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Sırbistanda 
HAL-LEDİLDI, MESELE KALMADI DERKEN ... 

Şehir, dlin yine ekmek 
darlığı çekmeğe başladı 

Yazan: Hüseyin Cahid Yalçın 
HükOmat kunetlerile gönül
lüler arasında 60 saatlik 

bir çarpışına oldu 
~ir sihirbaz 
~neği ile .• 

liorp haberlerini okuyun
'• lfUlerin Münihte söyle
diği sôzleri hatırlıyoruz. 
lfıl/er; 11e yapalım, hareke. 
1i11ı;z durdu, çinkü çamur 
'•r, kar var diyarda.Bütün 
!~ emare/er, işaretler çok 
~İihim olmay<1bilir.Fakal hel' 
!;, araya gelince birbirle
"ini tutuyorlar ve tuhaf bir 
1•<ir yapıyorlar. 

'---
~ ün sabah gazeteyi a
y çıp h~yeti ~umiyesi-

ne gi>z gezdirince, hay
~~ verecek bir hava ile karşı
~. Sanki bir sihirbaz değ
~ füsunlu tooiri altında, 
"'l' gece içinde büyük bir deği
~~. bir yenilik vukua gelmiıı 
="'1iıebilirdi. Koca bir ın.an~et: 
~Usyada harekat durdu mu? 

Unun altında, Ankara ratlyo 
~ bir fıkrası okunu
~<>~. BulgP.r resmi sözc.-iisü kışın 
Celınesi tıa.setayle aıtık Rıı.sya
<laıı:i Alınan askeri harekelleri
lıtıı durmuş olduğwıu söyl"
ııu.,. AJ.maıı nüfuzu ve kontrolü 
'1tinda.ki bir memleket radyo -
illınuıı bu haberi yabana atllına
llıaır icabeder. 
••. l'ıruıka bir manşet: Bulg-ari~
""1 harpten korkmamalı, ikinci 
ttıanş.;t: Küçük oıuumuz bir 
lNn rol oynamağa davet edilebi
lit.. Bunların altında Bulgar 
lıtr ·ye nazırının Sof yada irad 
~ bir nutkun hfilii.<sası bUdi
~Yor. Bulgar Harbiye Nazırı 
~Jile diyor: "Harp gün geçtikçe 
~muoşınektedir. Kü~-ük ordu
~ bir gün bir rol oynaıra:ığa 
""Vet edil®ilir,,. Almanyamn 
~etıta.rı ve peyki bir memle
~ Harbiye Nazırının çok 
~ şayan sözleri. Bulgar 
::'arbiye Nazırının ağzından 
~b gittikçe vahiml~yor.,, 
Cliııııesi çıkarsa, harp Alme.ııya 
aleyhinde bir şekil alıyor, valıa
lııet Alınanyanın aleyhlnde ken
diııiııi gösteriyor manasından 
başlı bir şey an~ılamaz. Çün
ltii Jcilçlik Bulgar ordusunun bir 
~~l oynamağa davet edilmesi 
için ancak Alman ordusunun 
l'ardırna muhtaç bir bale gelme
si icabeder. Her halde Bulgar 
Ol'dusunu SoyYetler Birliği im
dada çağıracak değildir. Alman 
<>mıısunını yardıma ihtıiyaı; his
lledip Bulgar ordu.sunu çağır
ll'ıası ise Alman ordusunun artık 
1lınttsiz bir hale düşmesi demek
tir. Bugtl:n cereyan etmekte o
lan devler mücadelesinde Bul
gar ordusu bir katredir, bizzat 
nuıgar Harbiye Nazırının de
diği gibi ''küçük,, w ordudur. 
.ı\lmıinya bu orduya muhtaç 
hale düşerse işi bitmiş addedile
bııir. Çiinkü Bulgar ordusu 
terazinin gözünde ağır basacak 
hir kudreti haiz olamaz. 

Bir sütun ötede bütün bütün 
heyecan verici bir manşet. Sov
Yet tebliğinin öziinil gösteren 
bu m.a.nııct şöyle diyor: "Mosko
va cenubunda bir meydan mu
harebesi ka:ı:ındılc,, İkinci ma11-
ııet: "Alınaıı ordusu 3:1.000 as
iter ve 500 tank kaybetti,,. Reı
tn1 tebliğlerin mübalağalı, eksik 
• \'e yanlış olıluklan malfım. 0-
1».ın için, bu havadisi ihtiyat ile 
telil.kki etmeliyiz .Fakat resmi 
Ufuliğlerde mübal3i;amn, giz\&
llı.enin, t.ıı.hrifin de bir haddi ve 
bir şekli vardır. Hezimet olan 
yerde zaferden bal:ısetmezler. 
llu gibi ahvalde "plfuı mucibin
ce yEIOi mevzilere çekilmek,, 
tı.lı:resı kııllanıhr, milcadelenin 
devan d.tlği söylenir, düşma
na çok ağır 1111.yiat verildiği id
d?aı oWnıır. Fakat bu tarzda bir 
ga.1ebeden ba.hsolwıma.z. Demek 
iti Mookova cem.lbımda Alınan
lar hsJdıkateın muvaffa.lnyetsW
liğe ~. İhtiyaten, 
haydi bunn b!rıı:z daha ha.fifl&
teıım de sa.dece AJmanhırın hii
CUnıda muwffa.Jı: olamadıkları 
~ sad- mevzilerini muhafaza 
ettik:leri manasında kabul ede
kı. Bu da az bir şey mi? Çiin
lı::u "son :müthiş imha hücumu
na,, girişmjş olanlar Almanlar
dı. Mağliıp olmayıp sadece dur
llalar ibile ~Y yapaıruyorlar 
ana.nası çıkar. 

Reı.'llli Rus tebliğinde azami 
~e tenzilat yapa yapa va
ııı.ı <>lduğum uz ~u nctic<;yi _ Al-

ve tiıılftpte. ahp olduğumuz 
doı...nbaçh bir tıı.rz ile itiraf edP
Y-01'· Alman orduları Başku
ınanda.nlığının tebliğinde oku
duğumuza göre, cephenin orta 
kısmında (yani, Moskovaya 
karşı cerevan eden muharebe- 1 
de ı Rusların piyade ve tank
ı-arla yaptıkları mukabil hü- ı 
cuml~r piiskürtülmüştür. Bu 
Alman resmi tebliği Rusların 
iddia ettiği zaferi kabul etımi
yor. Fakat Ruslar tarafından 
mukabil hüeum yapılım~ oldu
ğunu gizleyE'JllJyor. Halbuki elli 
g"hıder>beri Almanların devan: 
eden "imhR t:\arru.zu11 neticesin
de Rusların mahvolmak ~yle 
dumun mukaoil hücumlal'a ge· 
çecek <Jert>eede kendilerind<' 
kuvvet, azim ve sebat v0 imkan 
bulmaları Almanların itirafıyle 
işte sahit ol.ıyor demekt'r. Bı· 
Rus hücumhıı piiskürtülmüoo 
müdür, yokea Alınanları bü
yük zayiata mı duçar etmi.<ıtir" 
Buraı;ını Allah bilir. Biz de bil
mcğe çalışmıyoruz. Mulra.kkak 
surette öğrendiğimiz şeyler 
bizi tenvir etmeğe kilidir. 

Sırbistanda dahilf har
bin hüküm sürdüğü 

bildiriliyor 
Beırne, 16 (a.a.) - Orta Sır

bistanda bultının Sivilna.e ke-
3iminde hükiımet kuvvetleri 
ile Sırp gönüllüleri arasında 
·30 sa:ı.t devam eden bir muha
rebe olmuştur. Bu muharebe
de 103 gönilllü ve 10 hükiımet 
askeri ölmüştür. 

Sokak başlarında narh fiyatına aldıkları ekmeği 30 kuruşa 
hatta daha fazlaya satan bazı açıkgözler yakalandı 

Gene bu Alınan tebliğine gö
re, Kırımda düşmanın muanni
dane müdafaasına rağmen f\· 
v~topol ve Kerç'e hücımı edt 
Alın;ı.n kıtaları aı azi kazanını , 
\ardır. Halbuki Mihvere tAl.ı 
radyolar, mesela !\!acar, Bul 
gar ve ttalyan radyoları birka< 
gün en·el Kerç'in ,;apteditmü 
olduğunu bildirmişlerdi! Şimdi 
Alınan rer;mi tebliği ise 1•muan
nidane" ın1üdnfaadan , arazi ka 
zanılmasınd<m bahsetmekter. 
ileri gidemiyor . 

Bruıka bir manşet: Fin ordtL•' 
terhis mi ediliyor'! Altında 
Finlıi.ndiyanın sulh yapma ihtı 
ınııli kuvvetleniyormuş. Sedt.\ 
haları takip eden fıkra Loın<lr" 
ya atfen bu haberi teyit cdiyoı 
Haber Londradan çıktığı içi. 
pek inanmıyalım. Fakat akıl bt• 
nun imkansız olduğwıa hükm, 
demiyor. Çünkü Finler Anı, 
rikaya resmi cevaplarında f 
merikan teklifini kat'! suret\ 
reddetmemi.şlerdi. 

Bütün bunları okuyunca, Hi< 
!erin biraz evve~ Münihte ha 
bihal esnasında söylediği söz\. 
ri hatırlıyoruz. Hitler: Ne yaı 
hm, hareketimiz durdu, çiin' 
çamur var, kar var, diyord 
çünkü şimendiferleri tamamla
mak lazım diyordu. 

Bütün bu emareler, bu işaret
ler ayn ayn çok mühim ve 
kat'i olmıyabilirler. FakAt hep 
bir araya gelince birbirlerini 
tutuyorlar, kuvvetlendiriyorlar 
ve tullaf bir tesir yapıyorlar. 

Uföıeyin Cahid YALÇIN 

Belgradda. çıkan Obnova 
gazetesi, bir çoık rehinelerin 
kütle halinde tevkif edildiğini 
kaydetmekte ve gönüllüleri 
tahrikat ve cebir hareketle
rinden vazgeçmelerini davet 
eden bir beyanname neşret
mcktedir. Aynı gazete ,bugün, 
Sırbistanda dahili harp hü
klim süriiyor demektedir. 

'- J 

Japonyada 
---•ıı«---

Asker toplama kanunları 
hükümleri genişletildi 

Japon parlamen

..::osunun fevkalade 

.çtimaına eben.mi

. yet veriliyor 
Tokyo, 16 (a.a.) - Diet mec

lisi Pazar günü sabahı, İmpara-
torun nutkile açılmıştır. lmpa· 
rator nutkunda demiştir ki: 

"Ha.lihıı.zı; vıı.ziyetinin .zaruri 
kıldığı mulltelif kaımn layiha
larının ve munzam bütçe layiha
larının Diet meclise tevdiini na
zırlara emrettim. Devletin sevk 
ve idaresine yardımdan ibaret o
la..'l vazifenizi tesanüdle ifa et
nıeni?..i istiyoruz." 

&.ker topWI,.. t.anunbn 
gı'tıi}letildi 

Tokyo, 16 (a.a.) - İmpara -
tor tarafından ne"redilen bir e· 
mirname mucib;n~e meriyette o-
l an asker topalnuı. kanunları ge
nişletilmiştir. Şimdiye kadar as
kerliğe elverişsiz sa:ınlan kimse
ler yeni bir tıbbi muayeneye da-l 
vet edUebilecktir. 

Harok .. ıe ge~:nıe hazırlığı 
Şanghay, 16 (a.a.) - 14 se

neden beri Şanghay garnizonun
da kalan dördiincil Amerikan 
bahriye alayı Ma11ilaya gitmek 
üzere memleketi terke hazırlan-

( Sonu sayfa 3 ıütun 4 de) 

Dün gene şehrimizin bazı 
mıntakalaı mda. bilhassa Emin
önü, Beyoğlu ve Fatih kazaları 
dahilinde ekmek darlığı görül
müştür. Halk ekmek alabilmek 
için saati erce fırınların önle
rinde beklemiştir. 

Belediye ve Vilayet dün tatil 
günü olmasına rağmen vaziyet
le yakından alakada,- olmuştur. 
Darlığın görüldüğü fırınlara 
ihtiyaç nisbetinde yeniden un 
tevzi olunmuştur. Diğer tıı.raf
tan ekınak darlığından cür'et 
alan yeni bir ihtikar şekli bula
rak tatbikine kalkışa:ı:ı bla2J. açık 
gö:r;Jer yakalıuımıştır. Bunlar 
fırınlardan narh fiyatına aldık
ları ekmekleri 30 kuruşa kadar 
dışanda sıra bekleyen halka sat 
makta idiler. Bwtlar polis tara
fından yakalanarak adliyeye 
tesliln olunınw;tur. 
Ekmek fiyatıııa :ıa.ııı yapılıyor 

Diğer taı-:ıftan Belediye llc
U.Sat Müdürliiğü Fiyat Milra -
ka'be komisYQnunun un fiyatla-

:::.::::r ALMANLAR 1 ==! BİLDİRiYOR == 
Sıvastopol mın- 1 

takasında bir 
müstahkem 

kale zapt edildi 

Bir haftada 2174 
tayyare 

düşürüldü 

Tfavin de 113 mevki alındı, 
Moskovaya karşı tazyik arttı 

Berlin ,16 (a.a.) - Alman or
duları b~kumandaııhğırun teb
liği: 

Sivastopol'a karşı yaptıkları 
hücum harekatında, Alman kı
talan kudretli tertibata malik 
olaıl ve çetin bir surette müda-

(8onu ıayfa 3 eUtun 7 de) 

rına yaptığı zammı na.zarı itiba
ra alarak ekmek fiyatlarına 20 
pare. zam yapılması husuSWlda 
hazırladığı bir raporu Belediye 
Daimi Encil:ınenine vermiştir . 

Encümen raporu bugün müna
kıu,a edecek ve büyük bir ihti
malle kabul edecektir. Y eııi zam
mın ne zaman tatbik edileceğj 
de Dainıl Encümen tarafından 

---Büyük teberru- -ı 
Emekli bir AlbayJ1 

hastahanelere 
aoo.ooo lira verdi 

. Memnuniyetle haber aldığımıza nıı.zaroıı, esl<i ıniralıı.y 
mü~rindoo B. Şefik İstanbul Belediyesi Hastalıaııcl6-
ıine btiyiik bir Wberru<le bulunİııuştur. 

B. Şefik'm teberrude bulun- ve dalıa az bir kısmı Haseki 
duğu servet na.ldd ve emlak- Kadın hastahanesine varile
ten mürekkeptir. Yekunu cektir. Teberrtıtin kullanılması 
300.000 liraya baliğ olmakta- için belediyede hususi bir ko
dır. İstanbul Belediyesi şiın- mite teşkil olunacak ve bu ko
di servetin tescili işiyle meş- miteye Vali ve Belediye Reisi 
gul olmaktadır. 

lstıınbul bele<liyesi hastaha- riyaset edecektir. Teberrüa 
nelerint> yapılon bu büyilk ve ait noter tmı'Rmelesi yakında 
hayırlı teberruun en mühim ilmnal olunacaktır. B. efik'i 
Iı:u=ı B. Şefik'ın arzusu üz&- bu çok hayırlı tebernıundan ı 
rıne Gureba hastahanesine dolayı tebrik ederiz. r"' wzırwn .................................... ,.._,.., .............. 

HARP VAZİYETi 

HARP ATEŞİ GENİŞLEYOR 
Tehlike daima havalardan gelecektir. 
Ve kat'i hava hakimiyeti belki hiç 
bir tarafa müyesser olmayacaktır 

M otöri.in yerde ve havada oy
nadığı rolün azametini, ser

neg\ın olan ordular kadar sezen
ler a.Wır. Muharebenin iki mu ha-

sım unsurıınun, tayyare ve tan· 
kın yarın da zafer yolunu aça
cağın da bir 18.Jızıı. şüphe edilmiş 
değildir. 

Büyük Harbin siper hayatım 

o·RiZAH MONASEBETİLE TEK AR SORUYORUZ ~j~:ğ~~ 
i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii j tirilm iyen baskınlarıyla, istikba-- li derpiş edemiyenlere felaket-

e ·· dürı·· 
otorite-ini 

•• 
ğ e enı·k 

ulanarak 
İstanbul Kız Lisesinde 1000 talebeden, kanuna değil, 1 
talimatnamenin sakat bir maddesine dayanıp senelerden 

ler hazırlayabilir. Artık, yalnı~ 
hava tehditlerine maruz Büyük 
Britanya değil, Okyanusların 
ötelerinde ve Okyanuslara sığı
nan Amerika da tehlikelerle kar. 
şılaştıklarını görüyor, var kuv
vetıerile kanlı badireden sıyrıl
mak istiyorlar; harp ateşinin 
bütün şark nısıf küresini de sar'. 
ması ihtimali gün geçtikçe kuv
vetlenmektedir. 

Mister Çörçil, Britanye. havıı. 
kuvvetlerinin, yüksek karakte
ristiği hesaba katılmasa da, Al
man hava kuvvetlerine sayı iti
barile hiç değilse müsavi oldu
ğunu ifşa etti. Bu vesile ile, 
"hava hfıkimiyetl" bir kere da-

bu:gün kararlaştınlı< e ktır. 
Un t.evziatmda ) eni ı~Jbirler 
Toprak Mahsulleri Ofısi un 

tevziatını dah~ emin bir tarzda 
yapmak maksadjyle bazı yeni 
tedbirler :,Jmı~tu. Dün sabaıll
tan itibaren fırıncıluın miime6-
sillerine un tE"Vzhtı kcsihnL.,tır. 
Bu itibıtrla dünden itibert'Jl her 
fırıncı ihtiyaç ltst.-,,ini Ofise 
getirerek kendi ıınııı,-- bizzat 
kendisi alacaktır. Fırıncıhr Şir
ketine ise rlün eski şekilde un 
verilmekte d<>\-- m ohmmuştur_ 

Bugün yapılacak bir toplantıyı 
müteakip şll-kete un verme şek
li tesbit olunacaktır. 

H.ınur tathların 'IStışı 
m«nolul'UMl&k 

Diğer taraftan Anku'fldan 
gelen bazı haberlere naızaraıı 
un la.%rrufunu temin etmek ~ 
un kaçakçılığına mani olmak 
malrk'l.ldiyle pastalarla börek 
ve yufkalarda.o yapılan tatlıla
rın sat.ıj!lna nihayet verilecektir. 

=RUSLAR! 
_ BiLDİRiYOR 

Don kazakları 
üç Faşist alayını 

imha ettiler 
---···---

Şimalde Alman 
ileri hareketi 
durduruldu 

Almanlar, Tulı'dı vı Şimalde 
çok ağır zayıat Hrd,ler 
MoskoVllo, 16 (&.a..) - &vyet 

gece yansı telıliğ'i: 
15 Sonteşrinde kıtalanmıe bü

tün cephelerde diişınanl& çar
pışmışlardır. 14 Sonteşruıde 44 
Alman t.aşyaz-esı tahrip edilmiş
tir . 

Biz, 10 tayyare aybettik. 
Moskove. civarmd'a., 15 Soırteş. 
rinde 4 Alınan tayyaıwıi düşü· 
riilmüştiiı'. 

1500 ll8ker iniha edildi 
Moskove., 16 (&a.) - Sov

yet öğle tebliği: 
Cenup cepheei.ndeki ha va 

kuvvetlerimiz bir gün zarfında 
hava savaşlarında düşmanın 9 
tayyaresini düşürmüşler, 30 
A1man tankı ile harp malı.eme 
ve techlzatı ile dolu 100 vago
nun, bir çok zırhlı arabasını, mü
teaddit ncldl vasıtalarnı tahrh 

(Sonu ıayfa 3 ıütun 6 da 

v---------~ ..LA.LWL.VLLLl. 

Yeni Tarihi rom?nımız 
Hazreti Musa 

ve 
Beni lsrail 

Romanımızı 
femizde 

2 inci sahi
okuyunuz 

1 

1 
beri her- ay toplanan paraların hesa_b_ın_ı_i_s_te_y_e_m_e_z_m_iy_i_z_?_l1 ha bahis mevzuu olabilir. llllıll!llllllJllll~~--~-llJllll~-

Büyük Britany&, bu harbi az 
zararla idame etmek için de bil-

13 Teşrinisani 941 tarihli nil»
bamınla her okulun bir jimnas
tik salonu bulunacağun ve bu 
salona ıUt tahsisatın Maarü 

Bir ayda ufak tefek masrafı yüz lirayı bulan ve 
ihtiyaçları bir türlü bitmiyen şu modern jim
nastik salonunu görmeği pek r.rzu ederdik ! 

V eki!.leti ta.Mafınr.lan tanın oiu- günlü nüshasının ikinci sahife
n:acağı.nı yıı:zmış, fakat 1stıınbul -'-'- 2 m· cı· -''"'---·-~- (Ta.le-
Kız Lisesinde bu salonun ook- ~· """="""" · tal beden toplııruı.n paralar nerelere 
sanlarını lkınııtl için bütün e- sarfediliyor.) başlıklı yazı i.iz&-
beden ıayda onar kuruş toplaıı--
dığını bildirerek bu hususi top- rine ıkeyfiyet alikalı okuldan 
Jaına şekline işaret etmiş, yeldi- sorulınuş ve alımın cevapta, o-

kul spor yurtlan tallma.truıme
nu heray yüz lirayı bulan paranın sinin 28 inci maddesi mucibnce 
nerelere sarfolunduğunu sormak talebeden toplanan para ile okul 
istemiştik. Muha.tıab:ımız mek- spor yurdunun spor malzemesi 
tep idaresi olınalı: Uizıın gelir- ihtiyaçlarının temin ve tedarik 
ken işin ciddi tutulduğunu üade edildiği ve bu hususun olbabtaki 
etmek maksadiyle İstanbul Ma-
arif Müdürlüğü Gençlik ve Spor talimatnameye tevfikan tutul-

lchl makta olan okul spor yurdunun 
Bürosundan şu maktubu a. · resmi defterlerinde kayıtlı bu-

Yeni Sa.balı r:arute!li talırü 
lıt>yeti müdtirltlği;no ,. lwıduğu bildirilmektE'dir. 

t~ıaııh'\t Keyfiyetin hu suretle tavzi.-
.ııniru;ln t" Yl·Ml hini ı<ayf'lhMın'il: ric,'l. e<!~ ... 

lilıııilliiıiiiilıliıiiıııiiııİIİliİİiılm-li 

Bu izah güzeldir, fakat tat- ı 
min etmiyor, haklı, fakat vazilı ! 
değildir ve nihayet. sorularımı· 
Z1D cevabı olmaktan uzaktır. 

Mektep idaresinin meseleyi 
izahta tavsit ettiği Gençlik Spor 
Bürosunun dikkat ve alakasına 
müteşekkir bulunduğumuzu bil
dirdikten sonra bine yakın fakir, 
zengin ve orta halli biitün velile
ri, aııne ve babaları çok ilgilen
diren bu mevzu üzerinde duı malı 
hıteİiz. Maksadımız, ne şu mües
sesenin, ne bu okulun idarecile-
rine sitem ve tariz değildir. 1 

Bize verilen cevapta, okul 
spor yurdları talimalnanıesi 

Mlrül• ek bu talL-ruıtrı _ .-

olarak knllamlıyor. Mektep 
idaresine göre, talebeden toplan 
makta olan bir para vardır ve 
bu para ile okul spor yıırdunun 
spor malzemesi ihtiyaçları temin 
ve tedarik· olunmakt:ıdJr. 

İstanbul Kız Lis~i Müdürlii
ğüne göre bu, 28 inci mnd<le, o
lrnllarda (her ay talebeden 10 -
ar kuruş kesilir) ~eklinde mi 
telakki ve tef sır olunmuştur? J 

(Eaşl:ıır-.tfı 1 inei SS)fada) 
işittiklerimiz, duyduklarımız 

doğru ise, mektep idaresinin e
linde müthiş bir kuvvei müeyyi
cte dP vardır: Parayı getirme
yene sıfır n<>tunıı vermek .. 

Bu miieyyide, hakikaten kor
kunçtur. Bu silahı kullanmak i 
demek. ne oluri'a ol•un. nıilza-ı 
yakada. darda, fakrii zaruret i· 
r'~'ıQ bııl ·~n bi~ ailenin kese-

( ... .. ıı: :ı • tun a '1c t 

Wr!) :::ar:::: ::b::: 1 

sayılan ada, yalcın yoldan hava 
akınlarına hedef teşkil etti. Bu 1 

yüzden, bir çok mamureleri, da.
rüssınaaları ve kafileleri yıkıldı, 
yakıldı; tedafüi bir have. siya
seti de takip etmek, onun için 
kolay olmıyan bir işti. Şüphesiz, 1 

kuvvetli bir hava korunması,\ 
tehlikeyi azaltacaktı. 

b) Dona11manın, havalan11< · 
emniyette bulundurmak şartile, 
deni:r;Jerde, hususile kara sula.
rında faaliyet göstereceğid kan 
lı hadiseler isbat etti. Anavatan 
deniz kuvvetleri, ada sularına 
ba'!lanma.k ıztırarındadırlar, ha· 
vasını ise, kara ve deniz hava 
te~illeri temin ederler, 

c l Konvoy1arın ı;elllnıcti, ha· 
va kesifleıine lüzlmı ır·ıst<> 
1 'a ıilo 

seyrüsefer, mütekabil gözetle
me ve araştırmalarla mümkün
dür. Bismarkı yaralıyan ve yo- -
!undan a.lıkoyanla.r, tayyareler
di ' d) Her irtibat yolu, yer yer 
mutavassıt üslerden kaldırılan 
filoların muhafazalarına mevdu
dur. Cebelüttank - Süveyş yolu 
birçok fi;oıarın tahsisi sayesin
de, bir raddeye kadar işlek bk 
dı:-uma sokulnıuııtur, 

e) Ni' ordu.su, Süveyşin mu
kaJderatını tayin edecek ve 
yarın ba~l:unası mulltemel bir 
çaq;ışmanın mes'ut neticeye gö
turülme~ı için. büyüle bir he.va 
ordusi!e t:ı.kviye wlmiştir. 

f) · Süv.,yşin em:ıiyetinde te
siri haiz Filistt.ı, Suriye ve Kıb
rısda da hava floihrı bul .. ,ıdu
rulmakt.ı.ılır. Malta, aktif müda-
".a.:ılanna • 1 'l"'111trıaktad1r. 

g,) iı ~ .. ı. 
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; Yazan~ Muharrem Zeki KORGUNAL No.1 
! M ı rda ve Kenan dfyann
l 4 başlaya:n kıtlık bü
~ E'. Jdetiyle devam ediyoı:du. 
Gök' JZÜ runım yeryüzü 
yağ!mursuz! .ktan çatlak çat-

k olmuştu. İns!1.nlarm ve 
h:ı.yvaııların su ihtiyacı yalnız 
lerin uyularda.n tenün edile
.biliyordu. Kıtlık başlAnıadan 
~ol her türlil yiyeceği bol 
bol yetlştiren kara toprak, ba

l tn._n _verim 'kabiliyetini kaybet-
mıııa. Artık ondan şifa bekle
nemez, medet umul.aına:z.dı. Bu 
müthiş kıtlık Hazreti Yusuf 
tarafından vakti)1e ke~födilıp 
l• ımgelen tedbirler alınmasav
d kıtlık oolgesinde yaşayan 
iıı.sanların açlıl1tan tama.men 
can verecekleri muhakkaktı. 

Firavun, her yden elini, e-
teğini çekmişti. Koca Mısır 
ülkesinin mukadderatım elin
de tutan yalnız bir kişi vardı. 
O da genç aziz Hazreti Yusuf-
tu. . 

Hazreti Yusuf, men eketi 
id~e ederken Fira\•una hiç 
daruşmıyordu. İdareyi tam bir 
salfı.hiyetle eline ~1:.ı. Halk, 
en büyük ndam olarak onu ta
nıyordu. Firavunun adı, s:ını 
unutulmuştu. 

Fakat Hazreti Yusuf, ken
disini memleketin mutlak lıaki
mi addetnriyordu. Bütün ıcra
atını Firavun namına yapıyor
du. Arzu ettiği takdime Fira- ı 
':ffiluğunu ~e;haı ıla.n edebilır
di. Bunun ıçın z.emin Vt! za
m$1 gay~t müsaitti. Bu emri 
va.kii bi.zz.a.t Firavun bile kabul 
etmeğe mecburdu. 1 

Le.kin Hazreti Yu..<\Uf, emni
yeti suiistlmru edecek bir insan 
değildi. Emanete hiya.net lıa
yalindoo. bile geçirmiyordu. 
Kendisini zindandan çıkara.n, j 
kölelikten kurtaran, devlet \•e 
ikbale kavuşturan iyi ka.lbli Fi
ravunun malkamına nasıl göz 
dikebilirdi? Hem de Yusufwı 
böyle bir şeye ihtiyacı yolttu. 
Çilnkil o, ay.ni zamanda bir 
peygııan'berdi. Halkı i~ vn.
zif esiylc milkellefti. Firavu
nun muhteşem, faka.t mnddi 
makamını~ kendi müteVa?j, fa. .. 
kat mukaddes ve manevi mer
tebesine nasıl tercih edebilırdi? 1 

Hazreti Yusuf, yıllarca has-1 
retlerini çektikten Sdl1ra ba
basına. ve kardeşlerince de lm

.. vuşınuştu. Onları Kenan di
yarından Mısır.a getirmişti. 

Hazreti Yakup ile oğulları, 
Mısıra 'kollarını sallaya salla.ya 
gelmemi'S!erdi. Hayvnn.larını ve 
davarlanııı da gctıirnıişlerdi . 

meydan bırakmadan: 
- Tanıyonmı, dedi. Memle

ketin her tarafını karış karış 
biliyonon. Fakat yerleştirmek 
istediklerim benim öz babam 
ve kardeşlerimdir. Onlar hak
kında bir karar vermek ancak 
size düşer .. Siz nereyi münasip 
görürseniz onları orayı;. yerleş
tireceğim • Slğırlann.ı, atlarını. 
d.ev~ ve davarlarını da. ge
tirdıler. Hepsi Go.sen vilaye
tin<icdir. 

- Biliyorum, haıbetirtı var .. 
Zannedersem orayı sevmişler
dir . 

- Goşen vilayetini R< vme -
mek kabil mi? 

-Babanı ve kardc-şleriui o
raya niç'n yerlcştiMıiyorsun 7 

- Sizin izniniz olmadan nn
stl ycrk~tirebUirim ? 

- Onların Goşen vilfıyctine 
yerleşmelerine iz.ın istiyorsun .. 
Bm ise onlara Goşen vilayetini 

1 
bat;rışlayonun. Atalaı ından k i
ma vatanları gibi oraya sahip 
olsunlar .. Atlarını, dcvelermi, 
davarlarını ve safr hayvanları
nı Uretsm!er; kendileri de dur
madan çoğalsınlar. 

Hazreti Yusuf, umduğundan 
daha fazla şeyler balı.~en Fi
ravımun ellerine sarıldı; öp- , 
mek istedi. Firavun, ellerini l 
şiddetle geri çekti: 

- H-ı.yır, ya Yusuf! Baba
na ve kard şlcrine biıtün Mısır 
diyarını ha "'.'1Rl!tsam ~' n:ı. o1ın 
şülfı-an borcumu gene ödeye
mem. Yalnız bir m03cJe var .. 
Şmıdi kıtlık yıllan içindeyiz .. 
Topraklarımız mahsul ver-mi
yor. Bolluk devri baıil ymeıya 
kadar babanın ve kardeslerinin 
aile efradını rahat ya.şatab"l -
ım icın ne dtişlinUyorswı? 

- Onlara hususi muamcle 
yapmak niyetinde değilim .. 
Herkese nasıl zahire veriyor -
snan. onlara da ayni şekilde. 
aynı şartlnrla vereceğim .. 

- Seni böyle dUşünme!kten 
menederim Yusuf! Onlar 
memJcketimi?..e yeni geloileı·. 
'4Şimdi g:u-ip sayılırlar. On!n.ra 
bol bol zahire. hayvan yiycce2i 
vereceksin ve karşılığını aıı:ı. 
yrı.caksın. . Bunu salıi.h.iyetin 
haridnde görüyorsan, saruı. 
emrediyorum! Emrimi yerine 
getirmelisin!. 
_ Hazreti Yusuf, oovap veume
ge hazırlanıyordu. Firavun 
buna meydan bıra:knuıdı. Yu~ 
sufun sağ tarafında oturan ihti
yar Yakuba döndü: 

A 

.Sa 
-o zo 

eyoğl s o 
kla yend· 

-----------------------------.... -------------------------
Beşiktaş Tal<:sime 9 sayı yaparak 

haf tanın gol rekorunu kırdı 
ayrıldılar. tirak etti. Teknik neticeler şun-1 Lig maçlarına diln Fenerbaiı

çe ve Şeref stadlannda devam 
edildı. Az bir seyirci kitlesi ta
rafından takip edilen müsaba
kalar netcesinde Galatasaray, 
lstanbulspor, lı,enerbahçe, Vefa, 
Beşıktaç takınılan sahadan ga
lip ayrıldılar. Galata.saray Bey
oğlusporu 1 - O zorlukla yene
bildi. Biyahbeyazlılar zayıf ra
kipleri Taksime 9 sayı yaparak 
gliniin gol rekorunu kırdılar. 

Fanerbaı,çe Sta1mda : 
lstanlnu.<rpor - 4 Sülcymaniyc -1 

Beşiktaş - 9 T<ik.<Jinı _ O lardır: 
En kuvvetli elemanlarından 56 kilo: 

m~rl!~ .. o~.masına rağmen lig ~ - Salih (K.paşa) 
fikusttırunun bu sene de başın- 2 - Sultan (güreş) 
da yer alan siyah beyazlılar za.- 61 kilo: 
yıf rakipleri Taksim karşısında 1 - Sermet (K. Pnşa) 
esaslı bir üstünlük temin etti- 2 - Galip (gilrcş) 
ler. Ve birinci devreyi 5 - O ga~ 66 kilo: 
lip bitirdiler. 1 - Hüseyin (B. içi) 

Beşiktaşlıların ezici hakimi- 2 - Nihat (K. Paşa) 
yeti oyunun ikinci devresinde 72 kilo: 
de devam etti. Dört gol daha 1 - !{azım (K. paşa) 
yapan Beşiktaşlılar sahadan 2 - tsınet (Güreş) 
9 - O galip aynldılar. 79 kilo: 
Güreş müsabakalan ~ - F~ref <K. paşa) 
T 

.. bes. .. . - Nızam (Gureş) 
.. ecru ız gureşçıler arasında 87 kilo: 

d'l!!l yapılan greko romen güreş 1 - Abdullah (K. a) 
musabakalarına 23 pehlivan iş- 2 - Niyazi (B.içi) pa.ş 

Bu seneki maçlarında aldığı 
iyi netıcelerle kuvvetli bir ta
kım olduğunu ispat eden İstan
bulspor bakıki rakibi Süleyma
niye karşısında oyunun başın -
dan sonuna kadar üstünlük te
min etmcğe muvaffak oldu.. Bi-
rinci devreyi a - ı galip bitiren Tahta kalede Şekerı· 4 k ruş 
sarısıyahlıla.r ıkinci devrede ka-
çırdıkları birçok gol fırsatla.nıı- b• h l k f 1 dart sonra bir sayı daha yaptı- ır ırsız ı az aya satmış 
lar. Ve maçı 4 - 1 lehlerine bi ---•oc:---

rOKUYUOu
DIYOR K/:, 

Bir KOtOphanemiz 
harap oluyor! 

İsmi Mahfuz bir Okuyucumuz 
yazıyor: 

"1151 yılında k.itnp merakilo 
şöhret bulan Defterdar emlni .\
tıf efendi tnrafmdan Vefada tesia 
edilen ve o tarihten beri de faali
yette bulun:ın cAtlf efendi kütüp
hanesi,> maalesef pek bakımsız bir 
haldedir. Camlan kınlmı~. kub
bcslııin ~ p:u-çalanmı~ 
ynğan ya,'Illurlar bin.anın ~crisino 
kadar nruuz etmei;e ba~la~r. 
Gerek kitap Ve gerek tarzı mimari 
bakımından fevkalfıde kıymeti O·· 

lan bu kutı.iphancnln tamiri ve 
noksanlat"lnın ikmali için mcrhur.ı 
~nisi tarafından tzmirde ilç tane 
han vokU:dilmlşsc de Evkaf bu 
hanl:ırı Maarıfc veı mcmiş, Maarif 
Vekaleti de nedense tamirat tah
sısnlından bu b nı:ıya hir mikt.ır 1 
olsun tefriki dl.ışüıımeıniştir. Yapı
lan ~stat~stıklcre nazaran her yıl , 
üç bın küsur okuyucusu olan Atıf ~ 
efendi kuhip,haııesl bakımsızlıgınl 
pek tııbıi neticesi olarak mOda -
vimlcdni kaybetmiş ve son bir ay 1 
zarfınd:ı devam edenlerin adedi on 
on beşi gcçmcmi;ıtir. Acaba Maarıf 
Vckkfılctıııin her yıl içtn odun, ko- ! 

' mfir, su, süpürğe ınasraflarile ta- r 

1 
mirat karşılıı!ı olarak ayırdıgı (70) 1 
lira ile bu hayır nnicsscsesinln ya- ı 
şamnsı kabil miriir? .. 

850 Lİ AYI 
ça an 

HI 
yaman 
sız 

tirdiler. 
G. saray - ı Beyoğluspor - o Çalınan epsi döne fhtika .. dan ,Q çlu Cey andan re e 

Fenerbahçe stadının ikinci d • $:1 maçını Galatasarayıa Beyoğl.ı - ola a sahibini bir akkal binerken yakayı 
spo~::;;~ı;;~n yaptılar. b u yak alandı ele ver i 

Galatasaray: Osman; Salim, Temel Özdenıir isminde birisi Demirkapıda bakkallık yapan Ceyhan. (Hususi) - Kasaba-
Faru.k; Eşfak, Halil, Musa; Hik- Tahtakalede bakır tepsiler sa- MWJtafa kilosu 50 kun.ıstan sa- da şayanı dikkat bir hırsızlık 
met, Arif, Cemil, Mustafa., Ga- tarken farkında olmıyarak ba- blması lfı.zım gelen şeke;i 54 ku- vakası olmuştur: 
za.nfer. kır tepsilerden birini çaH.'lırmış- ruştan satbğmdan yakalanarak Mustafa oğlu Ahmet Rcrk -

Beyoğluspor her zamanki za- , tır. adliyeye teslim edilmiştir. soy isminde biri ?.abıtaya rnüra-
yıf kadrosunu muhafaza ediyor- Bakır tepsiyi çalan adam bir ' caat etmi§ ve aşiret hanında. 
du. kaç saat aQnra çaldığı bakır tep- Bir yangın başlangıcı yatmakta olduğu odada yatağı-

Oyuna çok sıkı başlıyan 11ar1 siyi iki liraya hanımallık ya - Dün Kalyoııcndn 8 numaralı nın başı altındaki cakcti ile 850 
kırmızılılar Beyoğlu.spor kalesi- pan Ahmet isminde birine sat- Fırında yangın çıkmışsa da ye- lirasının Mustafa oğlu Kemal 
ui sılu bir çember içine almakta

1 
mıştır. Ahmet biraz sonra tep- tişen itfaiye tarafından söndü- Görgülü tarafından çalındığım 

gecikmediler. Beyoğluspor mil· ı siyi aldığına pişman olarak tep- rülmilştUr. bildirmiştir. 
dafa.nsmın enerjik oyunile beli- siyi satmak Uzerc Temel Ome- Yapılan tahkikata nazaran , Polis derhal takibata. girişmiş 
ren tehlik ler savuşturulurken mire gitmiştir. Temel karşısın- yangın fınn müsteciri Yorgi . ve suçlunun bir otomobille Ccy
Ccmil Ariften aldığı pasla mü- daki tepsinin biraz önce kendi- oğlu Turadrunnsm sigarasını hana kaçtığını tcsbit etmiştir • 
kemmel bir gol pozisyonuna gir- si.~~.en çalınan tepsi olduğunu çöp sepetine atmasından çıkmı;r Ceyhan zabıtası vakada.n haber-
di fakat Beyoğluspor kalecisi gorunce: tır. dar edilmiş, Kemal Ceyhan is-
fedakar bir hamle ile topu kap- - Vay sen beni aptal mı zan tasyonunda trene bineceği sıra-
tı. Galatasaraylılar bütün ga:;- ettin avanak .. Hem tepsimi ça- yakalandı da yakalanmıştır. 
retlerine rağmen b'r türlü gaye- larsın hem de kendi malımı ba- Dün şoför Hikmetin idaresin- Yapılan araştırmalarda suçlu-

---o- -
B. r kız Gaf atasa· 
rayı açı mabdıt 

U zun boylu mukaddinl~ ~ 
mağa lüzum yok: Şitll bf 

Galatasaray usesinin ~:3 
gün, gerek eSki "Mekteb1 pıı 
ni" tken olduğundan, da}ıa le 
bir ifade ile kuruluşund~tı old~ 
çok feyizli bir tahsil oca@ rııı el 
ğu malfundur. Galatasa~) ~ 
bariz vasfı da yabancı o.ı> 05 «\ 
ten biricik mektep oluŞUd~.:.ı.t; 
teki liselerde, bizim zınaIP": ... 
dak.i adile, idadilerde ~l ~ 
ça, Farsça,, Fransızca -~!tlJ pW 
leri vn.rdır. Fakat Araı~~ 

sara, ycnsunı'dan, Farsçada bO' 
b~. tu sen, o o druı bir aı pıdl
yu ileri gidCJ~lerimiz pc~ \'il~ 
Bu Jfransıreada da böyıedı~ ıl" 
ruz Galata.cro.ray lisesi ın o1<ıl" 
dur ki. Fransı7..ca bir 'SCfı ~ 
yup anlayabilir. Bundan ti~ 
da bir. hatta iki yabanc~ ' O' 
yicc bilıneycnleıin işierı,_ıı;.~ 
lursa olsun. işlerinde UJP~ 
gösterip ilerleyebilmeleri ııı ıtİ' 
kün değildir diyebilirir.. ~~· 
barla Galatasaray lisesi o f. 
!erinin çoğalmasını can \'!' IJll 
nülden dilerim. Fakat benı:'1 ,. 
yazımda belirtmek istediğidl 
sıl dileğim başkadır. ,,. 

Bugün erkek çocukların~ 
kutmak, onlan mümkün ol 0• 
kadar iyi yetiştirmek b&~ ~ 
mızın nasıl en büyük vn.ııfe;_ 
rindcn ise, kız çocuklafl~,ı· 
karşı da ayni vazife ile rııil ~ 
lefiz. Oğlunu GnlatasarBY 1 

sinde okutarak ona dil de ~ 
t.en bir baba, klzı için bun4l ~· 
pabilmck imkarundan nıab f!l>D' 
dur. Meğer ki ılk taıısildell ...:ıııtt 
ra kızını yabancı nıckt.eI-" 
versin. ~ 

Ben kendi hesabıma, >18: ;;ı,ı 
mektepleri, uzviyet.teki :~t
ecnebi" ye benzetirim. vu_:-~ 
taki bir ecnebi cisim, her ~. 
bulunduğu yerde iltihap_~ 
rak çok zarnrlı iŞler ~.;.,ıa 
Ben yabancı mektepleri . ~~ 
görürüm. Gel gelelim, ~ ! 
yabancı dili nasıl öğret".eY'~ 
Bizim mektepler maalesef bU ,,., 
başaramıyor. Şu ha.ide befl 
yapayım? ~· 

llk, orta, lise ve ~.Uksek re 
sil müessesclerim~ erkek ~) 
kız çotuğu ayım etmek. ~ 
ayrılık Galatasa.rayclndtr. ıt 
halde Galata.sarayın nedefl b 
kız kısmı olmasın! 

İşte ben bunu istiyorum. ~ 
kiyede başarılması mümki}ıı 
mıynn iyi hiç birşey yol<tııt'· 
Ben buna inandığım içf n blJ~ 
bir vatandaş sıfa.tlle aırnb0 lı 
yet Maarif idaresinden bir ''l<~ 
Galatasaray'' ının kurulJilaPı 
yalvararak rica ediyoruro. 

Dr. Fahri CAll 
, Mısır ülkesinde müruı.sip bir 
yere yerleşecekler, yC'.ni bir va
tan kuracakla.rd.ı. Hazreti Yu
suf ,onları Mısınn en güzel bir 
yerine yerleştirmek salahiyeti
ni hafad.i . 

- öm.rUnün yıllan k%-l:ır? 
Diye sordu. Hazreti Yah""tlp 

derin bir ah çekerek cevap ver~ 
di: 

- Tam yüz otu7. yaşındayım. 

Ierine ulaşamazken devrenin na satmak ist:ersln ha.... Diye- deki 2444 numo.ralı otomobil nun üzerinde 805 lira çıkmış, 45 
son dakikala:r.mdn Musa.dan gü- rek Ahmedi polise t.eslim etmiş- Voyvoda caddesinde Mehmet liranın sarfolunduğu anlaşılmış- """~~~"""'"""'"""~~~...N" 
zel bir pas alan Salinı takımının tir. Ahmet dün mUddeiumu - tır. 

A lli m~ı·k ı k 2 ogvlu Nuri isminde birisine " 0 r-yegane go · nU yaptı. Biri.nci .ı ı çe sorusu yapı ara nci .,.. Kemal, hakkındaki tahkikat alk Doktoru Kaç para eder ki ömrUm ka
hırla geçti .. Dedelerim gibi iyi 
günler göremedim. Yıllarda kör 
yaşadım .. Ayı, güneşi, yıldızlan 
çiçekleri göımcdim.. Hep ko~ 
karanlık bir fi.lemde bocaladım .. 
Bilınom bundan sonra gülebile
cek miyim! Fakat a.rbk giilı:ne
sem de gam yemem. ÇUnkü Yu· 
sufuına kavuştum.. Allalı, Yu
sufunıun kUçUk yaşta gördü - 'i 

devre bu şekilde 1 - O sankır- sulh ceza mahkemesine veril - parak kalçasından ya.nılamış e\Takile birlikte adliyeye teslim 
mızı takımın UstünlüğU ile bitti miştir. br. Şoför yakalanmıştır. edilmiştir. ~~~!liı!ıitftiiliiiiiililiim!!!!l;;~;;m;ı~~ 

lkinci devrede hızlanarak sa- ------------------------------------------- l'V'\,.......,,...~~J'V'J'V'.AA~~~~.,. ..... • Fakat Hazreti Yusuf, bu 
'salahiyetini bir tlirtü kullana
mıyordu. Çünkü halk nazarın
da 41babasına ve kardeşlerine 
iltimas etmiş,, vaziyetıine düş
mekten çekiniyordu.. İleride 
yapılacak dedikodti.ları şimd1-
den önlemek için Firavundan 
izin almağa karar · vemm;ti. 
İşte şimdi, yanında babası ve 
kardeşleri de olduğu halde Fi
ravunun hUzurunda bulunuyor
du. 

Fi~vun, zmnanında aldığı 
tedbirler.le, koca Mısır ülke
si halkını n.çlıktan ölmek teh
likesinden kwtare.n genç v.ezi
ri.ni ve onu yetiştiren ihtiyar 
Yakubu fevkaütde htiııneUc 
karşılayarak en mutena yerle
t.e otw1mu.ştu. Yusu.ft..tn kar
,eşleıi de ayni hilrmete maz-
t'ıar olmuşlardı. 

Firavun, çok ooki bir adam
Jı. Bu ziyaretin sebebini anla
mıştı. Dünyanın en baha bi
tilmez ta.sla.riyle bezenen göz 
kamaştı.neı tahtından kalka
İ'ak Hazz-eti Yusufun yanına 

E
tti. Keskin bakışWını, genç 
ygam.berin namütenahi ma

a ifade eden bakışları ile bir
eştirdl: 

- Ey benim has vezirim! 
ı:liye söre başladı .. Ben , Fira.
\'Unu:m ! Bütün Mısır diy.a.rının 
ve Mısır diyan hudutlan içln
tıe oturan lbinleroe, yüz binler
ce insanın sahibiyim! Sen ise 
beni Ye onları mllttıiş bir fcli-

~
ttcn kıı;ata.ransın ! BugUn

va.rlığD:nızı hepimiz sana 
rçluyuz ! öz ÇOCUklannı ebe

Qi8en kaybetmek feIAJmt·jıden 
kurtardığın ıbu geni§ ülkede 
babanı ve k.BZ'deşlerini yerleşti
recek münasip bir yer bu.lamn,. 
öın mı? Memlekotin her t.ara
fını gezip dolıışmadın un? Hn
vası sağlam, suyu bol, toprağı 
OOk verimli, otlağı geniş yerle
ri bend dalın iyi taııımı}W 
musun? Bunlardan bir t.anes.i-

• ni seçmedin mft? 
H ' Y uf, 

derhal 

.. h- 1-!l gt nıyayı i:l.!U {at yaptı. Onu dev-
i t ve ikbale kavu§turdu. 

- Şu halde artık hayatından 
şikll.yetçi olmaman Uizımdır. 

- Biz peygamberler, Allahın 
verdiği iyi, kötü her şeye şükre
deriz. "Bilmem bundan sonra 
gülebilecek miyim?,, dedhn. Bu 
söz·· n hayatmıdan §ikayetç.i 
olduğumu ifade etme-L. Kendimi 
çok ihtiyar hissediyorum.. Fazla 
y~yıp Yusufınnun mUrllvve
tini göremiyeceğim diye koriru
yo.rum. 

yı adedini arttınnağa koyu.lan 
Galatasaraylılar oyunun sonuna 
kadar Beyoğluspor kalesinden 
ayrılmadılar. Fakat kaçan bir 
çok fırsatlar ve Beyoğlusponm 
canlı oyunu sankırmızılıların 
bu arzularına. mani oldu. Ve maç 
1 - O Galatasaray lehine bitti. 

FenerbahQe - 6 &ykıoz - O 
Fenerbahçe stadının son ma,. 

çını Fenerbahçe ile Beykoz ta
kımları yaptılar. 

Fenerbahçe her zamanld ek -
sik Beykozlularsa tam kadrola.. 
nnı muhnfa7..a ediyorlardı. 

Çok güzel bir oyun çıkarma.
ğa muvaffak olan sanlacivertli
ler zayıf rakipleri Beykoz kar
şısında üstünlüğe kavuşmakta 
güçlük çekmediler ·oyunun her 
iki de"Tesinde de Uçer sayı Y3r 
parak maçı 6 - O galip bitirdiler. . - Mtlına ölü.mü getirme ... 

Öllhn, ne kadar çok hatırlanır-
sa o kadar ~.abuk gelir .. Oğulla- Şeref Stadında 
nn var, torunların var. Belki 
tonınlannın torunlarını da göre
celcsin .. Bu yaştan son.rıa onlarla 
haşır neşir olmak az görülür 
bir sa.adet değildir. Goşen villi.
yeti size iyi bir vatan olıı:bilir 
Yusuf, sizi Raınses civa:nnd~ 
mülk sahibi de edecektir .Arzu et 
tlğiniz zaman Kenan diyarına 
dönmekte de serbestsiniz.. 

Vefa .. S Altıntuğ - O 

Şeref stadının ilk ka.rşılaşma.
sını Vefa ile Altıntuğ takımları 
yaptılar. Oyunun birinci dev -
resi rniltevazin bir şekilde kar
§llıklı ve mlisavi akınlarla geç
ti. Vefalılar Silleymanın yaptı
ğı sayı ile devreyi 1 - O galip 
bitirdiler. İkinci devrede hızla
nan yeşilbeyazlılar Muhteşem 
ve Fikretin uzaktan s:ı.vurduk
lan şütlerle iki sayı daha ka,. 
r.a.ndılar ve sa.hadan 3 - O galip 

Hazreti Yakubun gö'Lleri 
yaşarmıştı. Firavunun bu de-re
ce alicenab olduğunu tasavvur 
etmemişti. Ona bol bol ha.yır 
dua etmekten başka elinden ne 
gelebilirdi? ------------

Firavun, tekrar tahtına otur
muştu. Şimdi, tahtından, Yusu
funkardeşlerine hitap ec.l!yordu: 

- Babanızı ümıeyin yiğitler! 

Çocuk Esirgeme Kurumuna a,_ 
olmıık bir insanlık, yurttaslık ve ni
hayet Cümhuriyet borcudur. 

Çcx:uk Esirgeme Kururaa 
C.eneı Merkezi Artık mai~ derdinden kurtul

du:nuz. Kıtlık devam ettiği rnüd 

detçe ihtiyacınız otan her şeyi Açılı konuQma 
ambarla.rımdan bol bol temin et- Y 
mek hakkı.m ha.izsini7.. KıUık 
yıllnn nihayet bulduktan sonr.a. 
sahip olacağınız tarlaları eker 
biçer, mahsulilnüzU alır, rahat~ 
dersiniz. B ka bir istediğiniz 
vars:ı kard ~ Yusufa söyle
yin. O, benim namıma ,istediği -

- niz her şeyi vereccl.-tlr. 

G:ızctemlzc cEmek.11 bir öğretmem 
ve cTopeu Binb:ı.sısı Şükrü> imznslle 
mektup ynzan lk1 okuyucumuzun 
ınevzuu bah eWklerl mescl<.'lcr bak
kınd.'l gorfi::mek üzere losa bir zrunan 
l~nde gazetemiz Yazı İşleri MOdür
lC Une münıcaat etmelerini rica e
deriz. 

wnıes;ıııe (Arkası var) 

Hakikatte kurbanlar, ne karısını 
elden kaçıran koca, ne de kendi 
endini feci vaziyete düşüren kadın· 
dır, kurbanlar iki masum yavrudur 

Vçüncü sulh ccuuıın önünde blr çalışıyordum. Günler, h:ıftalar böy
kalabalık vur. Yaşlı, saçları kır, le geçti, karım gelmedlktcn başka, 
elleri titreyen bir ihtiyar, bacakları benim tarassudum da boşa çıklyor
arasındaki iki çocuı!un saçlarını. Ok- du. Sanki, kıırım polisin o evinde 
şiyarak etrafında toplanmış oJ.:uı- oturmaya mecburmuş gibi düşün
lanı a.nlatıyor: meden, dQsünemcdcn güpe giindilı 

11
- Çok mesuttum. l\'lallyede tah- bekleyip duruyordum. Nihayet işi 

sil müfettişliğine kndar yükselmla- büklı01eUn adaletine tevdi etmeyi 
Um. 1$lınin :ıd:ımı, çah~kan hır d~ilndClm. 

memurdum. Gel zaman 'ıt zaman. 
yaş 40 oldu, evlen, sana ıUzcl 

bir kız bul:ılım dediler. Eh, işim 
iyi... Elime bir aile geçindirecek 
kadar para da geliyor. Teklifi ka
bul ettlm. Hakikaten güzel bir kız 
olan Nczahat'le -şimdiki karımla

evlendik. iki üç senemiz çok i,Ji 
geçti. Bu yavrulan kaz.andık. Şu 

masum üç yasına basmamıştı he
nüz... Biz.i.m karının rengi ahcnği. 
duruşu, gic::lişi de!iJmeye başladı. 

Mcsellı aksamlan eve gcldiflm za
nıtın, o pek muti pek hanım kadın 
olan karımı evde bulamıyordum. 
Cocuklıln oyalamaya r,:alı.şırk.en geç 
vakit gcllyor, bin bir dereden su 
getiriyordu. Hepsine e.rvallnh dl.1oc'
dum. Günlerden bir gün bizim na
muslu, iffetli, mesut hnnım, kapı 

değiştiren bir hlzmctçi llıilb~ 
kaf6ımızdaki evde oturan polise 
kaçtı. Bana da iU hnber geldi: 

Dlin gece, Sirkeciye indim. Biraz 
içeyim de eve döneyim diyordum. 
Bir birahaneye girdim. Bir anda 
meyhane başıma çöker gibi oldu. 
sivil elbise glymi.ş olan polisle ka
nm orada deliller mil Hemen dön
dQm, zabıtaya murncant ettim. 
Cürmuı:neşhut yaptırdım. Şimdi bü
tün arzum, hem karımı, hem de ~
iJkıru içerlye attırmaktır. 

Belki dllha anlatacaktı. Milbaşı

rln sesi koridorlarda akisler yapa 
~pa inledi: 

- Nevzat! Polis Nahid 1 Neza
hatl .. 

tbUyar adam, çocuklarilc bcrnber 
mahkemeye girdi. Davacı ,-erine o
turdu, dava edilenlerden kadın gel
memlştl. Suçlu polis oldı$ı anla
plan genç blr adam. Dava edilen 
;yerinde oturuyordu. HAldm hAdlse
nhı m hiyetinl sordu. Davacı an
lattı. NeUcede l.s1 selAbiyeU 'lıaıict 
J6rerck davayı 6 nci asliye hakim
~e havale eW. 

- Ayrılalım onunla katıyyen 78 
pamıyacağun. Nafaka f.alan istemi
yorum. Çocuklarını n1mı. ne yapar--
sa yapsın, gitsin... Mahkemeden çıktılıır, bu .sefer 

Şaşırdım, Wml gildlm11 bırnktm\ suçlu Nnhid homurdanıyordu: 
devnmsızlık ettiğim içi.o vcltMct 
emrine aldılar. Bir parça param 
vardı. Bir taraftan yıkılnn saade
tin ı tırobı, bir tnraftml da işsizll

ği.n nzabile basladım içkiye... 
Pencere -cnarına oturuyor, knr

i!d ki pol in evini cözkrkc:n hem. 
içiyor, hem eocuklarımı nwtınaya 

"- Kann:ı sahip olaın ınışsau 

kabahat bende mi'> Senln gibl mo
ruğa lftyılt vaziyet budur. Bir kere 
sinemada tanı tık. Ond n sonra 
y.ıkamı kurtararnadını kı. dilşunmc

yc ve hareket ctm i!e v kit kalsın! 
istemiyorum. kat'iyen .iStcmiyorum, 
ru knruu". Başına çall •• " 

Harp vaziyeti 
( Bn§ t rafı 1 inci aayt.da) 

lan mliştcrek dlişmana karşı 
çarpışıyorlar. 

h) Nhayet, Irak, İran ve Hin
distan da hava kuvvetleri tu
tulmakta ve oı1.a şark orduları 
bu kuvvetlere müftakir bulun
makta.dır, 

i) Uzak doğu vaziyeti, bir 
çok kuvvetlerin ifrazını şimdi
den zaruri kılmaktadır. 

Bu stratejik durum, herhangi 
bir savaş sahasında ha va kuv
vetlerinin nasıl ve ihtiyaca göro 
disloka. ileceklerini gösterebi
lir. 

Almanyn., merkezi vaziyetin
den istifade ederek, Avrupa ka
ralarında hava kuvvetlerini az 
zamanda ve kolaylıkla şarka ve 
garba kaydırmaktadır. Mevzit 
mlidafaalar, zayiat ve tahribata 
biraz da alışbktan ve katlandık-

tan sonra az kuvvetle de başarıla
! bilirler. Nitekim, üç buçuk ay-
1 dır, Alman hava orduları siklet 

merkezlerini doğuya intikal et
tirmişlerdir. 

Mister Çörçilin temas ettiği 
"kuvvet muvazenesi", doğrudan 
doğruya nda üslerinde harekete 1 
geçirilecek filoları ilgilendirdiği 
halde, yeni teşebbüslere intizar 
edilebilir. 

Ancak, ha~ hakimiyeti, bir 
diğer ya.7.ımda da izah ettiğim 
gibi, evsa.fça fark olsa bile, bir 
kaç misli Ustünlillde elde edile-

1 
bilir. Bununla beraber, tnm ma
nasile lıavalanb. bir serbesti im
kfı.nsızdır. Almanyanın gerçek-1 

ten büyUk bir adcdl tefevvulru 1 

haiz bulwıduğu demlerde de, 
Britanya hava filolan hem ana 
yurd semalannda vnrhk gö tcr
mekle temayüz ettiler, hem de, 
tnarruzt bir ıynset takip etti
ler: Muharip mc-mll'\ketJ r da
ha uzun zaman ha.va tehli si
ne maruı.durlar Y bir t l ·n 
havalarda kati bir hft.k mi; t 
belki hiç de milycsser olamıya
caktır. 

Ağzı açık uyuyan ve 
horlayan çocuklar 

S ağlam çocuk, ağzı ~ 
olduğu halde uyur. fliq 

horlamaz! Hastaııklı ~tJf 
•ki ıağzı açık olarak uyur ve çı/
defa horlar. BW"ll.Wl w1uı. delil'" 
levindo fazla eıtcihler zuhur "' 
dip ufunetlen.irse çocuk }ın1cldt 
le soluk alıp veremez. Bu cWıetl6 
ağ-mu açaraık uywruığa met • 
bur olur. 

Bademcilclcri çok büyüyen ..,., 
yo:hut şişen çocuklarda da. bli>'' 
le olur. (KUçUk dilcik) (iltlıaP) 
lanırsa, nezleli olursa şişcr. ZOf' 
lukla nefes alan çocu!k, hem nor
br ve hem de ağzını açarak u· 
yur. Burun içinde girintili, ~
kmtıh, m:ığa.ra.cJk gibi boş!ır!'' 
lar vardır. Bu yerlerde (Polip)• 
(Ahtapot) a.dı verilen bUyilnl ~ 
et lmha.rcıklan zuhur ed 
çocukta ayni aJ.Kınetler, ayni bel' 
dckler husule gelir. 

(Burun direği!) nin eğrilme: i 
ve eSkimiş, kökleşmiş burun ncf 
leleri de bu hallere sebep (){Ut' 

lar. 
Ağzı aç1t ol:arak uyuyan va 

horlayan çocuklır burJn. bO"' 
ğaz ne:ılelerindoo kurtutaroaı· 

lar. 
Gırtltıkla ve nefes borula ' 

nnda kuv\'f>lJ neılelcr eksik ol· 
maz!. 

Akciğerlere kMi dCI'C<·edS 
ha~ gid...mez ! ı,:'ünku, tabii bıı· 
va yOlu olan burun delikleri tı
kanını.ııtır. 

Temiz hava, lüzumu kacW' 
ncfro borulınna gircmıycceği 
cilıetle kan tcınizlcmcmez. BU 
cihetle çocukta kaıısızlli!, renk• 
s· .. lik b-.t la.r. Z:ı;pflık, kuvvet· 
sizlik arlar, daha sonrn çe ~ 
çeşit hastalı" zııhur e.;ler. 

Çoc:.ığu bu t 
ki ·m b 



l!Jil' 

Baş ve 
•• uzu 

anlabyor 
.... 'Ottawa, 16 ( a.) - Kanada 

lm mektepleri olup, munJlimle- Başvekili .M. Maclreıızie King, 
rl de "ıınollalar" idi. Kanada askerlerinden mürekkep 

" •tıer, kayıtsız 
ve ar ız esı·m 

,, olmalıdır,, 
Londra, 16 (n.ıa.} - lngiliz 

basuu Hitlerin sulh uğrunda 
ptığı t üslerin mu..,tıf. 

fak ola.bileceği fikrinde değil
dir. İngiliz gar.ateleri bu te
§ebbUslere cevap olmnk ili.ere 
tank vo tnyynre ima.litının 
arttırılmasını ısra.rla istiyor
lar. 

Kız ç.ocuklar içhı ise, n.ynca il' kuvvetin Hong - Kong"a. vnr 
"Meptik., ~er bile yoktu; onlnn mış oldnğımnı dün bildirmiştir. 
' molla" l·arıları ''Ustabikelcr,, King, bu kuvvetin ne büyiikfü'lt
e ı .... ruıe toplayıp okutuyoılar - te olduı';~u söylememiş, fakat 
dı. Bu "meptikler,, de ba.5}ıca 8:nruıdalıhnn Hong - Kong gar
' okWll.3., ya ehemmiyet 'erilıp, nızonunu te,.kil eden diğer im
"~ , 7'etınıeye fazla ehemmi- parator-luk nskerlerile işbirfihri 
ye venuniyordLL Hele kızlara yapn.cağuu ve Kanada kıtasma 

Sımdny Graphic g:ızetesi· 
~ a.kalcsinde şöyle yazı
yor: 

yazı ogretme.k büsbütün y - Tuğgeneral Lawson'wı kuman- "Almanyanın yeni sulh ta
ornızn. Amerikruı bitarııflık 
k'anun un değıştir.Jmesi üze
nne HiUerin uğradığı mağlU
biyctin hemen arkasından vu
ku bulnmştur. Yegü.nc iita
rekt: umidi HiUerın kavıtsız 
'~ ş.vts.ı.z teslim olma.Sı ile 
~q;a. ... ' leşebilir ... 

tı. da ettiğini knydeyleınıştir. 
"Usulü ceci"d,, e göre; 1) mek- M. Mackcnzic King, beyana.-

tep medreseden ayrılacaktı, ay- tında .demiştir ıki: 
n b r bin: ya yeri celcti · 2) Bugünkü tecnvlire veyahut 

elttebin endi.ne has muallimi dünya:nm her. ıruıgi bir ye.rinde 
bulımaco.ktı ; 3) Bu muallun ay- kend ini gubtcren tehd"de kar
lik alacaktı: ) Okuma, vnınna. !'il müdafaa, hala hülTiyet içfin
öğr :tnıe, eskiden olduğu~ gibi, de lbulnnruı h memleketin bh> 
"heceleme.. usuliyle değil, yeni zat li..""elldi<'ini müdafaası de· 
alfabe klrtar>In.rında g~-teril mektir. Bu dilşünce iledir ki Ka-

ullere gore yürüt- ti: I?Jda hükumeti, Kanada ıo -- l 
5) yalnız ya değil, yaz- hınru, b gün kta. no he!~ 
m ya da ehemmiyet verilecekti. leyen diğer Britanya Conun~ 
6) Kız çocuklar içın d ilk mck- we:tltlı'i kuvvetlerine kn.tu 
tepler !.'tlacak ve kızlara da ya- nm doğru e>l !hm kn.ra.rlaş\.z 

Genera • 
ZID'"' 

er'i ce 2.e. 
• • er asımı 

zı öğretilecekti. Ancıık bu da- mıstır. VlS\1 6 (&.a.) - Harbiye na
zın v knnı km-vetleri başku
mandanı general H ıtzinger ile 
ıaziı başında rounln beraber 

ölen mesai arkadaşlarının ve 

va:mn yurutülmes hiç d kolay ------. 
biı iş d :d ı. Çünkiı ıükfnnet 
b gıbı ·m me pi r· açıl
ın mani olmuyordu ise de, 
onları re. men tanınııy-0rdu 'c 
onlara maddi ve mali yardımd 
buluruıuyordu. O zaman m halli 
m!Ulrif işleriyle de meşgul olan 
v h kça bir nevi muhtariye-
t k olan "Zenıstvo,. )m
nınıln.nnd "hıorodots,, le.re 
( Run olmıyan.lara) livey çocuk 

u ıe ı yapılm!l&na tnraftar 
ol n ki.nueler oturduğunda11 "u
sulu ced.ıd., mektepleri için 
''Zemst\•o., l!l.l' n da ımali yar
dım bekleme abesti. Öte wı.n
da.n bu y i kültür cereyaİuna 
karşı musl nların kendi ra
lnnnda da kuvvetli bir muhale
fet cereynnı v rdı. liele kim" 
" folla,, lar bu cereyana knı'Şl 
b" butlin şahl mnı ardı. 

undan do :yı bir kültür 
ı rbcrliği dem t olan 

:.. yı yaymak, tanıtmak ve 
geli..'Ü.Ümek hiç de kolay olma

• Bu işin iki yruıı vardı: 
1) 1 ddi "'emili yanı, 2) fikri 
v l'el'biy "i yanı. Hüki'ımctin 
ve "Vemstvo,.lann yardımından 
mahrum olan "nı ulti cedid., 
mektepleri bu hareketin ilk dev

inde maddi yönden bazı hn
yırsever "baylar,, (zcn.ginler) 
tarafından temin edilmişti, ki 
bunl rın başında Oronburg'lu 
Ahmet "-e Gani H yin oğul
ları uelirler. Hele Gani Bay 
(ki kendısi imza atmasını bil 
biliniyordu) bunu · edinerek 

' büyük maddi külfetlere knltla.n-
nuştır. Yukarıda anılan Kar
ga.h "usulü talinı,, kursları onun 
p ·yıe açıldığı ve devam et
tiği gı , ılk yıllarda bir çok 
mektepler.in masrafları da onun 
kesesinden veribniştir. Sonral -
n Troyskilı Yavu.şoğulları ve 
diğer bazı baylar da onun izin
d yürümilşlerdir. D :va.nm 

(Sonu pyfa 4 alltun 4 d::) 

aşinalarım olduğunu inkii.r ed~ 
mezsinlı: ya ..• Dilimi dilzclttiler. 

- Rum ve yalıudi ikızları mı 
§iveni tashih ettiler? 

- Hayır, fa.'kat emin olw1uz 
dayı; iben onların dilinden ç 

z 
(~ı.ı:.;uıı.ıı bindiği tayyare mürettebatının 

sinden on 1 uruşu zorla almak cenaze töreni, dün mnrcşal Pe
dcmektir. Çüukü bicru-e fakir ten'in hükumet erkanının Al
ya\'n.ı, on kuruşu götüremezse man ve İtalyan hey tlerinin ve 
bir sürii lkf ışitcccktir. Bdki diplomasi mümessillerinin hu
btr teamill yüzünden bir sınıfta zurile icra edilmiştir. Şehir, bir 
iki sen okuyacaktır. Halbuki yas günü yaş mı , mağuz:ılann · 
bizim sorulıı.rınuzı:ı karşı gözle- çoğu kapanmış, b yraklar yarı
riınizin önüne serilen 28 inci ya inmiştir. Ruhnni fıyinden son 
maddede, n ayda on kuruş top-. ra, amiral Darlan, müteveffanın 
lanacağındaıı, ne her ay iane parlak m sleki ha.yabnı anla.inn 
defteri açılacağından, ne de ta- bir nutuk söylemiştir. 
ı "'nİn sıkıştınlacağından ba • Ja nyada 
his yoktur. O halde, ortada ta~ 
limatnnme ve niznmname!ere 
uyğun olınıynn biraz cebri, biraz ( fı 1 • vf ) 
zecri, biraz da keyfi bir para maktadır. Alny mevcudu 965 er
cem 'i meselesi vardır. Seneler . dir. Bunun 7r.. si Şangbnyda, 
denberi toplanmış Qlan parala- 55 i Tientsinde ve 160 şı <la Pe
nn mnhn.lli sarfını öğrenmek is- kiııdedir. Bu gidiş. Şanghnyda 
t:.crdik şliphesiz. .. Gerek mektep bir "Harekete geçmek hazırlığı" 
idaresinin. gerekse Maarif mli- sayılmaktadır. 
dürlüğünde gençlik ve fij>Or bli- Tokyo, 16 (a. ) D.N.B.: 
rosunun bu mevzua şimdilik te· Hariciye Nezareti mahfille -
mas etmek niyetinde olmadık- l'lııde remaslan olan j Ti
lan nnla.şılıyor. Bunu ilerid~ mes And Adwertiseer gazetesi, 
sormak hakkımız mahfuz bu- par entonuıı fev • ıiçti
lunıruı.k şarülc, bugu .. nlük şunu maı Uzadcyı.rlctn akdedit n içti
hntırlatmak ve ceva.bını rica et- ma.lp.nn en mühbnlmnden biri 
mek istiyoruz: olduğımu yazar.ık diyor i: 

U!lZZ9 ffi Sa'onmı 1, Pasifik Denizinin n!kibetıi bu 
J u celseye bağlı bulunalbi\ir. Yarın, 

Bin mevcutlu bir mektebin Bru ekil gen Tojo, b ıiciye 
talebesipden onnr kuruş topla- .nazın . Togo ve ye nn.zı
makla her ay 100 lira gelir bu- n millete thitn et.
lan İstanbul Kız Lisesi, acaba Hklerl zaman vaziyet öğrenilc-
30 günde bu parayı nerelere sarf ~·" n, 16 ( } _ Hu-
ediyor? O, ne. muaızam bir jim- A bir 'nızi il izam edilen ;.._ 
nastik salonu imiş ki, her ay .-
hortum gibi, malzeme yutuyor' :ıınt!~: ~· Pt-W'S.~~ 
9 aylık bir tedris yılı içinde 900 göre, M. K'lllıl.SU. bir Ula'· tia, 
lirayı ihtiyaçlar için heba eden vmdfesini iyi bir neticeye götür 
bir salonun faidcsinden çok ma· ~ ilin · olduğunu soyle
znrratı. var demektir. Hele bu miştir. 
buhranlı ve aile geçi.minin çok ~~~~~~"'!!!!!!!"!!"'~~~~ 
mii§kül olduğu günlerde... mesi ihtiyaçları talebeden top-
ÇarÇUr tlilm ı :ştır, fa af... Iaııan para ne temin edilir> di-

yor diye çocuklanna defter, ka-
Evlerine yiyecek, yakacak a- lem, kiiğıt almaktan c.iz yi.Wer

la.mıy n velilerin cemiyet duy- ce fakir bab , yı tazyik et
gulannı istismar ve çocukları- mekte mana yoktur. Bu mevzua 
ınwn istikbalini tehdit ve taz.. yarın da t as etmek i tediği
yik ederek toplanan paraların mızi söylerken kanuni olmıyan 
çar çur edilmemi§ old11ğwıu ka- bir işi, talimatname ddeleri
bul etsek bile mektep idaresin- ne sı~ınarak kanuni gibi gös
den bir pru-ça munsifane bir öde termege kalkışmanın büyük bir 
me formülü bulmasını ve bunun hata olduğwıu i ~ve etm kte 
herhalde aylığa bindirilmemesi- mahzur görmüyor, bil kis bunu 
ııi istemek de 13zımdır. açıkça ifade etmenin h·r vazife 

28 inci mndde, (spor malze- olduğuna kani bulunuyoruz. 

~~-·-~-·--~-
• 
ıze 

man ma h af 
y'eti eldi 

Ankaraya gjtmckw olan Al
man matbuat ııeyeti dün saba.n 
saat 10-15 de tayyare ile §clı
rimize gelmişlerdir. Alınan ha, 
riciye nezareti matbuat daire
si reisi orta elçi doktor Scln
midt'in başkanlığında bulunan 
bu heyete aşağıdaki zevat dahil 
bulunmaktadır: 

Sclıwörbcl orta elçi Alınan
ya hariciye nezareti matbuat 
dairesinde cenubu şarki Avru
pa şubasi şefı, Stermcrbiehel el
çilik kii.tibi, kleinleui elçilik" 
kitibi, doktor Fischcr ba.~mu -
harrir, Helmut Lame Heint Wer 
thmann matbuat iresi memu
rin dairesi şefi ve bir foto mu
habiri. 

Ame i ada i 
grevler 

Nevyork, 16 (a.a.) - Ma
dencller sendikası cumart.c..'ii, ge
ce yansı çelik fabrikalarına. aid 
madenlerde grev il.ıin etmiş ve 
nsfalt fabrikalarında da grev 
ilanı ~ ~ Ola.bilcoeğini 

. irmiştir. 

Vaşington, 16 (n.a.) - Pa
zartesi sabahına kadn.r bir an
laşma husule gelmediği takdir
de, çelik fabrikalannın müraka-
besi altında bulunan kömür m -
dcnlerinin işgali için lıükfunet 
tarafından asker kıtaları gönde· 
ri1mesi ihtimali. bugün öğleden 
sonra Vaşington' bahis me -
zuu olmakt idL 

~~---·----------
• L. vinof 

Londra, 16 (a.a.) - M. Wal
ter, onckton, Lltvinof v: Ste-
ihard 'i hamil bulun n tayyare -
nin Bakft'yc vnrdığı, dün Lon
dra'da memnuniyetle haber alın
mışbr. Yolcu! ~ b psinin sih-

---:»ıı«---

usl r 
(Baştamfı 1 inci yf ) 

B bir t iıt muamn 
1 inin · edi !!lemesını hav-
salaya ğdumak m.üşktıldiır. i6 
yıl bu m~lehetin irfan hayatı· 
n hizmet e · em ktar bir 
ma.arıfcinıu, kırtasiyecılık yü
zilndcn, bu kadar uzun bir müd
d muh bir halde kalması 
acı bır müsnha.dcdır. Bilhnssn. 

yın H Ali Yü l gibi çe-
kırd ten l'etişmiş. ve t kalide 

ve takn"ben 1.500 d. an aske- vkedilmı.ş bir ilk ul ş 6ğ-
rini imha etmişlerdir. tın ninin mali dunımwıa ya.-

Moskova, 16 (a a..) - Lenin- kından va ıf olan bir vek· in 
gradm cenup doğusunda Tikvin zamanında kırtasi ccllii::rin bq 

acaıb cilvesine elden bölgesinde •• · ale doğru yapı -
g l ivor. 

lan Alman ileri hareketi, durdu- Sayın Vekilin dikkat n znnnı 
nılınu sa da. tazyike devam et- ~ekerim. 
moktedir. Almanlar, bliyt1k c- ~~~~~~~....:ı-~~!!!! 
ih.emmiyeti haiz bir rnuvasa.la 
yolu olan Leningrad - Volodga 
demiryolunu keemişleNir. 12- ( fı 1 i · yf } 
nci Alman motörlü tilmeni mu f edilen bir kaleyi işgal etıniş
hlm bir "mc kim mahal,. doo. l rdir. Hava kuvvetlerimiz Sj,. 
ild defa tardcdilmiş ve efrnd ve vastopol ve Kerç e'".raf'ıudnki ka. 
malzemece ağır zayiat uğra _ muharebelerine, mUstahltem 
mı.ştır. m vzilerlc gemilere ve liman t&-

a · nne hu etme suret.ile 
Kuybisef, 16 (a.a.) - Tuhyı yaı·uım etmiş! dır. Sovy t top

hücumla almak teşebbüsü Al- çekerleril asker taşım ğa malı· 
ma.nlarn on gün zarfında 6.000 sus iki gemi . ına bombala.t 
ölüye malolnıu,,.~. Tulayı şı- isabet etmi r. Tikvin bölgesin
ııc.l - bat1 ve cenup - doğu to.- d iln ıtfaı} mayin bölüğü, tek 
rn.flruından yapılan çeYirme ba lanna 113 muharebe mevzü 
hareketleri ile zapt.etmek pl nı Y..aptctmişlerdir. 
ıise, son haberlere göre, büyük Geçen hnfta Alman hava kuv-

1 
vetleri Sovyct hava. kuvvctlcriuo 

bir nis'bet içınde akim bırlı.lol- karşı bllyUk muvaffnkiyctler cl· 
mıştır. SovyeUer Alman tümen- de etmişlerdir. 1 Sonteşrinle 8 
ı rine alaylardruı 3 l<ö Sonteşrin arasındaki dewede 
yü geri alm lardır. SovyeUer topyektin 2174 tnyya-

A.lm.mlar şimdi Tulayı wru.n re kaybetm~ir. Bunlardan 1293 
menzilli tophrla bom2~•~·'·- ü ha.va muharebeleri esnıısında 

UUKWıuwı. düşürülmüş, 412 sı Alınan tay-
ta ve takviye kuvvetleri getir - yure kn.rşıkoyma batn.r:valan ta-
mektedirlcr. rafından, üst tarafıda yerde tnh· 

M ova, 16 (a.a.) - Cenup rip edilmiştir. Ayni devre içındo 
cephesinden gelen ·r h Almnnlar doi!u cephesinde 183 
göre, Don Kazakları, 85 gOn yyare kaybatmişlerdir. 
z::ırlındn müst:evülerı :imh:ı. e1.- Finleri ı ımwalfa'J yeti 
mişlc.rdir. Zuyevm.:da. nevmidtıne H ·, 16 (a. ) - Fin a..-
muharebelef' cerey'nll.e . Al- jnnsı lbilcliıiyor: 
-~'-- nn.-a bu Koivisto adıbn.nda Finlerin 
u.uwwı.ı- """"' eline düşen gunimetl , şimdi 
kazanmışlar, fnkat Kazaklar yıhruş bulumnnktadır. G..mi-
mukabil t.aa:mım geçince Al- metıar arasında, ın tonna.to -
ananları sayı üstiinlüğüne rağ- luk bir cephano gem.isi. daiıe. nü. 
men şehrin içine püskfü t- • çük ha.oimde iki vapur, b:r deınit 
mi.işlerdir. Alınanlar, tekrar ta-• l:ôprü dubası, 20 top, bir çok 
aınıza geçmişler ve Zuyev'ka: cephane rond.ığı, ı.şlldaklar, te
beş defa. e!den e a~r Ni- kmctroler, torpiller, G6 otomo
hayet Ahnanbr km~ _ ~· oldukça ~vvetli bir telsi.? 

_ :Y istasyonu, t.clsiz ma:kin lcıi, salı 
nlmı.ş ve y~ iboğukn~ r- utfaldan, 67 ~ blr trok
dır. 3 ~st u!ayı harp harici un-. hır tnnk. yiy gi) ve 
bırakılmıştır. ıüh" mlktardıı ilfuıç vardır. 

Pek yakrnda sinemasında 

hati mükemmeldir. ~a'!!i':!::%i:~:!BmK:i~::::m2ü!!SG!lillı&Eiii!!llEı1Si!!.i~Bl!!B5~ 

istif e et.tıim.. 
-Zn; lacığım .. Senin 

ona şikayet ettikçe 
iba.na: "Abidin merak etme; y -
~e akh başına gelir!,, 

diy: hem ıkentlini, hem beni te
selliye çalışıyordu. Kadıncağız 

ne kadar severdi .. Bilir mi-

Çeviren: BEHÇET SAFA Te/rika No. 5 

" ?. 
- Bütün tanıdığım ~ 

dn.n fuzla mı dersiniz? 
- E\--et, sen de ikadmlnra. o

ıicin ba.yılırsm, değil mi? 
- H yır, anneme nasıl min-

netta.rsam kiıdınl da öyle 
minn.ettnnm. 

- Ha, demek kudmları 
net:tarhk dolayızile ald!ı.tıyor -
sun, kilçük kızlan onun için 
tan ca.r:ıyor, evli kadın 

t o uyorsun. .Mlıuıettar
oylo mı? ... Yeter arbk . 

lbalısmw· ~ m. Zavallı 
öldü \: doğrusu on m o-

liimü seni pek ;;ursu. ÇÜD!kU a'
na gibi hakı'lcaten severdin. Ab
laım ölürken mini bana cırnanet 
etti. Ben sn.nıaı ğa, se
ni yetiştiımeğe ruıdettim. Keşke 
etmeseydim. .. O gUnden beri iba. 
na. çdk:tirdiğıin e.za'bm e.oab ihad
di, hududu mu var? Seni 1struı
bUla. getirip leyli r cktebe 
verdim. Kadıköyündoki mektep
ıte hem • olur, lisan 
öğren.irsin; hem de b1roz inziba-
ta gircmlıı, diye umuyordum. 
Seni mckUIDc ye:rle§tirdilctxın. 
sonra müst:erlh ve emm ola.ra!k 
~lftımin' başına avdet etmiş -
tıi:ın. -On iki yaşından on alb ya

bu mektepte ~~dm.. 
Ben Sroed bir YO 81'1 ılti de-
h md ~ 

Abidin bey 
lo: 

- Ha...vırl diye IL.IHo"'llIUL 

ni evlOOili.reooğim_ 

mi 6VleDE~~ 
- E t, sana. birk.ız bt.Drlıuın. 

Onunb. ev · i!. a·i.vonun. 
- Bır kızla mı ! 
- Tabii bir kızlı.. Bu: ç 

kızla evl y . 
- Peki mnma bıınd8Jl ınıalt

sadın ne 9 e\ lenirsan ne o ur 
? 



Yazan: M. Sami Karayef ----mm• 
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(Baı; tarafı 3 ünoil sayfada) 1 . 
fikri ve terbiyevi yanına gelince, 11 1 1 1 1 1 1 • ı 1 - Onun için mi ayaklarının 

sr.asına ııhp sıkısbrmıştın?. 
- Elbette.. Batıp boğulmı~ 

Glsaydım .. .Kisbet zenbilime sa
ı'llıp beraber ölecektim. Diye 
eıevap vermişti. Bu men'lcibeyi 
bana eSlci bam>ehliwnlarda:n 
merlıum mavnacı Mehmet 
J>ehlİV'atı anla.t.mışb. Bu da gös 
ter ki, Hergeleci peblivan
Jığa • :~tı. Kispetle beraber 00-
gulup göçmesini istiyordu. Ma.
~n.acı Mohm.ct pehliwn ikide 
blıxıe bu Mkiyeyi anlatırdı. 
[Qna da bu vak'a.ya~ olan 
~c:iler enlatmıe.. Mehmet 
fi)eblivan, tuhaf bir adamdı. A
·la.y olsun diye şöyle deı-di: 

- Ne adam be!. Kispete sa
nlıp ölccelt be!. 

Hergeleci, ölümiir.ü ~hlivan 
lık aşkilc sürükley'p götüm1ek 
1-ıterdi. Onun fırtınıı. i~irl<ie lcis
Jıctini aya.klan arasına alıp öım 
eıla tutarak ölümü bek1em~\ 
Vt· • akin oluşu ne dereoo yük
f!t•I< bir sporcu olduğunu gnste-
'rır. 

t * ' Rami gUreş.i, ikinci bir Çorlu 
l gtireşi gibi idi. Ramide Adalının 
! yerine çakır Ali kaim olmuştu. 
Çakır Ali, koca Yusufun arka~ 

' fi idi. Devrin koca Yusuf ayarın 
·da bir pehlivanıydı.Çakır Ali ek
seriya koca Yusufla gezerdi. Ve 
güreşlere onunla gelirdi. Böyle 

, olmakla beraber çakır Alinin k0-
, cıı Yusufla müteaddit güreşlel'i 
• Vardı . 

Rami güreşine Hergelednin 
geleceği anlaşılmıştı. Yalnız A
dalı ile koca Yusuf yoktu. Onlar 
da. taşrada olduklarından bu\u
namaınışlardı. Koca Murat, bü· 
yiik Yaşar çakır Ali birbirlerile 
anlaşmağa karar vermişlerdi . 
Koca Murat, büyük Yaşar şöyle ! 
?onuşmuştu. 
,. - Yaşar bir araya..gelm~sek 
tıu heıif bizi Çorludakine çevirir. 

- İyi ama, bakalım Çakır A
li, razı olur mu? 

- Ben, çakın yola getiririm·. 
t - Hiç zannetmem .. O da biz
den pay almak istiyor ... 
1 - Abe, Hergeleci varken pay 
olur mu?. 
· - Çakın bağdwst.Irırım ben ... 
· - PekB.la ... Ben, bağda..,maya 
frazıyım. 
' -..- ÖdUlU payla§lnz.. 

Dedi. Koca Murat, ~a.kır Ali
/ye gitti meseleyi anlatu. Fakat 
çakır şu şartı koştu: 

- Evvelfı., Hergeleci ile ben 
. tut.arım .. 

Murat, dünden razı idi. O da 
.büyilk Ya.şarla tutardı. Hergele
cinin ilk hı?.Jna c.akır uğramış 
olurdu. Çakır Ali, Hergcled ile 
güt C.'}Dlek istiyordu. Belki kim
senin yenemediği bu pehlivanı 
l.c>ndisi yenebilirdi. Çakır, ken
dıne güveniyordu. Rüstem kadar 
usta bir adamdı. Ayni zamanda. 
aert ve cürctkft.rdı. 

Koca Murat, Uç arkadaş ara.
aınd~ çlvğnn yapmıştı. Hergele
eJ, çivğar:ı haber almışt.ı .. Koca 
Murat, erkek Ye açık sözlü ol· 
duğu için önüne gelen yerde şöy
le söylüyordu: 

- Abc, Ramide Hergeleclye 
bir çlvğar çıkara.cağız. .. 

Bu lfı.flnr, kulaktan kulaoöa 
Hcrgeleciye ku' ır varmışu. 
Hergeleci de söyleyenlere şöyle 
eevap veriyordu: · 
- Çivğar degil mivğar da yap

..alar güreşeceğız be!. 
Nihayet güre günü geldi da

yandı. Rami de toplanan giireş 
meraklıları çoktu. Köy, ağalar 
paşalar, beylerle dolmuştu. Bin
lerce kişi seyre gelmişti. 

Kfü,:uk güreşler bitti. Sırs 
büyük güreşlere geldi. Büyük or
ta başaltı güreşleri de nihayete 
erdi. Cazgır dn.vul zurnaları sus
turdu. Meydana çıktı. Ve, bağır
mağa başladı : 

- Başa güret;ıc<:ekler meyda
na! 

Baş pehllvruılar meydana yü
riidü. Kazan dibine evvela ge
len Hergeleci oldu. BUtün seyir
cilerin gözleri de Hergeleci de 
tdi.Hergelecinin pos bıyıkları 
diken diken olmuştu. Fevkalft.de 
asabi olduğu yilzünden de belli 
idi. Pehlivanların hiç birisinin 
yüzüne bakmıyordu. 

Koca Murat, basta olduğu 
be.ide bUytik Yruıar, çalor Ali de 
kazan dibine geldiler. Çakır Ali 
yan yan Hergeleciye bakıyordu. 
Hergeleci, çakır Aliyi daha. yeni 
görD.yordu. Qakır Al1 de, Herg~ 
leclyi görmemişti. 

Seyircilerin en · ade merak 
ettiği güreş çakır zıi ile Her
geleci gUreşi olacaktı. Çakır ~1, 
yt1z on okkalık bir pehlivandı. 
Hakikaten çakırdı. Sonra çok 
cabuk bir güreeçi idi. Sert, te
tik, nefesli, usta ve çabuktu. 
Tam Hergeleci gibi bir adamdı. 

Hergeleclnln itina ile yağlan
dığı görUlUyordıı. ÇünkU hasını
lnrı ittifak etmişti. Herhalde 
Ra.ıni güreşi çetin olacaktı. Ha
sımlarının içinden yakayı sıyır
mak pek kolay değildi. Hergele
ci, ilk evvela çakırla tutuşa.ca
ğını haber almışb. Onun da is
\cdiği o, icli. İlk ktanıştığı bu 

pehlivanla kozunu pay etmek 
Jiizımdı. 

Pehltvnnlar yağlandılar .. Caz
gır, eş ayırdı. Hergeleciyi büyük 
Ya.'jara, çakın dn koca Murada 
eş tuttu. lt''ak::ı.t çakır Ali, der
hal itiraz etti: 

- Ben, Hergeleci ile tutuş· 
mak istiyorum.. 

Cazgır cevap vereli: 
- Olmaz .. Sen, Muratla tut! 

FASULYELER: TopUın Perakende 
Yumuşak talı \ 'e Yakın Uuk 
Anadolu sert. u- aemtlcr 
hık, tombul ~ 19.5 23 23..5 
Sert ç:ılı 20.5 24 2•Ui 
Horoz 24 28 28.5 
Of ve Rize battalı 27 31.5 32 
Dolmasyon 29 34 S4.S 
Bnrbunya 15 17.5 18 
Karaden.ia 
ulak 16 ltl.5 19 
NOHUTLAR: 
Tem.iz ruıtmcl 15 18 lt!.5 

ilk sırada benim gözümün önü- 121•1 1 •ı• 
n~ derhal. şu zatlar di~ilmekte • , 3 • ı 1 l l • I I l • I 
dırler: Alnncan Barudı, Rr.aı<.-d- ı 4F~.....,...-:..--=~.:,;;;;;;;..:._...:..--ı.;=-""-I 
din İbni Fahreddin: ~'atih Ke- 1 i 1 l•i 1 l•I• 
timi (~ İstanbul<la Mülkiye 5 ı•!•'•I l•l 1 
Mektebmd~ okınnuş- ve Or~- 6 I ·1 

1 •' I I '• burg şehrinde çıkan mti.him ı • ' 

"Y~t,, ~de ~~.aı:: 1 1 111!• 
nrlik etmiştir); alçak gonullu •ı •ı I I '•I I 
Pedagog Şak.ircan Tahiri ve 1 
nihayet Hadi Maksucli. 9 ı • 1 1 l l•I 1 * f 1 lll l l•I 1 

Devlet Demiryolları Hergeleci de Yaşarlıı... Eğer ga
lip gelirseniz birbirinizle nihar 
yet kozunuzu pay edersiniz. 

Çakır dinlemedi: 

28 Nolı k:ılbur 
Ostü 
SO Nolı kalbur 
üstü İspanya 
tohumu 

rı 2().5 M tıailiınlere ve genç "mol- 80LI>AN SAöA: 8/11/lHl tarihinde eladlbneıli npıJnuo iken tekrarına 1U%ul1' 
lııı,, laııı. "usulü oedld,, in ı - tstanbulun büyük bir semti, ve muhammen bedeli (180.000) lira oJmı 20.000 adet kayın köprü 

faydalarını her zaman anlat - lsk::ımb1l oyununda birli. 2 - Hü- 27/ll/69U peqcmbc gfln{l saat lti.80 da kapalı zarf usula ile 
maktan geri kalını.yan Hadi kümdar m, eor~ edatı. ı - v~ M~ btnasmda aa:tuı ahnacaktır. 

- Ben, ilk güreşimi Hergele
ci ile yapacağım .. Murat, Yaşar 
Hergeleci ile g;üreşmişlerdir. j 
Ben, yeni giireşeceğim .. Bu se
beple ilk güreş benim hakkım

32 No.lı kalbur 
2G.5 

M:aksudi, bir çoklarını bu usulü dat, meydan. 4 - Uzak (anü za- Bu 1'e c1rmek istıeyenleıin (ıt1'0) Hrelılt rnl!Va!dtat tıemımıt n~ 
göstermek yolunda çalı.şanların manda dost bir müslüman memle - nun tayin etti~l vesikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14.80 a ıtndt" üstü ispanya 

tohumu 27 31.05 32 ve bu da\'amn yürümesi için ket), memleket. 5 - Kırmızı, sa;:ı misyon reisll~ine ,·ermeleri lAzımdır. 
maddi yardımda bulunmaları (nebatlar hakkında kullanılır. 6 - Şartnameler parasız ol:ırak Ankarada Malzeme 
hususunda "baylan,. ikna etıuek tncclik, kırıtma. 7 - tktisadi 8 - pqada Tesellüm ve Sevk ŞefliJindeıı dıığıWacoktır. 

dır .. M ERCi M EKLER: 1 

Gliriiltü bilyüdU. Her kafadan 
bir ses ~ıkmağa başladı. Her
geleci, sessiz duruyordu. Ne e
vet, ne de hayır diyordu. Hakem 
heyeti Hergeledye sordu: 

% 85 randımanlı ( 
böceksiz temiz yelfl ~ için u;;ra.şanla.rın biridir. Ancak ihsan. sonuna bir "y" gelirse pişme- ===================================~~=::::~ 

O, bu sahada yalruz "nasihat- mL~ olur. 9 - Nid.fı edatı, yakıcı • Beyo~lunda tstiklAl l!&ddesinde 370 numaralı 
lar,, la iktifa etmeyi, büyük bir madde, az de!il. 10 - Şöhret, büyük "' 
özenle kaleme sarılarak, gittik - ağırlıkların tartısı. ~ B AK E R~ M A G A Z A S 1 N D A 

mercimek aı-

Kırılmıs temi:ı. 

~4.5 25 

- İbrahim pehlivan, c;abı·, 
çe genişleyen "usulü cedid,, YUKARIDAN AŞA61YA: F..rkei', kadın ve çocrıkıara mahsu, 

E:S~~1·~~f:: ~i;,:·~,?ir:i:~E~:"L GABAROİHE, COVERCOOT ve TRENCC001 
kırmı:ı.ı 

mercimek 25 29 29.5 

seni istiyor ne dersin'! MAKARNA ve ŞEHRiYELER: 

Hergeleci, derhal cevap verıti: 
- Pekala: Ben de onu isti

yorum. 
Bunun Uz.erine eşler değiştiril

di. Çakır Ali, Hcrgcleciye eş tu

Toptnn ambnllıjlı 
kilosu 
Toptan ambaa:J,.crıı 
kiloou 40 > 

Hadi Maksudinin ya.Mığı fark, semer bağı. 4 - Dost bir mils- ı Kumaşlarından mamul ve her ıaınan oldııi;u gıbi en fıl; ctn•teıı 
mektep kitaplan gayet Q01c ve Hlman memleket, inatçı. 5 - Taba- MTTŞA MB , d 
çeşitlidir. Kendicı.i pratikvetat ka, iptidai insanlann inandıkları ! (JJ A ve PAL10LARJAf/P 

tuldu. Koca Muratla Yaşar or- kilosu 
bikatçı bir zat idi. Kültür ala- put. 6 - Sonuna "E" gelirse u:ıuv o- Muuhtcrem müşterilerinin emrine ômôde bulunm:ıktndır. 

Perakende ambaltıjlı 

tada k ld 1 O 1 d b' birle- Perakende ambaJ:ljsı.z n ı ar. n ar a ır kil 

rile .eşlendiler. Ca?~r, 8~~ ile TE~ EHRIVE: 
pehlıvanlarırı mcnkıbelennı o- j 'l'o ta~ ambola 'h • ,ı. 
kudu, duasmı yaptı. Ve meyda- 1 kilp , J . · osu aı.aını 
na. salıverdı. T t b 1 .. 3 ~ . op an am 8 .. ı;ıa 

Hergelednin acul oldugu go- kilosu azrunt 
rillilyor<ltı. A~ele ııc·ele pc~r7v ~ Perakende ambnlAjh 
yapıyordu. Bıran evvel hamnıle kilosu nzaınl 
giiresmek istediği anlaşılıyordu. Perakende ambaliljsız 
Çakır keyifli, keyifli çırpınıyor- kilosu 

43 Kr:ı. 

. 42 > 

-!7 > 

46 > 
du. Esasen çakır cesur bir pelıli- YACLAR: 

vandı. Hergeleci falan diye çe- Sadeya~ fiyat.lan su eekllde tan-
kindiği yoktu. Peşrevler bitti. 

rd
. 7-iın edllmiııUr: 

HelUUru malar da nihayete e ı. cınaı 
İki pehll\'an kapıf}t.ılar. 

Hergeleci, ilk tanıştığı has- Birinci nevi Urfa 
mına ilk ellerde girmemeğe ka- Blrlnd nevi 
rar vermişti. Zaten Hergclecinin 
güreş tabiyesı Jıer vakit için 
böyle idi. 

Diyarbakır 

Blıfoci nevl erimi~ 
Kars \'C Ardahan 

Çakır Ali, sabırsız bir adamdı. Birinci nevi erimemiş 
Böyle t.Abiyelere fa.lan kulak Kars ve Ard:ıhan 
asmazdı. Hergeleciye dolu diz... Trab:ı.on a7.aml 
ğin hUcum edecekti. Ve şiddetli ZEYTiN YACI: 

K~r nlabetl: 

top· pera-
tan kende 

160 178 

152.5 l?O 

182 

120 134 
132.~ 150 

hücumlarile hasmının hücumJa-
11ru kırmağa karar vermişti. 
Halbuki, o Hergeleciyi yanlış ta
nımıştı. Ona. gıyaben Hergeleci-

Toptan "1 5 yan toptancı 
pernkende % 10. 
PEYNiRLER: 

nin hızlı olduğunu söylemişlerdi. Beyaz Peynirler: 
Evet, Hergeleci çok hızlı bir 

pehlivandı. Fakat yerine göre 
Top· pera· 

tan kende 
ve, hnsnunm çalımına ve tibiyo.- Birinci nevf 
sine göre hareket ederdi. Öyle 
her pehlivan gibi usulsiiz, dli
şüncesiz uluorta giireş yapmaz· ı 
dı. Mesela, çakır Ali, en iyi bir 
pehlivan olduğu halde onda bu 
gibi hesaplar yoktu. 1 

Çakır Ali, daha ilk elde gü- ı 
reşe girdi. Hergclcc1ye bir çift 
daldı. Hergeleci derhal hasmmı 
karşıladı. Bir boyunduruk vur
du. Bira.z sıktıktan sonra koyu
verdi. Çakır, boyunduruktan 
kurtulduktan sonra bir nam S&· 

Yaglı Trakya 
tklnci nevi 
beyaz peynir 
KAŞAR PEYNiRLER: 
Birinci nevi yağlı 
!kinci nevi ynıtlı 
Üçünciı nevi (Kars 
v~ mUmaslli) kuru 
knşaı· peyniri 
NOT: 

82 

58 

108 
9~ 

71 

120 
11~ 

87 

1) Toptan satıtlarda ~alın men· 
,elnln ve olnalnln urJh bir tekil· 
de g&sterllmeel prttır. 

2) Per:ıkendecllar eflketlerde ma 
vurdu: 

lın fiyatından maada malın leml· 
- Ha.yda be!. ı ı d "~ k ı Ve durmadan hasmına. tekrar '° menıe " e g ...... erec. t r. 

S) Komlayonca kabul edllmlt U• 

bir çift dalış daha yaptı. Her - zak aemtler Vedlkule Topkapı, E· 
geleci, hasmını tekrar karşıladı. dlrnokapı harlcf, B~a.zlçl (Rumo-
Bu, sefer boyunduruk yetiştire- ıı •hill Bebekten itibaren) Ana· 
memlşti. Elleri} budayarak has- dolu, Adalardır. 
mını savurdu. Çakır. dunnadan •O Tayin edMmlı olan toptan fi· 
bir kere daha çırpınarak nara yatlar dökme olup lstanbuldakl 

attı; toptan fiyatlardır. Bu fiyatlara pe· 
- Hayda maşaallah be!. rakefldeclnln vesaltlne kadar ar-
Ve tekrar hasmına hücumla dlyeden çıkıo masrafı datılldlr. 

daldı. Çakır, hamını boşa getirip ._ .... _...,,_._ ______ _. 

kapacağım zannediyordu. Fakat ================ 
~ergeıeci •. tetik bir adam oıdu- r-Kabveci araıuyor---, 
gundan yme hasmını karşıladı. ' 
Boyunduruk vurmuştu. Hergele- Matbmımı:ı.da açılacak bir knh-

cinin bu sef crki boyunduruğu 'e ocn.tında ç:ılı~cak bir knhveci
zoğlu ve bir azdan daha yukarı ye ihUyac vardır. Talıp olanların 
sertti. Hasmına şöyle demek is- Yeni Sabah ldarchıınesine müro-
tlyordu: c:.ıaUıırı ilAn olunur. 

- Fazla dalar ve rahat ver
me7..sen .. Sıkı boyunduruk vuru- --- DOKTOllt ---
rum. HAFIZ CEMAL 

Çakır oralarda olmadı. Bir 

nınd:ı cemiyetin o günkü ih.tiya- Jur, çalışma, şarkta bir vfl!yct. 7 -
cını derhal teshis etmesini bi- Kırmızı, Efede şimdi (Kemal P~n) 
lir, ona. göre k~nu seçer vo ka~ ka:ı.asının eski adı. 8 - Sap, kfü;Uıt
leırnini depretmeye başlardı, kıi me edatı. 9 - Kör, çok dt'ğil, a7. de
ya.00.ığı eser çarçabuk revaç bu- tn. ıo - Uçı:ın mini mini bh- hayvan 
lur ve slirülürdü. Ozamana. göre ki mide bulandırır, çift. 
"usulü cedid,, in şu vecheleri Dilnkü bulmacaınn halli 
vardı: 1) Kolayca. okuma - ya.z- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O 
ma. ve Türkçe öğretmek, 2) 
Kolayca dini bilE?";iler vermek; 1 OIN!B E: ,m,V A , iTi 
!~~~ek; ~{<0~~ ~~ K lAI I iL WlmlE Ll•IE 
öğretmek. 3 ER A :MIPIAl• EIB K 

HadiMa.ksudi bu veçhelerin 4 I l• JTIAILIK Jl ı N I• S 
hepsinde bir ~ok eserl-Of-yazmış 5 S·IUl•'.S AIR IG ı L 
ve muvaff a.k olmuştur. Birinci 
veçhede onun "muallimi evvel,, 6 ! L IBI• V 1 E I• m E 1 R 
adlı alfabe kitabı çok meşhurdu 7 TIA S'• l• IPIA RI '• 
ve hemen hemen bütün "usulü 1 1 ı 
cedid,, mekteplerinde okutulur- 8 M l•i Al T l• I L 1 M 1 E 
du. Müellif bu ese.rinde, anılan A l• ı K I U 1 R l N I Al Z • I C 
Şakircan Tahlri'nin hilif ına o- l 
larnk, "usulü saYtiye,, yi değil K ! B I R 1 111 T E 1 R 1 E 
de, "usulü mcddiyc,. yi tatbik e-
diyordu ki bu, son zamanlardaı 
revaç bulan kelime usulile oku
ma öğretme usulüne doğ -
ı'll aWan ilk adımdı. Ben bizzat 
bu usulti Kazak - Kırgız ço
cukla.nna okuma· ynz:ma öğret-

~DYO PROGRAM! 1 
17 lk. Teşrin 1941-

tiğim zaman tatbik etmiş ve el- 7.30 Program 
verişli buhnuştunı. 7 .33 Hatif 

İkinci veçhe üzerine yazdığı parçal:ır 
eserler belki düzineyi geçer; 8.00 Müzik 
Üçüncü veçhe üzerine mühimce 8.15 Evin santi 
"El - istiftah,, adlı ooeıi ve bel
ki de başka bazı eserleıi rle var
dır. Dördün.eti veçhe ~rine 
kalınca "Russiatan,, adlı bir e
ser yazmıştır ki, Rusçayı pra· 
tik metodlarla öğretmeyi gö -
zet:mektedir. 

Sonralan birinci veçheye ait 

8.30 Mil:dk 
12.30 Program 

1:!.33 Müzik 
12.45 Ajans 

haberleri 
13.00 Mlizik 
13.30 Karışı 

olmak üzere, o, Kll2.an Türk- ıs.oo 
prorarn 
Prognım 

R. orkcs. 
Şarkılar 

Ajans 
haberleri 

çesinin "sarf ve nahv"ini do yaız 18.03 
m.ıştı. 18.50 

Hül:i.Ea., Hadi Ma.ksu<linin Ka- ıu.30 

19.45 s~bcst ıo 

19.55 
20.15 
20.45 

daklkn 
Şarkılar 

Rr gazete 
Halh tuı·

ktlsfi 
21.00 7..frant 

tnk1:iml 
21.10 Mih:ik 
21.SO Tenıtll 
21.4~ R . ı;enfoui 

orkestra ıs 
22.30 Ajans 

haberleri 
22.45 ·Dans 

müzıği 

22.55 Y:ınnki 

program zaın Türkleri ve belki de bütUn 
Rusya isl8.roları arasında öğre -
tim ve eğitim alanındaki hizmet- bından sonra kendiliğinden 
leri oldukça. büyüktür. On bin- k ıa p a n m ı ~ t ı . Mer'hiq
lerce TUrk çocuğu onun ders mun gazeteciliği pedagogluğu 
kita.plarmdan istıifado etırn.iştir. derecesmde kuvvetli değildi. Ga-

0, şimal Tiirlderinin fikir ve yet halim, mü.Iay.inı., haluk ve 
kültür, hareketleri tarihi yazılır- uysal olan merhum, bence, ci· 
ken asla ihmal edilmiyecck ve dalcılıktan, savaşçılıktan, a:tıl -
ha.tta kondisine Berefli ve önem ganlıktan ve hakiki ga.7.Ctccilik
li yer verilecek olan bir şahsiyet- t.en olduıkça uzaktı. Ben de bu 
tir . gazetenin en gelişkin çağında, 

1905 Rus inkılAbında.n sonra., büyük Rus inkılabı patlak ve
yani 1906 yılında Hadi Ma.ksu- rinciye kadar bir müddet sek:re
di ''Yuldu.z,, (Yıldız) adlı bir terlik vazifesini yapmıştım. 
gazete d~ ~~ar.mıya ba.<j~'jtı. H. Ma.ksudi bugün Ankara 
Başta kuçük ve yufka bır ımec- . Hukuk Fakültesinde profesör 
mua şeklinde çıkmıya 'başla.yan olan Sadri Maksudl Arsal'ın bil· 
bu gazete, gitgide g~ş ve yük bira.deridir ve bu za.Un ~ 
en ~n~a . ~delik gazete tişmesinde de bu ağal>eyin az, 
şekline g.ınnişti ve 1917 inkı.li- çok tesiri olmuştur sanınm. 

1 istanbul Belediyesi Ilclnları 1 
kere daha çırpındı ve bir nara Lokman Hekim 
daha salladı:, . Ni~antaşında kôin Vali kon~ının tamiri açık ekslltmeye konulmuş-

- Hayda tosunum be!. Dahiliye Müteha&311N tur. Keş1f bedeli 4G57 lira 76 kuruş ve ilk teminııtı 349 lira 33 kuruş-
Ve yine dalarak hasmına gir- Divanyolu tur. Keşif \'C .. aıın::ım .:: Zabıt ve MunmelAt Müdtirlüğü kaleminde ıörü-

di. İşte bu sefer Hergeleci has- il•••••••••••• lebilir. İhale 24/1 l/941 Pazartesi gün<i saat 14 de Daimt Encümende ya-
nımı boyundurukla şiddetle sıktı _____ ,________ pılacaktır. Talıplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ihale tar1hln-

ve, boğdu. Sonra boşalttı. Çakır, r ''Y . s b h , den sekiz giin evvel Belediye Fen t~leri Mildilrltil:!üne müracaatla ala-
böyle s,eylerden l1lmazdı. Mut- en 1 a a f n 1 cakları :fenni ehliyet ve 941 yılına ait tıcaret odası vesikalarile ihale gOnil 
lak paçayı bulmağa çalışıyordu. • • '7 muayyen saatte Daimi Encümende bulunm:ılan. (9776) 

Çünkü, çakır meşhur paçacılar- tlAn fıyatlarl ============:-=-:-:============================ dandı. Herhangi bir pehlivanın Q Z A y 1 

1 

paçasın~ ~ne geçirirse muhak- Jü. Beyoğlu Yabancı Askerlik Şube-
kak ol ugu yerde yener veya- v ..... hk maktu olarak '750 1 d ld:. 929 1 11 but ba.stırırdı. ~ s n en a 11aıın scııes ter 1 s tez-

B. · • yf'-.s timi keremı kaybettim. Ycnlsinı alaca _ ı 
,..,.ı,.,r Ali, hasmına üst liste ırıncı lıla ıwa san 500 

m~m.an daldığı halde bir tkincl ,, ,, 850 i:ımdan eskisinin hükmü yoktur. 

t ilrlü nial'alarını bulamamıştı. U"ünctı • " SOO 821 doğumlu Osman oölu 
ı:-. " Mehmet Melallen 

Halbuki, hangi pehlivana dalsa Dördiincü ,, ,, 100 

1~~'1!~ 11111~ ~ehi r 
~~ili nnıı ~ ~~ T ıyatrosu 

pe.çayı bulurdu. Hergeleci, has- 1 1 
mmın böyle ilk elclcn gürı..>şe gir- ~hi ccphed;n- yenerdi. Hasmım Askerlik işleri tsfikta.ı Caddesi Komedi 
diğine memnun olmuştu. Fenu nıhi cepheden mağliip edip in- . Kısmında 
değildi. Hamlelerini yaparak 1 kisarı hayale uğrattıktan sonra K:ıdıköy Askerlik Şubesı Basknn- Bu akşam saat 20 - JO da 
kendini yoruyordu. Sonra bam- kendi güreşe girerdi. Hcrgelccl- b~ındnn: K Ö R D ö G Ü Ş U 
leler:i boşa giderek inkisarı ha- ı nin bu gür s tibiyesi şaheser- Şubemizde kayıtlı yedek suboy 't'C --~~~---
yale de uğrayacaktı . Hcrgeled- dir. Fallat bu tiibiycyi kullan- As. memurlarda n bu defa terhis eell· 
nin en btiyük gilreş tfıbiyelerin- ı rnak için j aradılışta ruh lan nn- lipte terhis 
den biri kendi istemediği halde lıyabilecek kabiliyette olmak 
husule gelecekti. Jiizımdı, 

Hergeleci, hasımlarını evvela 

Sahibi : A. Cemaleddln siraço(ilu 

Neşriyat M DdllrO: M. Sami Karayel 
Sasıldıfjı yer: (H. Bekir GUraoyı:ır ve 

A. Cemaleddln SaraçofjJu ~ı:ıtbnıı) 

Küçük tasarruf 
hesaplan 1942 

iKRAMiYE PLANI 
KEŞi DELER: 

Şubat, 4 Mayıs, 8 Ağustos, 2 tldnci 
teşrin tarihlerinde yapılır. 

t 941 İKRA~11 1 YELER! 
1 adet 2000 Liralık = 2000.-ı.J.!' 
3 .. 1000 , = 3000.- , 
2 > 750 > = 1500.- , 
4 > 500 > = 2000.- , 
8 > 250 > = 2000.- , 

35 > 100 > = 8500.- , 
80 > 50 > = 4000.- , 

300 > 20 > = 6000.- ' 

J .. d 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluf tarıbl: 1888. - Sermayeal: 100.000.000 '!'ürk Uran. ~·be ff 

Ajans adedi: ıa 

Zll'af ve T1oarl her nevi btınk• tnuarnelolerl. 

._ blrff«:tlrealere 28800 Ura ikramiye verlvcw. 

Ziraat BanJramufa lamıbai'alı "9 lbbanu ıaaarrut beablannda d 
n GO llraaı bulunanlara aenede 4 deta Qeklleeıek kur'a De qa11cSaJ'I 
p1loa ~re fkramln datd:L~ ı 
4 aded 1.000 Liralık 4.000 Llnİ 1100 aded eo Lh .. hk a.ow a.tr• 
4 • eoo • l.000 • 120 • 40 • 4.800 ı 
.. • ISO • 1.000 • 1eo • eo • IJ?OO • 

40 • 100 • 4.000 • 

OlKKAT: Hesaplnnndakl pıırnlar btr acne içinde 50 liradan a1dJ 
düşmlycnlere ikramiye çıktığı t:ıkdlrdo CJ{, 20 fıızlnsiyle vcrllccchtJf 

Hur'uLv senede dört defa 11 l\tart, il llazlrao, 11 
liil ,.e ll Dir!ııclkfırmu tar1b 1 rin e çekilC(l('.ktlr. 
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