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GÜNLUK SiYASi HALK GAZETESi Her yerde 5 kuruş \ 
'--~---~~---~~~---~----:---' 

Akdeniz 
hakimi 

•t 1 '' ~ ya ._ .. _. ---. 
-4kdenizde ltalyanın si
~i üstün bir mevki ihraz 
"!•ceğini ve bu sag•de bü
~"11 Akdeniz iktısadiyatını 

101yan iHısadiyatına tabi 
1 lacağını iddia etmek açık-
1011 - r·· k • • h k açıga ur ·ıycnın a -
1rırırıa ve istiklaline bir 
lecavıiz hazırlandığım itiraf 
'1ınektir. Almanya bu ela. 
110!/a miizııheret ederse Tür/ -
4trnan dcstluğunun devam 
j1ırıesine imkan olur mu? 
ite bıı muhakemeye istinat 

'd . erek ita/yanın A /manyaya 

r~----
Sovyetler ~ 
bildiriyor: 

C enupta 
••-110«-

Radyo cephenin 
yanldıöını söylüyor 

--o-----
Sıkı muharebe
lerden sonra 

---0-

A 1 m a n la r ı n i 1 e r i 
hareketi tevkif edildi 

--0-

Yeni ta a rruzıar bekleniyor 
1 

, 
l 

-

1 
Londra, 3 (a.a.) - Moskova mı.·.,.: maıuwralıır 

~ .~~~anlar Jı---,'r-Şark cephesinde -..... 
1 ~--iyor: 1 ' 

KIRIMDA Harekatın 

Sovyetler SıvastoPol 
ve Kerç'e kaçıyorlar! ı 

hulasası 
Şark ce§mesiıı.Ue lmrekı. 

~detle &wam otmektcdir. 
~&\ a ti2ıerindeki Alnnıuı 
bs8lası ariı:m§tır. Gerek Sov
yeüer, gerekse Almanlar bu 

Kursk şehri de 
_ işgal e dildi 

--C>--

oophl'yc 1.:\k\iye Jotabrı 
goildt'nn{'ktooiıiı.-r • !os. O\a 
hal"<'kutma Pin w M. e:ır kıt
aları da işfaı'filt e:li~ er· r. 

K·r ı nı harekatında 53175 
k işi esi r alındı 

l\lulrn.robelerln dalL'l ço!{ şıd
itetlennllCıSi lwMenebilir. 

OrelJo Almnnlnr l(ursk'a 
:,.rinn!slertlir. Sov~ l'tl •rin cc.. 

--o--

On gemi daha ba tırıldı 1 
mıp cephesintle T1ıl - Ilon 
ıx•hri - Jfostm huttmn t;t('ldl

ı nıiş ohnahlrı muhUınll'ldlr. 
Alnmnlnr, bu cıephe) i de yar-

Berlin, 3 (a.a.) -, Alnıan or- dıkl:ınnı billliri:rorlar. ko,.şı bir sabotaj yaptığına 
4iikm ediyorıız . .....___ 

Hilı;;e)in Cahi<I YAI.çlN 

lf::s\ ir İtalyan gazetesi ya
~ zıyor ve İtalyan Ajansı 

radyosu, Almanlann cenub cep· .,.,.---... ........,.........,., 1 
besini yardıklarını bu sabah te- ) T ( 
;.~~~~:;~e~~~~0~:ng~~~:::. > Tek Kumandanlık < 
da y~pı~_dığı~ı ~~ldir~ekte, f~- ) :ıto«--- ( 
kat büt1!n hır. gun stircn fasıla- ı Angto _ Sakson dsniz 

ır........ ---, 
, )J Çind~ırlık . 
J 
J 

du~ umwni ka.rnrgii.hının ree· H ınmda inldş:ıfla.r daha 
mi tebliği: Kırımda da mağlup ~eniştir. AJmırnlar, Kınm 
<.-dilen dfu,;ınan Alman ve Rumen nırınındaı ı bcrz.'lturu oonuba 
tc.,,qekkiUlcrinin sıkı takip""' taı.- ;'foğrıı açını!i, ır~rlmz şetııini 
viki altında biri Siv~topol, di- iş~·nhk·n onrn Sirn6t.opo1 ö-
1el'i de l{crç yoJu ile kaçmağc.\ niirıl" 'nnrırşhrdır. Ruslan n 
çalışan ıki gl'llpa ayrılmıştır. l\l'rı; \ 'c Sh'tı._'-fopol istilaımet~ 
Di.işman kıta!arını kaı;ırmak i<;in lt-ı·imlo <:ekfüliklrri haber Yt»rl-

SJZ ve şıddetlı muharebelerden . . . 
sonra Alman ilcrı harcketinın kuvvetle rı nı n bırleş-haber veriyor: 

~· "ltaıyanın harbe girmesinde·- , 
1 ~aye şudur: Akdeniı.den ln

~lız nüfuzunu uzaklaştırmak: , 
~.Yasi kudretin kendisine verdi
tı iiı.ıtün rolü Akdenizde kuv · 
":Ue ifade etmek, (yanı A:kde
~e bi.itün devletlerden üs::n siyasi bir rol oynamak). 1-
laa lya, Akdenizde bir ikt1sadi 
:""}at sahası yarat acnktır ve bu 
~n idaresini kendi elinde 
~~nduracaktır. Sıyasi üstün
~ zaruri netıcesi budur. 
~ tabir ile, AkdE!niz millet
~n iktJsadiyatı İtalyan iktı
~ diY!-tı ~ından sevk ve ıda-

durdurulmuş olduğunu söyle- t i rilmesi lüzumlu ve 
mekyted_irb .. ı ı 1. ''l . j faydalı görü lüyor 

Japonyanm muhte
mel bir taarruzuna~ 

karşı bütün tedbirler 
f.q,, .>u .':)ıı. S Su 1 d-d) ... ~..;.0_,.,._ _________ , 

em ır wm c ue"· cnıyor 
Londra, 3 (a.a.) - Sovyetlcr -<>---

Birliğindeki Höyter ajansı dııi- A •k J -
mi muhabirinin Jfoisbişefden merı a , ı ar av 
bildirdığine (;?,Öre alınan son tel- det ediyor lar 
graflardan Almanların Motj{G\'..l. 

istihkamlnrrnı yarmak için yc·ni 
bir gayret s:ırfetmeleri beklen!i
mekte olduğu anlaı;ılmaktadır. 

Roma, 3 (a.a.J - Stokholın
daıı bildirildiğme göre, Stok
holm Tidningen gazetesi, iyi mn-
Jfıma t alan mahfilde Reis Ruz- _ T 

li -al ınıyor 
ı > -<>-

Japon yada da bü-
yük faaliyet var! 
Ş .• nghay, 3 (a.a ) - Çunking

dcn lu!ıl!ri?di~;ne göre genemi 
'!.-·~ ıl J.:-"Şcl-: Lı Amerikalı siyas;i 

Volokolansk bölgesinclı"> Koko 
sovski ku\·vctlerine karşı yapı
lan tazyik devam etmektedir. 
Biiyük cenup yoluna :ı.·e TuJa'ya 
karşı yapılan tazyikin hafta so
nunda inkişafı umumi taarruz· 
dan C\'\'t?I Sovvct cenahlannı / 
flarsmak için girişılen bir it•şeb
büs mahiyetinde telakki edil-1 
mcktcdir. j 

veltin biitün Anglo Sa'kson de- ,Jnnon Ba~\ t>J,, ' To.fo 
niz kuvvetleri için tek kuman - 1 
danlık ihdas etmek t:ısav\•urun- 'A •k f" 1 d • 1 

müşaviri olup Yunnanfu'dRn av
det eden Owen Lattimore beya
natta bulunarak''HındiÇini hudu-

ed ılecekti l'." 
ltıa.ıyanın harbe giımesıııin 

*Plerini ve harp gayelerini 
d 'l8a eden şu fıkı·ayı nakle-
ertcen bunun bir 1uılyau gaze
~•llde int.ifaı· ettiğ.nı ve Jtaı. 
~ resmi ha.her ajansı tarn • 
.~ bildinldığini bilhrru;sa 
d~Yaetmemizfn ıwibem ltaıyawuı 

Stokholm, 3 (a.a.) - Fin cep 
ht>sinin lsve<; kuvvei sefcriyesi 
tarafından ic~ilmekte olan 
~•erine ta;Jlrfi@kıtl 
gönUllüleri Sovyet saflanna jlti
haka davet ve firar edecek olan
lara bol mükiifatlar vadeden be-1 
yannameler atmışlardır_ 

ela oldu~nu bildirdiğini temin 1 merı a ın an 1yaya 
etmektedir. Bu kumandanlık yal 1 ------------nız Anglo Sakson donanmnsı 
için değil, ayni zuınnnda Anglo 
Saksonlann müttefiklermin <lo
nanmalarını da kendi emrinde 
bulunduracakbr. 

ihtar ediyor 
Vaşington, 3 (n.a.) - Finlan-

Memleket!crlne dönenler diya. Amerika ile dostane müna-
.iıea1tle. 3-{a.a;.J Amerika - ı;ebetler muhafaza etmek arzusun 

daki Japon alacakJannın bloke e da ıse, So•yetler Bırliğıne karı=:ı 
dilmesi kararından sonra ilk de- harekatı sliratle durdurması Hl
fa olarak bir Amerika limanına zım geldiği, Amerika tarafından 

(Sonu sa)'fa a ıUtun 6 da) Finlandiyaya ihtar edilmiştir. 

Utrnanları tarafında.n uyduru
hlp ttnlyaıı ttleyhındt Akdeniz 
llıilletıeıiniıı ~pht'Hıni tahrık 
etJue.k ı!Win meydana aulını~ ı:ıro· 
~da ~ında bulunmadı
tn117.1 işaı"Ct etruckt.eu ıbaı l.!ı Lir. 

1 •naenaJeyh, yukn.rıkı fıkrad,ı 
taly:ı aleyhiııde mnhcılnı!'uya, 

lahrif ve tezvir<• hamlö1unat~k 
hh rıbel yoktur. BıJiiJus, lt~tl· 
tıı.rı knvnakları tarafırnlırn dık-

Lalelide Kanlı Bir Aile Faciası 
-------~---~~~~~-.... ~-----~~~~-----------

ın~lt "~~~n:;~ 0be;:,~:1~~~1~~~l\ı- Bir kadın, kendisine ihanet eden kocasznz 
Şu sır.t.da ltalvadıuı bôvlc bir b [ d k d • d 

l:ınelin izha.rediİmişolın~-;ı Y~· ta QnCQ l e VUr U, en lSl e yaralandı 
lıı bir hiı<Usc teşkıl etnın. İtal· 
~:ı. ötcdeuberi Akd{'ıı.izi k,.ııdi Eivvelki sabah lıiHelide Ke
ı~·nizi ılfuı ~tmiş ,.~ lngıltcı~)ı I malpaşa caddesinde oturan Ha
uuraıJan ~ılcararaJ.: onur. yerini tice adında bir kadın, komşusu 
'llına.k nrzul~.nru mildafa.a etmiş- 14 numaralı apartun.andıa otu-
t~r. ltn.ls-d ile Alnınny.ı ar:ı.<ııııda - - - . . .. 
.. a.rıouyamn da işlırlkiylc akt- hayretl~r . ıçınde hulanetmek 
0lunan Oçlel' mis&kı Avrupa mecburıyetınde kalıyol'llz. Bu 
\>e Afrika kıtalarmı Mihver vak'ayı biz şu suretle izah edi
Devletıcrinin hii.kimivPti allına yoruz: 
koyruuştur. Biitün buulal' bir ltaly~1ın arkasında Almanya 
h:ı.kikul olınnkra bcrıber geniş bulundugunu İtalyanın sırf Al 
bir sahadaki adnlAr gibi etrafla- mn~~·aya dayanarak onun cl.d 
l'ı yumuşak v~ ma,.,tun bir pro- ettfgı muvaffak ıye~ler .1!.~Y?Sın
!'aganda dcniıd ile kııplanmı1'i· de ha~ı.ra konı~mk ıstedıgını her 
lır. Çiiııkli t.ııhver kaynakları kes bılıyor. ~ınaeı:aı~yh, ltal
"" MiJıveı: devlet ad· ml~rı ara- yanın Akdenıze hakım olmayı 
da, Avrupa milletleri için saa- düşündüğünii duy~nlar. AI:nan
'iet ve adalcl~n de bn.hsederler. yanın ltalyaya boylc bır lutuf
.\ıvrupayı km·tanıuık istedik- ta bulunmayı vadettiğine hülr-;1llt 
lerini, Avruvayı Avrupalı mil- derler. Bundan dolayıdır kı J
l"tlr·riıı ıııalı y lJııııağa çalıştık- talyanm Akdcnızde takınmak 
laııuı dti. nan eylerler. lşte bun- istediği hakimiyet roliinden mü
lıtr sı.bit \'C seı t kayalar gibi teessir ve müteheyyiç olan dev· 
<lııraıı '!:S8:;lı ve hakil\.i gayeleıın Jetler doğrudan doğruya Al
f'lı anodu yuıauşak bir propa -ı manyaya karşı infial bcsleyc
~:Lnd-..ı. dcııiz.i hlz.ıııetiııi görüyor- cekler ve emniyetsizlik duyacak
lar \' e safdiller hafızasızlar mu. lardır. Öyle görünüyor ki 1tnl
lıakruuc:oıizlc.ı· bu propagand~ de· ya, Alman politikasına knrşı 
ni.zi h;iııde boğulup belalarını zorluk ihdas etmek ve onun önü
b1ıbıuı.k tchlilcesin.e .maruz bu- ne gayri memnun, hatta düşman 
luuuyoı·Jur. f t:ılyau kaynakları- Akdeniz kuvvetlerinden m'iirek-
1Uzı oon yaptıklan neşriyat tatlı kep bir kuwet çıkarmak istiyor. 
J>ı-op:ıga.n.clıı. d~ıizi içinde Mih- Vakıa Mihvere düşmnn böyle 
Y~·hı lw.ld.ki emellerini işaret ve bir Akdeniz mukavemeti vücut 
il~ı tifon Aaıbit kayalara bir ye- bulursa ltalya emeline nail ola
rı.ı~ini daha ila~ etmek itibarile mıyacakur. Fakat İtalya harp
ehı·ıumiyetlidir ~ dıkkate şa- teki muvaffakıyetsizlikleri yü
h.rmr. zünden Akdenizi nasıl oL">a 

A.hmuıyan.ı.n Rn.qya harbini kaybettiğini biliyor, Almanya
ltctieoye bttil:ıı· gibi görünerek nın kendisine Akdenizi ihsan et
lıli.uıu Avrupayı kendi etrafın- ntlyeccğine de emin bulunuyor. 
d;ı topln:nıWt ve lür memnun Diğer taraftan bütün Avrupa-
4.vrupa. zow.b.iı:i arzederek An- da yalnız Almanyanın hakim 
tJ~ &.Jc.y.xı dfinynsına karşı olm~ı dn ?iç işine gehl:iy?r .. lş
lıiii<:a.dulet!i.nıU'! miihinı bir koz el- te ımunferıd AJman hakımıye
cle ebu<-k i(;i,ıı gıı.yr"!'t snrfettiği tine karşı bir engel ihdas etmek 
eu d••\•• Pdc 1tsı.l,ranuı biitün Ak- için şimdi böyle tahrik edici bir 
~iz uıılletıf.tci.ui Mihver aley- havadisi ileriye mahsus sürii-
'1.ll~e Ct.lırik etuıekteıı l>M.ka bir yor. 

1 lll!tiıı.- tevlid etmiyccak bu pro- Stefanı aj~ 
PctRandayı ileri sUnuesi tmflecc grafı bafil\a 

ran nakliye müteahhidi Rıdvan 1 
Sanoğlunun karısı Leylayı zi
yarete gitmiş, ancak evde kimse
yi bulamruştır. K'adın kapının 

donanmasına mezar oldu. Afri
ka ltalyan ordularına mezar 
oldu. Yunanistan haı bi }{ara
gömleklilerin yüzünü kararttı. 
ltalya her yerde ancak Alınan 
yardımı sayesinde kendini 
kurtarabildi. Böyle bir memle -
ketin artık Akt1enizde üstiin bir 1 
siyasi rol oynaması ve bütiin 1 
Akdeniz iktısadiyabna haklın 
kesilmesi htilyasmı sağlam bir 
dimağ ciddi surette dU.5ünemez. 

!talya, 'l'ürkiye ile Almanya 
arasında ıyileşmeğe yüz tutan 
münasebetleri ve dostane hisle
ı·i baltalamak için ortaya mah
sus bu şayiayı ~ıkarıyor ve ltal
yanın Akdenizde Almanya sa
yesinde bir hakimiyet lmracat;'l
nı ilan ediyor diyebiliriz. Çiin ... 
kil Akdenizde bugün tam müs
tıakil olarak Türkiye ile İspan
ya kalmıştır. Akdenizde ltal -
yanın siyasi üstün bir mevki 
ihraz edeceğini ve bu sayede bii
tün Akdeniz iktısadivatını 1-
talyan iktısadyatına tabi tuta
cağını iddia etmek ıaçıktan açı
ğa Türkiyenin haklarına ve is
tiklaline bir tecavüz hazırlan
dığını itiraf etmektir. Alman
ya bu davaya milzalıeret ederse 
Türk - Alman dostluğunun de
vıam etmesine imkan olur mu? 
l<Jte bu muhakemeye istinat e
derek İtalyanın Almanyaya 
karşı bir sabotaj yaptığına hük
mediyoruz. 

lfiisc•yin Cahid VALÇIN 

anahtarını tokmakta asıl bulun
ca merak etmiş ve kapıyı aça
rak içeri girmiş, gördüğü man
?.ara karşısında dili tutularak 
ilxı.ygmlıklar geçirmiş ve sonra: 

- Yetişin, adam öldürmüş
ler, cinayet var... diye bağıra
rak karakola koşmuştur. 

Hatice kadının gördüğü man
zara korkunçtur: Müteahhit 
Rıdvan Sanoğlu ile karısı Leyla 
tabanca ile vurulmuş olarak 
kanlar içinde yatmaktadır. He
men vak'a mahalline gelen po
lbler karı kocanın el'fın yaşa
makta olduklarını görerek ken
dilerini Cerrahpaşa hastahane
sine kaldırmışlardır. 

Vak'anın tahkikine müddeiu
mumi muavinlerinden l<,ehrn: 
Çağıl el koymuş ve yapılan tah
kikat sonunda bu görülmemi<> 
derecedeki aile faciasının cere
yan tarzı meydana çıkarılmış
tır. 

İladiserun malıi~eti 
Lalelide, Kemalpaşa caddesin

deki 14 nmnaı'alı apartıman
da Rıdvan Sarıoğlu, kansı 
Leylfı. ve 18 yaşındaki kızı ıle 
birlikte oturmaktadır. Rıdvan 
Sarıoğlumm işi çok iyi olup 
nakliye mi.iteahhitliği yapmak
tadır. 

Müteahhid bundan 6 ay ka
dar evvel, Mediha adında olduk
ça güzel bir kadınla taruşmış ve 
kendisine vurularak metres ha
yatı yaşamağı teklif etmiştir. 
Mediha kabul etmiş ve Rıdvan 
bir apartıman dairesi tutmuş ve 
haftanın bir kaç gecesini Medi-

(Sonu sayfa 3 sütun 3 de) 

Rus Do nan mas ı ne yapa b i 1 i r ? 
bir gaf.Jet; Ycya hüsıü~·At eseri kan yoktur. yanı.n emelle
~labiı.b· nıi? lta.lyau dlplmnat - rini ciddiyt! alma.ğa ih~al vn.r 
naı-~nı bu kadıu- muhnkemooiz ve mıdır? 1talya nerde ki Akcleru-
ıtiyatmz ljddetme&· hııldn var ze hakim olacak? Buglin ltal

lllUd~r" Bıına ilıUnuıl varemedı- yanın adı geçiyorsa. ancak bir 
t::ru-a için Romruun Bt~rline latife ve tebessüm mevzuu bul- ) 

t'§l bir ı.abota j vapt ığ:wa derin mak içindir. Akdeni7. İt.ah an ) 

D enizcil i k nıütehassısımız A. Bar
barosoğlu' nun bu çolt Juymetli ve 

dikltate değeı· yazısını yarınki 

nüshamızda okuyacaksınız. 

dunda vaziyeti bizzat tetkik et
me<tiğini fakat Japo~anın bu 
kesimde harekete ge<:meğe hn
zırlandığını öğrendiğini söyt"" 
ıniştir. Mumaileyh Çinin bu tA
aı·ru7..a karşı koymak için biitıin 
tedbirleri aldığını ilave etmit,ıtir. 

Yunnan valisi Longyun 'da bu 
eyalet halkının mukavemete ka-, 
.rar verdiğini söylemiştir. 

Ja7>011yada mivük facıl{yct 

Visi, 3 (a.a.) - Tokyoclan 
bHcl;riliyor: 

Japon mahfillerinde J:ıpon~a 
dahilinde de elde edilen enerjik 
kalkııımaya işaret edilmektedir. 
Ou beş gijn içinde başlıca endü.,
triler harekete getirilmiş ve lm
nun için de icabeden yerlen.lc 
devlet kontrolü usulii ve Fiihrc
rin prensipleri tatbik edilmiştir. 

Diyet Meclisinin fevkalflde bir 
içliınaa davet edilere'k umumi 
efkar ile tekrar temasın temın 

edilmesi düşünülmektedir. 

Bitaraf müşahidlerin kanaati
ne göre vaziyeti iyiye veya fena
ya götürecek olan kat'i amiller
den biri Moskova muharebesinin 
neticesidir. 

Ekmek tevzii işi 1 

tanzim olunmalıdır . 
• Dün yapılan teftişlere ait rap or lar 

henıen tetkik · edilip müs t acel ve 
lüzumlu t edbirlere başvurulmalıydı! 

Vali V\! Belediye Reisi Doktor 
Liıtfi Kırdar, dün ekmek te\'Zİ· 
atındaki yolsuzluk işile bizzat 
meşgul olmuştur. Vali, sabahle
yin şehirde bazı mıntakalarda 
bulunan fırınları teftiş etmiş ve 
öğleden sonra Toprak Mahsulle
ri Ofisi Umum Müdür Muavini 
ve diğer al:ikadarlan kabul ede
rek ekmek tevziatında son uç 
dört günden heri görülen idaresiz 
hğin izalesi için alınan yeni ted
birler etrafında iır.ahat almıştır. 
Belediye, vilfıyet tarafından dün 
yapılan teftişler Fatih, Eminô
nü, Besiktaş, Ortaköy gıbi nım
takalarda tevziatm kısmen yolu
na konulduğunu ve diğer mm· 
ta.kalarda vaziyetin nonnal hale 
avdet etmek üır..ere olduğunu gds-ı 
termiştir. 

Diiıı'kii tcft~ler 
Dün gece, sabaha kadar şehir 

deki bülün fırınlar baslnn şek
linde kontrollerle teftiş edilmiş
tir. Bu teftişlerde fırınların, ken 
dilerine verilen unların tnma-

• men ekmek imalinde kullanılıp 
kullanılmadığı gözden geçiril -
miştirı Bu teftislcrc ait raporlar 
bugiin belediye riyasetine veıi
leC'ek v raporlrıra ıstinaden ulı
nacnk .) eni t(:'(fbırler kararlaş
tınlacaktır. 

V Ji, dıin ö ~leden sonra vıla-

yette börekçi, simitçi ve pastn-
cıları kabul ederek kendılerıle 
un tevziatı ışleri hakkında g,orus 
müş ve şikayetlerini dınlcmıştır. 

* YENİ SABAH - Ekmek tev-
zii meselesi, şu bir kaç gUnd~n 
beri hakikaten üzücü bır mahi
yet almıştır. İşin bu şekle dökü
lii ünde halkın yersiz teldşı bel
ki bir sebebtir. Fakat bizce tevzi 
işi altüst olmuş, nahiye müdiir 
lerı meseleyi layık olduğu ehun
miyetic halletmek yolunda ılgi
lenmcdikten başka verdikleri e
mirlerle de göz göre göre yanlıs 
yolun gtidülmesinde anııl olmuş
lardır. BiZ7..at, biz, fınnların ö
nünde bekleyen halka nahiye 
müdtiründen aldıklaı ı evamir "" I 
talimatı bir konferans şeklinde 
takrir eden müşkülat çıkaran, 
hnlltın ekmeksiz kalmasına $C

bcp olan polisler gördük ve din4 
ledik. 
Bunlar bize ekmek yerine nasi· 
hat verdiler ve saat 21 den son. 
ra satış yapılnmıyacağını şu i.i· 
zücü günlerde bir papağan sada
katilc tekrarladılar. 

2 - 3 1U941 gecest saat 11 dcı 
Beyazıtta bir fırına, aynı g e 
Cağa.loğlwıda diğer biı f ıı mn 
mura.caat ettik. Fınnlarda c c-

(Sonu aayf• 3 ıutun 5 do) 

MilH Şefin nutku 
B ulga r istan ve 
l talya d a memnı. 
niyetle karşılandı 

Sofya, 3 (a..a.) - Ofi: 
"Gumhurreisi İsmet lnönU 

aklHıel!me hitap eden çok gu ı 
sözler söylemiştir. Tieis lnönii, 
komal ve aklın tim.salidır.,, 

1'ürk Devlet Rcismin ıı .. l~.u
nu dınlt.'<lıkten sonra biıt~.in Bul
gar ı>iyasi muhfiller1nin ilk <.lü
şüncosı yukaı ıda yru:.ılnnlnı ol
muşlu r. 

hal yada 
H.on~a, ~ (a. t.) - Türld~c 

Cü.rıhurı CI3i lsmet !ı:öni"ni•,ı 
Bii.> ük }Jillct Mecli ... ınıle soy.e
dıgı ııutl•Lt mevzuu balı d ı 
Stefani ajansı, müşarünilı.:ylıiı 
Titr;:ıyenin blıha.:>sa kendi huı 
riyet ve btikl:ilini muhafaza 
azmetmiş bulunduğunu ve ıııl 
<'3dde harkimle knlnııık hın, l 
sundu kat'i irtıdcs!ni bclirtUğin. 
kaydediyor. 

Htcfani ajansı, bu beyruıatın 
1taly.ı.d.:ı. memnurnyctle kaı-şt -
laııı.iJ$ıııı bıl<lirdikten soıırn, 
'liirkiyoden kendi hitara.flık si· 
yusoti oo tauruJ( t~l ecieıbi 
lc~k herhangi bir şayi hiçbn 
an aı o.n i.HtcmMUş 6lall .lıfihver 
devlotleıinin, şimdi Tfutiyenm 
ayni bitıınülık yohmu takipte 
devam ettiğini r.evkle mtlşabede 
ettiklerini ilA'\'O etmiştir. 

J..ondra 1.ruactoıerinde 
Lon<lra, 3 (a...n.) - Gamtt'J"ı 

CU.."nhurrcisi lnônünun nutkm ı 
on afta bir ver ''<'rnı~lerd : ı. 
B~ h ·a .<.'1 ' .. ı kullnndtJ,ı 
n b rdır· 

(lol'U uvt• 3 ıı.ttun 3 d•' 
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Yazan: 1 . S'mone ' -60 

A 

a Bu vaz· .. bir seneden fazla bir 
zamand ı bcrı münhaldi. Bun
dan baş b vekili kırk saatlik 
haftayı kaldırarak o ım.u'barek 
nutk\lllu realite .haline C-:albet
mesi için sıkı~d.ı. Planlı cko
;nomi ve t caret kontrolü mefhu
munu zihnine sokmuş olmakla 
şüphe altında bulunan maliye na 
zırı Marchnndea.n'nın feda edil
mesini istiyordu. Nihayet, ko
mllnist partisinin feshini ta.lep 
etti. Caillaux'nin müda.lınlesinin 
cırkasından sağ cenah meb'us
lanndan :bir gurubun taıem gel
di. Bunlnr maksatlarını gayet 
açık bir lisanla anlatıyorlnrdı . 
Buyu.rt tk ri ve san yi alem1 de 
topl rını ta ye c ısti. Rr kaç 
bilyon daımı memleketten .ka. -
çarak Daladicr'ye selefleri ıçin
de yun ~~GnllŞ olanların .mu 

Çeviren: H. Cahid Yalç.n 

Cadet idi. Kabahati makalelerin
den birinde Bonnet'nin yalan 
tekniklerine ima etmesidir. Sar
ra.ut diplomatik bir mcscl.e çık
ması korkusil bu talebi kabul
den imtina etti. Bunun üzerine 
haftalık faşist Gringoire, hari
ciye nezaretinden bol bol aldığı 
malfunata istinad ederek ecnebi 
gazeteciler aleyhinde birbirini 
müteakip yaylım ateşine kalktı. 

Dün e yirmiden fazla sucıu 
adliyeye erildi er 

ı,-:1r OKUYUCU 
__....~ DiYOR Ki: 

Sanayi ihtiyacımız 

Yazan: ~abi ~ 
rf ve Metleri yaratın ı.tıı· 
iktisadi şartların ne. nl 

dar kuvvetle müessir old J~ı;IY 
dikkat ediyor muswıuz? ~ . 
la, bizde gıda mahsullerınııı cf' 

kaddeı atını hnzırlattı. ı 
Daladier bu işareti anla.dı. 

Berlin sefiri François Bonnet 
Romaya sefir tayin edildi. Ber
line o zamana kadar Sovyct Rus
~"'a nezdinde Fransız sefıri bulu
nıı.n Robert Coulond.ı;e getırilcli. 
D.•h aşağı çapta. bir diplomat, 
N~war, Moskova sefirlıği için 
müı astp görüldü. Bonnet bu dip
lomatik değişikliklerden istita
de ederek Quai d' Orsay'nin mat
buat ofi ini değersiz bir adama, 
Brcssy'yc verdi. Bunun balru:e... 
bir na.zi diplomatı ile pek sıkı 
fıkı münasebette idi. 

Teşrinievvelde, Radikal Sos
yalist partisinin umumi toplan
tısında, Daladier komünistle1· a
leyhinde a.cı acı şikayet etti. 
Meclisin kabul ettiği bir takdir 
halk cephesinin resmen öldüğü
nü bildirdi. Marsilya departma
nının deposunda. çıkan ve birkaç 
kişinin ölümüne sebebiyet veren 
büyük bir yangın bu Radikal 
toplantısı arkasında korkunç 
bir zemin teşkil etti. 

Pnrise d6ndüğü zaman, D a
dier kabinesinde tadilat y pu. 
İşin farlund:: bıle olmayan talıh
siz maliye nnzın Marchandeau 
adliye nezaretine geçirildi. Harıs 
kliçük Reynaud maliye nazırı 
oldu. Muhibbesi Kontes Helene 
de Portes onun bu yeni vazı.fesi
ni b.'Ula dört gıın evvelden haber 
veı-nıişti. 

Miinihten sonra, nazi propa
gandası F:nuısız siyasi mahfil
lerinde, salonlanndı:ı. ve gnzetc 
idarehanelerincle iki katlı bir 
gayretle çalışmağa başladı. Fran 
sız - Alman komitesinde, başve
kil muavini Ca.mille Chnutemps, 
Otta Abctz ile birlikte, memle
keti Fransız. Alman dostluğunu 
metheden güzel basılmış mec· 
mualara go.rkettiler. Parisde ga
zete satan kulübeler yalıudı a
leyhtarı risalelerle doluyorlardı. 
Madam Bonnet'nin yabancı ya
bancı yahudi aleyhtarı nUkteler 
sarfettiği işitiliyordu. Bunu yal
nız züppe salonlarda değil ber
berde saçlarını tanzim ettirirken 
dükk!nlnrda alış veriş ederken 
bile yapıyordu. Doriot'nun him
metile, Mein Kampf'ın ucuz ve 
mUndericatı tashıhden geçmış 
Fransı?.ca. nüshası ortaya çıkb. 
Kapağındaki işaret 
Almanyada. basıldığıru gös · 
tcriyordu. Cenevredeki "komin
tern aleyhtarı,, ofisi Fransız · 
Sovyet misakı aleyhinde tonila
tolarla. hicviye dağıttı. 

Bonnet yalanlannı yarı haki
katlerle, inkarlarla, te.zacllarla 
ve rüşvetlerle tuzlayıp bıberii
yerek eli altındaki matbuatı 
"harp müşevvikleri,, denilen 
kimseler al yhınd mevzular ve 
malzemel rle besledi. Çekoslo -
vakyadan kalan zavallı bır parça 
topraklarla İspanya cümhuriye
ti yahut Sôvyet Rusya aleyhın
de en inanılmaz, hayali \'C uy· 
durma şeyler yazıldı durdu. Sağ 
cenah matbuatı bu neşriyatın 
doğru olup ohnadığını, hangi 
kaynaklardan çıktıklarını tctkık 
için hiç uğraşmadı. "Salıte ha
vadisler,, muharebesi teskin po· 
Iilika.sı taraftarı gazetelerin hu 
günkü simasını teşkil etti. Ayan 
meclisi reisi Jeanneney Fransız· 
cada öyle bir söz söyledi ki iki 
türlü tercüme edilebilir: Bon
net en büyüle havadıs anbarıdır. 
manasına da gelir en büyük ya
lancıdır manasına da. parlfunen
toda, Boıınetin yalanları kori
dor ded"koduln.rının başlıca mcv 
zuunu te kil ediyordu. Bir me
bus, yn.1ruı söyledikçe bW'llunun 
btiyildiığünü ooyliyen eski bir 1 
Fransız darbı m lini ima ede- 1 rck, beni her görli~de ilk Hikır 
dısı daima.: "Ccorgcs'in burnu 
yine büyüdü,, olurdu. 

Teskin aleyhtarı matbuatta 
"'endisinc karşı yapılan ah i 
lıilcumlardan müteessir olart ve 
ecnebi gazete muhabirlerinin 
ço ~'Unun t.a.kındıkJ rı gayri dos 
tane v ·y, ttcn fena halde hid

B nnc ıntıkam alma~ a 
D 

Sonra, Laval işe giri ti. Ayan 
meclisinde lıariciy.e komisyonun 
da, mütekabil yardım ha.klnnda
ki Fransız - Sovyet misakının 
feshedilmesini istedi. Halbuki 
bunu kendisi müzakere etmişti. 
Birisinin dediği gibi, kendi ev
ladını reddedıyordu. Hıtlerin 
SüdE:t Ukrnynn.sına karşı emel
lerinden keyifli keyifli bahsetti. 
Fikrince bunları Fransa ancak 
memnuniyı::tle karşıhyabılirdi. 
Quai d'Orsay tarafından teşvik 
edilen Le Matin ve biraz sonra, 
arkasından daha bir çok gaze
teler .. Hitlerin Ukrayna sefeıi 
için yaptığı hazırhklnn büyük 
bir memnuniyetle tarıfe başladı
lar. E:arpatlar Ukraynasuun, 
henüz Çekoslovakyaya ait bulunan küçük payitahtı Fransız hu-ı 
susi muhabirlcrile dolmuştu. 
Bunların hikayeleri Sovyet Uk
raynası üzerine yapılacak hücu
ma azimet noktası teşkil edecek 
bu hüc:ra köşedeki nazi. faaliyet~ 
lcri hakkında tafsilftt ile dolu 
idiler. Bunlnra. inanılırsa. insan 
bir Alman - Sovyet harbinin he
men ~hıma.k üzere olduğuna 1 

hükmetmek lfızımdı. 
Parisde Alınan sefo.rethanesin 

de vukua gelen bir hadise hiç 
olmazsa kısa bir müddet için 
vakti dahili meselelerden ayır
dı. Lehistanlı bir yahudi genci. 
Herschel Griynspan, Alman dip
loma.tı Herr Von Rath'ı ö'düı
dü. Mukabelei bilmisil olmak Ü· 
zere, Hitler yahudiler aleyhinde 
v~lışi bir mızi hücumuna miisa· 
ade eUiği zaman, medeni dünya 
cok bilyük bir infial ve şiddetle 
aksülamel gösterdi. Yalmz Sağ. 
cenaha mensup Fransız matbua
tı bu kıta.Here pek az ehemmi- : 
yet verdi. Bonnet gaz.etelerin bu 1 

yolda hı:ı.re!cet etmelerini sarih 
surette kendilerinden istemiştir. 
Fransız - Alınan beyannamesi 
için hazırladığı pliuılann boşa. 
çıkmasını istemiyordu. 

Se Fiyat Müraka.be Komisyonu, dün, Vali Muavini :A:hmet 
Kımkın reisliği altında toplanmıştır. Bu toplanbda komis

eser azır ıyor yon et işile meşgul olmuştur. Ancak, bu hususdaki tetkikler 
Milli Sannyi Birliği, bir sanayi bitirilemediği için et mcvzuunda kat'i bir karara varılnına

sicilli hazırlamağa. karar ver- mıştır. Önümüzdeki celselerde de komisyon, et mevzuu üze
mi~ir. Birlik, bu hususda şehri- rindeki çabşmala.nıiiı. devam edecektir. 
mizdeki bütün sanayi erbabın- 16 ihtfüir StıiÇlusu 
dan, sanayi müessesesi sahiple- Diğer taraftan komisyon, dün, on altı ihtikar dosyasını 
rinden, fa.brıkatorlerinden mallı- tetkik etmiş ve faillerin! adliyeye vermiştir. Bunlardan baş
mal istemiştir. İstenen malumat b~Jarı şunlardır: Asmaaltı caddesinde 40 kuruşluk çiviyi 
arasında, her sanayi müessese· 120 kuruşa sn.tan Yordnn Demircioğlu, Galatndn Fener cnd
sinin kuruluşundan bugüne im- 1 desinde 3 numarada 8,5 kuruşluk kalem ucunu 10 kuruşa sa-
dar geçirdiği safhaları, haiz bu- t.a.n Takuhi, Galata caddesinde 196 numarada tütüncü 85 
lund - motör kudreti, işçi ade- kuruşa sabnası lazım gelen Kan şarabını 95 kuru;:ı satan 
di, ihtiyacı bulunan ham madde Ali Şak. 
miktarı ve istihlii.k edilen madde Bunlar da haş!m.! 
miktar ve isimleri de vardır. Böy Sultanha.mamındaki meşhur Orozdibak mağazası mes'ul 
lelikle planı. genış tutulan sanayi müdürü Artur Mayer ile Mahmutpaşada Anadolu pazarı sa-
sicillinin, Istiıfıbuldaki sanayi hi~i. Y:.ı.ni M8:Y.e.,r, ba':ll iizerinde ihtikar yapmak suçundan 
hayatımızın bır nevi tıarihçesi muddenunumılıge teslım oulnmuşl.a.rdır. 
vaziyetinde olacağı nnlaş.ılmak- J _Bundan. ~aşkn, l\!eydancıkta., Vilya h.anında S5 numaralı 
tadır. ) magaza sahıbı İskok ıl~ Beyazıtta klrtasıyed İbrahim Artel 

Diğer taraftan Sanayi Birli· lı kal.em u~u, Tü~elA başında ~9S nınna~ada ta.mirci Moris .~ızı 
ği, hayat pahalılığı mücadelesi l ~ıyy~ ı~e A İstıklal caddesınde saa~ı o.~ d~ saat camı uze-
mevzuunda hükfunetçe alınan n_nde ıhtik.ar yapmak suçundan aslıyc ıkıncı ceza rnnhkeme-
tedbirlcre müvazi olarak sanayi sınce tcvkıf olunmuşlardır. 
müesseselerindeki işçilerin ter· .-...~~~~~11ı::ı11111:ıııııı':lfl.::.~ 
fihi mevzuwıda da çalışınalanı. ----·--------
başlamıştır. 

Asılsız ne riyat 
Dün çıkan akşam gazetelerin

den biri, Türk Hava Kurumuna. 
ait Lfileli apartınanlanıun ida-

resinde baZl suiistimaller oldu ·ır 
ğu.nu ve kurum müfettişleıi ta-
rafından tahkikat yapıldığım 
yazmıştır. Bu hususda Türk Ha
va kurumu lstruıbul şubesinde \. 
yaptığımız talıkikat neticesinde! ---

DOG URDUG U MESELELER 

DEGIŞEN 

i ih ve meto 
ihbarın kendisine apartmanların 
güneşli cephelerinde bir daire 
vermek imkiuurun bulunamama,.. y f 1 • • b 1 kf 
sı yüzünden muğber olan B. A- arını nza er erini Un ar açaCa lf 
sım isminde biri tarafından ya-
pıldığı ,.,.c bu husus<la kurum mil Yazan· 
fettişlerinin tahkikat yaptıkta- 1 . · ~ 
nnı fakat ihbarların teyid et - Emekli General Kem~ı===== 
mediğini göstermiştir. Hava ku-
rumu lstanbul şubc-i bu ihbar S 
ve neşrlyab.n tnmaınile amlsız ol ilABa arazi v~ vaziyetin 1 y~t ~~ garp cep~csind~ 
du~u arkadaşımıza bildirmiş- güçlüklerine galebeyi çoküntUye ışaret eden bır va.zı-

Bu sinirlilik ve rahatsızlık ha- tir. ' t e m i n eden sistemi temin yet sezcınenıiştim. Muharobc-
vası içinde, yeni Fransız maliye etmek da.ha büyük harbin do- ler, ~evzii olmaktan öteye ır-. 
nazırı Paul Reynaud fevkalade Binalar hakl<ında bir ğı.ırduğu bir ihtiyaçtı. Sevk ve çcmı_Yordu. Gaza karşı vakı 
vaziyet kararnamelerini ısd r taJimatname hazırlanıyor idarenin taleplerini teknik kar· tedbırler. ah~ordu. Açılan ~er 
etti. Bunlar halkın omuzlarına Sıhhat Vekaleti, yurdumuma şılamakta idi. Muharip, bir yan- a~cş, ımı~illenıyordu. Tahknn 
daha ağır bir yük tahmil etmek yeni inı:ro olunacak bütün bina- dan ateşinin azami tesirini arar- sıs~crı konınmıya ve tutun-

t . · · dil u----- ~ . .. 'mıyn imkan vermişti. Yeni, ya-
ne ıcesını ver er. n.ua.uıÇ ver- !arın haiz olması lfızım gelen ken, öbur yand~ bu ateşler~ hancı \•e vahşi silaha, tanka a-
gisi ve vasıtalı vcrgıler bUyük I sıhhi şartlan gösteren bir tali- masun kalmak ıçın ~e her tedbı- teş barajları ile sed çekmek 
nisbatte çoğaltılmıştı. Sigara, o- rnatname projesi hazırlamıştır. re baş vuruyordu. Bır muharebe ümk .. d .. An k .. eki. 
toblis ve toprak altı şimendifer Proje, tasdik olunmadan ev- vaziyetinde ateş üstünlüğü ka- m un u. ca 'sur ı ateş
ücretleri. posta ve telgraf üc-ı vel, vekalet bu hususda beledi • zanan, muvaffakıyet yolunu aça- ler, orduları yıpratıy?T'du. Ve 
retleri yükseldi. Kırk saatlik bT d. ablukanın yıkıcı tesırı cephe 

yelerin noktai nazarını öğren - 1 ır 1• _ _ gerilerinde mahsustu. 
hafta hakikatte ilga edilmişti. mek üzere projenin birer sureti- Büyük .. harbin ö%ret.tigi de- Silah, dört h~...n yılı içı'nde 
Muayyen müddetten fazla çalı~- · b'T' b led' ı ·· d · amı k tl teşl han k -1:' -malar mecburi hale sokuldu. Bir nı u un e ıye ere gon eonış.. v ı u e a erı, cı ay- değişmişti, menzil ve tesiri ise, 
buçuk milyon şimendifer işçisi 1 tir. Şehrimiz belediyesi bu hu naklarını elde bulunduran man- artbkça artmıştı. Belki her bü
ve devlet ve belediye işçileri susda bir rapor hazırlamaktad1r. zumeye de kafi .neticeyi mü- yük muharebede met.od değ şti
"mihver komit i,, denilen bir Rapor ya.kında vekalete gönde- yesscr ~amıştı. 1918. de m~ riliyordu, fakat yeni usuller, 
teşkilat tarafından tehdit altına ==ri=le=cekti===·=r=. ==============h=ar==ebcni====n=so=n==d=ew==e=lc=r=ın<i=o=zı-= ~ok geçmeden, benimseniyor ve 
alınmıştı. Çalışan ve ücret alan der.ha tatbik yeri buluyordu. A-
ameledeıı en az yüz bini işleıin- H f d k rada biriz bir fark göze ça.rp-
den olmuşlardı. r- a r e n a z ı -"' mıyordu. İki muhasım da fen-1 

Ameleler bu ha.beri artmış hır nin bütün kuvvetine daya.ruy-0r- J 
infial ıle karşıladılar. Münihi is- du. 
temiye istemiye kabul etmişler- B ..... ı.. l •ı d ı·k 1 Alınan ordusu, pişgfıhına di-1 
di. tspanyaya yapılan hiyanet· uuS l e 1 an l kilen kaleleri devirmek için ağır 1 

ten sonra Çekoslovakyaya hiya- H •d • d • k d k topçuya önem vermişti ve kud-
neti hazmedemiyccekler gibi gö- osuma nı ıyorsun emış, a ının olun retini gizlemesini bibnişti. Fran-
rünüyordu. İleri gelen Trade Y sız topçusu, büyük men.zihne 
Union cul dan b.rınin dediği n•ırmı•ş fakat ı•kı• to a yeyı•nce güveniyordu. Bu üstiiıılükler de 
gibi, '"Münib mezbahasına. nis- y ' 111 faydalı idi, ancak ,medeni mem -
bet edilirse. Hoare • Laval plöru leketler, hele membalar da 7.en-
gayet nazigane bir cerrahi ame- Kardeş böylesi de göriılme- ruşmak istiyorum. gin olnnca, bu bo.'luğu az za-
liyat teiakki olunabilir,,. Şimdi miştir. tnsnnn bakarlar, gulerlcr, Ve: • manda giderebılirlcrdi. Harbin 
kırk saatlik haftayı kaldıran ve edebı erkllnı dalresmde lüf atnrlnr. - Haydı oradan terbiyesiz deme- ortalarına doğru itilaf cephc-
halkın cebine derin surbttc el Zırn füf aramızda kadın 'Ol da bu me f.ırsat bırakmadan koluma gir- sinde de ağır çaplı ve dik mermi 
uzatan kararname muhasım bir gıbi şeylerle karşılıışnuı imklınsu- di. Ulübali laubali konuşmafn baıı- yollu miktnrlar.ı bire bir nisbe-
h t h.dd t · ti t lid dır dcgil mı? Fakat karşılık gor- lru::lı. Hemen dondum, şark, bir to- tinde arttmlmıstı. Eski gemile-

ayre ve ı e vazıye ev n·n ve g:en·ı~-de'~ ı'stihk;;,,..,.la.nn 
tti G l tlı k d. U meyince davet ışarcti almayınca kat, bir daha attım ve tabll var ~ ı.=· .ı.u ...... 

e rev er pa n ver ı. mu- bu''yük çaplı ve uzun m"nzı·ııı· • b. l'k d t k sarkıntılık etmek, elın kadınını kuvvetimle de bn{:ırarak halkı yn- ~ 
mı ır grev a ır ısı oı· aya ÇJ - toplan ilk hatlaı"' suru·· ··bnu''ştu··. u. I.kon Jouhaux su kahinane taciz etmek doğru mu? hın.. nımn topladım. Terbiyesizi polise ... 
sözleri söyledi: - Tabıı, tabiı dogru dcgU. Kim teslim ettim. Şimdi ciırmu m huL Va.ziyetuı sabitliği to lann ça-

"Ş' d' lı bu tcrbıyesiz. mahkemesine sokacaklar. kılmalanna müsaade ediyordu. 1 
ım ı acaletlerin en kötiı- - İşte kardeş, şu k r ıda gör- Büyük harp bitince, usull ri 

sünü hazırlamak içıı;t bir gayıet Biraz sonra d liktınlı mnh?uımc- taümatnarneler.·ln t.ed\,.; .. ı~de na-
fed .1 ekti ·o· · · ef · dı.l ıln o.,lan JiOk mu? Ha ıı yu- ... ·uuu 

sar 1 ec • r. J. anı sızı t u- .,...,ra alındı "e bu klas· ı'k usıill"r 
1.- - tın ı b tl 'arl:ıkçn suratlı, lııct\'erd elbiseli, ..... •. "' AAya ugru a ~ve u sure e ta- N•r,.evesın· den lc-+•kı..-• harbı'nc · h 'ta d el Bobstil mi ne d yorlnr o kılıkta - ~ ~u u..u mamen ın ı ta u.şurmc çar e- de[iı'ril"' ~1· ".,-,1dı. 
· · tın k ti kl a· bir delıkanlı ' r ya ışte o. Ynnın- • ı:ı= nni teının e c ·ıs ye c er ır. P.mde 0 ,.öi"' ...... :'-'en ne var-
vakt·ı ...._,, ti da da palı duruyor. -o.,,.~ ..... ,, 

ı e ....... .,erıye n nuru ve u- - Ha rd m, rdum. Yıne bu dır? Be; er zekası, ;yeni htırnl • 
ru olan FranSJ. karanlık içine n'ylc go··zıcn· k" ....... aştırı or ••e 

·· fil --•· d"k'--t 1 h tarafa b·ıkıp gUluyor,. '"""' • ,gom t\;CA '\:e ı ı.u or u un ız- veni eserler, eskilerini gôlacde 
metçisi haline gelecektir.,, - Ayol ne diyorsun? Ben bunc:ı dit. F disınden d "' cı bırakı"or. '""' 

scnelık kadınım bunun gtbisini d un. Kadındır. Korkmakta hak- " 
rmcdım. T nlan mucitlik şerefini lngi-

lıd r, d di. lizler '\'e ~ nc"zlar p \) mak 
Currıil il' hut kapı ının <infin- -'"' .ı.~ ,, 

de 
1 

ko dord hemen ora ktn ah- Llif atmak, kıntılık etmek kcy isterler. HB.dise!er, zırhlnnan 
bab ol rnk pcydahlnyıvcrdı :i kadı- fı:y ti tut olm dı ındn tesbtt edl- mııharipten istif da edenlerin 
na bu ıbi özl rlc dert yanan tom- le edı ve delik nlı beract kuzandı. Almanlar olduklarını isbat ctti. 
bulca ve guz le k dın bu özlen D ı Çtkıırl rken crl~ck, kadına Nihayet, tnnk da medenıyetin 

yledikt n sonnı o da golmcğc yak.l ıirtı ve: bır icadıdır. Bu icadı yenn ve. 
b ı. dı ve: -- Emin olun ki slze takılmak hakkiyle kullanabilen, ona z fer 
~ İşte vaziyet böyle? Dun ak- isterrı&ilm. Fakat güzelUl:rlnız beni yolunu a.çtırmı tır. SiliUun tesir 

am sin modan çıktım. Sa t 18.30 ş rttı. Kolunuza giııverdim. Beni dairesi, pol' onların çerçevesine 
v rdı. Eve dönC'ı ken yanımda bir affedin! dedi. sıkıı:ııp k dıkça, onun muharebe 

Da\ acı kadının gilzcllitiniz sözil 
• ho n gitmişti. 1k ridord b!r 

h yli konuştuktan 
glrıp adliyeden ç 
çok, mahkem n rvvcl, k p da 

!ı yalı kadın 

rmdan nlık nllk 
d n dert ;} 

al nı.ndaki rolü de muk yycttir. 
Tank, bir ateş malti.ncsid r. oy
naktır, siklet merke>.rinı c p 
nin derin.liklerine, çok o i
ne götürür. Tab'yecı, bu le drt'te 
d bilırse, bu il ır "is-
ti il har et,, v rebil , aza. 
ani ydıı elde ebni ol bilir. 
fikır, harp onu 

"Nüfus tezkerem oİma
dığı için işimden 

çıkarırdım,, 
Bakırköyde Osmanlycd~ Kireç

oc:ığı sokaılmda 10 num r:ı.dıı Tah
sin Server anlatıyor: 

c- Nüfus tezkeremi çıkarttır

mak ilzere tstnnbul Nufwı Mudur
ltigüne 3367 numaralı istida ile 
21/7/1941 tarihinde mürnc at et
cttlm. t t d rn E: ki eh r \ alilığıııc 
mez ·ur t rihte ha\ alc oh. İ.ı. A
radan uç buçuk ny geçtıgı halde 
Eski;ı •hirden henüz mıl~bet veya 
menfi t>ır e:evap g lmcdi. Nüfus 
t<:>zkercın olmadığı ıçin hizmetinde 
571 numa a ile çalı~tıgım Baku
koy bez fabrıkasından çıkarıldım. 

Çolu !l.ım çocut,rum climc b ·ı

yorlar. Epeyi bir mudd t once mu
rncant etmeme rağmen CC\ np :ıla
m. yı,, m ekmek paramı da kay
betmeme sebep oldu. Cevap gel n
ccye kad:ır cskı fşımde çalış:ımnz 
mıyım?> 

Tarihi Türk musikist'
konserlerinin ikincisi 
Tarihi Türk musikısi konser-

lerinden ikincisi bu akşam saat 
21 de Fransız tiyatrosunda veri
lecektir. 

Konsere ait bütiin hazırlıklar 
tnmaınlanmış ve muvaffakiyet
le verilebilmesi için lazım gelen 
tedbirler alınmıştır. 

Konserde 18ve19 uncu asırda 
ki TUrk musikisi i.istadlarının 
eserlerinden te'"'yekklil eden 12 
parça çalınacaktır. İkinci kon -
ser de Umidin fcvkiııd"' -be>t 
görmüş, daha şimdiden biletler 
tamamen satılmıştır. 1 

l)akya müfettişliği j 
Sıhhat müşavirliği 

Edirne (Hususi) - Bir mliu
dettenberi münhal bulunan Tra.k 
ya Umumi Müfettü~Iiği Sıhhat 
MU..ı:ıavirliğine, şehrimiz Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Mlidürü Dr. 
Haşim Sirmau tayin edilmiş ve 
yeni vazıfesine ba.~l::ı.mıştır. , 
iki okuyucumuz 25' l";a 
bufdu. Sahibi aranıyor 
Okuyu<.ularımızdım Hikmet Şi · 

mı 1 önol il fübccce\ Koçana, 
Beşiktuşta Kılıçali yoluııdn 25 lira 
bulınuşlnrdır. Bu iYilik sev<:>r ve 
yiiks1:k kıılbli gençler, p.ır:ıyı du
şurenlıl Beşiktaşta Kılıcalldc .ı\sa

riye caddesinde 77 num:ıraya mü
raca:ıt etmesini r.ica etmektedirler. 

yatlnda yer almış, fakat en gu
zcl tatbik sn.hasını, sembolik ha
reketlere mecbur tutulan Al
man ordusunda b-.ılmu3l.uı·. 

Tayyare için <le ayni ımütalea
lan serdetmek mümkündür. Mu
harebe ihtiyacına göre u~uş ve 
vuruş kabiliyetı iktisap etme -
dik<;e ,tayyarenin çok oyua.k ve 
karışık piyade mübarezeler ine 
iştirak cdemiyeccği ı:ıarulmu~tı. 

dan bol ve ucuz o!dugı.ı de' ırl . 
de evlerim.izin yiyecek iht 'J .ı 
rı şimdiki gibi haftnıık ~ 
günlük değil, ekseriya >. e
veya hiç olmazsa meV'siınl 
darik edilirdi. Her evin bit 
ri vardı. Teneke teneke ) 
peynirler, gazlar; küp kilP e
f}Ulıır, reçeller, pekmezler, ~h:' 
ler, çuval çuval unlar, f~· 
ler, nohutlar, mercimekler; 
gal kangal sucuklar, p 
lar, pe ltillcr; kutu kı tLP • 
b·berler bahaılar ist f j r ıı· 
le bakkal kapıları zırt zırt 11 
dırılmazdı. 

O efsanevi bolluk de irl >!'i!I 
dünyamız veda edeli çok 
oldu. Fakat gene de yıyecelt 
susund memleketimi. d · ya 
en ucuz ülkelerinden biridır B'l 
günkü gayri tabii f yatlar nfl 
men gıda maddelerir.ı hiç olnl r 
sa bir haftalık ihtiyacımızı l<', 
şılıyabilecck miktarlarda aiııb 
yanız. lv 

Halbuki bir çok garp mcJll 
kctlerindc, bugün değıl ııarP~ 
önce de, orta halli halk yiyeef 
ihtiyaçlarını günü gününe aJ!1'3 

yı itiyad edinmiştir. Üç pıtr .1 
pirzola, bir çeyrek ta\ruk. ~ , 
dilim kavuıı. günlilk alış v~rı!, 
lerin alışılmış en tabii öl ül ~ 
~yılırdı. Buna karşılık, f ~111 
bır garplı aruelenin e\in.de dıı.ır 
sofra ve bardak takımları, 1t1P 
kncak hususwıda biiyük bır ~ 
Iuğa rastlarsınız. Çatal ve tıt 
çakların, tabak ve bardaklııt1!1 
b~ bı<:.aklarının b'zde oldll bıl 
gıbı tane tane alınnuı.sı ve 
yü?.den renk renk, ceşit çeŞl 
olması usulden ~eğildir. .. _,,{1 

Bu neden boyledir? Ç~r 
gıda maddelerimizi tanıaıt11ız 
ıne..'lileke~te yetistirdiğimiz .. b~ 
de sanayı n;ıaddelerinin bilY 
bir ekseriyetini dışarıdan gctir1

: 

yoruz. Gümrük resimleri fı~.t 
ları yükseltiyor. BütçelcrlılliıW 
biiyilk bir kısmını bu s.-ı~f1 
maddelerinin satın alınmasıııtı 
ayırmnmıza rağmen gene ihtJ· 
yaclanmım tam olarak ed nef1'11 

yorı.ız. Köylümiizün giyiniı:> e. 
yaşayı1; seviy<'_c;inin geri ol·~ 
da baslıca sebeb om.uı isti ·~ 
ettiği gıda ma hsullerile istitıl t 
etti<r' s;mavi maddelerinin fi .. 
Jarı nr{lSlndalri fark nis~ 
ğ;dir. 

Bu harbin yarattığı anorcıııl 
~'l.rt.Jar da biıim için (!, rs o 1 

Başlıca: mamul maddPl~r lıu 
sunda kendimize y, t"<'E>k bir.:::· 
navi kudrE'tine sıı),_ip olmak i 1

" 

i>ııüıniiz 1o.Jri yıllaı-Oa emeJd 
mizi bir kat daha artınn·ılıV: 
Bu merulekPt tam refah:ı nnc<ı!{ 
ziraatile sannvii müvazcnc1ctl' 
difü gün eri..oocektir. 
~~ 

Bir genç kız ağır 
yaralandı 

Kedikp;ı.c.ada Saray ci ık · 
ğında ikamet eden Hırant rf'1 

Bercuhi adında bir kız, ç, l ;.nı ' 
ta olduf,u kupalı <;:.arşıda Cu , r 
hanın ikinci k:ıtında iplik ~err 
kcn müvaze.nesini kaybt.~crt"ı; 
avluya düsınüs, aITTr t.ı.ırette ~ ı· 
nı.lnnmıştır. GenG kız Hn.sc 1 

hastnlınnesine kaldınlmıstır. 

Halbuki tayyare büı..tln bu 
çctinliklere galebe çaldıhtın on- ,.•·--- D ~ H 1 Lİ ~ ·~ 
ra, Alınan mürettebat elind<', " ı 
müstakil ve detışP-uı bir sııah 'i GÜ k ti a be r t 9 f ! 
kudr'Ctini ha.ız olmuştur. l 

Tı:ı.nk ve tayyal'c, sevk \e ida
renin çizdiğl 'l:eçhe üzednr!t>, di
ğer uuflarla da ışbirhğt yar..a
rak, tekaddUmünü teının etnili -
ler ve bugüne kadar folk ku-. -
vetlere kurm da haki v t ka
za.nmı.ş ve ka.zandırmışlnrdır. 
Bu muvaf fakıyetlerde her i i 
s1ı ·hın d ifti ar lıis. esi büvi.ik
t.ir. Fakat, sıl hüner, muhte
lıf smıfları bir ru ada se\ k v 
id re kudreti te .... n nuuıt•~ıı 
d ve yük ek kum ınd t ele-
m ıru :.Ur. 

y ınd 

* 

* Yaııılcıı t tı.:lı-r rı tıcesınd 
bit hoıft..1 ı r nda muayyC'ıı n 
ıwr;t tı hald pl ı • l.ınrıı d 
yen 21 otr> obı lfı~a c:ı al • 
•. yrıca il ı ı ma, () lokatmı \ c 1 ı 

lı;> at nıılı ı • cezai nd rılını tır. 
El<'ktnk idareı nm tn ıh 
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(Bcu;tarojı 1 inci Say/ada' 

Timesin b lJ~'l.: ''Tur uye bo-
yun eğmiyor.,, w 

Daily Tclegra.ph'ın başlığl: 

Yl'}Nl SABAH 

• • • 

arti upu 
b gün opl nı or 

Sıvastopol ônOnde 
yatan gemiler... " 

Yazan: A. C. SARAÇOÔLU 

"'-...... -
f<a.zıkçı Karabekirin attığı kazığını yumruk ızı, 

il "Türldye Hltlerin da• ilti
hak etmemiştir, Türkiye mgil· 
!.erenin dostu olnrak kalıyor.,, 

·-0& ... zı evsı 
• y • ve anzı e eceg z 

Ankara. 3 (Hususi muhabiri
mizden) - Ynnn (bugün) top
lanacak olan Parti grupunda 
Hariciye Vekilimiz Şükrü Saraç
oğlwıun bir eylık lurici mesele
ler hakkında izahat vermesi 
muhtemeldir. 

Ankara, 3 (a.a.) - Elenler 
Kralı Majeste İkinci Jorj ile 
Reisicümhur İSinet İnönü :ırasın 
da Cümhuriyetin yıldöniunu ve· 
silesilc tebrik ve tcşekki.ır tel -
grafları teati edilmiştir. 

A ians, telgrafları S :vasto
pol Um nınm Alm n -ve 

müttefik kuvvetlt:rı tar ındw 
gece gün üz bomb edil.. 
diğıni haber \en~ orlar. 

Bu haber bana ç cukl gu-

~erde oyuk husule getirmişti. Sultan Aziz heye
cana dOş~rek baş yaveri Halit Paşaya "Halit, 
Yumruk izini görüyor musun?., diye söylenmişti 

News Chronicle'in ba. lığı: 
"İnönil, Türkiyenin ı:ı.hitlerin.c 
sadık kalacağını söylemıştir.,, 

Daily MJ.il'in fnşlığı: "'rurk
ler sulh olacağını ümit ebniyor
lar, fakat sulh yapılma.sını tek
lif ediyorlar.,, 

Ticaret Veklileti, yakın ve 
uzak şarltla ticaretimızi t : 
ve 1anzimc karar vermiştir. Irak 
taki dahili hadLlelerin b rtarat 
edilmesinden son:fa memlek ti
miz için tekrar açılan J3asra -
Bağdad yolu ile Süve~ ş kanalı, 
bu nuntukal rla yapıl en.it itha
lat ve ihracat:Jmız için istıfade 
edilecek ye[':line yol halinde kal
mıştır. Bundan bir müddet evvel 
de Hindıstan ve di ~er U7.a.k şark 
memleketleri ile ticari v~ziy tı
mizi tetkik etmek Uzere Hind.it ta. 
na bir mümessil bönderilmişti. I 
Ticaret vek8.leti rtanda.rdizasyon 
müdür mua.vini Turhan Baray 
olan. bu mümessil. tekrar orta 
Asya ve uzak şarlc ile ticari va
ziyetimizi tetkike memur eyle· 
miştir. Bundnn ba ka Ticaret 
Vekfileti ithalat müdürü Necmı 
de Mısıra. gidecektir. Necmi de, 
Sü\·eyş ve M.ı ır yolıle cereyan 
edecek ticari muruneHi,tımız etra 
fında projeJcr yapacaklardır. 
Bütün bu tetkikler sonunda.. YCL
kın ve uzak şark ile orta Asya
ya karşı itha15.t ve ihracat piya· 
samızda hareketli bir al8.ka bas 

lis c ya ta ıyor 
Büyük Millet Meclisi de cu

ma günkü top ntısında encu
menler intihcllını yap:ı.caktır. B sın bir iği 

kongresi dün 
op an ı 

r ... 

Yaza~: n Sami <arayef ankasıtasarr f 

E vvelki haf t ki yazımda 1 
IUıvasonlu lbrahimle / 

~koyunlu Knzıkçı Karn Beki
l'ın Rırkpınar gür~inden bah
tı:nıştım. Fak t, müsaha.be 
vzuu uzadığından dol yı Ak

ICoYUnlu ile Kavasoğlunun gU" 
.. erinin n ticesini yazama mı , 

~ ahabeyi en tatlı yerinde, 
'°Yle bitirmiştim: 

- Abe, anladık .. İsmin Bekir. 
ı.ft:~ ı dav.ar, Akkoyunlusu da, 
~ğı da... A be, hepten söyle-1 
~ ; Akkoyunlu Kazıkçı Kaza 

irsin be! . 1 
- Tehey ! Çek o kazığı, arlca

tıından be!. 
İki hafta içind okuyucula-

lltndan mütea.ddit mektuplar 
'1dun. Bu güreşin neticesini 
~kla soruyorlar •. 
ır ~te yazıyorum: Kava.soğlu 
-ı.uea. İbrahlı.m. Sultan Aziz dev
~ bidayctlerindc baş pelıli
~n idi ve padişah Azizin şam
() ncı başısı namını taşıyordu . 

\Ta.kitler gaz olmadığından sa
tayaa garudancılı - mühim bir 
~e idi. 
Razıkçı Kara Bekir, Mecid 

d~\'ri pehlivanlanndandır. Aziz 
~nin bida.yetlerinde 1.stanbu
~ geldi. Kırkpın r gUre.~rine 
~iril.k etti. O va.kitler, R'.avas
~lu Koca İbmhime nazaran da· 
~~ Yaşlı idi. Kn.vasoğlu, Kazıkçı 
~ Klı.rkpına.r gUregiııde tam 
a~ saat boğu9tu. Onun meşhur 
()~ knzıklannda.ıı kendini kur
~ı, glireşi berabere getirme
~ ~.ıuvaffalt oldu. 
t..~11vasoğlu, Türk pehlivanlık 
~inin sıraladı:!ı bab.'l.yiğitle
~ en namdarları arasında 
h~ • Kar 'bekir gibi bir pchli:va
h_ Rır.kpmard tam olu saat 
~ koymuştu. Aqam ohıp 
b_ltlar karardığı zaman ha.kem 

ili~ güreşi berabere bırak • 
llıak mecinıriv · kalmıştı. 

Ydaoo yürÜycn C~<7Jr, iki 
lltllıivanın arasına gir.erek: 
b_":"" Pclılivanla.r, akş.-ım oldu .. 
~em h yeti sizi berabere ayı
l'ı.Yor. 
Dediği zaman, K· ·nsoğlu İb· 
~. hiç scıı çıklll"lll mıştı.. ?· 
bu beraberliğe dünden razı idı .. 
%nku, Sivaslı Knrabel8.druı 
~ kurta.nyordu. Hayatında 
biç yenilmiyen İbrahim az 
~n yenilecekti. Binaenaleyh, 
bemberlik onun için bir nimet
ti . Diğer ~tan Kazıkçı eli
~. Caz.gıra hitaben; 

- Berabere yok .. Sabaha ka
dar gUreşeoeğiz !.. Uykusu ge
leıl. gözü karanlığı seçmes en git 
~n. yatsın! 

Dedi.. Cazgır söylendi: 
- Olmaz, karar böyledir, bı-

ı-.,.,_ gU ., 
'CQ{ reşı .. • 
Kazıkçı, dL--ılememişti. Ka.vas

<>ğlunun ensesi ne yapışını t:J. Kı.a 
\>asoğiu mukabele etmiyordu. 

Diyerek y~ wa. odadan çzk-ı 
tı. 

Gen~ bir nef a.lmışt.ım. ~ 
l: !izn postun altın a.k.1 ı eyı • 
tetkik oldu. Bu pırıl pırıl bir Ha,. 
~di altızu idi. 

Bavatl n parn ka?.anmanın 
~'\1...ini tudrunlar bilir. San kızın 
ta.tıı htırarotini avucumda hisse
diyordum ... 

!.\tur :t geç va.kit yorgun, ar
fun geldi. 
Asık cehresi ogünkü f ~ tin 

d n memnun olma.dığ g teri
~Qrdu. Bu vefakar d~ teselli 
t!lJnek ihtiyacını du~ d 

- Murat dedim. D gün 
lf'rde kuvvei maneviy yi kırma
ga EE.~p yok. E -<'r bu iş kolay 
oı ayJı herkes buııa heves eder
di Biliyorum b · n de diğer 
Jfanterin gibi yorğunlwctaıı l>aş
lta ·r n tice vc.rnmr. 

A. vu mnd'!ı:ti altını güstere
IX>k: 

Biliı.kis hasmına söyle hıtap et
ti: 

- Hıkem berabere ayırt edi
yor .. r~ozumuzu sonra paylaşı
ı ız. 

fülZlkçının direnmesi kar et
medi. I.,:J;f değil, Ka vauoğlıı, A
zizin b ~hlıvruu Unvanını ta
şıyordu. Şamdancı başı idi. A
ğalar, eşraf, ayan, paşalar ht:·p 
onun taraftan ıdıler. Yalnız, 
halk kütlesi Kazıkçıya taraftar 
idi. Halle bağırıyordu: 

- Bırakın güreşsinler.. :foş'a 
le yakarız. 

Kim dinler halkı? Güreş be. 
rabere olarak aynldı. Kazıkçı 
meydandan çekilip gitti. Fa.kat 1 

T" n yazmakta.dır: 
Türkiyenin ıı di bulur11 ğı1 

nazik vaziyctın icabet tiNl ~ 
hib ihtiyatına ra.~ nen Cüm-1 
hurreisi, Türkiyeniıı uifat":ıi ol
duğmıu, mlı ..... alcü k'llnıak ve 
baysivet ve şerefim n: ulıafaza et 
mek azminde bulunduğunu bir 
ihtilata meydan ,·crmiyccek 
diplomatik bir tarzda söyleınış
tir. 

Nutkun muhtemel oir sulh 
tav:ı sutuna ait kırınma gelince 
lnönünün b ... y<uıatı Kat'i bir 
teklift n ziyade ~ kaciemik bır 
temenniden ibaret Sdyıimn.k lfo· ı 
zım gelir. 

Pınarhisar ayanı ~""azı}cç~ya göz 1 Lalelide kanlı bir 
koymuştu.. Onu evvela bır mec-
zup gibi kabul ederken imcli aile faciası 
tesah.üıı. etmek ve gönlünü al· (Başı 1 inci yfada) 
mak ıstiyordu. * hanın yanınd geçırmege başla-

Kavasoğlun.un üç giin aklı ıb:ı· ı mıştır. Ro"y 
şına gclmemisti. Kazıkçı onu İpucu f o·o• re 

· ti Nihayet, zaten kocasmın son 
berbad etmişti. Yenilmeırı!Ş günlerdeki garip hallarind 

0 
şüp 

anıma, hurdaha.ş olm~tn. İkide 1 belenen Leyla, bir sabah kızı Amerika da f ngiltereye 

göstereceği tahmin edilmektedir. 

birde Arnavutoğiuna şöyle di- ile b~rlikte RıdYanln elbise~:·i- F" R M ar 
yordu: ın, o men ve ac -

- Abe, ne belıilı herif be? ni ütülerken cebinde bir m.ck· ıara harp ilan etmesini 
Tehey! Hepten dcntir gib; be!. tupla yabancı bir k<.;:dın re~w 

• • e a a ·ı ll"amıye 

ke~ider;i yap ldı 
Ankara, 3 (a.a.) -Türkiye !1 

B nkn nın kumbaralı ve. kum- ı 
barnsız kiiçük tasarruf hesapla
rı arasında tertip eylediği ikra
miye planının İkinciteşrin ke i
~i bugün Banka umımıi mer -
kez.inde ve noter huzurunda ya-
pılm: tır. 

10 J liralık ikramiye Samsun
da. 6229 numn:ralı hesap sahibi 
F tmaya ve 500 lıralık ikramiye 
1stnnbulda 70372 numaralı he
sap sahibi Alfons'a isabet etmış 
tir. 

250 şer lira ka::xınanlar: Kon
ya.da 482 Abdussa.met, Zongul
da.kcla 106 Hatice. 

100 er lira kczanan1ar: Anka· 
rada 31435 Remzi, 28231 Ergun 
1zmirde 9453 Leon, 19493 Meh
met, 12997 Ayşe, İstanbulda 
61289 Sadık, 4962 Nurettin. 
lOPl 7 Feriha (Kadıköy)~ 18467 
Fahri (Beyoğlu), go453 Celal 
(İstanbul), 2132 Ri fat CErzu-

1 

rwn), l 75 Raif (İskenderun). 
-'V'v~ "~ 

Garptaki hava 

Ank ra, 3 (Hu.s • uhab'ıi
mizdcn) - Ti.irk .Sasın B rlı . , 
b rınci umumi kon r ı b gun 
Halkevinde toplanmı: tır. Mcr
ke?J idare heyeti reisi Falıh Rıf
kj Atay koı reyi <"m , ya ılan 
seçimde konczre re :-ıne Ha • 
san Reşid T unku , re.;..:; vekilli
ğine Selim Sarp . ikinci reıs 
vekilliğine R~Eık Ahnıt:t Seven
gıl, Jdi.tipliklere de roy n Ül
ker Atalar ile Sabahaddın Sön
mez. Ali Rıza Gürsoy ve Truıir 
Kara.göz seçilznislcrdır. 

lntibn.ptru:ı sonra küsüye ge
len Hasan Reşit Tankut. kısa 
bir hitabede bulunmuş ve bunu 
takibeıı program, hesap \e ni
z.ı.mna.me komisvonbn ile • 
re!· .l\hlli Şef 1s:İıet lnönu. Bü
yük Millet Mcclısi Hcisi Ab
dülhalik H.cnda, Baş.vekıl Refik 
Saydam ve Parti Gcııel S kre -
teri Filui 'füzcre, kon.~ 
tazimlerini bildirme.<;.i karar al
tına. alıwuış ve ay.akta. iki dnkika 
sUki'ıt edilme.k sıtretiyle ölüm 
dolayısiyle birlikten ayrılan 
meslekta.şlnrın batıralnrı til.zız 
edilmiş, iç.timaa nihayet vcril

ib bulmuşlnrdlr. Ana kız bu ka- istemiş Arnavut.oğlu da, Azizin aş dını +ft-ıya.ın ........... 1 ... r, fakat mek- İngil 1 
pehli.vanla.rındadndı. Padisahın "'-1·.u ~"' Londrn, 3 (a.a.) - Höyter: I...ondra. 3 ( a.a.) - tere 
hamlacı basısı idi. Arnavutoğlu, tuba okuyunca. işi a.nlarnml:ırdır. Amerikanın Finlfuıdıya, Ru- dahili emnıyet ve hava neı.arct- Kahiı·ede büyük 

mi. tir. a ınları 

gelmiş ge<;miş pehlivanların Akşam Rıdvan eve geldiği za- manya ve Macaristana hnrp ilim leri bildiriyor: f 
rf. ~ dı o d r nıan kıyam.et kopmuş. ve karı • etmesini 1ngi1tereye tavsiye et- Dlin akJ:,ıar.. bir kaç düşman bir kon erans 

mrnn harbinde miıttefik Os
ananh, İn ız F'ranslz ve Sa.r-
denya d ız kuvvetlerinin ateş 
altına aldıkları Sh"BStopol B!Dl· 

di başka J abancı kuvvetle.rın 
nt Ş1 altında bulunuyor. O ?.ar 
mau denizden ve karadan bom
bardnnan ediliyordu, şundı ha;. 
valnrdan bo-mba. yağmuruna tu
tuluyor. Fakat Kınm harbinde 
muhacıml nn on safında bulu
nan İngilizl şımdi dost sıfati
le Sivnstopol mudafilerln nr-
dnna çalışıyorlar, ve gen ışiıı 
r~ıı alfı.kad:ın olan biz) sıimdi 
her iki muharip tarafla da dost 
bulıınııyoruz ve o zamanlar o 
aşda hiç tuzu bulunmıyan Al
manlar bugün hiıcumun ilk sa,,. 
fını teşkil ediyor. 

İtalyanlara gelince o gün de. 
bııorrün d düşmanlar a.rasm-
d .... 

Tarihm ve hidiselerin ne 
rarcngiz ve acaib cilveleri 
var! .. se U"aZI r. nun ayann 11 nnı ır koca ""· ı"ddetli bır· kavza. ebnış· ler- ·1 · 1 'lt t k 

pehlivan gelmİJ}ür. A.l..tmJş altı :.ı ~ Rıd tiğine dair Vaşingtondan ver. n 1ayya.rcsı ngı ere ve s oçya t J 
okkalık bir pehlivandı. Bu. ok- dir. l{avga. sonunda v.an haber doğrudur. Bu ta.vsiyenın doğusundaki yerlere bombalar op anıyor ı Al hl 
k ...... r,......,. d · lebl b" id' her şeyi itiraf tm.iş: esası Alman hiına.ycsiııdc bulu· ::ı.tmışlardır. Yalnız bir noktada! Lan~ .. 3 (a..a.) -Afi: ffiall te ı•gv l• ru;ına • "'&'"''en eınır 1 ı. _ Evet, demiştir, Mediha ile k -
Onu, yenecek nnnaında doğma- nan bu üç devletin Rusyuya ar- hafif hasar olmuştur. Son hadıselcr, Kahırede pek 

tı metres hayatt yaşıyorum. Çün- şı açıl n harptce Almanyaya yar ~-- ynktnda bütün Artıp mem.lekct-mış • küıkendisini çok seviyorum. Ar- dım etmesidir. Ekmek tevzi • • l leri müme ıllmnden mtlrelck :r (B().'! tarafı 1 incide) Pın hisar ayam, güreşten tık ondan ayrılnmn.m. İstersen • bir konfer nsın t.opla.nmasını kullruulacak gemilere hücum c· 
sonra Kazıkçı Kara Bckiri ya- bu şekilde ya{Jarız, istersen ay- Bir ltalyan gemi i battı t '' .. o lll!t"""a ı rı . -ı u .. 
nına nldı. Çiftliğine götürdü .. ılır 1 Berlin, 3 (a.a..) _ Alm:u1 rad- aDZ! mümkün kılnıu::..ır. den tıayyarelerinuz topyt:.ı n <> 
.,.ol parası v rdL. Üstba.ş yap- r ~yİa berne kadar yalvarmış YOSU. Akdenizde İngiliz deniz CBao tarafı 1 ıncl sayfada) ==:.:::...._.:::::======== bın tooılı1toluk 16 ticaret gernis 

tı. Yedırdi, ıçirdi. Ve lstnnbu- ise de dinletenıeıniş ve kocasını kU\'Vetlerinden iki kruvazör v~ mek dolu idi. Kapılarında hal!$ Tek uman anbk b:.ttırmış ve diğer 14 genııyc da. 
la gelerek Kazıkçıyı: pacli,5aha çok sevdiğinden aynlmaktansa üç tor:pito muhribiyle karşılaşan bekleşiyordu. Bizi Beyazıtta PO· apır hasar vermiştir. 
gıyaben takdim etti. b t.:ld notı".'l'l'na.gıw tcrcL'l et bir İtalyan karakol gemisinin lis memuru 103 Turan. Cağa. (B,._.,ta.ra.fı 1 inci Savfada) Plllarhısar. a·~ ........ , A~n mu- u şeıtı e Y-,,-~ • -v Dıg"ö-er ta:'\, ....... ,,,..;..,..;.,. Sıvasto-.t~ ~LQ • tir Bu sıralarda Rıdwrun ı mücadeleyi kabul ettikten sonra. logwlunda da 584 numaralı bır .a.,... ~ ...... ~ hibbı. bı.r' adamdı. Pehliv. .... ""-- mış · gelen Japon ba.ııdıra:lı Nilrava · J ,.,._,._ 1. nı ' v:e ~? ........ bo ''"'""'" metresi ba.sWammş ve Rıdvan battığını bildlrmektedir. memur karşıladı. po u. ı wLU mırı n n~.,. · 
ra:kl.ı.sı idi, koç ve haros besler kan.sına: ~~~!!!!!!'~~~!'!""~~~~ Halkı beldetmemclcriDi, ek- Mo.nı vapuru. bugün büyült bir ğa?J ile I<a.rodenizin şimnl do -
ve dövU.,türlirdii. Bu sebeple A- - Mediha hastadır. Kendisi- girerek vaziyeti görsün diye a- mek satışına müsaad eclildiğini, kısmı japonyadan dönen Amc- ğusunda bulunan hedcl'lcri bom
zizin sevdiği ve iltifat ctti{;ri bir ne yardım etmek Uzcrc yanına. nahtan sokak kapısının toltma- anornınl vazıvet yüziiDde~ sant rikalılardan mürekkep 156 yol- ba!amışt.ır. Kırımda ya.rm:ı ,.e 
zattı. Pınarh· ar ayanı Ali gideceğim! Haberin olsun! de- ğına. asmış ve sonra bir·kaç hrün 21 den som~ da.hl se.b.5 yapıla • cu ile buruya. vasıl olmuştur. takip muharebeleri esnasında b3 
bey, Azize Altkoyunluyu ballan· miştir.. Leyli kabul etmiş, fa- evvel kocasının çantasında. bu- cağının Belediye Reisim. 1 mu- lki Ameri!mn muhribi tı bin 175 t-T.,; esir edili:aiş-ve 230 dıra iballıındıra anlatmıştl. Ka- kat: larak hazırladığı talıaııcayı al- avinler tarafından b. ildirll • ~ 
vasoğiu ile olan güreşlerini söy- _Ne olur Medihayı m~ ımış. kurşun doldurnıağa ba.§la· mış oldıı€unu anlat.nınk ıstcd • ::ı.nı1{ı, 3 (a.a.) - Ofi: Ge- tank. 218 top, bir çok zırhll 
leye söyleye bitirememişti. Pa- ediyorum. Beni de beraber gö- mıı?tır. Rıdvan odada tabanca- Bize lıftlft teamül yoliyle amel e· çen hafta yapılan deniz nmnev- treu ve çok miktarda harp mal~ 
dişcLh h:ıyretler içinde kalmıştı. tür! demiş, Rıdvan da kabul et- nın şılorbsını duymuş, fa.kat dilmesi icap ettiğıni anlatmak raian esnasında iki Amerika zemesi iğtiıı.run veya. tahrı'"' e. 
Nasıl olup da Kav:ısoğlu bu he- mi.ştir. Kfirı koca Medihamn ya- dışarı çıkma.,5-a valili buiama. • ister gibi kafa tuttular. Bir me- tarpito muhribbi çarpışını lar 'im.iştir. Binden fazla kara or
rifi yenememişti 1' Padişahın nında bir müddet oturduktan dan Leyla oda.dan içeri girmiş, murun halkın menf ant ve sıh-
kafnsı bu muammayı ibir türlü sonr<a hizmetçiyi bırn.lmrak ev- silahı ateşl~c:;tir. hatine bu şekilde kastetmesi ne ve hafifçe hasara Uc,or~ ar - pili de tahrip edilmiştir. Kursl 
halledenıiyordu. Ierine dönmüşlerdir. Bu ziyaret FBci&! d~"tir? dır. ~l edilmiştir. 

Sultnn .Ari7., huzunında bir geçen cunmrlesi günü olmuş Ye f"'>l. ... - kurşun Rıdvan Sarıo-. efüıç kadın, malül ihtiyar, 
güreş yapılması için iradede ibu- Leyli eYc geldikten sonra, me!•- l~ıkafasına. isabet teımiş ve minim.ini çocuk sabahtan gece 
lundu. Kazıkçıyı, mı.vn.soğlu ile 

1 
tepten dönmüş olan kızını bil- sağ şah~":ından gire sol varısıruı kad:ı.r fınn tezgahına 

huzurunda güı'CŞtirecekti. İra- yük babasına göndermiştir. Bu kağındnn çıkmış, pencere per - rokulaınıya.rok beklemiş ve ni
de1 Kavnsoğluna tebliğ olundu sureti evde yalnız .kalan Leyla vazlaruıa saplanmış ır. hayet ob.n olmu Jrnbah.:ıt 
ve ~ fo.in tam on beş giin tekrar kocasına bu kadından ay Kocasının hiç bir söz söyleme- kimdedir? 
ımilhlet verildi. rılması için yalvarmış, fa.kat d:m kanlar içinde yere yuvarlan Bir f.:rımn önfu:d iniz. lçe-

Kavasoğlu, iradeyi tebellüğ Rıdvan bu tnrafla.nı. yanaşma - dı;'lllı gören J.:eYla korknıus v ride binlerce ekmek vardır. Dı-
ettiği zaman titreıni§ti. IDıra yınca da kendisini öldtirmeği telii.şla kaçımnga çalıŞU"ken ye- şanda 100 • 20 ki.~ beki >.m k
bcla ile huzurda çarpışacakt.ı. kararlaştırarak. kızı döndlloOii re düı:?müş, bu suretle p.:ı.tlııyan tedlr. Belediyenın ~ak sarih e-

(Sonu uyfa • &Otun & da) zaman soka:kta kalmnsm ve eve silahla kendisi de b mdan ya- mırlerin.e r&c,-önı n saat 21 den 
ralanmış, ölü gibi scrilmi kal- sanr.a satış olmaz.. dıye cahili
nuştır. ne bir t nnüt ve ısrarda kimin 

- 9 .. 
Vali.ahi bu a;kşam bir şişe dü%il 
hakkettik. 

Benim de canım çekmiyor de
ğildi. Parayı Murıda uzatırken: 

- Bn.lt, dedim. Y em'ı.?lc nasıl 
alıştın? 

- Yok, dıye cevap verdı. Ba
şuıa kulhüyü getiımegı unutmn 
dr:n. 

Arka.dasını, nevaleyi düzme· 
ğe gittikten sorun ben de Zate
ri za.d n okuyup üflıycrek tıl-. 
sımlı ( ! ) zenbile a.ttıgı muskayı 
çıkardım. Zavnllı Hurşit Bey ne 
de mükemmel bir muska vücudc 
getirmişti. K'" ı!.ıdı açtım. Tih 
bir elden çıkmış şu kelimeler ı 
okwıuyordu: ("Fıtnat,, Ko1.:a
rnustafapaşada, Cambaziye ma· 
hallesinde 56 No. do.) 

11ak1...·ı gö8tcrmcğc delil oluruz, 
lı'akat lcör 0Zaııla1· görmez 

bu luıli.,, J 
Parcasını hicaz makamından 

hafif hnfif okuyordu. 
1 Kafam mütemadiyen Fıtııntı 

buraya düsürccek yolları ara
makla. meşguldü. Arkadaşıma 
elimdeki kağıdı u:z::ı.tarak: 

- Murat dedim. Şu adresi bi
lir misin? 
Arkadaşım elindeki kağıda 

mahmur, mahmur baktı ve bir
denbire gözleri parladı: 

- Yahu! Bu benim çocukluk 
arkadaşını sulu Rnsimin evidir. 
Fıtmıt da. onun kız lrnrde i. 

Sonra mernkla sordu: 
- Peki bu aile ile senin ne 

işin vnr? 
- Her şeyi öğrcnmcne lüzum 

yok, diye ce np verdim. S nln 
yapacağın iş Fıtnat Hanımı bu
raya .i.şürm w i temind iba -
rettir. E- r bun:ı. m v f ol • 
b ir b"r k . r y n!Ull• 

- ı- el· 

Şimdi Cerrn.h~cıa. hasta.ha- hakkı vardır? 
nesinde bUlıınan kRr:ı kocanın Bize k lmllcdilccek me
hayatlnrı tehlikede gorülınekte- sele, tt..vz' işmi unn ı~oymak
dir. Tahkikata devam olı.ımruı ·- br. oksa fırm.l~a un da v:ır-
tadır. dır, ekmek de vnrdır. 

senenin en ınukcmmcl coısusluk filmi ... 

Esrar dolu bl.Q'uk bır m cenı ... 

PA İS'in SON GÜNLERİ 
Baş Rollerde: 

REX H v K EH E E 
• 

Si 



Sayr~ 4 

Hergeleci, hasmını yan .?aşl.a 1 

.kösteğe getirince, derhal uzerı
ne çullandı. Ad~ı . H~lil, ya~ı 
yerde ynı·ı ayakta ıclı. Bıı tek dı
zi yere gelmişti. 

Hergeleci, baSl))ınm üzerine 
yıldırım gibi atıldı. Kispet kas
nağınd~ tuttu. Ve paçaya da 
yapıştı. Maksadı ham:nını bas
tırmaktı. Fakat Ad.a.lı, derhal 
toparlanmıştı. Zorla kendisini 
kurtarıp doğruldu. 

Adalı, hasmına üçüncü çap
razı girdi. Ve büküp olduğu yer
de hasmını altına almak istedi. 
Fakat muvaffak olamadı. Her
geleci çaprazdan olduğu yerde, 
yılan gibi sıynlarak hasmının 

--,.f: . . 

.VENİ S ABAII 

pa1~~~~~keye düşmüştü. B d. 1 , ·p omat·ızma İki ~~ı da ha.s;mmın eline. aş, ış, nez e, g rı ' r 
geçmışti. Deııhal budayarak pa 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları derhal keser 
'fcabmda günde 3 kaşe ahnablllr, Her yerde pullu kutuiarı Lsrarla isteyiniz. 

G ureş musahabeleri 

Kazıkçı K8rabekirle Kavasot' 
Arnavutoğlu karşı karşıya ... 

(Bat tarafı 3 Uneü sayfada) kazıl( vurmuşt;u k1, ~ 
Bu, savaşta mağlilp olnınk da nun izi hasmmm kalfu ~ 
vardı. den g~.erek yerde ~ bır~ 

Kavasoğlu, idmanlarına baş- .tı. Azizin pehlivan gözü bUTN. 
ladı. Sıkı idm-a:llar yapıyor ve ilişıni.şti. Hayretlere düşerekA 
iyi besleniyordu. Kazıkçı Kara- nında. ve a.yaıkta elpençe :;it 
Bekir de idman. yapıyordu. Sa- duran 'baş yaveri Halil P 
rayın pehlivanlar dairesine~ dönerek: .. ~ 
lınmış, kendine mahsus bir oda - IDilil, kazık yumru~ Hcıge'ecinin bu ilk m~~~el~

si herkesi hayretlere duşurdu. 
Ne oluyordu? Adalııun çaprazı 
ne olmu~u? 

çalarım kurtardı. HUl~sa, A
dalının hamleleri tam bir sa.at 
sürdU.. Fakat Adalı hiç.birinde 
muvaff a:k olamadı. Artık Her
gcleciyi Hayrebolulular seymeğe 
başlamıştı. İkide birde bağın-

1 

· verilmişti. Ve, saray mutfağın- izlnc bak!. ~ 
dan müker.mıel yemekler çıkı- · Demeden kendini al ı 
yordu. Fukara Kazıkçı, bol ye- Halil paşa da pehlivandı. _ ~..w 
mek, bol istirahat, iyi idman e- bu oyunların ne dem.ek ol<lW' 

yorlardı: 
- Yasa! Hergeleci.. 
- Aferin Her...,e:cci.. 

İstanbul Belediyesi İlanları Hayrebolulula", birbirlerine 
bakıc-tıı r. Edirnelılerın nefes" 
k . Adalı . şırdı. H <' • ıy <> 

t oyun görmcrrı· t Hafız beyın bılc yüziı gülü - Tahmin e. ilk tem. 
yordu. Qemek iyi bir pehlh·an ı6ı2,50 120,94 

1234567890 
mtz 
d.ı: 

rge-lcci. ha.'imt oı ,ı · ı iikil
t..ırpıııdı ve b ı· nüra. s.ı.vur-

- Hn.ydn. be!. 
Bu n.Ura, Ada.lıy:ı dokunmuş -

t u. Yetmiş okkalık bır a.dam ak-
1:- gelmez bir manevra ile çapra
ır:ır> ı sökmliştii. Az kalsuı uste de 
yere dilşeookti. Şimai de ıı.A.ra 
s:ıllıyordu. Adalı Halıl. kalın 
k:ı.ra Lıyıklannı parınaklaı·ı nra· 
srna alark bW'dtı. Ve ens" bağla
dı. Mal·sadı biT çapra~ dalıa top
la.yarak bu sefer hasmını yere 
vurmaktı. Herge!N:i, ilk duıı.ış 

. ıgıbi v82.iyet aldı. 

getinnişti. Fn.knt bu pehlivan 
iyi olmakla beraber hamle yap
mıyordu. Henkcs Hergelecinin 
Adalıya karşı hamle yapmama
sıııı doğru buluyordu. 

Adalı gfbi herifin neresine 
hrunle yapılır diye diişünmektc 
haklı idiler. Ve, öyle z..'UUledi
yorlardı. 

Hafız bey, yavaş yav-a.~ açıl
nuştı. Adeta böbürlenir gibi 
konuşuyordu: 

- Gördünüz ya .. Bir de ge
tirdiğim pehlivanı beğenmiyor
dunuz!. 

Hafız bey, bir aralık Mehmet 
efendiyi yanına ~ağırnuştı. On- ı 
cadır yüzüne bile bakmak iste
mezken Hergelccinin Adalıya l 
karşı <;ıkardığı bir saatlik mu
vaffak güreşten sonra iltifat et
meğe ka.rur vermişti. 

Hafız bey, Mehmet efen<liye 
iltifatla: 

Tcınlzlık amelesinin iaşesi için alınacak 1500 kilo İl I 
sadey.ıgı. 1 1 1 i I • 

Kfığtthnne 3 tıncii pansiyonlu ilk okulunun yıllık 2 1 • m 
1 

• : 1 
ihtıy..ıcı için r.lınncak muhtelıf cıns kurı~ erznk. 3 •' .il 1 .1 1 Kımseslz Gocukları kurtarma yurdunun yıllık ıbU-

4 yacı için alınacnk 22 kalem yaş sebze. 1 1 1• I 1 1 
135,74 Kimscsıı.. çocukları kurtarma yurdunun yıllık ihtiya- •• il' 1 1 1 1 

cı ıçin ahnm.·ak muhtelif cins kuru erzak. 1 1 

195,60 Kunscsiz çocukınn kurtarma yurdunun yıllık ihtıya- •I !• B • • · 
cı için alınac:nk sade yağı, tereyağı, snbun ve soda. 71---ı-•,-_..;..l _•_.l.__..;..l_l ___ l __ I __ 
Haseki hastohıınesile Zeynepkfımil dol:um evi ve sıh-1 I 

1 l • I 1 
1

• 

hl muayene komisyonu, Eyıip dispanseri; "Osküdar I ı--'---:-1 __,,_......,..__-,----'---:---ı 
Beyoglu, tstanbul sari hastnlıklar mı.icadele merkez- 9 • \ \ 8 ~ 1 1 1 • • 
leıi için alınacak soba ve soba malzemesi. o··.------'---,-.-.• -,--ı --,ı-· 

105,00 Edırmıkapı ~ıhhnt merkezıle . "Oııküdor çocuk balnm . 

4046,0ct 303,45 

875,50 65,66 

1809,80 

2608,00 

H84,i5 111,36 

H00,00 
evinin yıllık ihtiyacı için alınacak 2000 kilo beyaz SOLDAN SAÖA: 

k:ıramıın eti. ı - Guldlirücü meşhur Hocnnııı ls-
Tahmin b<:dC?llcri ile ilk teminat miktarları yukarıda yaz•1• işler ayrı mi. 2 _ Urgan, bir peygamber, sltli. 

ayrı temdiden açık c.ksılhncye konlllmuştur. Şartnameleri aZbıt ve Mua- 3 _ ZekA,·et ı:;ahibi, sporcuların (ya
me!M Mudürluğü knleıniııde görlllcbilir. ihale 14/11/1941 cuma günü saat 
14 de D.:ıimi Encı.imende yrpılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbı11. veya 
mektupları ve 941 yılına alt Ticıırct odası vesikıılarile ıhale giinll muayyen 
s:ıatte aiıni Encılmc.nde bulunmnlnrı. (9592) 

Adalı, derfoı.l ve şiddetle ça.p
razn girdi. KiiçUk hasmına ~an 
ba~ 'e köstek fıl'Satı vernuyc
rek lıızla sürdü. Hergeleci de 
kendisin sürmeğe başlanııştı. A
dalının hızı bir taraftan, Hcrge
lccinin manevra hızı bir taraftan l 
uçuyorlardı. Bu hali seyred~~ı, 
ler Hergelecinin yüzde beş yuz 
yenik clüşoceği:ı~ kani oJ.ı:ıuşl.~r-1 
dı. Bir scy dcgıl Adalı ile ust I 
liste di.işc.rlerse muhakkak kc-

1 mikleri kınlncaktı. 

- lyi bir pehlivan imiş .. Fa- Siyasal bilgiler okulu müdürlüğünden 
kat küçük .. 

şrı) yerine h:ullımdıkhırı alkış. 4 -
Illr vilayet merkezi, at yavrusu. :; -
Kırmızı, şekerli ve reçelli ekmek. 
G - Yapmak. 7 -- Daınaı·lnrımızda 

dolaşır, beyhhude. 8 - üzerine ev 
yapılır, kısmet. 9 - Başına bir (Kn) 
getirseniz fareleri yakalıyan €ılct mey 
dann gf'lir, bildirmek. 10 - Alılde, at 

nirinci hamlede hayrete dü
~nler bu vak'a karşısında qir 
fln için fikirlerini deği.ştirdilPr . 
~ergclcciyc acımağa ba.~adılar .. 
'Hatta Hayrebolulardan bazıla.-
n: . \ . 
, - Peset!. ' 
• - Durma. pcset ! .. 

Diye bağn!}War. Adalı, hasmı
m dolu dizgin geniş mey<la.n<la 
sürüyordu. Herkes ümidini kes
ıtni~. Yalnız bu hale gitieıı iki 
kişi vardı. Biri Mehmet efendi 
Ctiğeri cazgır: 

- Cazgırt şöyle diyordu: 
- Mehmet efendi, Adalı gi-

iliyor .. 
- Evet, sıyırma manevrasııu 

yapacak Hergeleci ... 
- Eğer, tetik olmazsa. Adalı 

bir elde yeniliyor demektir. 
- Mulıakkak ... 
Bu lftflar bitmek ili.ere iken o

tuz adım sonraı birdenbire A
dalı Halllin uçtuğu görüldü. A
dalı, dört elli geldikten sonra 
'biraz yana sçrk dii~üştii. Eğer 
ha.~ka yerde olmuş olsaydı ye
nik sayaı:J,ardı. Çünkü güreş 
çivi yukarı yeniş ili-.erlne ilan 
edilmeırJşti. 

Adalı der ha' : rıpa rlandı. Has
mı üzerine ' · · .medcn kaçıp 
kurtuldu. Ye. :ı.ynğa kalktı. 

Adalı, afall. n tı. Yana açık 
düştüğünün fa ·l ında idi. 

Hergeleci, a < t knlka.r kalk
maz çırpındı \' 1 tüste bir nara 
daha savurdu: 

- Hayda nı ı mm oo!. 
- Hnydn nıa ıHah be!. 
Adnlı Halil l ugındı. İkidir 

biçimsiz manevr ra d~-liyor -
<lu. De.>nck Hcı ,eleciyi gıya
ben işittiği gibi idi. Neresinden 
tutarsa insan ba~ına bir bela a
çıyordu. Fn.kat Adalı c:ok mağ-, 
rı r bir ad:ı.nıdı. Öyle Hergeleci 1 
filan tanımazdı. K•rıp döküp has 
mı muhakkak yc:-ıccekti. 

Jıkli~ei\}er, ikinci hamleden 
sonra ~ütün inkisarı hayale 
uğ'!'adılar. Hn.yrcbolulular f e
r l Iamıştı. Yüzleri gülüyor -
du. Benimsemedikleri Hergelc
ciye d~ı t aözle bil.kar oldular. 

Adalı, kudunnuştu. Hergele
dye Fıkı bir tırp;ı.n ve ense vur
du.. Adalının clenee brpanlan 

- Anladık ki, Adalı bir şey 
yapamıyacak .. Lakin, He~clP
ci hiç hamle yapmıyor. Amma 
haklı .. Nesine hamle vapsın ... 

Mehmet efendi cevap verdi: 
- Biraz snbırlı olunuz. Hamle 

sırası da gelecek .. 
- Ne diyorsunuz? HamJe ya

pacak ımı? 
-Yüzde yü·,, .. 

- Neden şimdiye kadar ynp-
maclı va? 

- Ha, burası ince bir i§ işte .. 
-Bunun ineeliği de nerede? 
- Gürc~i denkleştirinceye 

kadar duracak da ondan. 

- Güreşi denkleştirdikten 
sonra Hergeleci, hızla ve görül
memiş hamlelere geçecek. 

- Hayrcbolululaıın yüzünii ; 
ağartacaktır Hergeleci.. 

- İnşaallah! .. 
- Biraz daha sabırlı olunuz .. 
- Vallah billflh ! Eğer Her-

geleci, Adalıyı yenerse ona yüz_ 
lerce altın toplnyaca.ğını. l 

Dedi... A<lalı Halil, kliçük 
hasmına o kadar hızlı hamleler 
yapmıştı ki, bir· saat sonra ne
feslcdiği göriHdii. Kurnaz Her
geleci, hasmının ta göbekten ve 
içinden içine soluduğunu hisset
mişti. Zat~n bunu bekliyordu. 
GUreşi açtı, ve hamlelere başla-
dı. 1 

Adalı Habl, hasmının hamle
leri karşı~ında şaşırmış kalmış - 1 
tı. Hasmı hamlelerini soldan 1 
yapıyor ve ters gilre!}iyordu. Bu 
sebeple hamleleri karşılamak 
gl!G oluyor<lu. Adalı yoıııltıyor-1 
du 

Nihayet, Hergeleci güreşi bin ı 
dirnıişti. Güreşin ikinci saatle -
rine doğru Adalıyı bastırmıştı . 
Adalı, hasmının olinden güç 
kurtulmuştu. Güreş çok şiddet- 1 
li sürdii. 1ki pehlivan birbirini 1 
yiyorlarrlı. ' 1 

Adalı, i9i kırıcıhğa dökmü.'.ıtü . 
Hergeleci de ondan a.~ağı kalıru
yordu. İki hasım da adefa bir
birini yiyecek gibi giiı~iyorlar
dı. Her~clecinin hamleleri şid
li idi. 1.'ç dört kere Adalıyı bas
tırmıştı. 

(Arkası var) 
roeshurdur. Kırıcıdır ,ezicidir. ================::=:: 
Fo.lrnt vurduğu elense ve tırpan ~---

;~~~~~~iyi bil~üşü:~P~t!;1;J~ ıı RADYO PROCRAMI 1 
Çünkü ters gelmişti. 

Adahiyibir}lehlivanolduf,un- -4 2. Teşrin 1941-
d:::ı.n derhal hasmının ters bır 

1 

güreşçi olduğunu a.-ıladı. Ve, 0-
na göre güreş tabiyesini kurdu. 7.ao Program salon 
Hergeleci, h~"llle yapmış bulun- 7.38 Hahf orkc tr. sı 
:pııyoJ:>iu. Hrunleleri hep Adalı ya program 19.00 F:ı ıl 
pıyorou. 7.45 Habcrrer heyeti 

H l · Adı: 1 8.00 Senfonık 19.30 Aj::ıns h. 
erge CCJ, a ının çaprazın-! p:ırçalar 19.55 Muhtelil 

dnn sıyrılarc.k birdenbire öne 8.15 c\"ln saati ~arkılar 
büzülüp oturmtıntu. Adalı, fı.ni l 8.30 Senfonik 20.15 R. gazetesi 
olarak bu maniaya çarparak 1 . µ:ırı,:alar 20.45 Amatör 

. lı ... Yalanıp Hcrg·e!ecmin üzerin - * saati 
de~ U<'~rnk di.iFmüşti.i. Ada.lı, 

Müesseseye mnll ve ikiisndf iliınlcr ve so;,yoloji için 35 ~er lira asli 
maaşla ikl asıstan alınacaktır. Talip olanların knbul şeraitini ve imtih:ın 
tarihini Oi:renmek u:wre mudurlügıimıize müracaat etmeleri lazımdır. 

(8009 - 9599) 

f LAN 
Artvin Sulh Hukuk Hlkimlli)ln· 
den: 

BEVOG.LU HALKEVINDEN: 

6/11/1941 perşembe saat 18 de 
holkevimızln Tepebaşındaki merkez 
binasında C. H, P. lııt. V. 1. H. He.isi 
,.e tunir mclıusu sayın Resad l\Jı -
ınaroğlu tarafından «Turk 'farilıine 

seri bir nazar ve Yeni Bir eser> ınev 
zuuııda mlihlm bir konfenas verile
cektir 

pnputu. 
YUKARIDAN AŞAGIYA: 

1 - Ayıların burnuna tnkılır demlr 
yiızUk. 2 - Budala, buııdaydan son
ra en miihlm mahsul. 3 -- Adııın. 

4 - Boytın eğme (erkek ismidir), 
birdenbire. 5 - Nişane, ztınıan. 5 -
Peşi sıra gitmek, istikbal. 7 - Mey
dana vurma. 8 - Hriyvan meskeni, 
rckltıın. 9 - Se\·lnç, ( lOll) kuruş 

mukabili para. 10 - Yeni harplerde 
en ço kullanılan sillilı. 

Dümlcü b1ılmacıa-nın halli 

Artvin viıtiyeti Ardıınuç nahiyesi
nin Geı;illi kuyundcn Hncı PnEıı oı;lu 
lbrahiın Altunkaya knrıı;ı Zehra Al· 
tunkaya tarafından ayru koydcn Ak
sakal o~ullnrından Bego oglu Şerit 
ve kardeşi Hasan ve Dursun kız.ı Glı-

zel aleyhlerine Art\ in Sulh hukuk 1 de duruşmayn gelmemiş ve hakkın- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O 
mnhhkemesinde nçılon taksim duvn- da gıyap kararı \erılcrek duru,ma l 4 I •· 
sının caı·i muhak~mesindc. 1 ll/11/1941 salı günu saat ona bıru- AıY V IA' L 11 K •O D 

Dava olunnnlardnn Dursun kızı kılmıştır. Kararı üzerine yine mah- 12 S IA ! j K IB • A 1 L iMi A 
Güzelin ikametgahı meçhul bulun - ken:ıeye gelmedi~i takdirde bu b:ıp- 3 A 1 L 'K l .l\ 1 z j A 1 R l • I Ü N 
ma~mdnn ilanen teblıgnt ynpılmıs 1 takı duruşmasının gıyabında devam f 1 1 1 1 
ise de tebligata nıL'TTlen muııyycn cun olunacağı ilan ulu nur. (i803) ı L : 1 T R E • A B R 1 A _ 

-~-~----.... --------- E'• 'o •IK: I 'R K • ıaı 

~
T !O I R I PI l L IB' l INIE 

T. iş BANKASI 

• I Jly,j •IEtSINiAIF 
l EIBıA:• lT •l•l•ILlG 
9 FIAl•ll 'A DIE • • A 
O E 1 IEINlDI • D N 

1 

~111~111mıı~ı .Sehir 
,;;· 1 I _ Tıyatrosu 

Tepebaşı Dram K.ısmmcla 
Bugi.in gündü::. saat 15.30 da ve 

Bu akşam saat 20.30 da 

HA lU J .. ET 
5 percl~ 

Askerlik işleri 1 
Begiktaş Askerlik Şubesi Baı· 

kanlığından: 

1 - Şubemizde kayıUı yedek piya
de asteğmeni Ahmet oğlu Osman 
( 16468) nın \'erd~i aclrcsde bulıın. -
madığı bu subı.yın pek al-ele olarak 
şubemize müracaat etmesi, etmediı~i 
takdirde hakkındıı ı07G snyılı kanu
nun maddei mııhsusunn göre muame
le yapılacağı. 

2 - Yine şubemizde kııyı11ı yedek 
nııkliye tcğmcnı Ali oğlu Avni Illlge 
de verdiği adn.,,ıle bulunarnadığıml 111 

bu subayuı d::ı derhal şulıcmize mü
rııcnnt etmesi, etmediği tnkdıı de 1076 
sayılı knnunun yukarıda mczkıir 

maddesine göre munmclc ynpıolctığı. 

* Beyoğlu Yeril As. ,ubesinc!~n: 

Aşağıda sınıf ve nıtbesi yaılı Yel. 
subnvların acele _ubeve muraeaatl. -
rı, aksi takdirde 1076 sayılı kanurıun" 
maddei m:ıhsus:ısına gore muıımele 

yapılacnğı. 

Muhabere Tı;:nı. :,,,. Sııruh, n 

(37793). 1 
S. 8. Ml. Me. öıneı· Nu rcl (323-71) 

Tnbıb Tğm. Sami l'oı lc:t. (3C3!)~) j 
Piyade Tğm. Fahrcttı ~3l!J8SJ. 1 

derek beş on giin içinde tarul- mı bilirdi. ~ 
maz bir hale gelmiştı. Kazıkçı, .L g ,· H. ~ 1 
hiç de Kırkpınardakine benze- 1 vasoğlunwı y1_;ııılec:( ~· 
m.iyordu. 'fumamiylc degişmiş _ tı. Giıreşin biıcız c.ı tıl 
ti. 11ik1eri dolmuş, adaleleri ge- sı lt>.hlikcli olacaktı. H~ 
rilmişti. Onu Kırkpın.arda gö- şa, padışaha me elı:yı aÇlJl~ 
ron .Arıı.avutoğlu, sn.raya yer- ciir'etindo bulunanu_ymdu. 
leştiktcn on gün sonra gördiiğü padiş:ı.lıa: 
zaman az kalsın kiiçü.k dilini - Ef cndiın~z. b:ı.ş pehli\'aı 
yutacaktı. Kavasoğ"lu, ürkmesin ruz yenilecek, hali hcıraptır~ 
diye vaziyeti anlatmamıştı. Denebıhr mıydi? K ıvas iD" * ayakta güç barınıyordu. ~ 

j Lı.., A.L.ü. cok lx { emec.ıen., N iha.yet on beş gün bitti. paşa.ya şu emri verdi: __ ,,tj 
Azizin merak ettiği güreş - Halil, yetişir artık .. ~ 

yeri Zincirlikuyu kasrı hümayu- defa bir kere dah::ı. güreŞl 
nı.uıda kuruldu. Sultan Aziz o Ayır bunlnrı. 01 ana kadıu· Kıazıkçıyı şahsan 1 Hal l paşa, zaten bir an idi: 
görmt.mişti. Ka7.ıkçı soyunup hi bekleycmiyecek bir halde JJI 
meydana çıktığı zaman oıııı Derhnl meydana yünidil. ~ 
dört. gö~e ve heyecanla süzdü. j pehlivanın urasma girere~--~· 
Ve, çok çetin olarak kabul ett.i.

1 

rcşi duı durdu. Zavallı ~ 
Kazıkçı iri kemikli ve saı1 ada- çı, ne v:: ı·. ne oldu, dl) e h~~)',ıt' 
leli idi. Sırtında, ensesinden tfı, clu. Halbuki, KavasoJlu, iŞI .... !" 
kuyruk sokumuna. kadar inen J lamıştı. Efeııdisi, kendı.sin.i Y 
müşekkel iki büyük ada.le paı·- tarr"aktı. 
çası vardı ki, adeta iki büyiik to- Halil Paşa pehlivaıılara.:. ~ 
rik balığı iriliğinde idi. Peşrev- , - Efendimiz hazretleri',~ 
ler oldu. Güre~ başladı. Kavas- de buy.ı uyorlar. Gürc,ıi 1. 
oğlu, padi.~hm huzurunda çe- göriiyorlar. Ba.'lka bir za~ıJo 
kingen gUre.'>C.mc7.di. Bu robeple ne huzurda tutuşac~ 
iki taraf birbirine saldırdı. \'c Haydi giyıniniz ! .~ 
öldüresiye bir gürt>~ oldu. Bo - Kazıkçı, tek la.f edemeıJP""..J 
yunduruklar, tırpanlar, çapraz- 1 Çünkü o, huzur güreşine 
lar, kazıklar birbirini t;a'.kip et.ti. · dan söyle sıkı bir tenbihat 
Kavasoğlıı, yenik dü.,<mıen.ck mıştı: 
için C'anını dişine takmıştı. I• ev- -- Padişah huzurunda ~ &1" 
kalfıde usta. ve kuvvetli oluıı edilmez .. Ne derlerse o, icra 
Kavasoğlu tam dört ı:ıaat Kı- lir.. ~ 
zıkçıya dayandı . Fa.kat dört saat Zavallı Ka.7.ıkçı, mey<laııJ tJl1' 
sonra Kazıkçı giirc*i bindirmiş- j r::ıl· '" cek"ldi. Fakat ~r~ \il 
ti. Meydana hakim olduğu gôrii- tavına g-elm~. hasmını olduf!'O,.-ı 
itiyordu .Bu hal göstcriyoı"<lu ki' , ~'-uı,..ı gılı! o);ı.ıyaca.ğ1 bir ~t 
Kava!;oğlu, güre..5 tıuı.rsa ylizdel man idi. Az.iz meydandan~ 
yüz mağlup olacaktı. Aziz hıl'- ı laşıı ken ba.<?ya\·eri Halil pa.Ş&· 
çınlaşmıştı .. Kendisi de pehlivan şu iz-adede buJunmu.ı:;tu•: . . ( 
olduğu için ne l>labilcceğ"ini pek - Arnavutoğluna söyle, ~ 
ala kestirmişti. taya 1Ul7.Jkçı ile güreş tutncısr 

Güreşin son dört saatlerine tır. . •• ı 
doğ'ru .Kazıkçı. hasmını çnpra.ı- Padişah, Kazıkçı)'! nıutf"' 
layarak sürdü ve padişahın o- , mağl\ıp ettirmek istiyordu. şi? 
turduğu yere ka.da.r girdi, çen- di de en namdar pchl"vanlıırıı1& 
gelleyere.k yere vurup altına. al- dan Anıavutoğlunu meydıuılı · 
dı, ve meşhur kazığını vurdu. rüvorchı . rıJ.• 

Aziz gözlerini d5rt a.QlllLŞ ba.- Altımış altı okkalık A.rna.~ ıı· 
kıyordu. Koca Kavasoğhı inli- oğlıı bir hfLrilrn idi. Onun vııc il' 
yordu. Bir türlü ka:?.Jktaıı Jcurtu- du di..>v:nıe hiı· çelik gibi idi. G , 
la:mıyordu. Kazıkc:ı, hasmını rcşteki ınehareti ise gelmiH g~ 
mağlup et.mck için hoyunn. gırt- 1 mii lıoı· pehliv uun fovkimle ıd 
laklıyordu. Kavasoğlu, ha gitti, ı - ----- - -- __/ 
ha gidiyordu. Nihayet hin mtiş S:ıJıihi: A. Cem;;'eddln saraç~~ 
külatla ve ustalıkla kazıfrı sök- Ne;rlyat MU~ ürn: r.t. Sami Kar•Y, 

l> ~ 

til, ayağa kalktı. G:ısıldığı yer: (ti. Bekir Gürı:.0}1tıaf 
Kazıkçı, hasmına öyle sı:kı bir A. Ccrnaleddin Saraçağlu matbııııs 1 

==========================:::=..:==~- - ~ 

Devlet Demiryolları İl<inla<ı 1 ______ ...,. ______ .,_,."""""'~·---
Mh~mmcn bedeli (1613) lira (10) kuruş olnn !\GGO m<'tre p ı. 111 

kuınaı; (17/l1/U11) Pauırtcı:i günii sna• (l 4.30) on dort otuzda H > dıırP 
:;ada Gar bin;ısı d::ılıllindeki i<ı·ıcıisynrı tur.ıfıı,c!ıır. :ıçık e..cı;:ltmc ıısulile s:ıl 
alınncaktı:r-. 

~u İfe girmek ~yenlerin ( 120) lirıı (99) ı..~mısluk muvakkat t ıni 
ve kanunun t:ıyin etUli vcsatkle l>irllkt<' ek51ltınc gür.iı ~a:ıtine k:ıdnr }; 
ıxıL~yon::ı m(lı-acaatları lJi:.:ımdır. 

Bu ~e ait ı;urtnarneler komısyoııc.lıııı ı>nrasız olarak da., ıtılnıııklı dır. 

(9:23~ 

Emniyet otomobil tamirhanesi 
Bilfımmu otomobil ıaotörlerl, şnsi ve makas işleri tcminat11 

olaralt tamir edilir. 
Adresi: Sirkeci Salkımsöğüt Er<loğaıı solrnk N o. 5 

A hmct Y ılma.z ve Abdullah Dcmirdt'ı ıı 

==================================--====:==:_./ 
fi':Bl! ... B&AfJM!!!l'm'&lmmE .. IE .. la.i ...... liiillm& .... •~ 

TÜRKiYE cür\llHURİYETI 

ZİRAAT BANKASI 
ıturuıua ıaribl: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 '!'ürk \h:m. Şube "' 

AJans adedi: 26~ 

Zlrııl ve Ticari her nevı banka (nuamolelerl. 
Parıı lıl#lktlrenlere 28800 ııra lkramlve veriver. 

H·~r?' :erinin ne~ yaptığını a nln- 12 30 Pro"rrım 21.00 Z. t.1kvim1 
m lı. Fakat bu hareket yi~.ı o-+ 12.33 Ş.rkı 'c 2o.ıo l8 vp 19 Küçük tasarruf 

hesapları 1942 
iKRAMiYE Pt A 1 

1941 IKRiftı 1 YELERı Piyade Tgın. Hiisty; litıkı o~lu 1 • 

Ziraat Baakasında Jcum)•cn.!.I \'C lbbD.~l% Wt:n'Uf ııesablannda en 
az 50 lirası buıım.ıni'<l'a senede • d"fa tcldlecelr kur'a ile şp.ğıda.I>,\ 
pl!lna göre ii.rnmı:r• dıt!tt&..'4cak~,. 

tuz okk, lık acı bir pehlivan ö- lurı:ukr uncu a=.ır 
cı~de y.1pılrunazdı. 12.45 Ajans h. cdeblyııtın 

· 13 00 S d:ın ınuzılı 
Ad h Halil bir kere da.ha has · ' ri 2ı 30 K u ma 

lanuı.ğ:ı. karar \erdi. • ., ., 7-' 21.45 K • 
·mıru çaprnzlar çap- ı .... .,o Turk 
· dJp bcıntıı acaktı. 

ene egkı ı gıoı dim 
,,,. ..... ,., .. ,..,.ıu A ik"de b r-

l adet 2000 Liralık ::;_ 2000.-Lira 
s > ıooo > - 3000.- > 
2 , 750 > = 1500.- > 
4 > 500 > = 2000.- > 
8 > 250 > = 2000.- > 

KEŞIDC:LER: 35 > 100 , = 3500.- > 
eo > 50 > = 4000.- > 

300 > 20 > = 6000.- > 

Huscyin (16278/13317). 
Piyade Tğm. İsmail (40893) 
Piyade Tğm. Bahattin (32855) 
Piyade Tğın. M. Cclfılettin (13917) 
Lc\•aızm Tğm. Alaettin (39592) 
Lcvaı n Tgm. Ali Zuhlü (48682) 
Levaıın Tğm. Ali E:;ref (32204) 
Talı ) Tgm. l\Iu ta!n oğlu Zc3 ııd ı-

bid n {30549). 
Pı de T • Sedat Gun)'ol (42373) 

4 ade:l 1.000 Ll:alık <.e>oo Llrı lı' -oo aded 60 Llraflk ı.ooo Lir• 
4 » 600 » IJIOO • 120 • 40 • 4.800 • 

4: : : : ~= : il 1150 • 20 • 1.200 • 

o! K KAT: !len:ıplanndııkJ par11 l:ır bir sene !çln<!e 50 lira:l:ın aııaJ! 
dü~ıyc: lc-t-e H ıuci.yc ı;ı~h"h takdirde % 20 f.ulari:vle verll!!Ccktir. 

Kur'2'1ar f "'1\.-dC iltit!; defa 11 Mart, 11 llaziran, H Ey· 
lül \e 11. lıirim:i~un tarı.b!. r nde ı;cl..il~..ektir. 
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