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Şifahi nota 
ttıünasebetile 

r'--- ---, 

alarmı vesikalarla birlikte neş
retmezlerse hata ederle. :Vesi
kaları ortaya: çıkartna.ğa her -
hangi bir sebeple bazı miniler 
varsa o zaman ımcvcucliyetlerin
dcn hiç bahsetımemck daha mu
vafık olacağı şüphesizdir. Bi
naenaleyh, Vaşington ile Berlin 
arasında cereyan eden bu son 
vesika harbinde Mnerika Cüm
hıUTeisi Alınanyaıya bir tekzip 
fırsatı hazırlamış olmaktan baş
ka bir şey yapmış olmadı. 
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ıl MEÇHUL BİR DENİZAL"fl 

Türk bandıralı Kaynakdere· 
motörünü IQl!eada önünda 

tevkif ederek batırdı· 
A lnıanyanın ateş açma 

bııhsinde mıinakoşc:ga giriş. 
"'esin.deki faide 'VC lüzumu 
Qnlryanıadık. lıler ijyle bir 
ho/e gelmiştir ki ateşin han. 
lı taraf fan başladığı hiç 
ehemmiyetsiz kalmıştır. A
leı başlamıştır, devam ede. 
Cektir . F akat bunun ne ni&
bet ve vü:.'at alc:..cağı henüz 
trıa/üm değildir, 

Şdrlc Cephesinden IWsirnk-r : Almanlar bir köye giriyorlar. 

Almanlar 
bildiriyor: 

Vesikalar münnscbetiylc Ber- ı 
lin !kuvvetli. bir mevkide bulu
nuyorsa da notanın ikinci kısmı 
münasebetiyle a~i vaziyeti mu
hafaza ettiği iddia edilemez. Bü
tün bitaraf memleketlere tevdi ~ 
edildiğinden bahfıettiğimiz nota- • 
da Amerikan .muhripleri ile Al- f 

A }manya hükfuneti, bü- m::ın denizaltılarından hangisi- 1 Krımda taarruz 
tün bitaraf momleket- nin daha evvel ateş açlığı mcsc-
lere olduğu gibi, bize lesine de temas ediliyor ve ate-

,.-Şark c e p h es ı n de 

Harekatın 

hulasası '-e bir şifahi nota verdi. Bir- şin iptida Amerikadan geım:ş~ kolla rımız sahı'I 
le~ik Amcri'k.ı Devletleri Cüm- olduğu iddin olunuyor. 
hurrclsi Rooscvclt'in bahriye Bıı noktada efkarı umumiye . t k • • d • ı Muhtelif lm.yııaklardan ge-
günü müna.sobetiyle irad etl.iğ\ tamamen tereddiit içindedir VCJ mın a asına ın 1 er len mıaJfimata göre, ŞarJ< cep-
llUlukta Amerika hUkCınıcti- vicdani bir kana.ııt edimneğe im- : hesinde ~d<ktll muharebeler 
tı.in elinde ı1't.ı vesika mevcut ol- ~a~ yoktur:. V~ikn ba.hsin<!_e 1 - devam ediyor. l\l oskova mın-
dl.ığtı hakkındaki teminatını O· ıd~anı.n do~ulugu ve yrınlışlı1?'ı I l\l oskovada enter- takasında A'lman ileri h~ 
kuyucuhrımız şüphcsizki unut- obJektif delıllerle kolayca sabit kitınm inkiı;a.flarRıa ait blr 
2lıanu~lardır. Bu vesikalaroan olabilir. F~kat otu:ı-iu#t.'mu~ 1 nasyonal kom Ü· haber yol.1:ur. ' 
bir; Almanyarun Cenubi Anıeri- yerden Amenkan gemılcrınm ımı 
ita üzerindeki emellerini göste- yoksa Alman gemilerinin mi, 1 nİst merkezi Zen ikof' ta Ahnanlıar Jehi-
ten bir haritadan ibaret olduı'.;ru iptidn ateş ettiklerine dair nasıl k k ld hine 00.Zı ilerlen~Jer kayde-
\'e Panama Qilınhuriyetiııi:n de bir kanaat peydn edebi friz? ya Dara yı 1 1 dilmi!jtJr. Kasaba, ht>.nüz mu-

ANKARA, 5 (a..a..) - 'I'iirk bandımh 145 tonilft1ohık 
Kayns.kdero mot-Orü Karn.«teunBoğa'.l.mdn.n çıkarak '.l'iirk su
lannı tukip.., şimale doı;:rrıı giderken lğıwruln 'o l\liclya a
rasında bir denizaltı tur.ıfmdnn dunluntlmus \e mii --t11!'h!ltl 
iılik'll ile İğne.adaya çıkarıldıktan sonra d niza.Ih t:ımfınclnıı 
top at.eşiyle batınlmı. tır. 

1GOLER MISi.N, AGLAR MIS-fN 1 
Piyasada narh fiatile ·etbulmak 

imkô:nı olmadığı anlaşıldı 
Yüksek Mühendis Mekteb i e tsiz kaldı, He lediye iktısad 

Müdürlüğü de mektebe ne ceva p vermesi lazım 
geldiğini Fiyat Mürakabe bürosundan soruyor ! .Alman nüfuzu albna alınmak is- Her iki tarafın dn ateş açmaık ---o-- ka"wnet etmf>ktedir. l 'ula'da 

tendiği bu haritadan anlaşıldığı teşebbüsünü kru'Sısındnkinc hak- da muba.n-{)('" r ayni şiddetle İKtanbul Belediyesi İkhsad Miidürlü-
llooaevelt ta.rafından bildiril- sız yere a.tfetmc..'Si ihtimali var- Hava ak 1 n 1 berdevamdır. Şehir heniiz ğti J<'iyat Mürakabe Kooılı;~ ~na gön~ 

'Basın kongresi ~İşti, İkinci vesika, hep Mr. dır. Tarih şimdiye kadar bu yol- Ruslardadır ' '6 dayanmakta- derilmek üzere et ıneselftii hakkında yeni bir 
""00sevelt'e göre, dünyadaki da zıt iddialnrlıı dolu olduğu gi- S l l R dır. :rapor hazırbmıştır. Bu raporda bilhassa 1•tik-
din1ere ka,reı nazileriu düşün- bi gözümüzün önünde de bir lVBS 0p0 Ve erÇ Kınnı harekatı oo.JJl< bir aek Mühendis Mektebinin BelC'l(liyc iktısad Mii-
lleleıini ilıliva. ediyordll': Naziler çok misaller cereyan etmiştir. , l • l safhada bulunuyor. Ahnaula-
talebeden sonra bütün dinleri En mütecaviz ve mütearrız tc- 1 m 8 n 8 F l ra göre Kmnnn işgali tamam- dürlüğüne ya.ptJğı bir müracaat. •·hemmiyet.le 
~dıracaklar. dinı omiaki mü - sebbilslere tednfüi ~i\ m.ahi~et bomba/anıyor J:uımak üeredir. Alman)arm tebariu cttirilmeıkteck. 
~ere edecekler, mevcut mı•- n.tfetıınek devletler ıçın bır dus- Kerç'i aldıktan sonra Kınının Bu müracaata nazaran, Yüksek Mülıen-
~des kitapları ahp yerine tur teşkil ediyor. Hfila bugün Berlin, 5 (a.a.) _Alman teb- doğu sahillerinden U.n.fica8ya-· dSs Mektebi et nıiütealıhidi, mektebe ~ et 
~ein Kompf'ı koyacaklar deni- Japonya Uzakşarkta bir hll.ki- liğinde ezcümle bildirildiğine gö l ya asker çıkamuya, havadan k:lalıhüdünü bir mUdootteobcrl lflzun geldiği 
Uyordu. mık 'yet tesıç.'si gay~lr_Ie disilfıhlarur- r e Kınmda. ileri hareket cenup .indirme yapnuya teşehblis et- ,ekilde ifa ooemediğiıulen, mektep miiteah-

Amerika CUmhun-cisinın bu en ve ıne tecavUL; e P durur- ve ~ark istikametl"rlnde devam 
l!Özlcri Berlinden şiddetle lt>k- •ken kendisini tedafüi bir vazr- temekteclir. Yayla dağlan silsi- meleri muhtemeldir. lıidin mUka.veleSini fesh \ 'C ihti~a.t all~e 

Milli Şef, umumi heyete 
teşekkürlerini bildirdi 

--....1>oc---
tip oluna.cağında şi.iphcmiz yok- yette göstermcğe ~alıf;!llllyor lesi aşılmış ve Alman kıtaları - \"&Z'ıyet etmi~ür. Bu vaziyet karşu;ında mek-
,tu. Bu vesikaların mevcudiyeti ımu? Karadeniz sahiline inmi§lerdir. c e al wa 1'. rop g1in1ük et ihtiyacım piyasadan temin et- c. H. p. Gene l Sekreteri 
çok aalfıhiycttar bir ağızd :ın le· İşte bundan dolayıdır ki Al- Alman tayyareleri Sivastopol, en r ve ın lllıl'lk tuecburi')·etlnde kalmıştır. Faknt ~ıqnkuı Matbuat müme ssilleri ıe-
ll'.lin edilmesine rıığmen, şimdiye manyarun ateş açma bahsi Ü7.e- Yatta ,.c Kerç limanlarını bonı- büfün milracaatlara rağmoo piyasada, 1-'iyat 
kadar siya:.ıet fil minde göze ~·nde böyle bir münakaşaya gi- bardıman etmişlerdir. matbuata beyanatı f . e d "" k b. . . d k " f :J Mürakn.be Komisyonu tam.fından k~Lrarla§hn- re ın un a 1:am ır sarpan :fıadiseleıin vcr&ği inli- ışmesın e ı ayuayı ve lUzunm Ccman 10 bin tonluk iki nak- Y 
hah dolııyısiylc, vuku bulan be- anlayamadık. lşler öyle bir ha- liyc gemisi ;1e bir himaye gemi- ltıl«---- b.n narh ü:t.erin<len et alma kimkfı.m buluna.- çay ziyafeti verdi 
Yanatı ihtiyatı hil' kayt ile kaı-şı- le gclmi&-tir ki, atcş!:n hangi ta- si batırılmıştır. Beş ticaret ge· K d . ı_maınnJhr. (Sonu aayfA a_._u_tu_n_6_ d_a_> _____ _ 
~idik. Bc.rlinin tekzibi hiç raftan ba.şladığı hi<: ehanımiyet- misile küçük bir Sovyct kruva- Uman an, vazı· l Ankara, 5 (a.a.) Türk Ba-
bir ha:yrfU. tcvlid edemez. Yalmz, siz kalmıştır. Ateş ba.cılaınıştır, zörü hasara uğratılmıştır. t tehditkar oldu Fl.NLANDI.YA 1 sın Birliğ1 Umumi kongresi, 
bu tekzibe v<':rilen şekil ve bu devam edecektir. Faıkat bunun l..eningrad civarında Ncva"yı ye Reis Hasan Reşid T:ııılrut, kon-
babdn. gösterilen itina Amcri- ne nisbet ve vüs'at alacn~'l he- geçmeğe teşebgiis eden düşman g" u için uzakşarka grcnin birinci toplantı.ı,ında oy 
kadau gelen icidianın Nazi ını.ah- nüz malfı.m değildir. derhal geri püSkUrtülmU.5tUr. Am . ka n birliği ile aldıklan kararı yerine 
fillcıinde çok ehommiycUi ndde- Hiisoyin Cahid YAJ~L.V (Sonu sayfa 3 ıUtun 8 dı) ' kuvvet celp edil• en ya e getirerek Reisicüımhur Milli Şef 
dilmiş oleuğunu anlatıyor. Bu-------------- ------ --- -• k b l d .., k7 Ismet 1uöntiye aşı.~Chtki tcl-
BÖ?lerin tevlid etmiş olacağı fe- ş· d' d 1 k me te u un ugu- cevap verece . grafl çeh-ınir.th·: 
na tesiri izale için Almanya ım 1 e bu mese e cı tı 1

1 DU söyledi Milli Şet 1smot i.nönü 
hükumeti lıer müstakil devlete , -•0

•- Cüırlhur:rei t 
ayrı ayrı müracaat ederek fj.• Singapur, 5 (a.a.) -İngiltere Lonclraya göre Bugün birinci umumi kon~ 
fahi bir nota ile izahat vermek Toptancı I a r 1 n pe ra ke n. nin Hindistan ordusu ba.şkuman Sini t-Opla.yan Tilrk Ba.sm Birli-
lllzumunu hlsse~ek için me- danı general Vavcl salı gUnü --<>-- ği milli varlığınımn dayancı , • 
f:leleye Bcrllnde pek al ka giis- decı· o lmaların 1 n o·· n u·· ne matbuata yaptığı beyanatta, U- Bu, b u""yük Brı·tan- mUU birliğinüzin ~\enci hli-
tel:ıdıgı•W• ...... '1>t....ı·-. """""rkın Hindistanın sağ cena- ~ 1.. ~ı'Ull·· ...... ~ ) iik Cünıhurrcisimiz ~mrt tn-

Filhakika, Mr. Roosevelt, hını teşkil etmekte olduğunu söy y a ya verilenin (jniiye sarsıhoo:z bai'hlı.k ve ~ö-
nasyonal sosya'lizme hUcwn et- k a n u nen geç ı· ı em i yor leyerek, ''Uzakşaz:kta askeri va- ıılil dolu u SC\'gİ \'e b&ygı sun -
inek için dUnya efkii.rı umumi - ziyette bilhassa Bırmanyaya do- aynıdır mağa oy birliği ile beni Va.7jfe. 
~e Berline karşı br infial ------·• ,,.... kunabilecek her hangi bir de- lcndircli. Jhı kutlu öde\i ye 00 
Ve ştiphe uyandırmak için çok M r·h t• tt h""'l ğişiklik, 1ngi.ıt~rerut ·n ıd~~~ mı ü- GMeral w a, ·el Yaz ısı üçüncü sahifede (Sonu sayfa 3 ıUtun 3 de) 

~~~~am~~~ E ama ·ı, reue e ıevemuvazaa ~M~g~ın~~o~================================~ 
ıni6 ve en kuvvetli hissiyata hi- h ı · • 1 h d • t • t Hindistanı doğrudan doğruya a-

• tap eylemişti. Berlinin tekzibi a ını a an son a ıse, ıcare lükadar eder demiştir.,, 
de.ha .zıiyade akıl ve rua.ntılta lıi- V ekaletİne bildirildi General Vavel, tefcrrUata gi-
tap ettiği cihetle Roosevelt'in rişmek istememiş, fakat Uz.ak-
hUcınnunu ne dereceye kadar Şehrimizde bıa:ıı biiyük toptancı finnft.Jann t.optaooı kinna şarkın olduğu kadar Orta.şarkın 

---ıl F 1 K R A !---
1 
karşılayabileceği ve tesirsiz bı- nisbetle dn.ha fazla olan perak{'ndeci kirmdan istifade için ma-- da Hindistanla bir bUtünlük teş- S erhest yaz.an her momleket-
..... kacag~ı dn .. un·· ülecek bı'r m<>IH>- ğazaJannı perakondeci gibi ~(;st.omwı'i;e teşebbüs etmeleri w kil ettiğini kaydetmiştir. tc belediyeler, şoförler gibi 
~ Y9 ~ finuala.nnı siciliti<'arete böylece geçinneleri hidisesi üzerindeki Mumaileyh, yine izahat ver - (vur nbalıyn) mevkiindedirlcr. 

r. tahkikat genı~mi!)tir. CSonu sayfa a ıUtun 3 d,.~ Çünkü dünyanın hiç bir tarafın-
Şimdiye kadar muharip t.a-

rafla.ı arasında müteaddit "ve- Fiyat Mürakabe Bürosu key- !-;..-:_-:, ______________________ < da hiç ibir belediye dört başı 

, sikalaır muh&rebeei,, ne şahit fiyctten 8.cilen Ticaret Vekaleti- dUzğün ış göremez. 
ni haberdar etmiştir. Bu sureUe H t• Mu SA ve Meşhurdur: Atinada bir mi-olduğumuzu hntırlıyoruz. Al- toptancıların, perakendeci haline 'ı az re 1 . za.h gazcte:;i çıkardı. Muharriri, 

manlnr hangi memleketi istila gel\şleri alakadar makamlarca. mürettibi, makin.isti, hatta mU-
cttila-se ol'ada dlitJmaırlanmn re memleket iktısadiya.t.ı için çok B E N •ı ı s R A ı L vezzii oirtek ki~; idi. Yıanlış sl1y-
n.aı niyetlerini isbat eden ve iken- .. ilim kted' Çünk' •• 1 · kırk y ı mle:ıine hizmet eyleyen vesika- zararı gor c ır. u cmıyorsam tam l ·ı yı 1 ga- 1 
lan lutfü ilahl onla:rın eline bir taraftan Anııdoludan gelen zetesini, yalruz Atiııa bcledı:ye- ı 

tacirler burada mal alacaık top- 1 1 sine çataraık yaşattı. Daha da 
mffkemmel 'bir dosya içinde tcs- tancı bulamamakta ve yahut ay Yazan: Muharrem Zeki yaşıyacaktı, ne çare ki sa.Jı.ibi öl-
lim etti. Bittabi karşı taraf bun- ni mallan perakendeci kiriyle _ dü. Atinalılar onu şatafatla,· fö .. 
hm tekzipde de ge~kmcdi. Hat- ödeyerek daha fil.hiş fiyatlarln renle gömdüler. &>kdiye mecli-
tfı son de.fa Ruslar• ele geçir- .. Jn..n1M mecbur kalmaktadırlar. ' 'Hazreti Yusuf ve gÜ7.eUf'rgtizdi Zük,~·ha,, isimli refrikası si bile ı·cnazeye çelcııklcr gön-
dikle!i evralkta Alma.nlann Tür- ~e etrafında .Mıntaka ohuyuculanmız tarafında.o ali.ka '\e zcwkle takip edilmiş olan dermiş. (Çok :.ükür geberdi) 
kiyeye taarnız planlarına tesa- Ticaret MüdilrJi!f1-ü 1'icaret 0 _ ariaİ.da.jınıız Muharrem 7.dd Korguoal'ın "'\'}~N i SAU AJI ., dememiş. 
dili' ettiklerini iddia ettiler, Al- dası ve Fiyat MUrakabe Büro- okuyucula.n için uzun \'e t'Jtiash te tk.Bdcr ot>tit"R.Sinde hu:tJrl~ Bizd de oklum olnsıyıı böyl -
manlar, Biddetle tekzip eyledi- eu şefleri ayni zamanda tahki - mış olduğu bu yeni yaasw yakında ı>ütunlarım•7.da bula.<Gk- dir. Han~ belediyeyi şöyle bir 
ler. Sonra., Almanlar Rusların kat yapma:kıt.n.dır. &111.1:1. kurcalarsak bir kuook fıalso bu-
Boğa.zlara karşı emellerini ve Meselenin bugünkü .Fs.!yat Mü- • • !uruz. Belediyeler a..,qa yukaıı 

1kendilerine mUracaatlaı1nı-ort~ rakabc /komisyonunda müza- Bı·r Ho··du··g~ 
0 
•• 

0 
Çapkınlıkları havadis kıtlığında ga.zeteleı::in 

~ya attılar. Bu defa da Ruslar kere edileceği anlaşılmaıktadır. mevzu kaynaklru·ıdır. 
tekzip et.tiler. Beynelmilel mU- Tahnıin olunduğıma göre top- • Bugiin ben de bir iki tenkit 
nasebeUeıin aldığı şekil karşı .- tancıların sicilli ticarete kaydo- noktası üzerinde duruyorum: 
eında, mUtehl!SS.lSlardan mureıt- lunarak perakendeci haline gel- Adapte eden : 1. S. Adam Büyiik şehirlerimizin beledi -
kep konıisyoıılar, mıdıkcmeler meleıuru' ·n kanunen öniine g""'il- ''B yelennde tam bir i.ı birliks.izllği, .. ,. o~:..~:- bir -~1= güldUnnil" olan m e il h u r ir Çal- u 
teşkil edip tarafların iddialannı mesi de imkansızdır. İdari bir Ul<UU J.ftlDU u 11 kruıar \'c konuşma birliksizliği 
karşılıklı tetkik imkanı o1fnar kararla bu §ek.ilde müvazaalı gıcmın SeyahaU,, 1'0Dl&DI kadar g ü 1 U n ç, meraklı H' var dır. Ankarayı, İstanbulu, tz-
~.;;.. süriikJel,id olan bu tefrftaunızı bf§., on güne kadar nt."§re 
~· için bu iddiaları ve tekzip!~ hareketlerin önüne geç{Bntısi b8fbyoruz. Bütün dünvanın sommttuğu şu buhranlı günler- miri alalım. Bu üç büyük şehir-
ri görenler ihtirazi bir kayd cihetine gidilecektir. Ticaret O- ..'L.. bu U>frikamız b"&liıeruuizi kahkahalarla gtilclüreook ve de belediye ve içtimai durum 
ile bitaraf kalmak zaıııretizri his- daa dün son zamanda bu yolda uc hemen hemen birbirine lben7.er . 
800erler. Her hangi bir mose- vapıiınış muamelelerin listesini onlara ~ dakika. i(;iD olsUD evinde ıamonenia kaygu!anıu 1rmlr kendi fileminde, !kendi 
lede bir takım vesikalann me--ı- Ç>ka.rmıştır. unutturadılktır. verimli çerçevesinde çalı§lyor. 

Benzine hücum, 
şoföre şefkat 

Yazan: Aka Gündüz 
Oı.ıu bır tarafa bırakalım. Fakat 
1staııbul belediyesi Aıılra:ra ile 
iş birliği yaptığını hatırlamayız. , 
Yimu yıldan.beri bu , böyledir. 
Halbuki iki büyük ~hir, cemi
yet hayatı bakımından çok bcn
zeşi ı ler. 

Ankara tetıkik eder, sc\ rUse
f crln sel:Lın<'ti için dikiz ~ı"yn:ısı
nın faydasını r,öriir, bı.rnkJ . Er
tesi gün ı~umbul dikiz a)nasını 
yasa k eder! 

T<>mmıız ortasında 1stn 11bul 
şoföı li yanar tutuşur. Ankara 
şoförüne Eerinlemek, nefes al
mak hakki verilir. Bir çırpıda j 
bunlar alda geldi, yoksa daha 
çok farklar bulunabilir. 

~imdi bir tezat daha : 
Yedi litre benzin veriliyor. 

Bwıa kimse birşey diyemez. 
Memleket meselesidir. Fakat 
buna. kar~ı şoförleri de şefkatle 
gönnek lıizımdır. 

Hliktımet piyaa ile ügili olan 
mUstehlik halka kolaylıklar, 
ucuzluklar teminine çalışıyor. 

Şoför bu halktan değil midir? 
Yemez içmezlerden, gi.}1nip ya
~azlardansa o başka. 

Ankara belediyesi bunu dü
şümnüştUr. Taksilere yüzde o
tuz beş zam ~tti. hem gürültü
süz patırtısız ... 

Demek ıki ortada ibir hak. bir 
şefkatli gö~, bir makule vanş 
lüzumunu hisset.mi§. 

Faıkat İstanbul ıbelediyesi şo
förün (biraz zam) dileğini red 
etti. Bir sürü gürültü, münaka
şa. dedikodu da cabası. 

Ne olurdu, Ankara.dan, znm
nun mucip ı:;ebepler.ini soısaydı 
cevapsız mı k:ılırdı? 

Şimdilik daha ileri gitnıcmek 
için şöyle !bir yel buldum : An
kara w.!l:ıdiycsinden rica edece
ğim, halkın ve esnn.fuı hayatı 
durumlarına karşı alacağı karar 
!arı, bund:w böyle mucip sebepli 
liıyihalarile 1.stanbul arkadn.~ru 
biıdirsin. Oranın da aklına iyi 
birşey geldı mi, o da buraya bil
diruin. 

Benzine ;htryat, benzine dik
kat, benv.i.ne hilcunı. Anlarım , 
memkket J§i. 
F~mt vatanda§ şoförün ne 

taksiri var? 
Snyın dO'..;tum Dr. Kırdnrdan 

da. Gunu rica ediyorum: P..u ben
: fa vcl;:.:e.~e Türk şoförüne şef· 
kat g-Q.,tcrmc:yeni cewlandırınız. 

cudiyetini iddia edcn1er bu idili- (8onu aayf• a ıUtun 4 d• J ~==================-================== 



YE'Nl 
5 5 zmı @ M 

~m __ e __ ~ed-enr_a_dmamra·rl(~ __ ş __ ~E ___________ A ______________ ~J 
hiyanet VA L j 

Yuan: A ·mıone - 62 - Ccviron: H. Cahid Yalçın • tramvay A l m a n 
Seneli medent, Fransız ledi. Sağ cenah gazeteleri "mer An kar ag a T u·· r k 

im.pa.rnto funun merkez par- ha.met vasıtasilc şantaj,, aıe,-

r.asını şir J.i Afrika te§kil et- hinde mücdeleye. kallanak sure- g • f f • k A • de f z• C Q 7 e f 1• 
ıtmi§ mü ;:.emlckclcr vardı: O- lerin,, F:rancoya teslim OOllme· 
. . . Ba gin v terakki tile ceı.·ap v: rdiler ve bu "''canı- l ı ana gı 1 
:ak ş::ı.rkt.. pirin~ ve madeni ser- lerini istediler. -o--
:etlle Hin ıçini; cenubt Afrika.- Fransanın uğradığı hacaletıc. Muhtelif Veki.let-

bUyUk. ıUcra Madagaskar a.- ro yem bir sahife ılave edilmış- 1 1 B 1 d• 
:ası; cenubi Pasifikte strateji ti. Gelecek intihabatta fi.yan re- er e e e ıyeye B . . k . d 1 d 

1 
mU d. yada~~:;; ~~·:~~~~ait evzular etra- iT gsncı ın yüzün en 9 yerın en 
~mis"~ye ı:n~bnı:n~ f:~\=~ı:n ~~Ü fında temaslaı bic, alda a"ır surette yaraladılar -
.r:ıkları fa.kat imparatorlu~ en zakere etti. General kendi ·ni ka yapacak Y 
esaslı temeli şimali Afrikad DUn aıkşam saat 18 mralaım-
i ·.Cezayir, Tunus ve Fransız bul etmemişti. GUnl ce müddet, Vali ve BeledJye Reisi Doktor da Kar: ön..:ı ..... g...,_.. vatman 

sahı1raiı 20 ~da Tekfn a
dmd& bir geDG:, a.yni semtte Kay.
iHl sokağında O'bıran arkadaşı 
Felsefe fn.killtesinden Hnsanı, 

Frnnconun hnrfclyo nazırı tara- Lfıtfi Kırdar dün alqjamk:i eks- r~ --r--
-k ık, Akd izd i K - fın kabul edilmeyi beklıye - preste Ankara' gitııniçtir Dr A:hmedin idaresindSki 89 nınna.-

ka ad t v ar p - 1 ek Jstedı cıurdu. Franco tnnm- L tfi Kırdar H yd · g~ rolı H rb: e - ay tramvayı 
tiyat ve anbar.lan vazı mi gô- m::ı.yı lütfen kabul .. tmed~n CV\ 1 da Bele iye 'e Vil yet crkam Yüks yokuşunun 
ıyorlardı. F!8nsa t panyol cumhurıyetçıle· tarafından yi olunmuştur. dıbindclri te yoldan çık-

n bir kin yiızimden CV\ clki 
gtin Güler sineması onUnde 9 
yerinden bıÇ8klamıstll'. Fr:ınsız şrmali Afrika._q ayni nn n tevdı etınış od klnrı a~tu- Doktor Lütfi Kırdar AnkaradB. mış ve s - tw afta, koşcdeki c&-

~ d bir asker hnzı . idt ıı~ \e Fran .. ?ud.~a gciır - butün ,ck~letlerle ve bilhassa !!,3!:;~~~. atı sa.tan dükkA:na. 
Frnnsı askeri liderleri Fransa ~ış oldukln.rı butwı lfıhla 1 km Ticare Vckalctile temas edecek- b~ ................ 
ile .Almn.nYp- arasında Fransada dısıne ~l~ etmel,e ruı ol ,\k tir. Bu ar da un tevz· atı hak _ Dtildtanın camekinları ile 
doğumların azlığı yuaind n, mecuurıyc~ındc k lncaktı. Mrbu- kında ,e l"ıyat Mlirnkabe tcşki- tra:ı;nvayın · n ınsmı hasara uğ
tevellüd etmiş olan adcd farkını ~n meclısı .b ma 264 r~ye k rşı !atının takv y ı hu usundn. alın ra.mL~. \ 'a herkesin isten 

Tekin, Basanı barsa:klnn d 
şilmiş, 'kanlar içinde yere scrdı..ı-. -
ten sonra rkaçmak istemen ya
kalanmıştır. 

Afrika ycrlılerinden çok miktar- 323 rey g bı l. fıfo bir l'i. ~- ması luzı.m g tedbirler hak- çıkma tinde vu u bulduğun- Yaraları ağır olnn Hasan, b Y 
asker almak suretil izale e- le ~ -0ldu. Yıı;mı .kadar da mua kında vekalete ızn.hat verecektir. dan lebalep dolu bulunan tram- gın ve ifade veremez bir halde 

debilecekleriru ümit edıyorlar . tenkıf vardı. Bıu .. a.t Dala m.n V'alYda:.lti halk bilyük bir teıılşa Beyoğlu hastahnnesine ka.ldınf-
d.ı. partisine mensup otuzdan fa7.b Mura'kabe teş1<it~tı .dti.~üş, iki kadın korkudan m- rnı.ş ise de hayatı tehlı"kede gö-

Fra.nsz bahri strateji nin ne 
den dolayı A.kd "'nıme şımali Af 
rlka münakale yollarını a ık tut
mağa o kndnr ehemmiyet v r· 
etiği bu suretle izah edilmış olur. 
Dünyanın bu havalisinde, en 
Wlditkar rakip muazzam impa~ 
ra.t-Orluk rilyalan peş.ine düşmti.~ 
~ ltaıya ıdi. l 

Da.laclier'nin cevelanı onu Kor 
el.kaya, Tunusa veCezayıre g · ı· 
derdi. -cczaytrde demokratik 
Fransa. lehinde coşkun halk niı
mayişleri vukua. geldi. Başvekil 
bu aeyaha.t esnasında bir ~k ~u· 
tulda.r irad etti. Fransız impara
~rluğmıun tamamiy tini mu -
hafa.za hususunda Fransanın 
kat1 karar vermiş olduğunu tek· 
rar tekrar söylerdi. Şöyle bağır-ı 
eh~ 

"Doğrudan doğruya yahut do 
11.mbaçlı, cebren veya hilekiıra
lıe vuku lbula.ca.k bütün bUcum
lara. mukavemet edeceğiz. DUn
şada. hiç bir şeyin üpüne g çe
'miyeceği bir azim ve enerji ile 
'N.Zifeuıizi yn.p:ıcağız.., 

O bu sözleri söylediği sırada, 
Fransaya. karşı büyük nisbette 
bllvuata bir hücum tam ıink · af 
halinde bulunuyordu. Fnuıconuo 
askerleri, İtalyan lejyonerleri ve 
nazi tankları Barselan üzerıno 
yflrilyorlardı. lspanyol cUmhu
ıtJetinin vaziyeti ümitsizdi. 

za teklifm aleyhindo rey ver- takviye otunaca'k yılmıştır. Kınl:ı.n camlardan rillmcktcdir. 
diler. İsbınbul Fiyat lıürnkabe ~ va.tıına.n yilzündmı, bir yolcu da Bunclan başka. Beşjktaşta bir 

Romaya bir murahhas gondc- kilatının takviyesine karar ve- eller::rtden yaralanmıştır. Vat- yara.lama vak'ası daha -Ohmıs, 
rildi Bu Lava! m dostu ve Hın- rilmistir. Bu .maksat ıile büro- man yakalanmış, tahkikata baş- Simuıp~ maha:llesinde 22 l'ln••n.,.+,.... ga.,.n yuzun,. •• den 
diçinı bankası direktörlerinden ya yen\°ıden memurlar verilecek.- --~........ ~ nwna.radn. otur.an Güzel adında 
P ul Baudouin idi. Şarki İtalyan tir. Verilecek menıw-ların şim- seyrü.s:fer bir saat kadar teah- 'birisi ayni evde oturan Gnlip ile 
A!rikasında tuz inh "sarını idare dilcinin bir misli olacağı anlaşıl- hum ugramıştır. geçimsizlik yüzün.den tkavge.ya 
eden bir J•'.rnıısız - ttn.ıyan kum- ma:ktadır 9· · d k - .tutuşmuştur. Ka.'l.l'P'!l sonunda Hrl 
panyasının ~fi sıfntile ltaıyan Diğer huoafta.n Fiyat Ure.-1 ır gencı 0 uz yerm- kavgacı birbiTlerl~ yaralamış, 
payitahtını sık sık ziyaret eder- kabe Bürosu tarn!ından halkı den yaraladılar her ikisi de hastahaneye lkaldınJ-
di. ttalynn siyasi muhitlcr~~P. ikaz maksadı ıile hazırlanıp du- Beşikta.'fla. otura.n cerhterı mıştır. 
en ıühim kimselerle .rn.,,,ı- varlara ve hrin göriilecak yer- ------- -------
tası vardı. İş menfaatleri v lerine asıkrcasına karar verilen 
siyasi kanaatleri onu ltnlya - ihtikar ile mücadele afiiŞierinin 
ya bir yakınlaşmaya şiddetlı bir tabedibn~ıe başlannııstır. Bu 
taraftar hn1in getirnı~ ti. Roma a.fiŞler, teşrinlsaniıiin 15 ıine ka 
da neler vadetmis olduğu ancak dar hazır olacaktır. Evvelce a
tahmin ile bilınebileir: !"'u\:eyş fiSlerin renkli ve ftSkn1i ıya.pıl _ 

Uk tahsil çaGındaki çocukların sayımı 
şirketinde h"sse, Tunusdaki ltal ması ka.raria.ştırıldığı baldo ,.. 
yaillar için yeni ahklim ve belki Vekllet buri'ları reSlmsiz ve 

1 

de, Habeşistandaki yegane de- siyah, beyaz üzerine lıazırlan-
miryolunun son no'ktası olan o+ .... ·~ı 
Cib 

. . ma.sını Ellllreo.uuııwr. 
uti limanı, şimdi bir müd- ... - ... 

dettenberi doJa..,q.'Ul bir şayiay 
göre, Cibutiyi müdafaa etmek Demiryolu tahvil-
imkaru oktu. Harıc.iye nezare- • . . 
tinde yüksek memurlar bana lerı satııa 
Bonnet'nin bir Cibuti pazarlığı k I 
hazırladığından korktuklarım çı arı ıyor 
söylemişlerdi. Hasılib tama.men Dlyarbalcır 

Kont d Brinon Berline g"tti. ve Elhı_ğ istasyonlarmda.n trsn 
Vazifesi Ribbcntrop'u ltaıya ıie ve İra.k hudutlanna kadar inşa 
Fransa arasında tavassut etme- olunacak demiryolu işine :ta.hsie 
ğe kandırmaktı. Muvaffak ola- edilecek olan t:ahvlllerin satışı 
madı. Fakat seyahati biraz son- yanndan itibaren baŞlıyacağı 
ra Robert de Coulondre'in istifa- için şehrimizdeki barikalara bu 
sını intaç ot.ti. Çilnkü t1e Brino- huSUB<ia. li.&un gelen emir veril-
nun sık sık gördüğü mahrem va- mi§tir. Düu 'Eminönü Htıl.km.de ~ 
:ıtifeler izrıeti nefsini ihlal etmış· Tahviller tatanbulda Cümhuri ·~ 
ti. yet mcikez bankası, Zir.aat ban- İlk tahsil çağındaki ~ 

Martta 'Madrid Franco'nun e· kası, İ§ bankası, Halk bankai!lı, nn .sayımı cumartesi gönü ıoa
line dliştü. Bunun üzenne, Dala- Em1ü: ve Eytam bankaaı, Türk pılacaktır. Sayıma ait bUtiln 
dier hiikumeti nikbinlik saçma- T.icar.et bankası, SUmer.bank, E- hazırlıklaı· bitirilmiştir. 
ğa ba.,lıuiı. İngiltere hükfuncti tibank sataoe.kıtır. İlk 'tedrisat müfettitleri 11ren-

yım günü yapaaıkhırı işler hak 
kında verilen izahatı ditılemitr 
lerdir. 

Sauı:ın günü talebeler evin
den dışa.r:ı çıkmıyacaldardır. 

on ticaret anlaş
ması hakkında 

tüccarlara izahat 
verildi 

Tfoaret Vekfiletinin, dünlrll 
gr.utelerde intişar eden bir ta
mbnfnde , Ahrınny:mian ithalit 
yapacak ttacirlerin Mıntnka Ti
caret Müdürlüklerine miira.ca.
ut ederek yem Ti1ı k - Almruı ti
caret n.nla.RilUl.Sl hakkında ken
dı1erini alükaCınr eden malumatı 
a.lınaları tnvsıye cclilıni[iti. 

Dün, bir çok tacirler, mınta
clm Ti t Müdürlü v üne n1Ura.
caat ederek bu husu ta ma.lıinı t 1 
isıtaı:n. m:liT. 

n-.;·er t:uıı.f tan 'eni anlaşma 
mucıbince Alm:ı.nyaya sipariş e
dilen ç;.'\rilerden mühim bir :kıs
mının iilr parti ola:rak pek ya.kın
da Ş!'Jırimize geleceği haber n.
lınnu.ştır. Bu çivilerin maliyet 
fiyatı 30 kuruştur. Slovakya -
dan getirtilen çivilet"'ın nıa.liyet 
fiya'tl ise 70 kuruş ffi. ÇtetoSlo
vn.kya ile iş yapan bazı tacirler,, 
Mmtailca 'l'icaret Müdilrlfib'iilne 
müracaa tedercik çivi satışları
nın lilerbest bırakıhruısı bak1un
daki tasavvurdan şinıdılik vnz 
geçilmesini istemiŞ]er ve arada:lti 
40 kuruşluk maliyet fa:rln 
rekabet yapılmasına bnkiın ol
madığını bildinnişlcrdir. Bu 1lk 
çivi pnrtlırlni, diğer partiler ta
kip edecektir. Böylelikle mem
le'kete mühim miktarda çivi ge
leceğini anlayan bazı spekülAtör
Jerin, saldaclıklal"I çivileri bu2'iln
lerde piyasaya dökmeleri ba -
lemnektedir. 

Odun saMan yerferde 
kontroller başlıyor 

Ellerinde gerek toptan gerek
se perakende satış için odwı 
bulunduran kimselerin beyruına
me vermeğe mecbur olduklan 
mUddct dün akşam sona ermiş
tir. Beyannamelerden çıkan ne
tice lstanbulda ne kadar odun 
stoku bulwıduğu bugün yapıla
-08.k Fiyat Mliraka.bc komisyonu 
içtima.ında tetkik edilecek 'e 
bundan sonra bütüün odun clepo
larilc ;perakende odun sat:nn yer
imin kontrolü yapılarak beyan
namelerde hakikati gösterip gös 
ter.medikleri :ve beya.nnnn:ıeler 
haricinde .odun bulunup bulun -
mıadığı azı~tır. 

İspanyol hükiımeti, sonraki 
nımnt heeaplarla meydana çık -
uğı gibi, oophe hattına ancak o
tuz bin tüfek .aevkcdebiliyodar~ 
dı. Cephane deppoylan bo;Jtu. 
Bava kuvveti itibarile düşmana 
mıza.ran ona karşı bir nisbette 
Myıftı. İspanyol cümhuriyeti 
Pariae nevmidane mUracaatlar· 
da bulundu. Sovyet silahları ve 
ceph8lleleri, iki Wrlil gemi için· 
de, bir Fransız Atlantik Ieima
nında haftalardan ben duruyor. 
Fransız - İspanyol hududundan 
8CÇir:ihnU: ıiçin müsaade bekli -
.JJC>riardı. Bonnet "bayır, dedi. 
~ "hayır., dedi. Franco 
üiWi yiirlidU. 

de böyle aa.vrandı. Bitlerin ikisi Fırınların teffhııiı dilerine verilen bölgeleri dola.-
ni de 1938 senesinde yuttuğu A- ·~ prak yapı'laıı. ha&1riild&rı gfa-
vusturya ıle Südetlcr havalisiui Belediye .müfettifleri dün de den geçirmişler ve ekaiklerl 
hazmetmesi için uzun bir müd- fırınlann teftiş ve kontrolUne tesbit ederek Maarif Yftdilrlft
d te "htiy~ görüleceği .aöylenı- devam etmi§lerdir. Bn kontrOl - ne bildirnıişlerdlr . .Sayım gUııtl 
yordu. Demokrasiler, Francoyu lere ait raporlar Belediye Riyase ilk, orta ve nseıer tatil yapa,.. 
tammış oldukl&n için artık ıs. tine verilmektedir. Raporlardan a.kbr. Sayımda 7 _ 16 PflDda 
panyada nazi ve İtalyan nüfu- anlaşıldığına göre şehr.in her bulunan Türk tAbiiyetindeld 
zunun artmal>ma haklı surette mıntakasında ekmek normal §e- çocuklar ıırlifııs ciizdanlanna ba 
sed çekebilecekleri hatta bu niı· kilde bulunmaktadır. kılmak suretile kaydolnnacak-

HARP VAZİYETİ 

Bal'8e!ona yaklaştıkça Paris
tekı heyecan da arttı. EvVelce 
ctlmhuriyetçilerin aleyhinde bu
'lunınuş olan mebuslar bile şun
di yaclım gönderilmesi fikrindo 
1filler. Ric'at eden orduların ha· 
~. aylarca müadet kıtlığa vo 
bııba.rdıma.na. göğüs germiş 0-
huı sivil halkın manzarası kalb
leri parçalıyorilu. Fakat 'Roma
ılan a velet ettiktm eonra, orada 
şoğuk surette kabul edilmiş olan 
fteville ChambeiJain sefirini Da
iadier ve Bonnet'ye göndererek 
Fransız- İspanyol hududunu ka
talı wtmalannı kendlerine ihtar 
etti. Daladier ile Bonnet de, Sol 
'Oenahda hiddet ve infial vakıası-, 
ıwı yüksclmesinen.ğmen, Parise 
gelmş olan İspanyol hariciyo 
aazırr.na reel. cevabı vere.Ti. Rus 
eephaneleri Ba.rselonun suku-
1tmdan 'bir kaç gün evveline ge
linceye kadar beklediler. Sonra, 
oınlan 'Fransız hududwıdan ge
çirerek İspa::ıyaya yollamak 
müsaadesi geldi. Tabii ki pek 
Keç kaldılar. Franco kuvvetleri 
el sUrlilmemiş sandıklan Barse
landa şimendifel' istasyonunda 
tnıldula.r. 

Ban::elon 1939 aenesi kinuntt
aanisinin nihayetinde dÜ§W. 1ki 
it:ı1:fta sonra, Franeo kuvvetleri 
ITa.nsız hududunda kendilerni 
@>sterdilea". Cümhuriy~i lapan. 
~a menaup yilz binler.ce asker 
~e sivil halk Fransaya .kaçtılar. 
ka.:mpl.a.ra kondulıu-. 1hma.I edil
Cllıer. Fena havalara man.ız kal
dılnr. l{afi gıda bulamadılar. 
Be:ırı de KCrilles o tarihte vaz.. 
cbft.ı b'ir makalede mülteci kİı.rar 

hlarındaki intizn.msızlığm 
l.i'rnnsız ivil ve ask.eri memur-
} U"llld · iktidarsızlı- f na 
ldr mır tte göze çarptı v söy-

fuzu azaltabilecekleri söyleni- Piyasaya çıkanlan yeni tip 'tardır. 
yordu. Madriddc sefir bulunan yüzde '94 - 96 randımanlı ekme- Sayım günü vuife görmek 
mareşal Petain bu oyunda kuv- ğin kalite ve pişkinlik bakımın- 'için seçilmiş olan sayım momUJ" 
vetli bir amil gibi telikk:i edili- dan mükemmel olduğu anlaşıl- 1arı dlln öğleden l!IOllnl Eminö
yordu. Büy.ük Britanya ile ltal- maktadır. nti Halkevinde toplanarak sa
ya araaında ll<"'ıranconwı zaferine -------------------....:-----
muallak bulunan centilmen an
laşması şimdi artık mer'iyet .,,.t111 __ 

mevkiine girecekti. Fransa.da Av 1' 
nıpanın "temizleşıniş,, havasın
öan iist.ifade ederek, :M:ussoliııi 

lŞ sene hapis! 
ile bir ruı.laşna temin edecekti. 

Bu §iıp'be1ı nikbinlik kariısın
da ıhtiyatlı davranmak lüzumu
nu ihtar edenlerin hepsi 'harp 
müşevviki,. diye hücmnn. uğnı
yorlardı.. P.ertinax Le Jow- ~e 
Genevievrc Tabouis'yi gokte ka
ranlık huluUar kurmuş olan 5}e
rirlerc kelepçe takılmn.smı isti
yordu. 

Berlinden Bitlerin yeni bir ma 
rifetinin pek yakın olduğuna 
dair ge1en haberlere rağmen 
nıkbmlik artmakta devam etti'. 
Mart ayının ilk günlerinde, Ne
~·Hele Chaimberlain yaptığı bir 
beyanatta bt.itün işaretlerin sa
kin bir siyasi istikbale ve Avru
pada rahat bir iktisadi vaziyete 
delalet ettiklerini bildirdi. Fran 
sada onun aesi PierTe Etienne -
Flandin idi. Mart.1n on ikisinae 
şu beyanatta bulunmuştu: 

"Bugünlerde Londradan ku
lağımıza gelen sesler beynelmi
lel vaziyet baldmıda çok daha 
nikbtnanedir. Fransada efkarı' 
umumiyeyi tel~ düşürmek 
için canla ba.§la çalı§Illış olan vo 
el'an çalışmakta devam eden 
peygamberler şimdi o "meş'um 
kehanetlerinin birer birer tek
zip edildiğini görUyorlnr.11 

Boiınet1nin. orgmılarından biri 
H ca.rtta. Hitlerin yeniden ha
rekete geçeceğini iddia etmiş 
ol nlar aleyhinde şiddetli bir 
m 1e n retti. 

'Arkası var) 

Katil karı koca, İdam cezasın
dan güç kurtuldular 

Kasımpaşada oturan ve seyyar 
ywnurtacılık yapan Cevdet adın
da birisi 3 sene kadar evvel bir 
gece pürhiddet ev.ine eelmlı ve ka
rısı Hayriyeyi yaluüıyarak boiauru 
kavrmnııı: 

- Bana bak! diye batırmıştır. 

senin yorgancı Ktwmla scviJt,ilbıl 
öğrendim. 

Kadın çırplD.llll§: 

- Yalan! diye fcryad eUn4 ise d.e 
Cc1'det aldırmwnış \ e: 

- tnkAra kalkışırsan, ıimdi seni 
öldururum. Fakat bir &nrlla aff .. 
deceğim. O da şu: 
Yarın KAzınuı, bonim yumurta 

almak üzere Yalovaya eitil!imi ve 
eve gelmesini söyllycceksin. KAzı.ııı 
gelecek ve her :zamrınki ,gibi odayıı 
"Çıkıp soyunacaksınız. Bu sırada ben 
geleceğim ve Klzunın işlDi bitire
cciim. 

Hayriye kocasını bu kötU 1asav
vurundan vaz geçirmek için çok 
~alışmış ise de muvat.fak olamamış 
ve nrzusunu yerine gettrmeie söz 
vermiştir. Hayriye ertesi ,0nn. KA· 
zımın gece kendine gelmesine dair 
haber yollamış, KAzım gelmla ve 
sevgililer tam yatacakları zaman 
Cevdet gelmiş ve bıçaiını çekerek 
KAzımı bir knç :>erinden \'Uranık 
öldurtnil tilr. 

Vak'amn tahkikatına başlandıJı 
:z:nmnn Itııyr:lyenln bir ~ ha.-

beri olmadıiuu ve kocastDID ken
dilerini Aiıı olarak bnstınJ> ~e
ti i§lediği saruldıfından hakkında 
.men'i muhakeme karan verilmiştir. 
Ancak muhakeme sonunda, cinayC: 
tin işleniş tarLI. yukarıda'kl ııbl 
meydana çıkımı ve Cevdet Xbınu 
tesarlıyarak öldürdüğünden idam9 
mnhldlm ediliniş, Cnkat brıaınuı 

zlwı etmesi tahfif sebebi addedile
rek cezası 16 seneye tahvil olun
muştur. 

Bunun üzerine Hnyrlye ıhaklan
dald men'i muhakeme karan da 
milddclumumlllk .tarafından temylz 
edllm1ş ve nakzettirilerek, k.adm da 
kocnsuıın cinayetine yardım etmek 
suçundan birincı alır ceza mahke
mesine verilmiştir. 

Hayrlycnin uzun zamandan beri 
ı&illcn muhakemesi diln netlce
lenmiştir. Kadın dnn ~ 
kucağında 8 ayhk bir çocı*. olduğu 
halde gelrniıı bulunuyordu. llahlte
me Hayr!yenln kocasının tuza#ına 

;rardım etmlş olmasından suçunu 
-450 lncl maddeye göre 61Unt <:eası
'&8 temas eder gönnttş, nncak kocn
mıın kendisini öllbxıle tehdit crtmış 
olmasını hafl!letic! .sc'bcb addede
rek, onun da Ccçdet gibi 15 sene 
hapsine 'karar vcrmlştir. Hayrlye 
hemen tevkif olunmuş ve çocuğile 
beraber tevklf'!ıancye gönderllmlş
ttr. 

Sovyetlerin nazik durumu 
Çekilen ordunun Don hattını 
müdafaa edeceği anlaşılıyor 

Yazan:----===1 EMli g818fa1 ıemat Koçer 1--
• 

S ovyet cephesi, milhim 
nnika.vemet merkezleri 

sanılan Leningrad - lıfoskova -
Roetov'& da.yamnak ~e kabil 
old~ru kadar kısaltılmış bir 
iıılııt olarak göae çarpmaktadir . 

Budiyenni ordula.nnm., JDin
)'9l>el' ötelıeıine atıldığı sn-ada, 
da lGyefin müdafaasında &e

bat etımek ha.tası, bu ordunun 
ağır T.ayiatla br§llıışması fe-
18.keUni doğurmuştu. Çifto 
meydan :nuıhar.ebeleıiniıı kay
bedilmesi, Alman taamız or
duswıun Orel ve Tula istika
metlerinde 118.l"k:masını hııtaç 0-
dince, artık Harltovda tutun
nıalk imklnsızdı. Rus meııkez 
grupunun bu kC>tü dunun kar
llSlllda., maziden demler alaı~ 
çekilmeyi tercih ettiği anlaşıl -
maktadır. Son haberler, tehlike
li bir .Çlkmtı teşkil eden Xurak 
bölgesinlıı de tabliye edildiğini 
bMimıektedir. 

KaHnin mıntaJraaında ve 
Moekova batısındaki harra1'&t 
duraklamalar arwtmoktcdir. Bu 
mm sebebi, yeni hamleler için 
hu .almak, cenuptalQ teşebbüs -
lerln ~eler.ine inth:aren, 
mildafileri teshit etmek olaıbilir. 
Bunwıla beraber, havanın da 
muhalefetine rağmen, Mookova 
ceaubunda.n ilerliyen ordular, 
geoeleyin <1e harekct1erlne fasıla 
vmmdksizin, savaşına;kta. de
vam etmektedirler. Yeri haber 
verilmeyen yarmamn bu b01ge
,<Je yapılmıf olması muhtemel. 
dir. Bunu mecburi kılan OrrriJJeır 

a) Bryansk meydan muharc
besmi kazanan b'.ıyuk ordunun 
doğuya doğru Jta,ydırılması ıko
lay ve ııyguııdur, 

b) '"ilkaek hareket ve manev 
ra ka:bili_yetini haiz olan ve stra
tejik kudretiyle büyük başarılar 
göStercn bu ordu, şimali şarkiye 
teveccüh etmekle Moskova irti
batını kesebı1ir, 

c) Cenup orduları harekfı.tının 
fut:iş.llinda Moskovanın tecridı 
ve merikez müdafaa ordularının 
~male atılmaları tesiri haizdir, 

d) Henüz 'Moskov.ayı muhit 
tahkim manzumelerine saldırma 
vaziyeti elde edilmiş değıldir. 
Şimdiye kadar asri tahkimata 
karşı ıkat'I mecburiyetler görül
medikçe taarruz edilmenıi.Ştir. 
Bu istihkii.mlar.ın iskatı jçin şar
ka doğru bir cephe taaınızu -
nun icra edilmesi ihtimallerin za 
yıf olduğwıu tahmin edenlere 
şiındilik hak vemıek lazım ,geli
yor. 

Rus ordusunda. gene bir ku
manda değişikliği haber verili -
yor: Jukof şimal 011dusu ko
mutanlığını, Şapoşiakof genel 
kurmay başka:nlığuıı, Tıimoçen
ko cenubu garbi kom.ut.anlığını 
deruhte etmişlerdir. Saftan ge
ri nlınan mareşallar, yaıi ordu
ların teşkili ve geri !şleriniıı 
ıta.nzimi ile ta.vzif ~ler · 

,Çekilen Sovyat ordusun~ 
Don h :ttuıı müdafaa. edeceği 
sanılmakta.dır. cak, bUyUk 
nehirlerin de müdafaada ·· · 
bir rol oynamadıklarını d 
ler gösOOrmi lerdir. Bu 
St.alingrad.& doğru bir eirinti 

~ğaç mevsimi .. 

Yazan: ~alil N~ 
Ağaçların, bütün ~J 

lcrini ve hayat alAIJl~ 
ni kaybederek uzun bir uy 
daldıkları bu aylar ağaJ; JJlC~ 
midir: Onlar bu mevsimde di 
lir, üretilirler. Bu ıne~ 
toprağa atacağınız cılız ve islt 
let fidancık, sizo, bir kaCt8 
sonra serin gölgesin.do en 
hulya!a.ra cla1acağm1z m··ı..·t~"'"' 

a,ğncı vadeder. ~ 
Ağaç güzelliktir, ağaç sıb 

tir, ağaç sezvettir. Ağa.CS, -M 
tin dünyamıza. en cömerd bP 
ycsiclir. ~~ 

Ve ~te dünyanın en .iyi a.PYj 
larını yetiştirmeye mit t 
bu yurd, ağnç bakımından n.Cl 
cak kadar fakirdir. • 

Bu ;ki lıilkmü yaııyana uııl~ 
lea etmek bize bır ' az f il 
hatırlntır: Ağacı evmek e b 

• v d r 
sevgı uı,rn.m a, m n • 
rım sn zamandn. telilı ede 
biı gayt·ctlC çalışmald 

Hı.:snp ız zengin ornuuıl~ 
ımz vardı. "bu;al ve bakım 
yiızı\nden mahvoldu. f 'un ; 
cahıl balta, hain ve insafsı 
1 clele vererek asırlarca b'll ot' 
nıanla.rı sömüre .,funür::. bıf.irClll' 
di. . 

Bugün, ağaç denen sen t.iıı 
chcrınll.J."Ycl.ini üı.:rıked rek cı.tı 
dört elle sarıldık. Ateşle ba1ı. 
nın elinden arta kalan ormanl t1 
mı1:1 korumak için, llıat.Uı bAzsJl 
köyfülerimizi a.te.c:ısiz bırak& ak 
kadnr titizlik gösteriyoruz. Y'~ 
rindedir. Mc\ cudu .kurtarın 
lW:ım. Her ne 'ahBSlna olur~ 
olsım. Fakat bu km dt-:!il. ~- _7~ 
cut ikB..:fi d fil Onu eoğ.alw:ı
için bize bir ağaç sef crbcrligı ' 
Uizım. 

Gcrci bir ağa<; baJTantı~ 
var. Her sene merasimle utoY8 

beriye bir kaç ,bin fidan dılııyo
nız. Fakat ertesi gün unutulsa 
bu çalı ma.lara. pek blı~iik funlt· 
!er bağlamayalım. At,"Taç se' ı· 
ııi aşı ::> ıp ya~'ltındıkçn di ~ilcll 
fidanları yaşatmaya imlmn Q~ 
mndığuıı hatırlı) alını. . 

Her itiyad gibi ağaç scvrisı 
de kücüktcn edinilir. Şu 1ılı '•le~ 
kul gcnç.U,ğimizi hatıl'1an amn~ 
mümkün olmayor. Gen r btı 
se,·giyi telkin ctmclc için ~ ı ız· 
den gı~oni yapa'ım. Yalnız d · 
11auoııin dr.irt dm an ? J 
rilccek ö~i!J •rle da,·a , 
m ez. Sık Rlk ocuklarımlZ'l ~ n
lıkln.ra götiircrnı Ağacın ne lt:ı.· 
dar emek \'e al· ka ~Pdiğini 1 n
sıl yetişip ~.iyüd\ığünU on'ara 
yerinde, canlı örneklerle ~ 
lim ve her cocu'!n. 'kabilse bir ı:ı· 
ğncııı tohumdan :ı.futc olurı rtı1 kadar bütün bakım i ·n· ru t·~ 
yt>lim. Bu ~eki\'ie yeti ~ r 
genelik bu memleketi bir mnırı·1 
lar ülkesi yap3bifir. 

olunur. 

va-melRtedir. Harekatın 
r. k dar uzatıJıması i 
nu nazik bir vaziyete ·" clli
lir. O sebeple, Ostrrl!!l> - Vo
rnı ilofsl ' a çetin ınuh:u r 
beklemelidir. 
Kırım, stilayarnaruzdur. Pre

kopun ıSUkutiyle yar..nı adıu a 
miıd ı i.ınutl ri ku"!bnŞ;ır. 
Müttefik ordula:rııı Kınmuı ı er 
kPLi Simferopol ''.at 
Sivastopol Km-ç istı 
rin ıricat den Rus ku-. 
rini takip et · leri rı tr.b-
li.ğlerintien Qğrenilmi~..r. 

Ruslann Kerç ıOOğawıı 
P,amaık üzere s· det m ... ık ·~ı 
bu istika.mette çcıkilıne.sinı ter-
. ed fikiı·ler \•a.r. Bu de 

Kerç müdafaasının gc.ne Kıru ı 
toprakl&ırmdn ve aroZinm 
müsmt bulundu6'1l garp .kJs
mında yapılması düşünüliı~ . 
Kcrç boğazı, bizim Kara.denız 
boğazı kadar uzun y,·e genişliği 
çok daha fazladır. Suları derin 
değildir. Bir su geçidi ı ilerısııı
dcn müda.Uıa .clmuı: k tclıli
kelidir. Bu boğ"3.ZU1 şark ikı_yı-. 
ları · sc. ya.tıkbr. R donan • 
nıasının yardımına gelince, ha'l.-a. 
w.ı t c.rı .karşısında buna. bel 
OOğlama:k doğru ıdeğild.ir. H~' 
halde Ru la.r, tue müdaha.lG 
druvvetleırinin de miiz.aheretivle 
boğazın mcnaatinden istif aoo 
etmek hususunda ihmal göster
ıniyooeklcrdir. 

Sivast:opol. bir kıyı kalesidir. 
. K lenin rnüd:ı.:faasında nazım va 
zifesiııi ifa eden ağır silfilıla.r do-: 
n deflcrinc mtitevooc.ıhtiıler. 
Fakat, asri Juılclerlıı, {lepeçevre 
müstahkem bulunnınlraı da gü
n düsturu olduğuna g re, 
Rus1n.nn, donarun3lllll ana ü · 
o bu milsWı ı mevkii ka
J!anıa.lıırından ve Kırmıd -
len en büyük .kuvvcil · y.le mü, 
dafa.n etınelil i kuvvetle muJM. 
-eı . 



$onra Fıtnata dönerek: 
tM'";':. ~~zım, kızım, efendi haz 4 

;._~ ellerine değil ayakla· 
kapan. 

~.;:--Yok o kadar defli ha;nım 
~n diye söze ba§ladıın. Biz 
IQl kısmı her eeyı Allahtan bek 
ı~t. Yalnız Cenabı Kadiri Mut• 
~!~ insanlar gibi yarattığı sair 
~ukat meyanında bir de 0 iyi 
~tte olsun,, taif eci vardır. Hu
"'l bunlarla görüŞebilmek kud
~ni bana ihsan etmiş. ~ 

l>si bu kadar. 
~ Gözlerimi kapadım, yavae ya.
~ haşunı öntime eğdbn ve bir 
~~~et hiç kıpırdanmadan dur
~ çrı.lıetıın. 
lıaşuru ko.ldırdığun zaman iltl 

hayret ve merakla bana 
akla m~gulcfüler. 

ili - B'ıtnn.t, kızım dedJm. Bu a
~~ perisi de kendisi gibi 
te:ıı:1.·-~Ütün ısnmna. rağmeni 
~o.tUe.K istemiyor. ?ıUlüıaza elim 

kurtulnı sına. yoktur.l 
~~u. sözlerimle Hurşit Beyin 
lalı: ılc g'"rtlşnek ist:cdiğtmi nn
tıyordum.. İki ı de h yccan ve 

korku içeriaiııde idiler. llıtiyar 1 
kadın: 

- Aman elendi hazretleri. !yi 
saatte olsunlann bir.e bir zararı 
dokwımasın? 

Diye aordu. Gülerek cevap ver 
dim: 
- Yok, hanım sultan onlar öte
den beri duyduklarınız gibi gad
~ değillerdir. Hatta bunı.ı iıt
bat için eğer arzu ederseniz ~z
lere gösterebilirim de. 

İyi saatte olsunlarla müliıkat 
hic birinin işine gelmiyordu. 
Bu kısa milddet içerisinde ken
di kendime dUiilndüm: 

Yarabbi insanlar no gnrio 
mnhlüklnrdı. Görmedikleri, bil- 1 mediklcri hn.tüi asırların esatiri 
bir ilde nesilden nesile devre-

YE N'"l S -ABA H 

----o---

Karakôy Taksim 
seferlerine dair 

'Yazan: A. C. SARAÇOÔLU 

:, Ja 00 oazef erinin r.ıılffll9--·• Sovyetler 
bildiriyor: 

.ukok .1 
ın. yenı • 

binası açıldı 1 

yenl tehd i 1 ri 
'1'1okyo, 5 (a.a..) - Domei: 
Japon Timcs And Advcrtisse: 

gnzctesi, başmakalesinde Japon 
Amerikan münasebetlerini ihlfil 
eden bir çok hô.dısolere rağmen 
Japonyanın Uçlü pakt mucibince 
Almanynnın va 1talyanın yanın
da harbe girmesi tehlikesi o:.ı 
paktın ahkamından ziyade Ja -
pon - Amerlkn.n mllnnsebctlcri
nin aldığı şekilden doğduğunu 
) nzmaktachr. 

Ga2~te Am rikanın 1n ltere
}'(' ya ım etmem<" ] mu kün 
o mndığını itiraf etmel le bern
h r Japonya ılc Amerika nra.aııı
l ı münns betler' muslih::ı.ne 
ol bıJmeı:ıi i ın Mr. rika h ·ını -
m inJL tngılterc h kkında yap
tığı ""tbi C't. nlcıng re imine ısrar
ın yardım etmeme l şart oldu -
ğunu kaydeylemektedir. · 

Timor aclasında vaz 'yet I 
Londra, 5 ( (a.a.) -Afinin U-

l"Jl?~~nrk muhabiri ynzıyor: 1 

'l'imor adasının Portekizli va
li i .,ı. De Can allo'nuıı ndada 
lıic bir Japon UssünUn tc is edil
ıniyeceği ve tecavüz takdirinde 
Poıiekizlilerin kendilerini müda
faa edeceklerini teyid ctmes'm·. 
rnğınen Japon hulülün gitiikçe 
fn2.iruaşmaktn. olduğunu inandı
rac:ık sebepler çoğalmaktadır. 
ıapon nüfuzu altında olduğu 

söyi1IDilen gizli polis teşkilatı bli 
tün yabancıları tarassut ve ne· 
zaret altında bulundurmalrta
dır. 

Ankn.ra, 5 (Hususi 'Muhabiri
mizden) - Ankara Hukuk Fa.-ı 
kültesi yeni binası bugtin n<:ıl· 
mıştlr. Törende Millet Meclisi 
Reisi, Başvekili, mebuslar, Parti,============ 
Genel Sekreteri, Genelkurmay 
lkıncl Reisi ve profesörler ha • 
zır bulunmuşlardır. 

Maarif Vekili fakültenin ta
nhçesini yapa.Q. bir nutuk söyle
miştir. Fa.klUtc dekanı da bunu 
taki~ fal."liltenin himıct 'Ve 
gayesini iznh etmllitir. 
Batan Amerikan gemisi 

Hyde Park, 5 (a.a.) - Reisi
cürnhur Ruzv.elt, lzlanda açıkla
rında "Solinos,, isimli geminın 
torpillendiğini bu sabah öğrcll -
miş, fakat hiç bir beyanatta bu
lwımamıştır. 

General Vavelin · 
Matbuata beyanatı 

(Baştarafı 1 inci Sayfada) 
meğe lUzum görmeden şimdiye 
kadar devamlı surette Uzakşar
kn gönderilinekte olan ordu kuv 
vctlerile malzeme nakliyatının, 
Uzakşarkta vaziyetin tehdit cdi· 
el bir mahiyet alınası mtiruıse • 
betile devam etmesi ihtiuiali ol

.Şimdi de hu 
mesele çıktı 

(Baştarafı. 1 inoi Say/ada) 

Yakıllaltan mffhtt>kfrier 

1 Fiyat miu aka.be teşkilatı Stil
tanhamamında bir mağazada: giz 
li yazma. ve yemeni stoku bu
lunduğı.ınu ve bunların Anado w 

ludan gelen tacirlere sahlm.adığı 
nı haber almıştır. M ğaz!l.da 
vanılan aruştırm da Ulliyetli 
miktarda yazma. ve yom.eni 
meydana çıkanlmlştn". Mağazaı 
Manlfo isminde birine aittir. 

nır cam ihtüW.n 

r.içek pazarında İza.k Hazden 
ticn.retıhaneeinde bir cam parti
si:nllı f!hiş karta satıldığı F:[.. 
yat Mürakabe Bürosuna ihbar 
edilnWı ve yapılan tahkikat bu 
sa.tışın yUzde kırık yedi klt.rla 
·•apılmış olduğu neticesine v.a.
nhnı.5tır. Tahkikata devam o
lunmWktadır. 

oskovaya üy .. k 
Alman taa!9ruzu· 

un b adı 
. ·y 

Alnealar hiiyük ve 
yeni taar uza 
lıazırlaniyorlar 

n 
Londrn, 5 (n.a..) - Helsinki-1 

den gelen bir telgrnfn. göre Fin
landiya.dan Sovyet Rusya ile 
sulh yapmasını istiyen Biri ik 
Amerika. notasına Fin hükume
tinin vereceği cevap, son d a 
Finlandiya tarafından Büyiık 
Brıtanyaya verilen ce\fa.bm ayni 
olacak ve hali hazırda Sovyet 
Rusya ile yapmakta oleduğu mu 
barebeııin, 1939 tecavt.lzilnUn bir 
devamından ibaret bulunduğunu 
izah edecektir. 

11 1. . ti te-nk'+lcr 
Yaş ngton 5 (a.a.) - Birle

şik Amt:rıknnın Fiıılandi)aya 
'ermiş oldu !U nota uyandan 
Clarlı: tarafından iddetle tenkit 
euilmi tır. Mum::ul yh bu notayı 

1 
"Vasıington diplomasisinin gü
lünç hif etini göstc n muhnb • 
betsiz bir vesika., olarak tavsıf 
ey1 mi tir. 

Moskova, 5 {a.a.) - Sovyet Nevyork, 5 (a.a.) - Birleşik 
tebli w i: Amerikanın eski reisi Hoovtır 

d 'n bcı,ynnn.tta bulunarak l<'inlnn 
4 Sontcşrin günU kuvvetleri - diyanın, Amerıkaya borcunu 

miz bil tün cephelerde düşmanla ödiyen yegane Avrupa devleti ol 
~rrpı mıştır. duğunu ÖJlemiş v bu :meml -

mnm, Mojaisk ve Kalinine ketle Rusya arasındald ihtilaf 
k~silnl~indclt~ mubn.rebeler ~ok Jmrşısıııda Birleşik dcvletleı in 
§ıdd tlı olmu ..... ur. aldı~ 'aziyeti şiddctl tcnk' t· 

Moskova cıva.rında 3 SonteŞ- miştir e ıt e 
rın günü de on bir Alman tayya- ==·==·========= 
resi tahrip edilmhftir. AJ 

Almıınla1}n yeni 1..'UIV'l>etlcri ffiall teb İ.., i 
Moskova, 5 (a.a.) -Moskova 

rndvosunun bild'rdiğine göre, 
Almanlar yeni taarruzlar yap -
mak için Kursk ve Kalinine ci -
vnnna yeni ihtiyat kuvvetler ge
ti"""' i terdir. 

K1rımda 11 tıi bir tua~ 
bekleniyor 

I..ondrn, 5 Ca..n..) - Londra 
salalıf vetli mahfill ·nde tahmin 
edild\alne göre, Almanlar, Kı -
nmda. oldukça biiyUk mikymrt:a 
bir to.tı.rroz ha7.Jrlama:kh:ı. ,.e A-
7,nk dc>nizi methaltndf'ki Kere bo
ğnzma mUteveccih olan ileri ha
reketlerinin mühim netic-eler ver 
me3i muhtemel bulunmaktadır. 

Almo.nların bu dar d niz yo -
lunn h kim olmaiPa cah maktan 
mak~dla.nnın S1l'a.hnten anlaşıl 
mdırh söv enmt>kt ir. 

Mo<;Jwıxıda taam1.~ b<tqladı 

Ncvyork, 5 (a.a.) - Am ri -
knn a ianslarmın haber verdikle
rin göre, Lozovski, veni Alman 
umumi tazyikinin. Mo kova eep 
besinde 48 s:ıattenberi ~ladı· 
{;'lllı bu akşam söylemiştir. 

(Başta.rafı 1 inci Sa11fada) 
Kuvvetli Alman hava te • 

killl ri gündüz Gorki endüstri 
mcrkeini bombardıman etıniş -
l rdir. "Molotof,, otomot)il fahri 
~asına btiyıik çapta bomba.tar 
1sabet ctnti , Volga. üzcrind •ki 
terstmelcr vo şinıcndif lıatları 
ağır hasarn uğramışt1r. Geniş 
yruıgmlnr çıknrılıtıştır. ı 

ı.loskrn:aya eüımılar 
Berlin, 5 (a.a..) - GUndilz "~ 

gece foskovaya knrşı yapıl:ın 
hava akınları fevknlfıdc şiddetli 
olmuştur. Atılan boı:rıb t:ı.r bü
kiırnet dairelerinde, nal.eri ~e sı
nai hc>dcflerde ve demir yolların
da vahim te.hrlbat ynpmı ve bir 
çok yangınlnr çıkanlmı. tır. En
termu;yona.l komii.nist umumi 
merkezi tam iS!l.bet c sa tlcrce 
yanmıfj ve yıkılm19tır. 

Şi11ı..'Üdc 6emL"'1cme 
Berlin, 5 (a.a.) - D. N. B. : 
Finlandiya kıtn.lnrı. Sont cırl

nin dördlincü günü Koivjsta ada,.. 
Jarındn temizleme işine devam 
etmişlerdir. Adada henüz da n
mk bir halde So\•yet müfrezeleri 
vardır. * Londrn - BUtün l(nz lerin 

bnşmeknlcleri kcndf gemllerlnl Al- ::. =::=::=:::-:===:-:===== 
many•nın lhti.yaçlnrmda kullanmıık Gülermisı·n , 
tn bulunnn Vişi hUkümctınc c:ıt-

nıalrladır. a ğlarmısın? 

D ışdaki harbin yurd içinda 
doğurduğu zaruri, fakat 

hamdolsun nisbi, buhrandan m 
teessir olan nakliye vasıtaları 
arasında en nz ~{(ören trnm,... 
vaylarımız oldu. 

Vô.lua bir h yli nr ba seyrüse
ferden ççcltildi, ı 'yenleri de 
hıncahınç doluyor anuna ylno 
işliyorlar, gidip geliyorlar. 

Kayı. sız kaldıgı ıçin dur 
tünele, benzin tahdidinden zıyo.
de mal sahiplerinin dornmb lı 
hesaplnrı yüzünden mahsfts de
r l t · o mo· 
b 1 erın rn pı d t Ui}, be-
lırm i olmaların r ınncn banın 
Jıavada: 

- Daha tarıf cmiz çıkmadı, 
Gala dan D :ım bn.lıçe k da.? 
üc pa.pclinı nlınm !.. Pa} il, 
bri<'kn. arabarılarının cnknlarına. 
bakılınC'n yıne tram\•a lıınmız 
için mfskü nnberdrr dıy ilirız.. 

* Ş ehrin nakil vasıtaları için 
deki bu imtiyazlı dttl'll'" 

muna rağmen son zamanlarda 
tramvnylanm w.ın da ufa.kta.n u
fağn oyun bo?.anlığa ba la.dık
lannn şahit ol o.ktayız. Mesela: 
Karlı.köy - Taksim seferleri ta
rihe kıırıştı. 

Ttın 1 seforl ri dw"Clurduktan 
sonra Karekoyle Taksim arasın
da ihd:ıs ecfıl"n bu seferler hal
kın teveccüh ve sevgisini çek
mişti. Lü.kiıı idaro oturnra.k se
yahat etmek me.rnklılarınııı Ka>! 
raköyden tramvaya atlayıp E
minönüne kadar bır bilet kestir
melen ve arab dan çıkmn.dnıı 
Eıninönünd Taksime kadar da 
ikinci bır navlun dnha Medikle
rine balmumu yapıstuınış ola
cak u bu katmerli navlun ka~ 
mnda Kanık y - TnkSım seferle
rini il cd' rd . 

Be · · bu bö • C' değildir ve Ka.
raköy - Tal· iıi'l scf€!'1Prlnin k~ 
dırıl ı ~ı bll bUttln ba.C?kn bir 
b b dny nmnktadır tla arn k • 
dnrlnı· bWla bu manayı vermek· 
tcdirler. 

li<'r ne ollU'sa. olsun idar.e bu 
işdeh hü.cmü n yetini i b t ıçlu 
c; kadar hot!l gıden 'Ve makbule 
geçen Kara! ôy - Taksim sefer
lerln ı yenid c nlnudınnalıdır. 

Mnlum n., amme mü erl 
evvel" hizm ti sonra kazancı 
dfö;ümirl r. TNımvay fdrrresinin. 
bu haklı dileği v rlne e-&ir relt 
yolc- ılannı s •indireceğini ümit 
etmC'k isteriz. 

* Sofyn - Londra radyosunda 
Bulgur pike 1 lnı yapan ki nazır
l:lrdan Ko Todo ot ve eski me
buslard n Teder M "anklc.f, Bulgar 
t&bllyeUnden ıskat edilıni l~rd!r. 

duğuna işaret eylemiştir. 

~~p~~~.::>d~~d ...... Mı·ıı,.ı Pı·yango ...... 
ordulan başkumandanı general 
Arcbibald Wavel bu sabah Sin-

(Bası ı inci sayfada) 
Yüksek .Mllheıuü; nıektebi 

vaziyeti bu şekilde Bclcdıyc 1Jc
tısad Müdürlüğüne izah ettikten 
sonra, ot alabilmok için yeni 
bir fivat istemcktcdlr. 

nunun bugünlerde yeniden et 
işini tetkik edeceği 7.aIUIOlun -
maktadır. 
l\loh ·ir li!r kasap nınlıkibtı 

oldu 

Ba.inrköyünde ika.saplık ya
pan Hasan Muammer ve Ali ile 
Nisa.ntn.ıında kasaplık yapın 
Prik1 62,5 kuruşa satılması 
18.Zlm gelen oti 70 Jruruşa. sat
ını lar, yakalanarak dün Asli
ye tki.nci ceza mahkemesince 25 
et' lıra para cezasına ve birer 
haft.n. dn dükkanlarmın kapatıl
masına mo.hkiım edilmişlerdir. 

=t,8,11 Hindistana hareket 15 Sonteşrinde çekiliyor 
Bel iye 1.ırtısad üdilrl~Oü, 

bilecek kuvvetlerin yolunu kes
mek ve Kafkasya.ya Sovyet 
kıt'alarının varmasını önlemcık 
düştincesin'bı. ha.kim olacağı 
gösterilebilir.. F..easen son gün 
ler sırasınd&kl Kırmı hareket
leri, bu mıntnkaya fazla ehem
miyet verildiği ve ha.va.cıltıwı 
bu mmtakada ıtdksi.f edilmekte 
bulunulduğunu göstermektedir. 

Umumt harokStın inld§a:fı
na., verilen tebliğlere ve Sov· 
yet havacıhğnun faaliyeti hak
.landa.lrll tektük işaretlere na
mn, şark cephesinde hava 
tlsfünlüğünün Mihvereiler ~ 
li.nde bulunduğu da arlık in
kir edilmez bir rnutıakiyet ola
rak göre çarpmnktad1r. 

degeldikleri manasız şeyleri de 
birer hakikat gibi kabul diyor
lardı. 

Ben, muhakkak bir serseri 
idim. Zeklmın kuvveti, hayabmı 
ka1..anacak·bir ufku bUti.in geni§· 
liğile önüme açmıştı. Fakat ne 
de olsa ben de bir insandım. Be
nim de hissim, benim de zayıf 
taraflarım vardı. Bütün giiuahı 
devrimizin ekserisi cahil bulu
nan hocnlanna yüklemekle-r 
müteselli oluyordum. O hoca
lar ki llrni noks:ı.nla.rını hurafe
lere istinnd ettirerek bir çok 
zavallıları peşlerine ta.kına~ 
muvaffak olmuşlar, onlnnn kar
sı a m · im bir sılAh olarak 

Yılbası, SO Ağusto , 29 İlktef;rin gibi ayın son giln)erln 
rasüa.yan fevkalide Pb olnn taldp eden aytık :&lilli Fiyan-

_go ~leri bu aybu'.ın ı;; iııdo~ir. 

Bu itibarla Milli Piyangonun 8 inci tertip ı iııcl i'0kllişl 15 
Sont~rin günü Ankarada ~ıı.ınlaaıktır. 

Milli Pi~'D.llgonun bu çekili:;inde de bol \'e QCŞitli ikrnmiy&- 1 
Jer \ıardır. l tane 20.000, 2 tane 10.000, 4 tane 5.000, 40 ~"" : 
ne 2.000, 40 tane 1.000, 80 tane 500, 400 ne 100, 400 
501 4000 tane 10 liru. Ue 80.000 ~ 2 Jlntlık ikknuni~·e vn.r-
dır. • 

Bu ~tiı;f;c yiiz bilette 21.24 bilet muhakkak au.rette ik
ramJye kaızaııaCalrtıı. 

Bu ~şU!ki atıs lıaslJB.tunıı % 
mi) e olarak ödenecektir. 

şimdi :FL1ya.t l.füraka.bo kantis
yonundruı et narlıının yeniden 
rtetkllini ve mektebe ruı §ekilde 
cevap vermek lRzını geldiğini 
so~tadır. 

Fiyaıt Mfira!l•abe J{omisyo .· 

. ·. . ...... :- . .. ·.·.-·;.· --;.. . . . 

MERLE OBERrn ve LAU E CE oliv"Eiil 
ÖLME mff N~ ~rş K 

Emsalsiz a k ve ihtiras filmi 

Bugün s A R Y sinemasında 
Uç üncü zat er. haftasına ha lıyor 

Şu hale göre bizim onlardan 
yegane farkımız aldığımız §ey
lerin mukabilini mevhum va
sıflarla göstermek isteme -
yişimizdi. Biz, ma.namz da Henüz g 'nnemiş olanlaıia teknU" gönn~ • • en bin-
olsa borçlu olduğumuz kim- lcroo ki · lKI f U'SQt:tan isti Jc edebilirler. -~ 

manasız kuvvetleri ikame ede-' 
bilmişlerdi. Onların nazarında 
hayatta her fenalık yapan kimse 
"§~'ytan,, ın hod'alanna uymuş
tu. İnsanları fenalık yapmağa 
sevkeden şeyleri bir dakika hila j 
düşünmek zahmetinde bulun· 
m:umşlar, onu aciz içeıisinde 
bocalayan zekalarının bir köse
sine sıkıştırıp mevhum bf r "gü
nah,, m çerçevesinde bırakmış
lardı. Onlar için "fenalık., gU
nah, şahsi menfaatlerini -ufnk 
ni bette bile olsa- okşayacak 
&eyler sevaptı. 

Kendilerini ekseriyetinin ceh
line rağmen man vi haya.tın reh
bcn vn.ziyetindo gbrllyortar ve 
knrşılanndakilerin de öylece ıı
~ ıcl etmel,...;"1i istivorlnrdı. 

selere hayali bağlarmur.dan 
bir ~·ler vermek, onlnn "tel
kin,. meyvamızla tatmin etmek Is Aşk 
is~i~orduk. Şu dakikada bile Sevda 

Cennetinin Öldüren Bir Meyvası .... 
Dünyasının Günah Teran ... si... 
Aleminin eşsiz bir fümi olan 

. 
(D! PUTl'ID P AGE) 

hala bu mülRhaznların tesiri al
tında bulunuyorum. Görülen 
menfa.at mukabilind ver·lt!n 
§ey bir alay "düzenbazlık,, lnr
dan ibaret olursa bunda bizi tt:
selli edecek ne vnrdı? Ha.yır, ha
yır açıkça. itiraf etmek lazım. 
Bizler, zavallıları oyalnmak için 
yetişmiş serserilerden başka bir 

Auupnnın serin falimlcrloden t:uzcll ğfni .. As>tının yakan 
günc;ıindcn a\eiini :ılıı:n güzcl 

şey değiliz. 

.... Fıtnat ne güzel k dr . 
İnce çarşafının albnda sarı b k
leli saçlarını pek iyi f rk i 
yordum Mnvi boncu ren i g"z. 
leri gözlerime esti. Bu 
Z:ı.tcrl mde Burş'din de h , i 
önümde bir resmi geçit ya tı. 

(S<>' 

y 

- IROFF un 
Yarattı&l b<.ıyuk aşk v 

LALE de 
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HERGELECi - İBRAHiM 
'ta%an: M. Sami Karaye•---am- 143 

B~eei, Poll11lk Hasanla 
OJn8f3, başladı. Koca Pomak Ha 
lanı bir çocuk gibi oradan oraya 
l&ilp götih'dü. Pomak Hasan 
bir tilrfü Hergeleciye güreş uy
d.uramnfu. lki pehlivan bir saat 
kadar oynnş yaparak seyircile
rini memnun ettiler. Bu suretle 
seyirciler bir kere d8ha. Bcrgc
lecinin güreşini ve inceliklerini 
ııeyretmckle zevklendiler .• 

- Teşekkür ederim .. 

ı RADYO PROGRAM! J c.1 Numara ı miUct düşmanı~ 
,;; :o~eşri:~.9:~:: v ERE M 

Maliye Vekaletinden ı 
2/6/1941 ı,;: rih 'e 4057 m ınaı alı k ıııun mucibıncc Dıracıııa ~ 

vcrılcn ve hasıl~tı tamamen Dı:;arbakır ve Eltır.ıl: isUı~~ 
dan 1rak 'e iroıı hudutl . .llma kadar :, ~pılacak demir yolunwı ~ it" 
tahsis cdflccck olan..$ı 7 t;.Urli 1941 demir yolu istikra.zının 20 ı;eı ;/l 
!nsı meşrut beş milyon liral.1; bırınci tcrUbine ait tnhıvillerin &atışı 'i .33 Hafif earkılnr 

8.00 Hafif 19.00 Dcrtlt'~me - crÜI'e6 çok büyük olacak .. 1P41 ı;abııhından 15/11/1911 akş:ımınn kııdar yııpılocaktır. . ~ 
Her taraftan pehlivanlar var .. 

- Adalı Halil, gelecek mi? 
- Her halde gelir .. 
- Geleceğine dair bir haber 

yok mu? 
- ÇNrb.ıda güreş ohır da E-

program 
7.4~ Haberler 

s."latı 

l!l.lll Rndyo 
program caz OJ"kestrası 

8.45 Evin santt 19.30 Haberler 
... 19.4.5 Serbest 

12.30 Program. • 20.15 Radyo 

Çok acı ve çok feci 
hakikatler 

Tahviller hamiline muhıırrcı· olup beheri 20, 500 ve 1000 lira 1 

J.ıyınctlc birlik, 25 lik, ~ lıktlr. • ~ 

T:ıh\·illcrin ihraç fiyatı % 95 olarak ıesbit edilıni&tit, 1ani 20 ~ r 
lıirlik tahvil bedeli.le, 500 liralık tab\il bedeU •75 ve bin Iirabk 
bedeli de 950 liradır. ; 

Bu tahviller umurol ve mülhak bUtçtierle fdııre ohınan daire~ 
es:eseıerce, vil6yet husust ldorelerl ve Belcdtyelercc yapılacak JJl oır 
munakasa ve mukavelelerde teminat olarak ve hazinece s:ıtılmıs ve~ 
cak olan Milli emlAk bedellerinin ~1esinde bapbaı lcnbul oıuna ;,ı 
gibi tahvil Jtta bedelleri ve !alzlcrl tah\'illerin tamamen ittasına kadst 

1Urneliler gelmez ohnaz. • 11.33 Wahao gnzetcst • w 

1-Iergelccinin gür().5ini seyret • 
melde doyulmnzdı. O derece us
talıklı ve meh:ı.reUi idi. Ayni 
zamanda oyunlannda ibraz etti
ği san'a.tkarane hareketler hep ı 
beyecandnn iliaretti. 

- Gelmezler 1Uf • • " 
"- Sonra kaçtı olmiar .. -
- y 8. !... Kimler geldi .• 

D).akarnından 11.00 Z. takvimi 
şarkılar 21.10 Şıırkı ve 

lJ.-i5 Haberla , türküler 
il[*] 

- Delfqrma.odruı bir çoK peh-
filwmlar geldi. 

U .00 Şarkı ve 21.80 (Şiir saati) 

türldller 21.45 R. aeırlon! 
Yazan: Dr. Fahri CAN 

tiirlü vergi ve rüruından muaf bulucpcnklardJ.r. ~ 
Mezkftr tahviller Türkiye Cümlr.ırlyet Merkez, Türkiye Cünüı :.,; 

Ziraat, Türkiye ~ EmlAk Ye Eytam, Hnlk, Türk Ticaret, .acıedll ~· 
Banknlarflc Sümer ve Etlbank tarafından ·satılacn!ı gibi cllter bankalıt 

- Ki.oıler meseUl... 13.30 Karı~ık 
orkestrası 

tt.30 Ajans h. 
- Yancı Mustafa, Yarıcı prograın 

Hergeleci, Hnsanı bafü tu
tuyor: u. Hnsan, bütün kU\'V<: Lı
lc tuttuğu halde hiç bir muvaf- 1 
faki t gösteremiyordu .. Hcrgt:· 
le ... 1n Jalı ,lıın, p~aya ınuşıcı ı, 
oyunlara mukabeleleri şaheser
di. H::ı.rekô.tile bütün seyircileri 
hayran bırakmıştı. 

Ahmet, Koea Murad, Büyük * 
Yaşar, hepsi oradalar. 18.00 Program 22.45 Dans 

mtl:r.iği -0, desene hepsi toplanmış- lB.03 Radyo 
hır .... 

- Evet usta!. 
caz orkestrosı 22.55 Koııtııııli 

- Koca Yusuf, gelmedi mi? 
- Hayır gelmedi.. 
- Acaba. gelecek mi? 

Edirneliler, Adalı Haldilin 
kaç • mdan fcvkalfıde müteessir 
olmuşlardı. Oldukları yerde du
t'am~ dılnr. Atlarına binerek git
tiler. Hayrcbolulu ağaların sii
tunınn pa.yan yoktu. Hergeleci-
1e ne yapacaklarını bilmiyor • 
lardı. 

- Belki gelir .. 
Hergeleci, Çorluya gitımeaen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O 

haberciden epeyce ma1ümat al- I I I l• ı' I I 
mıştı. Dem ok Yarıcılar orapA. 

2 
___ _.. __ "'--....._~_;_;,-..:..,__:__,. 

idi. Sonra Koca Murad, Bilyük 1 1 l• i 1 1 1 1 
Yaşar da orada idiler. Hergele- 3 1 1 1 1 • • I i• 
ci, Koca Muradla Büyük Ya- 41---,---....,...--_.._:__..:....;;;..;;...:._ı 

şarla güreş yapmak istiyordu. S ı l 1 ! ı • I 1 I • , 
, Ha.yrebolulular, Hcrgeleciye 
~ok hediye verdiler .. Yol parası 
vcrdileı:. Bir hafta kadar çift • 
Jiklerinde misafir ettiler.. Her
·geleciyi, Hayrcbolu güreşine ge
tiren ağa, böbürleniyordu. Evvel 

Bilhassa, Koca Mumdla güreş- • • • j• I 1 1 1• 
-mek .. a:::uswıda idi. . . 6 I I I ı m ı• 'B • 

Buyük Yaşar, Sultruı Azızın · 1 • 

meşhur baş pehlivanlarından 1 ı •l I• 
Kara tbonun akrn:bası idi. Dcll 1 1 :• • i 1 
Ormanın yetiştirdih'i namdar I 'ı• I 

ce fena mukn.bcleye uğramış 
f,ken şimdi herkes onu takdir c
aiyordu. lşte Hergelecinin, ~da: 

pchlivanlarclıı.n idi. l 
Koca Murnd da devrin baş.- i•I 1 1 1 

Jı Halil ile Hayrebolu gureşı 
böyle olmuştur. 

• • • 
1ergelecinin Adalı 
Halil ile Çorl~ 

pehlivanla.rıııdnndı. Yüz otuz 
okkalık bir pehlivandı. Koca 
Yusuflarla, Adalı Halillerle gü
reşi vardı. Cesur ve cür'etkar 
bir pehlivandı. Bu, Koca Mu
rad, S:ı.kalh .Murattır .. l3u, peh 
livaru, Sultan Aziz devri baş
pehliv~nlarında.İı Pomak Deli 

güreşi Muradla bi.N>irine kanşt,rmama
lıdtr. Pomak Deli Murad ba.8-

HC'l'.gelecı, Hayrebolu güreşin- kadır. 
den eonra. lstnnbula döndü. Her- Koca Murad, Bulgaristan is
ceieci için İstanbul artık deniz yanlarında dağa çıkıp Bulgar
oırxi~tu. Buradan aynlnuyordu. lara karşı seııcleı·ce çete nıuha
Ekseri zamanını Yeniköyde Ha- rebeleri yapmış, ve Bulgaris -
Jimpaş.mın ::;:ı.ra.yında geçiriyor- tan komitecilerini yıldırmış bir 
du. pehlivandır. Koca Murad, Bul
\ Halim paşa, Hergelcciyi çok garları yıldırmıştı. Bulgarlar, 
seviyordu. Arap Said, paşluun Koca Muradı öldürmek için 
başpehlivanı ohnakla beraber çok uğraştılar.. Faknt Murad, 
Hergeleciye iltifatta kusw et- avenesiyle berni>er Balkan rlağ
rııezd!· .Ha.liın P~· ~azan H~ı·- tarını inletti. Ve, Rulgarlımn 
gelecı ıle Arap Saicli .tutuştuı ur isyanları dol:ayısiyle TürK hal
tıoya doyn. ~yn.;dcrdı. . lana yapbkları zulümlere 
1 Arap Saıdin. b!l° ker~ ~hi ol- kahharane bir surette kar§ı koy
f>lnl Hergclecıy:ı yendiği \'e ha- du. 
!taladığı o1;m.amı~. Yalnız Ha: Şurada okuyucularıma ente
liın p:ışa, ikide birde Hergelecı re.san olan bir vak'adan bahse-
ile şöyle ta.l:ı.y ediyordu: deyim. 

- lbrahm;! !3~rsada Rüste- Meşh~r Bulgar Sadık, (Allah 
me nasıl yenildın. rahmet eylesin) btından üç sc-

- ······ ne evvel bana şuıılan anlatmıştı: 
Hergeleci cevap vermezdi. Ö- "Karayel ! Dur sana fevkala-

nüne bakardı. Halim paşa: de ~ıeyecanlı bir vak'a anlata· 
- Eloğlu, gördün mü nasıl B" ·· ı· 
di

.., yun.. ır gun ge ır yazarsm .. 
yen · Ben, Koca: Muradı tanırım. O, 

- ... ,.. beni dağa knldırmışb.,, 
Daha. ileri giderek: Deyin ece, gözlerim f alt aşı 
- lşte ben aa .. mı böyle yen- gl.hi açılmıştı. Demek Koca 

diririm.. Murad, Bulgar Sa.dıkı dağa kal-
- ······ dırmıştı. Bu, epeyce enteresan 
Halim pru; , '·"de birde Rüs- bir vak'a idi. 

temi söyleyerek Ilcrgeleciyi kız- Bulgar Sadık sözlerine şöyle 
clırdığı ı \'ayet ulın:ur. Hatta devam etti: 
p şa, şunlaı ı <la hylermiş: "Ben, on rutı, on yedi yaşla-

- Dur, bekle ~ana bir RUs- rmdaı bir delikanlı idim. Daha 
tam dnha buloc ' m. . o vakit Bulga.rdım.. Dinim de 

Hergeleci, l' ya mı,ılmbele Hıristiyandı. Babanı, çiftlik 

SOLDAN SACA: 

l - Deniz haydud, at yavrusu. 
2 - Ege mıntakasının ilk sa1dn1erı, 
ilk medeniyet merkezlerinden blrl. 
3 - İplik tomnrı. 4 - Hüyük b\r 
Turk fatihi, su. 5 - Uyurken göru
lur. G - Karadeniz.de çok kullanılır 
bir nevi kayık. 7 - Dünyayo gelme
mize sebeb olan velinimetimiz, teb:ıo
lığı kobul etmek mcnısiml. 8 - ,A
çıl! manasına gelen bir denizci tabi
ri, bütun. 9 - Ka!eslcrdc beslenen 
kıymetli bir kus, notn. ıo - Bir mey 
va, masallarda ismi g('Çen cin tcife
ainin ~erir ve korkunç bir cinsi. 

YUKARIDAN AŞAGIYA: 
l - Taş parçası, emir sigası (as

kerlikte seUım dur maaasına gelir). 
2 - Okutmak mnsdannın emir siga
sı, ynğmo. 3 - lstnnbulun kı~las!le 

m~hur bir semli, Knradenlzde bil' 
kasaba. 4 - Kırmızı, düşündükten 

sonra verilir. 5 - Huk(ımet mcrkal
miz yeni bir !ichir. 6 -Ba5ına bir (Al 
gcllrse (birdenbire) manası çıkar, 

s:ıtıcı. 7 - Hem gokte hem de s:ın
cağımızda varoır, knbahntl silmek. 
8 - Bezden yapılmış çuval, bcygri. 
9 - Avcılar pesinde koşarlar, kısmet. 
10 - Banyoları ile me,,hur bir şeh
rimiz, donuk (satrançta galebe et -
mck manasına da gelir). 

Diüıkü lmlmacamn halli 
1234 567890 
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B en vereme kar§ı mücade· 
leyi düşünürken hep Milli 

Müe.tdeleyi hatırlanın. Verem, 
uzviyette her hangi bir sebeblc 
7.ayıf düşen tarafa saldırır, ora.
da yerleşir ve mel'un işine ko· 
yulur. Ti.iI'kiyedc boyle bır za
manında can evinden hücuma 
uğramıştı. (Ne yapayım kolwn 
kanadım kırık, silah ve cepha
nem elimden alınmış, ordwn da
ğılmış, naçar bırakılmı§ durum· ı 
dayım) diyıp mukadderata bo
yun eğmedi. İhtiyar baba. oğluna ı 
dayana-rak çakmaklısını omuz-ı 
lay:ıp dağa çıktı, kadın omuzun
da on beşlik mermi ta..~ıdı, fakir 
köylü -gözümle gördüm· güve
yiliğinden kalına biricik püskill
lü çorabını yardım diye verdi. 
El ele, başbaşa, omuz omuza ver 
dik, nemiz varsa ortaya attık, 
evvela çete gibi dövüştük, lno
nünde küçük ordumuz süngüsüz 
döğüştü ve nihayet Af yon da bir 
kasırga gibi koptuk ve Dwulu
pınarda düşmanı yok ettik .. 

lşte bunwı gibi, bu i§ue de bir 
"Milli Mücadele seferberliği,, la
zımdır ki "Dumlupınar., a ula
şabilelim. Başka türlü olamaz. 

Bu işi devletin -hele bu zaman 
da- bin bir ihtiyaca cevap ver
meğe mecbur olan bütçesine bı
rakamayız. 

Milli Müdafaa işi, bir devlet 
işidir. Fakat bugün bizde dev
let ve millet ayn ayn şeyler de
ğildir. Nasıl ki bir zamanlar 
donanma. yapmayı Bahriye Ne
zaretinden, şimdi de hava kuv
vetlerini Milli Müdafaa Velcule
tinden beklemiyor ve bwıa mil
letçe elbirliğile çalışıyor ve ba
şaryorsak bu ç~ önemli milli 
s;).ğlık işini de yine milletçe yap
mağa mecburuz. Bwm yaparken 
~hsımızı, karımızı, çocuğumu
zu, kardeşimizi runansız bir dert 
ten korumuş ve kurtarmış olaca
ğımız için dava hemen hepimi
zin ayrı ayrı şahsi davasıdır ve 
netice olarak ta ve bir kelime ııe I 
"bir millet davası,, dır. 

Harp yapmıyoruz. 'h"akat her 
yıl bu mel'un düşma.n, heın bil
hassa gençlerimizi SQÇcrek her 
yıl bizden bir bütün Çanakkale 
şehitleri kadar kurban alıyor. 
Bunu önlemek borcumuzdur. 

Bence davamızda ele alınacak 
tık mevzu, veremli hastalan ce
miyetten ayıracak müesseseler 
kurmaktır. Bu müesseseler onla
rın hem hastalıklarını tedııvi e
decek ve en mühimmi bir çol< 
sağlıklı yurtdaşı .hasta.lığın bu- ı 
}aşmasından koruyacaktır. 

Bir misal veriyorum: lki tıp 
şubesinde ihtisas yapmış, evli 
küçük bir yavrusu olan genç ve 
görünüşte tosun gibi bir doktor 
hastalanıyor. Bir aralık bana 
geldi, a.ğlıyarak dert yandı: 

- Sokaklarda. kaldım diye 
ba.-,ladı, hayretimi görünce izah 

etmezdi. Ne sö)l ycbilirdi. Ye- çubuk sahibi bir Bulgardı. Ve 
nilmişti .. Ammı , fü.istemi tist- hem de voyvodalardandı . Koca 
Ustc yenmişti. } ıknt bir kere Murad, Balkan dağlarında do-
yenilmişti ya!. laşıyordu. 

Hergeleci, İstaııbulda bulun - Bir gün, bir ata bindim. De-
duğu müddetçe idman üzerinde ğimıene gidiyordwn. Bir<lenbi
kaldı. Ve, civarlarda gUre§ti. re ormanın içinden üzerime beş 
Bu güreşleri kiminle yaptığını on tüfek namlusu çevrildi. Ve 

Darphane ve Damga matbaası 
müdürlüğünden 

bilmiyoruz. Yalnız, bildiğimiz şu emir verildi: 
Rami güre~dir. Bu güreş Çor- - Dur! .. 
Juclan ve J<ocn Yusufla" \'aki o- Ben, çocuk ilcen bile a.cardım. 
lan güreşlerden sonra olduğu Hiçbir şeyden ıkorkmazdmı. Tü
içın bilahare yazacağız. fekleri üzerime çev:rilmış" görün-
Çorluda büyük bir düğün gü- cebirden duraladım. Ve, bana 

· vardı. Uzaktan, civanla.n tevcih edilen tüfeklerin sahi~ 
pehlivanlar Çorluya geliyordu.. lerini görmek istedim. Ve, gör-
Hergelcci bir de Çorlu gttreşini dilin. Kavuklu Pomakla.rdı. An
ha.her almışb. Çorlu~ tl Dcli- ladm:ı ki, bunlar Deli Murad av~ 
or.mandan bile pehlivan geldi. nesidir. Fakat bir kere sorup 
Hergeleci de bir yaylı ara'OO.ya anhı.malı: :istedim, seslendim: 
binerek Çorlu yolunu tuttu. ( Atkaaı var) 

Çorludan, Hergcleciyi çağır
mak için İstanbula adam yolJa.. 
mışlardı. Fakat Hergeleci, adam 
gelmeden yola çıkmı§b. Çünkü 
Çorlltlular, Hayrebolulular gibi 
Edirne ıağalarınar ve beylerine 
)iliıkündü. Onla.ı· da Acialıyı yen 
diımek istiyorlardı. 

Hergeleci, Çorludan kendisi
ne g.öndeı:ilcn atlamla., KUçük 
~eoode handa buhŞ:u. Ar
ttk Hergeleclyi tanımıyan yok
tu. O, namdar bir pehliwo ol
muştu. Hergeleci ismi herke • 
sin ağzında dol.'l.51yordu. 

Çorludan gelon adamla Heı·
~eci arasında &(jyle biı-~onuş
m:ı oldu: 

- Usta! Sizi almağa geliyor
dum .. iyi tesadiif ettik birbiri • 
mize .... 

ı - Asgari % 97 sa! ve tutya ve aluminyumdan arı 12600 lira mu· 
hammen bedelli yerli malı yirmi ton kulı;e kUrljun kapalı zarfla eksilt-
nı(:.yc konmuljtur. 

2 - 1h:ıle 10/11/1941 pııuırtesi gOnü Baat l& da idaremizdeki komis
yonda yopılocaktır. 

3 - Taliplerin 9f5 lira muvokkat teminat ile kanunun tayin ctUğı ve
saık ve tekliflerini mczkt'lr cunde sant 15 e kndar komisyon riyasetine ver-
mcleri lfızundır. Şartname idaremızdcn bedelsiz verilir. c9339) 

Emniyet otomobil tamir h ınesi 
Bilfunum otomobil motörleri, şasi ve makas işleri teminatlı 
olarak tamir edilir. 
Adresi: Sirkeci Salkımsöğüt Erdoğan sokak No. 5 

Ah .. "?ıet Yılmaz ve Abdullah Dcmıirdel.en 

• 

etti: 
- Sanatoryoma yatacağım. 

Aylığımın tamamı bile ka.fi gel
miyor, evime giremiyorum, Ba
sil çıkardığımdan genç karımla 
yavruma da kıymış olcağım .. 
Etrafıma hastalık saçtığım için 
tramvaya bile binmcğc gönliim 
razı olmuyor,' intihar edeceğim. 
Aileme vereceğim ıztırap mani 
oluyor, ben ne yapayun, nereye 
gideyim, bana yol göster. 

Bu fed durumdaki vatandaş 
iki ihtisas y~mış, aile sahibi 
bir doktordur. Dertlerin gizlen
mesi feci avakıb doğurur. Bun
lan açmak hayat zaruretidir. 
Bir de teşkilat ve -tanınmış ta
birilc- formalite bozukluğuna 
bir misal de \'eren şu valoayı 
anlatayım: 

Kız san'at en.sfüülerinden 
birinin asli talebesinden on 
~kiz yaşında bir kız çocuğu hus 
talaıııyor. HastaJ.ığu;. scy,l şek
li, hastanın bünyesi, morali ve 
sairesi çok ümit vericidir. Fakat 
hasta çocuğun babası elli lira 
aylıkla ve diğer dört çocuk ba
basıdır. Maarif sanatoryomuna 
meccani yatabilmek için çocu -
ğun bir mektepte leyli meccani 
olınası lazımmış veya.but ilk ve 
orta mektep talebesi ise ve vilfı
yetin tahsisatı kalmış ise ve bu 
tahsisattan verilebilirse öyle ya. 
tabilinniş. Bu ne garip bir for
malitedir yarablıi ! Memleket 
çocukları arasında böyle bir tas
nifin manasını beii anlıyamarlım. 
Bu cihetin münakaşasından sıu·
fınazar, bu çocuk ne ola.cnk? 
Haydi onu gözden çıkara.lım, ya 
onun muhitinde yaşayan dört 
kardeş ne olacak? 

Sonu gelıniyecek bu misalleri 
başımdan geçenJe tamamlayaca-
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Devlet Derniryoliarı İlan arı 1 _____________________________________ _._,,,,,, 
1)\(; 

11/11/1941 tarihindC'n itibaren !..:r:ı:urum - Erzincan, Dum ıılı - sıl' 
kısımlarında bulunan ıstasyoıılardan 'ıer hangi bir istasyona perultende 1 
retile yapılacak elma nnkliyatıııa mUhiın tenzilat yapılmıştı•. Fa~la uı!S 
iı;tn istaS)'Onlnra mürocaot edilmelidir. (8133 - 9646) ~ 

Beyoğlu Tapu Sicil JJ!ullaf ızltğıı1d8~ 
Tahrir komisyonunca Hacı Paskr.ldnıı metr(ık olarak h •ınc ndıoıı 1 ır 

masına binaen İstanbul De!terdarlı ın senctsizd ıı hnl re adımı tescili yd 
teııilcn Tata\•lada Mimar :\ndirya ? fındn CLkl 4 yeni 6 ~ılı I' 
menkul ıı;in 14/J ı/1941 tarihine rnıl Ilf curı:ı ı:unıı ;ıat on bc<;te Jl1~di' 
linde Uıhkıkat yaıııluca.;ından bu e, ü iz ın::ıl uzl'rınde bir halt uıı6ı' 
edenler varsa \"CSniki tasarruCiycler•lc birlıkte muayy<m günde' ın h:l1 ",ıl 
bulunııcak olan ıneınurumuuı yahut dııha evvel Sultıınııhınettc BcJ" 6' 
Topu Sicil MuhııfJ:r.lıı:ına ıniirncnutlurı llizuınu ilrın olunur, ~ 

ista.11bul ar~;li11e ihiıı<:i Hullulı 
halıi111/iğiı1dt!l1: 

941/213 • 
İnhisarlar tarafından Beyoğlu Tarlabaşı Kı:-l"eslcci soka~ı 4 No. dıı. ;. 

ma ap:ırtmanırıın 4 üncU katıııc.la 4 ~fo. lu claircflc mukim ıken ahtrcrı 1" 
sunda 19 .Mayıs mah.ıllcsi Gazi coddc ıııde No. 42 e\ de oturduğu bt • 
olunan Haber ve Tan gazetelerinde mlt tnhdeın Celal Tevfik nleyhindeıd.
lıın 431 li.ra 96 kurulj olacak davas.ını'I carı muhnkcmC'Sinde· Muddet' d• 
ilônı-n yapılon tcbliguta ı at:men nı, h ~meye gelı'nedıı:ınden bakkıııda~ 
ruş:nanm r.ıyaben dc\'amınn \ c iltrı. ı •n1\hının m<'Çhul bulunması dol rı<' 
le is bu gıyap kararının keııdi•ıne u:s ılun 142 ınci maddesi mucllı11Jf 
bersabık il!.ıır.n teblij!iııe ve muh ık n r tn 16/12/1941 salı saat 14 de ~! j( 
ne mahkemece karar \"erilmiş oldı.. ,u"d:ın muddcalcyh CA.•lal Te\ fık.111 ,r 
yin olunun ıı:;bu gim ve !laııtte r-mi'kcrı,\:de hazır bulunmadığı \"eya bit ıı~· 
kıl gbnde."'11' ~ı;ı;:ı takdirde h.ıkkındı.ıh.i ınıılıııkemrrun cıyabcn dc\•nm ol~ıııl' 
cağından blr nushası mahkeme dl\·:ın'1Lncsine asılmış olan gıyap k:ıtaf 

=}=e=b=lig=;i=m=a=krun===ııı=a==ka=i=m==ol=m=n=k==ıi=ze=r=c=i=~=n=o=l=un=u=r=.=====(9=6=59=)=====~ 

İstanbul Sıhhi miiessese 'er .1rtt11·oıll 
ğım: ı1e ellsiltıııe komisyonundan ,, 

Henüz elli yaşına eri~mcycn •f• 
dayım hastalMdı. Onu kaybet- EHlzığ emrazı akliye ,.c asabiye h.ı tııhun~nin 625 nıctı c ab~hlt f 

ğı açık eksıltmeye konulmuştur. ı 
tim. Fakat arkasından kansı. ı - Eksiltme 12/ll/1941 çarşnr'lb~ gunu şnnt 16 30 da t t nbul sıJıl,, 
kansının otuz beş yaşlarında ıı""' 
genç kard~i ve yirmi Uç yaşın- ve lçtimal 'Muavenet Müdürlü~ü bln:ı ır.da kurulu komi yonda ynpilaC 
daki kiiltilrli.l Ye istikbal için 2 - "Muhammen fiyr.t beher metre için 380 kuruştur. 
çok ümit \'eren oğlu da kaybol- 3 ·- Muvakkat temimıt 178 liuı Jli knnıljtur. 1 

4 -· İ!:tekliler ~rtname ve numune ıni her gün komiı:yondıı görcbılJr &' 
du. 5 - İstekliler 19·11 yılı 'l'karc.t O:Jı.sı ve~ika5ile :!490 ;:ıyılı knJlll~ı;a 

Güzel çirkkini, fakir zengıni yazılı vesikfllnr ile bu ise yeter ınu~·:ıkkat lcminat mokbuz \e'a b~ 
mutlaka kıskanır ve kendisi ona • 

. ~ mektublll! bclli gün ve saatte komlsyon:ı celm.eicri. (9452) /. 
erışemiyecegin<len ötekinin ken- ~ 
disine bcn1.emesini ister. Maale- ================= "'' 
gef bu be.<ıerin kötU bir hodgfun- S•hibl: A. Cema:eddln Saraçoflu i'Je.rlyat Müdürü: M. Sami Karlı 
lığıdır. Bu his hastalarda \'e eaaıldıöı yu·: (H. Bekir Gürıoyıar ve A. Ccrnaleddln Saraçoğlu matbDllsı) 
bilhassa veremlerdc çok kuvvet
lidir. Veremliyi kurtarnmasak 
ta etrafındakileri ve bir kelime 
ile biitün bir · cemivcti kurtaı·
mak için onu ayırn~nk bir m1i.es
scseye, yatıracak bir yatağa ih
tiyacımız zaruridir. Bu ihtiyaç 
millidir, umumidir. Bunu ba.şar
mak mutlaka lazımdır. Nasıl ve 
ne ile? 

Bu yolda düşündiiklerimi de 
bundan sonraki yazıya bırakı
yordum. 

( • ) Birinci yau döııkii nüs
hamuda çılmııt-hr. 

* DÜZELTME - Dün çıkan ;rıız.ının 
birinci sütununun nllt.an altıııcı satır 
sonundaki (gıda m~elesidir) 1anh' 
çıkmıştır. (Gıda) kelimesin -
den sonra (mesken, wnumi ynşayı$ın 
yukselmesidir ki bu da zaman me c
"csidir) &citlinde ~lması lAzundır, 

Duz.eıtiriz. 

ZAYİ 
Kayserinin Develi nWus memurlu

iundnn alını:ı olduğum hUviyet cUz· 
danımı zayi ettim. Yenisini alaca
ğınıdnn eskisinin hükmu yoktur. 

Çenıberlltnş Türbe sokagıncta 3 nu
maralı Çukur handa 339 doğumlu 

Muıtmfa o!)iu Ali Sundavaç 
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TÜRKiYE CÜ HURİYETİ 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluı tarihi: lt88. - Sermayesi: ıou.000.000 Türk lirası. · Şube 1' 

Aians adedi: 211!5 

.Zlrat ve Tlcarf her nevı banka 'nuamelelerl, 
Para blrUctlrenlw• ~8&0G lira lkramıva verlvor. 

Ziraat Bankasında kUmbara.U \'e lbbamz tmıımıf he.ablannda eO 
az 50 lirası bulunanlara ıencıde ol defa çekilecek kur'a ile ~ağıda~ 
p14na 8(lre fkramlye da~ıacakbr : 

4 aded 1.000 Liralık 4.000 
4 • &00 • 1.000 

Lira 11100 aded • 120 • ~.ooo '"''' 
4.800 • 

50 Llralık 

40 il 

4 • 250 • 1.000 : 111•0 • 1.200 • ıo • 
40 100 • 4.000 • 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene tçinde C:O liradan a$8'1 
dfişmiyenlere ikramiye çıkblt takdlrdo ~ 20 fazlasiyle verll~ektlt· 

Kur'alar senede dö°!t defa 11 Mart, ll Hı.ziraıı, 11 Ey• 
lül ve 11 Blıiııciki.nUD tarihlerindo tdtllt.'CCirtir, 

- Ne için? 
- Çorluda güreş var ya! 
- Çnğırmata hacet yok.. İş-

te gidıyonım .. 
Baş-Diş-Grip-N ezl -Kırıklık-Soğuk Algınlığı--Romatizmiı-NevraJjl' 

- Yok ... Çorlu ~'alan ve hey
len bizzat mzi mi!;afirlcri etmek 

ve bütün ağrıları derhal keser, isim ve markaya dikkat. Nevrozin yerine başka bir marka verirlerse ıicldetle reddedioi• 
• • •• ~ ı . . # ... 


