ve düşman a.vcı ve bombar-
rası idi. Tam yeb'nlıJ iki okka. saati program cekler YC sene nibıeyetine kadar dıman tayyarelerine karşı gös -
geliyordu. Bir örs gibi. idi. Yu- muhtelif atletizm mi.i.9aha!ka.lan tcrdikleri muvaffakiyetler mü-
suf da yitt yimıi okka çekiyor- ====================== ''Ücuda getireceklerdir. İstanbul hemmeliyetlerinin delilidir. Bize 
du. İki metreye yakın boyu .::ıo .. U. g Maarifinin spor ürerinde gös- bu tayyarelerden ne kadar gpı:. -
V'ıa.rdı. ,i'.i:E,. :::-~.~~ L U A. 111 A_ [':.'·!.6·- terdiği dikkat ve ehemmiyeti derebllirseniz o ka.dar kullana.-

Koca Yusufun .Ameriknhlar ;:;..-..~ .. A' A J; . hilsnü suretle karşılan?.. Mem- bili · 
:-ı...· nz.,, 

ta.rafından neşrolunan !kitap - leket sporunun ancaık bu gtul 
·tarda okkası yi.iz on gösterili- 1 2 3 4 ~ 6 7 8 9 10 faaliyetlerle teessüs edeceğine (lhvoc) tayyareleri daim\ 
yor.. Boy da bir seksen ook:iz.. inınrumız vardır. Mekteplileri- surette faaliyettedirler. Bu tay-
Beni melimde meşhur Pol Poo-

2
11 j 1 1 1 1 1 mize muvaffakıyetler dileriz. ya.relerin başlıca hedefleri Fran-

sun neşrettiği bir kitaJbı var.. a---'-l--'l-l----1 .-'-·~----------,.-• ==================== sndaki tayyare meydanlarıdır. 
Bundan kırk sene evvel neşı'(r 31--:--~-:---:'--~-'--':--':---:-ı Iı'ransadaki hedeflere yaptıkları 
hımnwJ M d ok B ı 1 1 • ! H • t• bir ta.a.rruz esnasında bir (lia-
·k.ita.pta .. da ye:ı~r~ k.a;ı yü~ 41--...;..l --=-, __;,~-.--=;;;;;_1 _;_I _;_--=-1.---• arp Va Zl ye l voc > tayyaresi bir düşman ge-

on 'beş olarak gösteriliyor. Bo-

1

5 I j • · '• '• I I (B•ı Uırafı 2 inci uyf•da) mi kafilesi Ü7..erin0e ~angın boın-
yu da bir seksen sekiY... 

6
1-....:.--=-1 -:-=.;-.:....-.....;;;;;..:..;_..;..="'_1 bı:tları atmıştır·. iger CHavoc) 

Bir sek.<;en sekiz, a.c;.~'1. yukarı • •: 1 t• • hattı idi. Şimdi, denizlerin ha- tayyareleri de yaptıkları 2 akın 
bir dok.~ nboy demektir. Bu, ez ....... -,--.:....1 --=---"--ı'--..:..l __ I____ rekata karşı eıııgel teşkil ed~ esnasında işgal altında bulunan 
bir bay değil.. Sd.'u'a, Yusuf, mediklerini hadiseler isl:xrt edi- Fransa.da dört tayyare meyda-
iri kemikli ve çarmıhlı idi. Ya- • . B t yorlar. Oh.-ya.nuslarda bile bir nına taarruz etmişlerdir. Uçuş 
pılışı itibariyle çok çalımlı ve ı• • ı• 1 1 1 seyrüsefer serbestisi kıaJma.mış- pistlerine isabetler kaydedilmiş 
gi.izeldi. 1-_:__!.,;~___;=-....;...........;...-;.-:--1 tır. ve binalarda yangınhır çıkan! -

Bi1.de gelmiş geçmiş pehlivan- "":....:......_...;.._..l •-.._.l •iliiiiııiıı....;1....,;_,.. Deni7Jerde emniyet, blll"a1ar - mıştır. 
lal'llı boylarına, okkalanna dair SOLDAN SA~A: da.ki meydan muharebelerini k:a.- Akdenide faaliyette bulunan 
ana.1 ";mat yo'ktur .. Hepsi de ta.h- ? .. anmakla mümkündür. Deniz ( Glan Martin) tayyareleri, ke-
aninidır.. Pehliva.nlarımızm SALDAN SAC.A: altı ve hava tehditlerini derpiş şif uçuşları esn~a bile fay-
boylannı, okkalanru ()tekinin, 1 _Vatana dönemezdi amma Ata- edemeyan kahir armadalardııı; dalı hamuleler taşımaktadırlar. 
berıkinin rivayetine göre ya.zıyo- türk bilyük gilnatıru aUettikten son- a.ııaınan serbestiyi 'ba.hşedemi - 12 (Savoia 79) tayyaresinin bu-
ruz .. Mesela: -....... gu·ı:ı nramıd~dır. 2 _ Onunln un yorlar. Muh~m deniz kuvvet- lundugu~ bir düşman tayyare 

~. l d ard .:ı:.., •a .,.. 
0 

l,..n·, go'"z.cülük roli.hıü ifa ed""" meyd""ına ı..•u'ksek ı·nrı·ı:. 1- boın--- ~ı t'l ar.. v ı, l.UJ'or.. elenir, bilgin. 3 - Derenin biiyüğü, " "'~ cw• J W\ 

ıMcsela Hergelcc:inin boyu biz- emelin cem'i. • - Hlmodn ~yık, Mar ufalt birliklere muhtaç kaldılar baları atılmıştır. Savoialann bi
cc malfım değil.. Lakin Koca marada bir vil~yctimiz. 5 _ Yeme- ve 20 yıl önce saf haricine atı- ri tmmile ynmış diğer üçii dl! 
Yusuftan biraz kısadır. Re - sinden ziyode monz.nr:ısı güzel bir lan botlara miiracaat mecburi - ciddi surette hsara uğratı!m1ş
simlerine bakınca öyle ta:bmin e- meyva, dum:ından basıl olur, iUive. vetlt-.ri elverdi. Nilııa.yet, sema - tır. Ayni .zamanda bir iaşe tre
dip lkıyM ediyoruz.. 6 - Bir peygamber ismi, notn. 7 - larnu koruyamıyan donanma - ni makineli tüfek ate~ine tutul -

Ama..vutoğlunun. Kazıkçı Ka- Çocuklann dost4 bir fare. 8 - Nota, nm ka.rıa.lardan uz.klarda dolaş- muştur. Buna rağmen u<;uş bil
ra Bekirin, meşhur Sülu (Sü- meydan, Anıpça bayır. 9 - Çok de- ma.sı liizını geldi. Bu anda, çap hassa malumat toplamak için 
leymM'ı) ın, Yo~atlı Hasarun, iıl, Arap memleketlerinde geçen eski rıaştl< durumun düzeltilmesi ça- yapılmıştı ve bunun ilzerine ica
Ktara Mandanın, Kara ormanlı- bir para. ıo - Sarı sarı, ~ıngır ~mısır relerine ~ ·vurulmaktadır. beden malfımat elde edilerek 
nın, Ça.mukçılının, ~elinin, sarfcdillr, fakat. Diğer taraftan, harbin lkat'i gönderilmiştir. Diğer bir zaman, 
Sicim oğlunun, Kavasoğlu Koca ıneti~i karalarda a.lınabilir. ke.sif uçuşu yapan bir (Mary-
ıbrallun. in llh, ~-'erı· yoktur. YUKARIDAN AŞA~IYA: H-...A..: h · d ...;..,.1;,;;,: n~.ıı.u <ı.ı wn cep esı ve e. "J..Ufı" uc- fand) tayyaresi Taranto liınanı 
Bun1a:r Sultan Mecid devrinin 1 - Galip, çingeneler bakla atar- sıuz, bucaksızdır.. Harp ateşi üzerinde dört (Maı·chi) tayyare-
en namdar pehliva.nlanndandır. hır da b.ıkarlar. 2 - Alimler, geçmi- kıt'alara sarmıştır. Büyük Bri- sinin hücumuna maruz kalmılj-
0 va.kitler resim çıkamı:a:k ha- :;e denir. :t - insan yerse zehirlerılr. tanya, Cihan Harbine girerken lır. (Maryland) tayyaresi hasaı 
ram nddolunduğunda.n maattees 1 4 - Bu~dayın tarlnd:ı duruşu, her zayıf bir ~nüllü ordusuna sa- görmemiş ve düşmanın bir tay
süf bu balxı.yiğitlerin resimle - şeye bilir bilmez karışan. 5 - Başına llipti.. Bu harpte de mükellefi- yarcsini belki de tahrip et.mif.l•
rinden mahrumuz Sultan Aziz bir (F) gelirse (Fitil) olur. 6 - yeti muztar bir vaziyette kabul t• 

d el 
ı~ 

devrinin ve on an sonra g en Nota, Kurum, sıc;.-an. 7 - Hnstalığa etti. Bii""Ük bir ordu teşkilinde * 
pehlivanların resimleri vardır. şifa, bir gün fenn bulması muknd- her şeyden ünce mman, mü- 1 

Hergeleci ile K1.>ca. Yusufun 1 der oloıı. 8 - Parça, ıözel san•o•t. him bir uru.-urdur. Bu suretle bu tayyarelerinin 
resimleri olduğu için het· i:kisinı öyle ırtl? 9 - Bir tarafn ı;Urüklemek, Ne büyük Britanyanın, ne de mürettebatı İngiliz Milletler ca-
de mukayese etmclc mümkün o- eski bir medeniyet merkezi. ıo müttefikinin hava lkuvvetleri miasııun her tarafından gelmek-
hıyor. Yusuf ipiri bir adam.. Batlama edatı, çok iyi. hasıınlarınınJd ile ilk yılı:n çar- te<lir. Almanların İngiliz Hava 
Hergelecinin ikisi.. Ortladruı ayı- Dün~ü bulmacanın halli pı.~arıncla boy ölçüşemem.iş- ordusunun vurucu'kudretine ila-
rırsal<: iki Hergeleci olur. Jcrdi. Hele yeni vasıtalar ve ye- ve edilen bu kuvvetlerin ağırh-

J1'akat Hergeleci, işte bu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O ıni metodlar, bu ordularda hiç ğını hissettiği kendi radyo neş-

Küçük tasarruf 
hesapları 1942 
iKRAMİYE PL:ANI 

KEŞi DELER: 

1941 İKHfJ fELE~ll 
J adet 2000 4f:ılık =- 2000 I)ı1' 

a > 1000 ) - SlJOK. ·' 
2 > 750 > - 1500. 
4 > 500 > =- 2000. - ' 
8 > 250 > = 2000.-' 

35 > 100 > - 3:JOO.- t 

> 50 > = 4000.~, 
> blfüine mukabil... !nsamn kıa.- 1 l . I • • E de benimsenmemiş ve bu ~ riyatlarından anlaşılmaktadır. 

fa.<U almıyor .. Hergeleci, nasıl HA R ı TA C 1 • den Avn.ıpı karalarında. her Almanlar, asabi olduklarından ---m&-lll'ıllmı--------------~ 
oluyor dk Koca Yusuflara, A- 2 A IK ı• S 10 1 l• I A 1 R savaş k:ı.ybedilmişti. ve efkarı umurniyenin cesaretini ~ 
dalılara,. Koca .. Munıdlara, 1 3 K 1 t 1 T 1 A 1 p ı• ıc IA 1 N 1 Harbi, bir tarafın zafı doğur- takviye etmek için, bir taarruz ==================::=::.=..::======..:...:..:;:::: 

:ı Şubat, 4 M:ıyıs, 3 Ağustos, 2 lkiııd I 80 
teşrin tarihleruıdc yapılır. 300 20 > = 6000.-, 

Aroıp Sa.idlere, Ru.crtemlere ka.r- j j I 1 ı , J muştur. Sulhu ise, ya kuvvet- ha.rekatı esnasında Fransa üzc-
şı koyuyor.. 1 ID E • 'DlK E ıM 'K lerin tevwr.ünü ve··~ tcfavvuiru rinde dokuz "Uçan kale,, nin 

Hele, Adalı ile J(oca Yusu:fu 5 M E 1 Rı l IH 81• A • ı• müuesser ]olacaktır. Bu vaziyet tahrip edildiğine dair bir haber 
be~ ~e aklı malmıyor .. Onl~- 1 İ •IAI L A C A l• S I• kaza.nılınca;V'3. ·kadar harbin d~ <;ıltarmışlardır. Mevzuu bahis 
dev gıbı adamlar .. Sonra pehlı- vam edeceğinde artık şüphe giinde tek bir "Uçan kale,, faali 
vı.m insanlar ... Hayret... 7 Y I A. Z ,A N l• IRIU lA IM voktur. o sebeple, harbin çok yette bulunmamıştı. 

Her vakit yazıp söylc:diğim, E 
1
MI i iNi• AiT • iK i 1 uzedi.1:111yor.siireceğine inarunak icap 1 Askerlı•k işle--i 1 

gibi, güreş tarihimizin bir a;- 9 T IA • A R S A • A L • , 
sırlık son hayatı içinde dört 
pehlivana mecl'llbwn.. O •'NIEITI• NA T 1f.I j 

Birincisi Amavutoğlu, ikinci- ================= !lllı
1

l,ij IJ'l'll'ı~ ~ehı•r eeyoıııu verıı Aı. Şube.inden: 
si Yöriik Ali, üçüncti!>'ii Çolak 1 y Aşağıda sınıf ve riitbcsi yazılı Yd. ' 
Molla, dördfuıcüsü Hergeleci.. Parasına tamaan 11 subnylnrm acele şubeye müracaatları, 

En gıpta ettiğim ştiphesiz Ar- öıdoroıdo , . , '/ T' at aksi tıakdirde 1076 sayılı kanunun 
navutoğludur. Altmış altl o'h'1m- 1 ııı·ı'ıı ılı ıy rosu mm!del mahsusasına göre muamele 
hk bir gö·-7de .. ..Aman Allıh bu İzmir, (Husui) - Evvelki gün yopılacağı ilAn olun..ır. (16937) 
gövde, nasıl oluyor da, Kazıkçı Torbalıda bir cinayet olmuştur. P. Tğm. Zcyııcl~bidin oglu Cevat 

Biletçi ve Vatman alınacak 
lstanbul Elektrik, Tranıvay ve Tiinel 
lşletnıeleri Umuın Alütliirliiğünde11: 

idııremize bilctççi ve vatman alınacaktır. 
Kabul :;craiti: 
1 - Tamüssıhha olup askerlikle alnk:.sı bı.:lunmayacak. 
2 - Boyu 165 den aşaı:ı ve yaşı 33 den yuk::ın olm;ıy;ı<.'3k. 
3 - Okur, yıı1.:ır olacak ve hesap bile<·eklir. ·(C' 
isteklilerin Galat:ıda, Tünelin arkasında kfun Tramvay Harelret ~1 

sine milrnca:ıU:ırı. (9926) 

~ 

Sahibi: A. Cemaleddln S;ıraçoğlu Neşriyat MüdürU: M Sııml t<ar1:1'
1 . ' Basıldığı yer: (H. Bekir Gürsoylar ve A. Cemaleddin Saraçoglu mııttııııı5 Kara Be.kirlere, Kavasoğulları- Torbalının Tepeköyünde Ayalar Tepebn.şı Dram KL'munda (15460> 

Al. tara k '· caddesinde oturan ve Pancar Bu nkşnm snat 20.30 da - .--na.. ıço arşı ın.oyuyor. H A lU L E T P. Astğm. Htiscyin oğlu tsmaU -
Eğer bir .Arnavutoğlunun rcs- çiftliğinde işçilik yapan 60 ya- Hakkı hrnit (13479) ~-••••"•E•mmzm•••••~---~ Jj 

mine malik olmuş olsa idim, dün şmdaki Hüseyin Portokal Kuşça 5 perde Oto. T[;'Jf!. Nlı7Jm oııu Mustafo Ra-ı" ru·· RKl"VE cu·· MHURl"VETI 
yada hiçbir şey dstenıezdim. Kim burnu köyü hududunda ölü ola- • • • Bnkon (24846) 
bilir nıuul şeydir? Bir çok kere rak bulunmuştur. Yapılan talı - istiklal Caddesi Komedi Ecz. 'Ostğm. cyzulloh oğlu Veysi. • 
Su yolcu Mohmet efendiye sora- kikat nctice1'inde Hüseyin Por- Kısmında Bnkon (24946) r z 1 R A A T B A N K A s ı 
rım: toka1ın parasına tamaan öldü- Bu aksam snat 20 - 30 da L"·· Astğm. Nusret Tezel (39041) 

- Bey baba. 'll'lsıJdı vü.cudü? ı'Üldiij;rü anlaşılmıştır. Katil ara- K Ö R D Ö Q Ü Ş Ü Lv, Tğm. Sabri oğlu &tip Tanoçnn Kurullll taribl: 1888. - Sermayesi: ıoo.000.000 Türk 1!':1l.ll. ~.ui.>.. ~ 
O da şöyle tarif eder: ıuyor. r ''Y . s b h , (48521} AJans adedJ: 265 

• ... .,...... '-'U Zlr•f ve Ticari her novı banka •nuamelelerl. 
lebici ve satıcı zannedersin. U- İzmit (Husus}) - Şehrimiz l•••r:ı DOKTOR •••ıı Para blrlktJr.ıılere 28800 lira lkHmlve verlvor. 

-Elbıs· eyle go"...;;....,0 
... bır' L~·"' lzmitte Liman enı a a ın,, 1 ================ 

rak terek bir adam .. Kuru su- Bele<'.liyesi tarafından yaptırılan ilan f iyafları 
:ratlı, !keskin ve pek balmdı .. Peh rıhtımın tesviye i§leri süratle HAFIZ CEMAL 
liva nolduğuna o.IS.met obıra.1< iki bitirilmektedir. Bu nhtımın ya- Kr. 
!kulaldarı vardır. ikisi de ozilmiş 
İve ilorılmıştır. Şöyle biraz dalın pılması ile şehrimiz çok ihmal Başhk tnaktu olamk 750 Lokma n He ki m 
dJkkRt edersen en.sesini kafıa- edilmiş olan en güzel bir sahil 

1 
Birinci 8nyfada santimi 500 

sıncbıin, suratından dışarı taş - boyuna kavuşmaktadır. lklnci ,, ,, S50 
ım.ış ve ga.yı; tabii görüısün · Kocaelinde yol faaliyeti 1 OçUncü " " soo 

Dahiliye Mütehassısı 
Divanyolu Eğer pehlivan isen bunları anlar Dördüncü " ,, 100 

sın, değilsen bir irgad der ge- İzmit (Hususi) - Kocaelinde -••r--.-----• çersin .. Biraz daha dildm.t eder- başhya.n şose yol ve körrüleri
scn elbisesinin içinden adale ka- nin inşası işi hızla devam etmek 
'bartılamu sezersin .. Yürümesi, tedir. Yollar az bir zamruı içinde 
fı.deta hir "keklik gibidir. Seker 

1 
yeni ve güzel şekilde yapılınış

gı:"'bi yürür.. Adeta t:a.ştruı taşa tır. Bugün lzrnitten vilayetin 
6lçra.r. Sakin, duru lbi.r El.damdı. ı bütün kazalarına gitmek mtim-
Ne dersen: kün olmaktadır. Bu arada bir 

-Evet!.. cok beton köprü ve menfe.z.ler de 
Der, terbiyeli, nazik halim ve yapılmıştır. lzmit ılc İHt: nbul a
seliın :idL Ona sorardık: rasındaki büyul· şose in yapıl -

- füızıkçı ile huzur güreşin ı masına devam olunmaktadır. Ya 
nasıl oldu u.<;ta? lovayı Koca.eline bağlıyan yol cm 

ilana! edilmıştir. 

1 İstanbul Belediyesi İlinları 1 
Vesaiti nakliyE" resmi borcundan dolayı 12/10/19':10 tarih ve 250/283 

~yılı d:ıimf encümen haciz kanırma mfüitenidcn 26/9/1941 tarihinde mcb
lAi:ı mezburun temini istifası z.ımnındo borçlu İbrahim Çaka;y'm ardJyesl 
olan Tophanede Bo!nzkesen caddesinde 168 No. lu ıı:rdiycs1ndcltl otomobil 
.demir aksamı vesnir eyn luıciz alhnn alınmrstır. 

17/11/1941 paz:ırtcsi aünil snnt ld de mahalli mezlairda açık~a 
ısııretHe sobş yapıüı~ i1An ohınur. (9982) 

Zlraaı Baakasıncta kumbaralı ve ınoanu.z ı:asarruı h~ııablnrınd• el) 

az 50 1Jrası bulunıınlııra aenede 4 defa çekilecek kıı 'a ile ı•şağ.cuıid 
plAnn c!Sn) fkrmnfye da!ıb.."caktır : 
4 adad 
!f • 

" . 4G » 

t.000 LlraJık 4.000 
600 • 2.000 
250 • 1.000 
100 • il.000 

Lira ,, 100 ade• 
• 120 > 

: 11180 

Llr:ıtık 

• • 

DiKKAT: Hesoplarmdakl pcttalıır bir sene içinde 50 lirad l "" 

dtlşmiyenlcre fkr:mıfye çıktıfl takdirde % 20 fa?.' 'Slyle veil,,r:cln r 

Kur'alar senede dört defo ll Mart, 11 llo.ı:n:n, H Ey
lill ve 11 Biıincikii.nnn tarihlerinde çeIDleooldiı. 


