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ikkate layık 
bir makale 

•111 Alına•. Jn•iliz bojuıt::••n lı•n•i tar•/ın ••le-
• ile neticelenecefi halc-

la..da has.tli hiç bir ıey söy-
4..ı,.ı;m, hiç 6ir tahmin 
'lt•agalım. Folcat laer ha/. 
"• mücadelenin çolc çe. 

, çok lc•nlı oe çok miil
elacafınfl• ıiiphe gt1lclar 

__ _J 

ünkU gazetelerde Alman 1 
Propaganda Nazırı Dr. 
Goebbels'in mühim diye 

edilen bir makalesinin hü-
ı.1111...... bildiren bir telgraf gö

iiyordu. Makalenin mlihım 
Ujunda fÜphe yoktur. Y aluız, 

propaganda nazınnın Das 
· 'da bu yazıyı neşrederken 

okuyucularını mı göz 
ihıde tuttuğu yoksa yabancı 

etler efkı\rı umumiyesı-
nıi hitap ettiği pek anlaşıla
or. Makalenin metnini he
görmediğimiz için bu bab

kat'i bir şey söyliyemezsek 
gazetelere verilen @m.sa.ya 

-ı.caııı.. bunun daha ziyade Al
baDnnı tatmin etmek ve 
davranmağa teşvik eyle. 

~ içiq. kaleme alınmış otdu
'.-ıa hükmetmek temayülü ha-

oluyor. Böyle olunca; makale
ehemmiyeti münderecatıh
ziyade bu tarzda bir maka
n~eğe lüzum hiseedil
ohnası noktası üzerinde top-

belerden ders alarak Alman hal· 
kına kısa bir zma.n içinde kat'! 
zaferler vadetmek şıkkından vaz 
geçmiş ve Alman halkının gözU 
önüne nihai zafere kadar çarpış- 1 

mak ve çalışmak ile dolu na
mahdud bir saha arı.etmekt~n j 
başka çıkar bir yol görmemiş
tir . 

Fakat ne vakit neticeleneceği
artık Dr. Goebbels'in bile tahmi
ne cesaret edemediği Rus har -
binin kazanılmasile Almanyanın 
katlanacağı fedakarlıklar nihıı· ı 
yete ermiş olacak mıdır? Orta
daki mücadele Alman - İngiliz 
mücadelesidir. öteki parça par
ça harplerin hepsi adeta saded 
harici gibi, istıdrad kabilinden 
gibi işlerdir. Rus harbi zaferle 
neticelendikten sonra bile Al
manyanın karşısında harbin asıl 
esaslı gayesi hic erişilmemiş bir 
halde dimdik duracaktır. Rus 
harbini kazanacak Almanya ya 
Kafkasya ve İran yolile Mısıt' 
veya Hindistan üzerine yürümek 
gibi yeni ve muazzam bir sefere 
baslamak yahut bUtiln kuTI·et-
lerini garbe çekerek İngiliz ada
larını istilaya teşebbüs etn~ek 
vazifesi ile karşılaşacaktır. Bun
ların hiç birinin kolay bir iı:ı ol
madığı şimdiye kadar başarıla
mamış olmalarile sabittir. A~ıl 
harp ancak RUB seferinden son
ra baslayacak. Almanya en kuv
vetli dilşmanile ancak Rus ~a
lebesini müteakip boy öküı:mıeğe 
kalkacaktır. 

Al'ltl Alman - İngiliz boius -
masının hangi tarafın galebesi 
ile neticeleneceii hakkında hll,Y
di hiç bir- şey söylemiyelim, hic 
bir tahmin yapmayalım. Fakat 
her halde bu mücadelenin cok 

· ıevve ıptidalarında Fiıh çetin, ~o'k külı \l'e ~'&. mütt.lş 

GONLtrK SiY ASI HALK GAZETESi 

Atatürk'ün ölümünün 
üçüncü yıldönümü 
Yarın yurdumuzda ihtifal 
merasimleri yapılacak 

E bedi Şef Atatürk'ün ölümünün üçüncü 
yıldönümü mülld.Sehetile yann bütün yurdu
muzda bi~·iil< ihtifal mera.~imleri yapılacak
tır. Parti Genel Sekret.ertiii yapdaeak ihtifal 
merasimleri lçbı bir program hazuiamışbr. 

Bu programa nazaran ihtifal mensimJeri 10 
lkinci~rln Pazart.esl günü dokuzu beş ge(le 

bötüa Halkederi ve Halk odalannda ihtifal-
· ıer yaıpılacak, t.oplant.a mahalleri Atatörk'ün 

büst ve)·a fotoğraflan ile süslenecek, Ebedi 
Şefin hş.yatı ve memlelete yaptıklan bbmet
ler anlatılamk \'e Milli Şef İnönü'nün Atatüık 
hakkındaki beyaımamesi okur.ooaktır. 

Bütün mektıepler de ayni programa tatbik 
edecektir. 

Ankara Halkevlnde yapılacak töreni mü
teakip Ebedi ŞeMn muvakkat kabirlerinin bu-

• . 
lunduğu bina, umumun ~yareUne açdacaktır. 

Adolf Bitter 

İDARE fERI -
Nuruoeınaniye, &f7 fstmbul 
Te)lrat; D:NI .... ~ -
Her yerde $ Jmrııı 

HITLER N 
BiR IUTÜK 
----- ----
SOJL E O 1 

''Her Alman gemi .. 
si taarr uza uğradı
ğı y e r de l\~ndlnl 
müdafaa edecek,, 

Bolşevizme karşı mOş· 
terek bir Avrupa 

c e phe si kurulmuştur 
Münih, 8 (a.a.) - D. N. B. 

ajansı bildiriyor: 

ilk l ahsil çağında ki Cocuklar111 Sayııı 1 

9 Sonteşnn 1923 tarihlinde 
Nasyonal - Sosyalist yürüyilşü
ne iştirak eden parti azası her 
sene okluğu gıbi bu akpm da 
tarihi Löwenbraukeller birahane 
sinde buluşmuşlardır. Şark cep
hesindeki umumi kararg&hında:o 
gelen Fülırer'in muvasalatı top
lantıya bilhassa mutaırtaıı bir 
mahiyet vermiştir. Vali Adolf 
Wagner, Führer'e hO§ geldlıUa 
demiş ve hazır bulunanlar tara
fından uzun uzun allntlamnış
tır. Dün şehrimizde 

muvaffakıyetle 
neticelendlrildi 
tık taıhsU çağındaki çoeu'klann saymu dün 

yapılmıştır. Sayım sabah saat 8 de başlıyarak 
saat 12 de bitmiş ve Sayımda 4000 kadar mual
lim ve talebe vazife görmüştür. 

sayım~da 7 - ns Y8tmd»Jet ~UkJar 
sokağa çıkmıyarak evlerinde sayım memurlan
ın beklemişler ve sqrulaa s.uaUere tam larak 
cevap 
ler telefonla sayımın neticelerini l-Jaarif Müdili'· 
liiğUne bUdtnıQlerdir. 

Müteakiben söze başlıyan 
Führer'in nutku dinleyicilerin 
şevk ve heyecanlı alkışlarile mtl 
temadiyen kesibniftir. 

HitlOI' Dtıtlt~ dikkati Abiıaıı . 
tahrip etmek İst.e)'m -
le bir ulqmaya ~ için 
yaptığı beyhude gayretlere bir 
kerre daha çelmıi~ir. 

(lonu •yfa 3 ıUtun 3 de) 

~ irad ettiği meşhur nutuk 1 olacağında şüphe yoktur ya. Dr. 
.... tırlardadsr. Blayaya k&rlJI a- Goebbela makaleldni yazarken 
illan harpte bir tahmın hatası istikbalin bu mnagam mücadele 
~ua gelmiş olduğunu kabul si zihnini şüphesi~ ki i.şgal ~di
eden ll'lllırer Sovyetler Birliğini Y.?r:<fu. Alman ~fkan ~u~ıye
bnba: edecek son hücum hareke- sının de b~ mUcad~leyı .duşun-
linin kırk sekiz saatten beri ba.,. mekte olacagmı. ~hmın edıyordn. (Sonu sayfa s ıUtun 7 de) 

Sayımın böyle pek erken bitirilmesine sebep 
halkın sayım. memurlarına gösterdikleri kolay
lıklardan ve sayım memurlannın vazifelerini 

lanıış olduğunu ilin ederken ikin !} u 8 . harbını kazanmakla ------------------- ----"""...;::::.:.....:_ _ __;;..._.:..... __ .,;._...;.;......;....~~-......;;..-.-----
ei bir tahmin hatasına daha her şe'! kazanmış ol.aca~~· der 1 l J ~ JAPONYA 
:ta~r:=~ ~=ta:r!~~~ ~:~d~~u ~;yi ~:.~~n ;~: R U M EN T CAR ET . ,- --~I t a~r af l ık h nre\'·ete !>eŞ hafta reçtiğt 1ıalde Sovyat- dırmaga çal1'tıgı muhakkaktır. U 1( 

Rus mukabil taar
ruzlan davam 

ad iyor 
o 

LONDRAYA GORE 

ler Birliğinin, mahvolmak ~Öy. Fakat çok meharetli propa~anda HEY' ETi DON Almanlar bahar -
il d·ırsun bili. Leningraddan nazın bu kadar taahhüde bıle za- • ...ı. ? d ) B kA 
b.amızbreketleri yapmakta v~ r:un ola~k .giı:mi, c;>lduiunu bel: Kanununun geçıgor mu. •n •v-ve • ar 
-.oskovadan Alman hücumları- lı eden bır ıhtıyat ıle Rus harb1 ş EH R 1 M 1 z E' GEL D 1 ya gelemiyecek t na meydan okumakta devam et- ni kamnmakla İngiltere ha:bi- ---ao•ı--- • 
tneei ve Rus kuvvetlerinin "im- nin nasıl kazanılmış olacagını B r J .. pon gazetesi Moskova, 8 (a.L) - Pravad 
ha, edilmekten çok uzak izahd~n çe~in.mişti; ~e m~hak: t a d ı· ı ı· gazetesinin mı>bwhrü SovyeL 
bulunduğunun filen sabit olması kak kı pek ıyı etmiştı~. 9ftnku ıı J H' d; · · kuvvet~nin llojaisk'de muka-
4.lman ef.km umumiyesini tat- ~akul ve mantık! gö~mıyecek aponya, ın ıçmıye bil taarrllzlara devam ettiklf•rin" 
ll'lin edecel[ yolda bir izahata ih- · ~~ler söylemekten ıse b~hsı Heg'·et bugün Ankaraga gidiyor taarruz ederse Amerika bildirmeltte ve doğu şiıral ma-
tiyaç göstereceği aşikar idi. Bir mup.hem bır~karak akıldan zıya- hUk·'I. A ... yan JJI eclisi müdahale edemez,, diyor hallt!lel'inde sokak muharebf.lerı 
kaç kere söylt..odiğimiz gibi yine de ımana hıtap etmek propa- Türkiye ile Rumanya u. metleri arasında akdolunacak yapılan Kalinl!le gehrinin bıc 
tekrar etmek isteriz ki neticenin ganda bakımından daha muva- yeni bir ticaret anlaşması hakkı nda görüşmelerde bulunmak üze. tarafından Tokyo, 8 (a.a.) - Röyter: kesunin~ de mukabil hücuınla-
&ecikınesi neticenin Almanya le- fık olur. re dün sabah saat 6 da Rumanyadan bir ticaret heyeti gehniştir. da"Muvak~!:tb~ol,, akbaşalledığı ahltı~- ra gt:Çtil!lerini ıJive eylemıı>kte-
hlnde tecelli etmesi ihtimalini B ilaeyln Cahid y ALÇIN -- . . Jıabu I olundu neşrettıgı ır m e an- dir 

!rtadan kaldıımış değildir. ~a- ------~~.........,.....-- ,.._......, ı da~ehetı!:1~~!t~!~nısant~yıalasenti~ ciyeTn.ezareAntindinAodrganrt~ olanaze..Ja- Alm~ taarruz etmiyorlarmış 
""llat bir taraftaır Almanya bızı c · po~ ~.mes v~ ıser g Lonrlra, s (a.a. ) _ Rcyterin 

~[ı~ç;: i~~=:eüs~~~!!r~~~ E z a K a N u N u N 1 A ~~~~aa~~;da ~;::k!!t B~u::.e~~~~ny~;~- te~i:iı!:y~~~t~~ine doğru :~~~~o~;d~ki hususi mul bir i 
\>e diğer taraftan Rus harbinin ıt bankasının mumessılı de bıı- derhal ,·ı.a.nıharp edil· dan Ad~ğ~ya _yürümek imkanı FP .. rlindcn buraya gelen h -
gecikmesi Almanyayı bizzarur lunmaktadır. . _ a hatta ıhtimalı her aman mev • berler, fevkalade fena h:'lv ı .. _ 
Yıpratmağa ve vakit kaybetme- Heyet bugün ~karay~ gıde- mesini Jstiyor c~ttur. Hava akınları bu yold~ dan dolayı Moskova cephesi te 
ie sevketmek suretile mücadele • rek ve. ~n!?lunduguna gore pa- bır çok hasarlar husule gelmesı- halihazırdıı. hiçbir Ahnn t a'l r _ 
ilin heyeti umumiyesi bakımın- 'l"'atbı•katta go•• ru••ıen n 01<:• zarte!'ı gunu mU~kerelere ba~- Vaşington, 8 <a.a.) - Hari- ne ~beb. ~lm';lŞl~r~a da bu Yf?· zu alındığı Bttriin Alınan ı -
dan ehemmiyeti haiz bulunduğu ~ 1 

' lnn~cak~r. Yenı ~aşmanın ciye encümeni tarafından bita- lun ışgab Daımı bır bal çaresı,, kaml~nnca kaytiedılmelctedir . 
için g{iya son olacak denilen bu Sanları gı•dermek maksadı•• genış_ JJ?lkyasta k!~nng esasla- raflık kanununda yapılması is- olur. Bu m ... kamlar, havanın her nev 
büyük taarruzun da beş hafta- nna ıstınad edecegı anlaşılmak- tenilen tadilat ayan meclisi tara Gaete, Japonya H indiçiniden harekete manı olduğunu fakat 
daııberi mahsôs bir netice tev- / d [ · tadır. . . · fından üç safhadan geçtikten geçerek bir darbe indirecek olur bu durumun mul"Bkkat olaca 1• 
lid etmemesirıi dikkate pek şa- e esaslı ta il at yapı ıgor Ye~~ anl,~ı.ı=Jmanın ımzalan~p sonra kabul edilmiştir. sa Birleşik Amerik-anın buna iti- nı beyıı.n etmektedir, 
an görmek ıztırannda kalıyoruz. me~kn mer ıy~e vazolunru:agı 38 reye karşı 49 reyle Ameri · raz edemiyeceğini .çünkü bizzat Londraya göre 

Unutulınamak icap eder ki Ankara,8 '(a.a.)- Ceza kanu. tefekkirlerimizin tetkik ve tarıhe kadar TUrk - Rumen tıca- kan ticaret vapurlarının muha- Amerikanın da Çunging'e yar - Londra, 8 (a.a.) _ Rus c P' 
geçen bahardan beri Almanya- numuzun memleketin bugünkü mütalealarma sunulmuştur. ~t.inin eski anlaş~~ esaslarına (Sonu aayfa 3 aütun 5 de) (Sonu sayfa 3 sütun 3 de) (Sonu aayfa 3 ailtun 7 ~e ) 

~m~~~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ı~bu~l~ ======================~·~=============: darbelerden ve nihaı zaferden yab!lmek maksadile yeni baş- proje komisyon tarafından göz ma ıkı ay muddetle temdıd o-

---j! FIKAAjı--
ıntlk~rre!\.'11 bahsetmişlerdir. tan tadili ve isWıı için Adli- den geçirilecek ve son şekli _lun_m_u....;.ş_tur_. ---- ----
AllM.n efkin umumiyesi 1941 ye vekAletinde topla.nınış olan alacaktır. Yeni projenin da- " J 
A.{ustoSUD ~ kaJar harbin bite- yeni '.türk Cea Kanunu pro- yandığı ana prensip manevi L J TV N Q F 
~ni büyit't bir iman ile bek- jesi hukukçularımızın ve mü- (Sonu aayfa a aUtun 4 de) 
liyoril11. Ağustua nihayetine ka-

dar olmazsa bile f\er halde 19U --------- -------------- --

nil.blyetüıe kacıar harbin zafer- --~~--------.,ıw111111••·~~-----llll-IMllW le bitEıcetPnde nasyonal sosya-
leizmin hıç şüphesi yoktu. Fa
kat bu ümitlerin hiç ~ tahak
kuk etm ~. Rus harbinde elde 
edilen muvaffwiyetlerin ilerile
lt!eğe ve esir ahnağa inhisar e
derek asıl Rus ordusunun mab
~edilememesi harbin uzayaca
iını anlabyordu. Bu yüzden his
lledilen üzftntWer son imha ta
&rnıztınlJn müjdesi ile mil ol
ınuşsa da beı haftadan beri ga.. 
Yeye erifilememesi her halde 
A.lınaayada büyük bir seviDç 
llYandırmAmıı olduğu Dr. Goeb
bels'in, bu makaleyi yazmak ıtl
~u dtlymuf olmasından is
tıdJ&l edill.JOr. Çünkü. makale
ııın nıhu, t.elgrafta denildiği gi
bi "zafer istihsal edilinceye ka
dat ~ ve çalı§mak il--

Pek yakında 

HAZRETi MUSA 
ve 

BENi ISRAIL 
1 Yazan: ~uharrem_ Zeki , 1 

Arlw'arn- llulmı- 7Alid Ka..-ı._ "YENt UBA«,. 
olnıJUCOlan iclll 1IS1lll ve _.... t.ddldeıo _........ ........_ 
... olduia lnymeUI,... ....... 

Veni Saba h 

Amerika da 
ne yapacak? 

---':tO•ı---

Bir tahmine göre 
Amerikayı Kafka~ya, 

Arkanjel ve Murmansk'a 
ordu sevkine iknaa 

çahşacak 
Nevyork 8 (La.) - .Mister 

Vilyam gazetelttde çıkan bir 
makalesinde Litvinof'un tayinin T 

den çıkan maksadı tahlil ederek 
diyor ki: ı 

LitVinof Ameriiian yardınıuıı 
~ ~ı~ tieraıber 

IBilletüii~ 
#"~)( 

p ek eski dostum, ince edip 
İzzet Melih Anadolu ajan 

sına bağlı radyo servisine mü
dür oldu. İşe de başladı. Başarı
lar dilerim. 

Ben on sekiz yıldan beri Ana
dolu ajansının gönüllü misafirı
yim. Bir. gün uğramasam, o gü
nümde önemli bir boşluk duya
rım. Çünkü en ömen dostlan
mın bir çoğu orada çalışır. Hele 
Muvaffak Menemencioğlu umu
mi müdrü olduktan beri aşa yu
kan her günümün yansı ajans
ta geçer. 

Zarif İzzet Melihin işe başla
ması Uzerine şu fıkra aklıma 
geldi: 
Hacı Mehmet Ağa epeyce var

lıklı bir bölgenin ağasıdır. Bun
dan ötürü kurumundan gec;il
mez. Kendisinden daha kalantor 
biı' "' bulunacatına bir till'-

Bay il!~ Melih 1 

Hacı Mehmet aoa 
Yazan: Aka Gündüz 
met ağa bir gün atma biner, se
yisini ardına alır, yola çıkar. 
Yolda biiyllk bir davar sürüsü 
görür. Seiaine sorar: 

- Bu sürü kimin? 
- Hacı Osman ağanın ağam. 
Ertesi gün geniş bir çiftlik-

ten geçer: 
- Buram. kimin? 
- Hacı Osman ağanın ağam. 
- Ya şu kuzu keçi sürUleri? 
- Onlar da Hacı Osman ağa-

nın. 

Ertesi günü yine bır büyük 

-- Ya bunlar kimin? 
- Bunlar da Hacı Osman a-

ğanın. 
Daha ertesi günü bir çayırlık, 

bir alay sürU. 
- Ve dahi bunlar da Hacı 

Osman ağanın ağa.m. 
Deyince, Hacı )fehmet Ağa 

kilheylinından inet', dizginleri 
bırakır ve yaya olarak yürüıne
ğe başlar. Bu sefer seis merak 
edip sorar: 

- Ağam küheylinı neye bı
raktın? 

- Repsi Hacı Osman Ağanın. 
Benim :ığalık yaya kaldı. Bari 
kUheyliııım da Hacı Osman a · 
ğanın olsun. 

Benim de ne kadar doetum 
varsa hepsi Muvaffak lleuemen
cioğlunun malikbesinde. öy1 v
Sö Jz.zet Melih de onun olsun da, 
Jıep beraber hizmet ed~ 



J ~a: ~ 

v s· , , , 
ı.ı. azan: . ımone 

Umu 
mişti. 1 
muştu. 
tübUale 
l:;ulmak 
havadis 
'iular. 

Eyhllün ikisiride parlü.mento 
Daladie:rnın sözlerini dinlemek 
için toplandı. H s bunun 
1ıarp olacağını biliyordu. Dala
-ılier'nin sözleri bu ba.bd:ı. hiç 
filpho bıra.kmndı. 

Lehi.standa. naz. kuvvetlerin 
ııerlediler. Milthl§ hava bombar
dımanlannn dair ilk haberler 
c ldı. 

Eyllıliın üçüncil pazar gtıniı, 
sulhün son gtinil idi. F rnnsız 
se ıri Rıbbentrop u zıy ret ede· 
rek e -er nazı kuvvetleri Lchıs
tan topraklanndan ç k lmiy ek 
olurlarsa Fransanın öğleden son 
ra saat b te Almnnyn ıle harp 
haline gireceğim bıldırdı. İngiliz 
Ultima omu s.ıat bırde nihayet 
buluyordu. 

Saat bir alynngoz adımite 
yürüdü. Akrep ıle yelkovanlil 

at bcşı ışa ctm ne kad.ır 
koca bir ebedıyet gcçtı. Fr n 
lınrpte idi! 

Nazi t yyareleri o gece gele
cekler mıydı? Eminim ki bu ual 
o akşam her hususi ik m \:g<ıh· 
d:ı irad ediliyordu. Bir l lis 
kolu beni Opera me)'danı civarın 
da durdurarak k&.ğltlanmı sor
du. Çavuş kaba kaba sö~du: 
"Bu piçler bu gece muhakknk 
gelirler!,, 

Işıkları karartma pek hfiziln 
'\eriyordu. Hava akınları mu•ıa
fızlıı.rı sokaklarda aşağı yuknn 
do~arak bir perde arkıısıncla 
aydınlık görd.Uklerı yerd~ dlıduK 
terini çalıyordu. Bizıın so
kağımızda bır muhafız vnrdı ki 
düdük çnlmağa pek hcvcslı ıdı. 
Barp esnnsında b zi pek çok ra
hatsız etti. 

İdarclıa.ncde hemen hiç iş yok 
tu. Sansür usulü ihdas edilnıışti. 

Bu sırada., ııazUcr Lehistan 
içlerinde daha. ilerilere gıdıyor
la.rdı. 

Orıdördüncü Bap 
Siper harbinden yıı· 

dırım harbine 

r E'N"'.I S A B A B 

Belediyede yeni bütce 
hazırlığına başlandı 

Belediye riyaseti o~ 2 mali yılı 
biitç lcrinin hazıı-lann ına b 
lanın ı için b' tün bele:iiye d -
vair ve müesscseıer·u,, bir ta.-

cÇocukl 6Ufld okşam ıış, i~i 

mel" ırm bi ad ında d ir ı 

d liğinden b ac k insanı f 1 l 

bulur unuz.> 

mim göndcmıiştir. B:.ı trunimd 
beled ye bütcesinm Sehir Mccli
sınin Şubat ayı içinde yı.pacağı 
içtimada müzakere olnnac.1ğı ı- •"'""'""'""'AAAA""'""'..,,...,.,J'V'o~..,.., 
şaret olunmakta ve butçekr h -
zırlanırken tasarruf tcınirıine n
zami derecede di.kk:ıt olunın ,,ı 
· mekt:e-ür. 

yazım~ şöyle hitamı vermiştim: 
"Va.sıta, istikbalin d ihtiyacı

n uymalıdır. Nesli tereddi et
miş hayvan, sahlb:nin de karnı
nı doyurmaz. 

TUrkiye E-r.c: __.,.. 
SENELiK 1400 Krf. 27ot Kri 
6 AVLIK 760 a 14~0 J1 

8 AYLIK 400 a 800 ıt 

1 AYLtK 160 a to~ ıt 

TA 
Kasım 2 

Bir çift kadana, Avrupndn, 1360 1500 kido yük çeker. Bir in k 
Kırımda. 20 kilo süt verir. Bı.. E\f\' l 

AY 1 

9 1351 

2. Teşrın l. Teş'i nakliye ara.basına 250 kilo yük 
konulmasını düşünenler, bir to- 19 
pun dakikada 25 mermi ataca- •---- 1941 ,_.IL, 
ğını hesap edemeyenlerdir." 

Diin, hayvan bir cer \ nsıtası 
idi. Bugün. 300 tonluk topların 
da cephclerde mevzilendiıild'k -
lerine şahidiz. Ru.'> ağır tankları 
52 ton! 82 tonluk tayyarele11n 
18 ton bombayı Amcrikadnki 
üslerinden Avrupaı:faki hedcfle-r 

PAZAR 
GUneı öaıe 

1.44 7.01 
6.41 11.58 
Akpm 

12.00 
16.57 

Yatlı 

1.34 
18.31 

lklııdf 

9.43 f;ı~"' 
14.40 v:ısııtl 

imsak 

12.02 
emasına götürecekleri iddia. e

diliyor. Tipler, kat'! :ınecburıyet- ;·===========;::::::;; 
lcr kar d:ı. dci!'.' 'rilı~ o- ve O f K K .4. T -
bir yandan eski tip r f liy t 
sahasını terkediy rl ır. An • k 
ti m tenevvuun lre ~ l d ' 

d ~ k ken m.. de -



ti 

BETİ...___ 

lUziın ev ll3SI1 yanm:ı tı '? - Saa::ı.ret eecyaveıi Cemal Pa.5ll 
..... İlk d •fa tulumbaciları nerode bıiirdilm! - Tulumba meraklı
~: Dasazadcle.r, Jiüıikfır )llrerleri, n.d!ırct memurla.n - Ym:ı"" 

~ ! - Zi - . &mat!- de _.., ......... ..,. 
~lill\Sııula k ! - uıi Şeyda - · ~ de !llim"ı 
t byor ! - Bırak şu tulumbacı herifi - Tulumhaclhk kiden Wı-f 
'l<lYtrlı bir ~ldü, tmcsstih etti - Flmerci. borucu, , 

gögenci - Ni tulumba. oc::ıruan 

!Yazan; Sohbetsevej • 

- l -
e zaman itfu.iye çanını dny-
smn · ~ "Ilap!" cd r. 

~ü bir kaç kere yangın fcla-
· ne uğrnm Rumeli hl ,_n
hü vük bir yal ızın yruımtı.

dan t:a.mrun bir haf sonr , 
Yazıtt Ya.hnikapan sok bm-
. -otuzbcş o ll' evım d , 

~saat i ınde b"r sürü enkaz
"<tll ib.ı.rct lmlmıştı. 

Od da frru lZC'.a hocamla 
~~ yap:ı.rken, hizmet ilerin fer 
adile a ğı kosımı , gözl · mc 

';arpan alevleri görünce ağlı) 
Ya rıtlınıe1li an cığımın ku

~n. atılmıştım. 
ı'llizinı kosko koruı.k mühim

~emezlil ten 1·tındı. O zam!lll· 

~ sadaret seryaveri olan Ce
~ı Paşnnın evJe -şimdi ·· Be
~~t belediye dairesi- yan ya-

ıdi. ltraiye, paşanın evini kur
~ için bütün faaliyetini o
~cı.oa tek.sif etti. Bizim yan!!ln 

Pek nliikadar olmadı. 
~daki büyük baha

':ntn evine giderken, b:rtakım n-
~ların bağıra bağıra kootuh
~ı da görmüş, merakla a.na
"'Cili sormırntum: 

- llunln.r film anne? 
lı ıavallı kadın, beni b:ığnna 
:\sarak cev p vermisti: 
.. - Tulumbamlıır. Yn.ngın.ı sön 

eğe gidiyorlar. 
;- Bizlın konagı da söndüre

"~ı.. ler mi? Tekrar evimize gide-
~~-~ • ? ~yız. -.. 'l'uı~ba ve tulum'bacılan ilk 
~şüm böyle olmuştu. Sonra. 
<la Udiikçe tulumba.cılar'iıu.kkm
\ıj epi şeyler ömndim. Hattiı. 
h~kım Paşa.zedelerin, Sfırnyı 
~et mensuplarının, sadaret 
~· urlarının, damnt beyleıın, 
L-~:~e mensuplarının. V('llıa ıl 
j:,~ai mevkileri yüksek 'b1rta
"'1Jll .iruınnlarm da tulumbacıhga 
~et'ra.k VC" heves edip sandık ar -
,:asında koştuklnrını, boruculuk 
"aı>tıkln.nni gördüm, işittim. 
"'~aydi bir de itiraft.a buluna
·~: Ben de tulumbacılıl· vap
~ sandık arkasında ko..::twn '. 
J..-e.ın.sülmaarif) mektebinde o
b~~ken, ya.ngın kokusu a.lmc 
'.""i defa duvardan atladım, ka
~ıcıva görünmeden kapıdan sa
'1.ş.t:um. sandık peşine takıldım 1 

1 <?zamanlar, şöyle muha.verc 
l.e_r ışıtir, konU§malarn şahit o
<qfduk: 

'h. - Falan paşanın oğlu, ter :\ih 
;::,('\azını kı1m1§, gelini koltuğu
"'<t almış, tanı zifaf odasına gi
~rkcn, beksi baha knlın sopası
tıı vurnrak: ''Yangın varrrrrr! 
~alatada Feıımeneciler deec ... " 
Qj_ye bağırınca, gelini bırakarak 
~Çalannı sıvanuş, çoraplarını 
~latmıa, yahn ayak, başı kn
...-<U{ mahalle tulumbasının arka
Ellna takılmış!... • 

1 .. :-- Hünkar yaveri ..... bey de 
~:.~kasında aşmağo. me-

- Knuskerln oğlu Haydar 
l'()k mu? :>ün Vefa sandığının 
ıı.~ında ıkoearkon gördüm. 

stadım Ahmet Rasim d'vnr o 
ki: 1137 38 sene evvel bir 

tlin Nuri şeYcia ıle otururken ya 
ll.tnuza uzun boylu, .znyıfça, <ıZ 
~at.lak ela gözlü, sakallımsı, Mı
f11' dişili bir molla dıey geldi. Mol 
il boy en iyi çuhadan latalı, ga..
~et kıymettar bir kwna..c;a karı 
;,bn.a kürklü, ipek mintanll, i}>l' 
.relekli, altın kordonlu, lfilı 
~~ açık çuha ~varlı, gal 
R>tinli, knkma tespihli biri i 
~~!1illdü. Natuk, cerbezeli, f 
"<uTU, taklitte mahir olınnsı ru 
11ebile üzerimde bir hüsnü tes 
~~ Baükrim. h~sus o~rünliy~eced 
it~ m go or 
~disinin bir kibnrzn.dc oldu 
~?a tavırlarile, sözlerile §liplı 
v~ıyordu. 

13eydarun: 
ı,...::-__ Seccadeci ba§I .zade Nuri 
~bey! 

.. _niye takdim etmesi de bu bap 
loij, ~8.fi gelmişti. 

; Hangi Seccade~? 
) lli.Ye sormakta henüz ibeis 
Oktiı. Biz bile o yaşmuzdıı blli
~uk ki Sultan Murat merhu
~ mensup olsa da. burada bu-
~~zdı. Meğer ~ci sultan 
~~t imi§! (o zamBJl dalın 
·~do idi) 

:Su zatı, o günden sonra. bir 
~ d .. d!mı. A3 

°'Y~t, ayni va.l.d . Yine b"r . 

in.rafından hir tulumba geliyor -
du. Oldukça kalabalık bir san -
dık ! tyı de yürüyorlar. Reisleri 
de \ a .. i Önde 'bİr borucu .. Baı -
na b r d"ld rle sarm . Sırl.Jn 11 

tek dlı!!ıne ı çozuk bir fanilii., 
b bev z bir diz k. Ayak 

c ı ı a k . . bırden bire 
elik .atiıni c e l b e t
~" tıın: O ! . . Bizim 

~ ........ u .. ,,._., •• .,ı zade! O da: 
- E llah beyim! 
D"ye bir se1iı.m sarkıttı, gcqti. 

eni öyle bir hayret aldı ki 
yür J em dim. Evvelkı kıy af t 
ncı , öi d ki nerede? Bahu -
sus wn :J önünde .. Boru e1-
de.. Bakııkalınıştrın. Hasan pa

kru akolu onande attığı nara
yı ıtıyordum: 

- Hcee!'yt! memleket kurta
l'a'.!l vam i en Aksarnylı ! 

ur Se .:ı görür görme.z 
anl ttım. (,filüın edi: 

- O öyledır! onun daha ne. 
isleri vardır. 
dediydi." (1) 

* u merak, öteden 'beri şe-
hırde, h Ik ve kibar sınıf 

ar:ısında vat dı. Hatta hiç um.ul
madık knnseler nrasnıda. Halbu
ki: 

-Tulumb cı! 
Tabiri, s n,en, kopuk, sabıka

lı, eskilerin dedikleri, gıbi "l\1u
zanıı " den olan kimselere veri
len bir ısimdi. 

Eskiden, tulumbacılık kurul
duğu 7 .. aman, içtimai müesse.c;c
len.mizin bırincıleı ndcn bulunu
yordu. İnsatı yet Ye yardım fik
rile tesis edılmıı;;lerdi. 'I ulumba~ 
cı tii.bıri, ~ aı dım sever, insan a
dam miıradıiı olarak kull rulır
dı. Sonradan, tes s zamanındaki 
nezahatini, in' b:ı.tı yavaş yavru; 
ka hed rck lisanın müstehçen 
tnbiJ leri sırasına girmiş, fena
ya kullanılın yu ha lanmıçtır. 
Tulumbacı rın y :ptıkları ise. 

gördüklen hizmet hadd:zatındn 
pek faydalı, hatta tal.dire. teb
cile layıktı. Faknt somadan bu 
oı· 1 muessese birtakım nıürıa
ı; belsiz, uygunsuz kimselerin , 
eı: lıifm elclrintlc dı, tefesslih 
et1ı , murdar bır hale geldi, porı
şan oldu, gitti. 

Vaktile, heı· esnafın olduğu 
gibi, tulumbo.cılann el ibir kıya
fPti vardı. Onlar dn kenclı1erine 
bir kıyaf ct seçmişti. Mintan de
dikleri kukulet li koyu deve tü
yü aba:, potur giyerlerdi. Yeme
li ile bu kıyafet ne J.adar uygun 
dü E'J"di. Sonradan bu kıyafet dl' 
ıbozuldu, istihaleler eçiı:di. Gı
venlerin hallerinden, tavırların
dnki münasebetqızlik yüzünden 
bu kıyafet de lekelendi. 

Yine her sınıf cibi, bu sınıf 
da bır ni:zanmameye ıbağl nmış
tı. Vaktile Devlrt dairelerinde 
(Ocak) a&le bir te•kilfı.t yapıl-

(Sonu eayfa 4 aUtun S d o) 

[l] Ahmet R<nimin bnhsetüği Nurı 
ş yd , zarif ş:ur ve musiki 
iı::tnd idı. Hatırımda kaklı 'ınn gorc, 
tltd:ım g:u.ctesin"n nçtıcı bir mus:ı
bakadn, Lam tınin (R el) inı l -
sanımıza çevirerek birincililıi kazım· 
mıştl. 

Nuri Mahfi bnb:ıya gelince, nükte
dan ho~ ohbct. bır hektn~ı babasıy
dı. Mntbu bır jki kitabı dn vnrclır. 
(1ttihad ve Ternkki) nin eski mcn
suplannd:mdı. Hürriyetin iHınınd n 
sonra Kadıkoy şubesıııde ÇilÜih. Ek
mekcıler cemiyeti reisliğinde bulun
du. 1ki tram\'ay arasında kolan lıir 
genci kurtannak isterken, kendi:..i 
tramı.:ayın altında kalernk öldü. 
~"~~ 

Londra., 8 (a.n.. )- lııgiliz ha
va nezaretinin tebliği: 

Berlin, 'Kolonya ve Manhayim 
şehirleri, dün gece ha.va bom -
bardıman tayyarelerimizin b::ı.ş
Jıca hedefini teşldl etmiştir. Al
mrınya içlerinde haı.-u şartlarının 

çok müsaadesiz olmasına rağnı<>..n 
Halifaks, Stirling, Wellington ve 
Whitney bomba tayyarelerimiz 
Berlin bölgesine ulaşmışlar, tay
yare kanadlarımn buz tutması
na ve fırtınaya rağmen bUtUn 
bombalarını atmışlardır. 

~ENi SABAH ~=~) 

L En son Telgraf, Tel e s h eri ) 
------------------------------------------------------------------------------' FİNLANDİY Al Buloaristana indir'~ ~\~~;, Atlee'nin , Sovyet tebliği' 

-o-- 1 s t manı• ar bı•r (Baı iar~fı 1 tnel tayfada)' 1 
Ha bi bırakmazsa 8R 0 V f 8 · nesuıdeki vaziyet bakkm&ı. ~ 
A~erıikan dostlu· par ·u· rı· Kı .. nmda m ğ10.P l beyanatı ' =~~~~~:~: 
gu k 'b d ·ı. ~ 1 \ günleıde yapılan t.aa.ıTu.zlar .ş" na ay e ece"' ' H Ş m a n 1 D ıaı->o«- diye kadar ;kayda değer bir n 

---<>- ti · :fl 1 Harbi kazanmak "çin tice ''ermemi.sür. B :linin Mos· 
Bazı kaynaklara göre Kısmen imha ve OIU U f silat, ve a~am istiyoruz kovaya karşı büyük .bir taa.rruZ 

Fin ordusu artık kısmen esı·r dıyor. yapıldığını illı.n etnınnıesi dik-. 
--o-- kate şayandır. 

ilerlemiyecekmiş e ildile r Merkez Cephesinde -o-- Bitaraf askeri müşahitler Al.{ 
Vaşington, s (n.a.) _Dün Çörçil yeni bir manlat'lll ilkbahardan evvel Ba-< 

gaetecilcrl kabul eden .Amerika j Bofya, 8 (a.a.) - Resmi bir iki OVy et· k .. ı dİ ku'ye d'>ğru ilerleyeceklerindeıi 
lıariclye.ruı.zırı Cordell Hull Fin tebliğdeRuspamşütçülerinin v-.:.1 DUt SO]T e §Üphe etlliclct:cdirlcr. Çünkü Al· 
hükumetinin Amerikaya bugüne sair Sovyet ajanl rmın imha e- ı Sheffields, 8 (a.a.) _ M. Çör- manların burada uğra.yacaklan 
:kadar henüz hiç bir cevap ver - dilaigi ka;ydedilın ktedir. Teb- • çil, Sheffields belediye dairesi- bir muvaffükiyet.si.zlik, §imdıkı 
memis olduğunu ve Fmler Sov- liffe'e gö~ paraı ütçüle; Karnde- 1 nin balkonundan binlerce işçiye sarfiyat ile daha üç ny yei:ec 
yctler bırliğine knrıjı taarruzla - nız sahılınde Varnn ıle Burgaz 1 Füh ,. m1 K ii.h hitap eder6k unl rı so)lemi tır: ol.ın l "0 1 ilıtiya.çl ını t 1 ke-
rını durdurmadı ct ı takdirde arasında. Ka.mçiy nehri mansa- rer ın umu rnrg ı, erimiz, fikrt:n A:\'rupanın ye dilfıliı'< rektir. 
J: ar·kanm d füı :unu kayhe- b nın cenubwı ·-a ) r-e inmişler- 8 (n.a.) - ;\lmnn or<!_':1ları baş gen. prrJdarın ıdal gı vakit 

ı 
dir kumandanlıgının tebligı: C z.la 

deceklerinı soylenu or. · ·- .. .. Kınm'da yapılan takip anulıa-( kahram n Huslanu başında bü- "'OCUH. rın ayın l 
Diğer cihetten haı iciye nezıı. - Teblıgde. b •ş_pa.rasutçu gr_ unu- re'belcri esnasında Alman ve Ru- yıik muharip Stuln i, Okyanus 

reti dlın F.in b ı· bıti"ı....,ek _.,,.;, l dil k a ırı l a baktı. mız z man, (Oaı tarafı 1 1~ 8 yfaıfo) .... nun yere ınw.LO~ tasr.i ı e me - men kıta.lan Yaya dağın cenupf -
ıçm Sovyetler Bırligınin sulh t .. dir ... Bunların hır kısmı .ma.u _ sahillerinde bir Sovyet SU\'a.rıi tü 

1 

ihtiyacımız olan ılah, milhim- canla ba81a Y pmala.rıncum ileri 
..,,..ı-ıarını mu··~- 1• reve hazır bu- rn.at, i e ad ın V',.;Y"· ge1 ":ş'":... • .,.,...... ~ rülmus, bır kumu sır edilmış · meruni imha etmışlerdir. ""' u. wr 
lunduğuna dair Amerikanın Fin- tir. IKerç' berzahının medbalinde tmın ugray . l ıhalc et ne Dun yımdan alın n netice 
landi_yaya yaptığı tebligat hak- Paraşütçüler Bul,;ar nahiye- on kjlometre derinliğınde en ° ursa 01 un bu lk h tları~ 1 Aııkaraya İstatistik Umum ıuü-
kında bir muhtıra n~r tıniştir. lerıne ve So ·Jet tebaasındnn iki modern usullere uygun bir şe- uuza ~ ti tirm 1 n denı::::lerı d .. r· ··· bildirilmi tir 

'A ıhtu-aya göre Hull şo·ıyıe de k d .._._k k korsanla dan kurt.aınıak ıı n bı- lll' ugune · - kışiııın evine ıltica ctmi lerdir. e ·uı.u mı edilen r esım 
mistir: yarılmıştır. Mağlfıp edilen dils- ze harp gemıler ni gon eren A- . aarif itdilrii sayım memur 

I'inland"ya bahsinde lıükiime· Alman gaet cile-ri Bıilgaristana manın takibine devam edilmek- merikalıl rı göriiy ruz, böylece lannın gösterdik1e.ri gayrettrn 
timi -en cok alakadar eden cihet g dıyor ted· yolun u una gelm den evvel bu- dolayı kendilerini teb k etmiş-
F~inlaııdıvanın ka. ·bettiği arazi- Sofya, 8 (a a.) _Resmen b1J. ftinntikde deniznlWarımız rada h P ber ber bule.şec ·mi- tiı. '"~nnuz içınde yınu ilk 
nin istirdadile iktifa ederek ~ · cı>nı'an .28 b ıı toııluk dort ti(a- ze e:ninız. b"tiren iElminonü knzası olmuş-·ı · h ~irildıgine göre, Alman ranın ~~ 
ı erı arekctini durdurup durdur ret gemisi batırmışlardır. i Vaşington 8 <a.u.) - :Mister tur. 
mayaca~ meselesidir. Finlnndi- büyük gaeteleriııin hip ve baş Atlee diin beyanatta bulunarak ~--
ya e::r r dah:ı ileri gid ek olnr- muharrirlerinden mürekkep 16 ı E >ir e il O\. ·et genemll&i demi. tir iti: 
sa-ki bunu yapıp yapmadığı ına.. kişilik bır heyet obur giıu tayya. Berlin, 8 (a.a.) - Askeıi bir "-İngiltere son 15 ay içinde 
lüm deö-Hdir- Bu t:akdfrde .Alman rn ile Sof yaya gelecektır. kaynaktan D.N .B. ajansına bil- takdire cıe er ternkkiler kaydet 
ya ile Sovyetler b rliği ve diğ~r diriliyor: mistir. Şımdi ·vnziyetımiz de -
alaka.dar memleketler arasında-ı 2-3 Sonte.srin gecesi Alınını vamlı bir surett1: kııvvetlenmek-
ki umumi haı pte kendisi Hit- Ceza nh iruvvetleriırn merkez cephesi tedir. Va mızı b ~armak icin 
lerin tarafına g"crni.ş olacaktır. U bölgesinde ya:ptığ1 temizleme sılaha ve adama ihtiyacımız var-

Fin orduları iler mh mi (Baf tarafı 1 ine cııyt ad:ı) hareketleri csna.sındn Yüksek dır.,, · 
Bazı kavneldar, Finl ndiva mesuliyet bakımından bugun- rütbclı Sovyet subaylarının esir Sözlerinden hangisinin Amı r.

1 
MkerJeıinin Rus topraklnrındn ,unden farklı d<!gı chr. Proje- edildikleri ögr.enilm". tır. kalıları lul,adar deceği suaali-
artık ilPrlemiyet'l'klermı lJ ldir- de ancak nazariyat ve tatbika- DURman e.u:b:ıyları f}unlardır : ne cevaben demiştir kı: 

Lehistan i!efarethnnesintlcn 
nlını oldugwnuz >bir ta_'rerejc, 
Lehıstruı istil.liilinin 23 uncü yıl 
dömimü olan 11 iki ne· tesrin Salı 
gt.1n·· ktiklill eadd nd ki St. 
Louıs kili ~inde ruhani bır zyin 
yn ıl ağı b dirilmektedir. 

mekte ise de, resmi Fm ınnl ıl· tın meydana koydq,gu ııok- So"V;)'et yirmin i ordu kumn.nda- "- Bunu tukdır bana değil 
0 ri bu haberleri valanla.maktn- sanlan gidermek cezalar ara- nı general Serchnkov, yiı!:llİnci size düı:;er. 1ngıliz hükfımctin n 
dır. sında ahengi tesıs etmek ba- ordu kurmay ba kanı .ılh Y .._,.ar yalnız bir diısünce i , aı dır. O 

kmıından bazı ycru hıikümler yn ne, yırminci ordu tekmk kı- da bu harpte E.'tleri mağlup et
konmuş ve bazı hi.ikumler de talar kumandanı gencr.a.J Sh ai- mck icin müttcfiklerımizle"' be
değiştirilmış ve du:. tilmışt.ir. off. Aym ordunun na.v 1 uvvet- mber har ket tmckt.cn ibaret-Hit e . 

(Baı tar-ııf ı 1 inci aayfa d ) 

Bundan sonra Almanya ile 
müttefikleri tarafından kazanı
lan em 1lsiz zaferlere · arct e
den Adolf Bitler bütün dünya
nın bolseviznı yüzünden geçırcl i 
ği bil) ük rehlikcyi anlatmış ve 1 
bu beynelmil<>l tehlıkeye karşı 
Avrupa milletleri ts.ırafından 
müşterek bir cephe kurulduğunu 
kaydeylcmiştir. 

Mütcnkiuen Führer. Dtltlştn.c'lr 
nın Alınını harp kuvvetini, Al
man kıt::ılarının işgali nltında 
bulunan topraklarda baltala.mak 
· çin yaptığı teşebbüslere geç - 1 
ımi tir. 

"M. Bitler Almanyanın malik 1 
oldugu muazzmn sılfılı vaziyetini ı 
kaydetmiş, her Alman gemısınin 
taarruza uğra.dıgı heı yerde 1 
kendini müdafaaya hazır olau- ı 
gunu bildirmiı:ı ve nutkuna 9 
Soııteşr.lnde ölenlerle Almıınya 
için canını verenleri tazimle an
mak suretile bitirmiştir. 

~eni -s ıllı tasrnrzn mu! 
Londra kaynak '!l1"l tarafından 

verilen haberlere na.zarım Al
manyanın yem bir sulh te..c:ıeb
büsü ynpm::ısı beklenmektedir. 
Bu hn.bcr ler Almanyanın Vıyana 
da -b r konferans toplıyarok Av
rupanın yeni nıznnunı -tayın ede
ceğini ve sUlh tekliflerıni kabul 
cbncdiP.'i takdirde mes'ulivetin 
lngiltereye raci olacağını ilan 
edecefrmi bildirmekted}:r. Mna
mafih haberlerin ihtiyat k ~,.di
le kabulü doğru olw. 

Aııka.nı (Uudyo -gazet~ 

Bu arada su~ların önlen- lcri kumandanı da bu Cllirler ara tır. Bu h:ırpt,,. ayrılmak mevzuu 
mes· b kınımdan öevletlerin sındadır. bahıs de ~ldir. 

ı ntbul aki Leh b · ı on. o
lo hı m blliımum Leh t. b rile 
L hist n do. Uarını u s ıne 'Cla

elele vermek hw usundakı gay-
retleri göz onUnde tutularak J 
clırüm i lıyenlcrııı geri veril
mesine ait ı ükwnl le de. n 
ğişikliklı>r yapılmıştır. Proje- (Baş tarafı 1 inci uyfa ) 

de siyasi biı: cüriımüeıı dolayı riJ>lcre ait limanı ı a Vf' harp 
,•aô:ıncının ,,eı i vcnlcmiyece- çcvı el ine girme! rı i~ mi~ -
ği hakkmdah-ı. kayd kaldırılmış tır. CMaude 2) 
ıte hüklımctc kcndı enınıyetini 38 reye karşı 50 r vlc • vnn 

korumak ve suçlnrın devletler meclisi genıilcrın cilfilılandırı1-
tı.rası önlenmesıne iştirak etmek mruuna dair hariciyi! e ümeni 
için yabancı d vletlcrle yapa- tarafından yapılan tekli ı kabul 
caP.ı ımualıedelere kayd konmak etmiştir. (Madde: 6) 
§aıtile siyasi miicrimlcı .ıı geri 37 reye ka~ı 52 reyle avan 
vel'ilebileceğı kabul edilmistir . mecli i bitnııü'lık kanununun yu 
Yani bu geri Yerme işı bıılmme- karıda zikredilen iki maddrsıni 
tın takdirine bırııktlm R ve hü-
1.ümetin kendi menfaatine uy- ilga eden nihai mctnm:n mebu-
gun gördüğU takdirde mı.it ka- san meclisine gönderllmeshıe 
biliyct esasına ria!-'et tt:rulK ı ay 1 karar vermistir. 

EBED1 trff 

A A ve I 

vet eJlemekte ir. 

TAN. UL 
:Yapılan bütun meras·mıerini yagane 
FiL VILERi ile kendilerinin hakiki sesile 

NUTUKL ARt. 

SESLi 
mevcut 

tat 
ait oimak üzere 

ITiBARE 

e as 
dı ile &iy'Rsi cürüm le ·en ~a-1 Nihai karar b" dirildiğı esna-
bancıvı geri V•,rmesi io ~ ı.ı gö- da ıneelisd bir asabiyet goı ül- nritz=::=::::o:::z:s:3~~L::~!:!t3iEi~~::!l~~:!!I'.DEU!m.IE~~~ 
rülmüştür. Yine bu proJeye na- mü.5tür. Gerginlik göze carpa
zarnn: cak bir hal alnuştır. • lon &le 

1 - Fili i ledıkleti zaman 15 galeriler hınc:ılıınç dolu ıdi. 
yaşını bitirmiş olup 18 ya. mı Nihayet 'Kul"forniya aynnm
bitirmcımiı-ı olanla'?" idı-a.k ve ira- dan Johnoson ~ukCıt: içinde be1 le 
de kabiliy •tlerini haiz -oldukları yen meclis azasına heyec 1ı lıir 
takdirde ceza göreceklerdır.. • sesle t;j.Unları söylemiştir: 

"'Bir memlek ti harbe sr ük-
2 - Bir 'CurmU ışlem ..,c ana- . 

tufiyet~ ilph ve tereddude lemek fecı bir . cydir.,, 
mahal bırakmayan ve aym .,.,_ Aya:n meclisinin k:ırarı tarihi 

,..... bir mahjunH halıiir. Çün" kii bu .manda cürmü işlemege elver. sli ;:,_.. ..... 
olan hareketleri lem eden kimse .kararla Amerika infir-11 s vase
fiil twnrun olmnz veya netıce ta- tini resmen t rkctnıiı; olu ar. 
hakkuk etmezse bıle cuı um te- .Ayni .z=tma.nda bu suıe R -
şebbüs e en mesul olncal>tır.Cür veltin ha .. ici siyaseti de tasvip 
mc te ebbüs eden kırnse kanu- eöilmis oluyor. 

ru lıı dünJruıın lıer hrafmda mil. ·onla.rca sa: 
.llcr Usann Qe\Dlen. .. ı :cı- Millet tarafından ol 

A 
T ıA ~ İ R D f 'U3 

ııun 0 cürüm ıçııı ölüm cezası lnfirnt taraftarlarının Amerı-
1.ayin ettiği hallerde 24 yıldan kaıun harbe süriiklendı -ı i idrlia -rn~n:::::::r3:3:~~z::=:.:rı~~~~~~;.m;~~:sl!~:::::3 

<'tmelc>rine rağmen a_yan mecJ" Si "' 
30 yıla knBar, m bbed hapis bu karan .,;erm"ı::tir. Bu tadilat1 
cezası tayin ettiği hallerde de kab l eden fıvıındnn elli ki i ne 
12 yıldan asağı olmam.ak üzere kl el a1· b"l k 
hapl·s cezası ile cezalan ırılacalr- yaptı arını P ~ a 1 mc ·te 

idiler. 
tır. Diğer h ilerde teşebbüs et- Bitaı aflık kanunu bilfiıl bl-

1 EN E 

e ç•ft a t • 

UNNE 
ll t:ii;oi cürüm için munyyen o1an müştür. 

• cezanın üçte birinden uçte ikisi
ne kadar indirilerek cezalandırı-(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

dım için "yabancı müdahale., 
den istifade ettiğini ilave eyle-ı 
.mektedir. 

Ila rp iJ,fuu isteııi) or 

ve CA Y GRAN T 
Aıneriknda 6 ay gö terllıniş olan 

'.lliarruz Bimıanya'?ıln n 1? 
Londra, 8 (a.a.) - Uzak rk 

vaziyeti hakkında Londmnın si
yasi mahfillerinde hasıl olan 
kanaate göre Japonya taarruza 
gegmeğe karar verdiği takdirde 
evvelfı Birmanya yolunu hedef 
tutacaktır. 
Ifonısu - Vasington yolunda 
Hong. Kong, 8 (a.a.) - LTa

ponyadan Vaşimrtona gönderile
cek olan .Japon diplomatı Kuru
su bugün Manille'den tayyare ile 
hareket etmiştir. 

Mumaileyh Tokyo göriişmelc
r inden ne kadar az bahsedilirse 
o kadar iyi olacağını söylemiş
tir . 

Tür ·y r ş 
bir·n ili 1 ri 

lacaktır. ı 
3 - Haklın cezayı kanunun 

tayin ettigi hadler arasında tat- j 
ibik hususunda takdtr hakkını 
kullanırken mucip sebepler ni 
P-cistermeğe kanunun açıkça ta
yin ettiği haller dışında cezayı 
arttırır. Veya clil>iltirken her 
bir ne•:i ceza icm 1.ayiu ettiği 
hadleri g-cçıneğe ve bu takdir 
sclaruyetini kullanı ın da su
çwı vahimliğıni gözöruine getir
meğe mecbur tutulmaktadır. 

4 - Bir hüküm veya .ceza ka
rarnamesı ile avnı şahsı birçok 
suçlardan dolayı ma:hküm olur
.sa: 

Suçlnr mfieb"oot cezayı istil -
7..ann ettiği takdirde suçlu ölü
m e çarpılacak, muvakkat lıiirıi
ycti bağlayıcı cezayı istilzam et
tF'" takdircle ise altı aydan dört 
yıla kadrır geoeli gündüzlü bir 
hucrede tecrit edilmek suretile ı 
ııuüel::fuet h pis cezas nn uğraya
caktır. Suçlar m h lü nevıden 
htirriyeti b::ı l yıcı muvakkat ec
za.lan ı; e mulıtelıf n rıd ı p 
cezalanm i til 

Nevyor'k, 8 (a.a.) - N w 'Re
public ismindeki Amerikan mec
muası Reuben James ile diğl!r 
Amerikan genıilerinm t.oı. pıllen
mesi hadıselerıni SJ?agıd k. tarz
da tefsir etmoktedır. 

Bu vaziyete göre Bııleşik A· 
merika Mihvere derhal harp 
ilfın etmelidir. Biz bunu lıirbirı· 
nı ko\•nlayan lı · dU:ıcler ve bUııun 
neticesı olarak vuku bulun Aıne 
rikan zayiatı dolnyısil" ıf:tiyor 
dcğıliz. Aylardan beri ınalüm -

2 tlik '-e \:e kahkaluı. filmini i\ rattılar. 

Ba S :J. 

E 
I Ahşa mı 

ema ında 
dur ki Birleşik .Amcnka, Al - ~:.Sl!l:ıan::::ıı:m~~~~m::D;;ı;:SlliiLS:::E:::=~mm•&Bmı!J 
manya ile büün noktalarda harp 
halindedir. Harbın milli men - ~~e!':llm:!Eie!J:O:::Sj:ııs;'.J.'Cm!l!l!ll!S:m:~~':I::=a:z'.:?lr'J:IS.12!DlıD:mijt:ı:] 
fa.at adına ilfı.mnı istıyoruz. Zi
ra böyle bir karnrın milli men
faate uygun ve bu memleketin 
lıiir demokrnsinin muhafazası 
için elzem olduğu kanaatinde -
yiz. Demokrasi ile faşizm ara -
sındaki mücadele bir ölüm dirim 
mücadeJesidir. Bu mücadeleden 
mildı:ı.fauda lmlarak veyahut 
yarım tedbirler alaı:ak galip çık 
mak imkanı yoktur. Amerikan 
milletinin, müthi faşizmin her 
ne pahasım. olur ın. ol m mılm
kiın o d ~ k ar abuk ımhllSl 
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HlRGELECI -İBRAHiM 
Yazan: M. Sami Karaye•-----•• 146~ 

8.30 türküler 
Koca Muradın, Balkan Ye Ro

dop dağlarındaki harekatı ıme
raklı sayfaları ihtiva eden hl
ka.yelerden ibarettir. Koca Mu
redın, bir çok yerinde kurşun 
yarası vardı. Bu hakiki ve milli 
h iküycler okıuımağa değer. Ben 
yalnız bir parça.sında.n, bahset -
ıniş bulundum.1.nşallah ibir gün 
gelir Koca .Muradı yasdığun zar
man bwılılrda.n da uzun boylu 
bahsederim. 

* Şimdi gelelim, Bulgar Saclı· 
iruı, neden eonro. Koca Murad.la 
1staııbulda buluşmasına. .. 

Bulgar Sadık'ı hemen hepi
miz biliyoruz. Gazetelerde hatı
r.U.ı.rı çıh"'b. Ve bu hatıraları 
ttitap halinde basıldı. 

r. ılgar Sadık, yaman bir a
<l • .cıııdı. Ben. onunla iyı Laııu;ı
rım.. Harekatı Milliye esnasın· 
da blr aralık onunla tmnasa gel
dun. Üç sene k.ı.ı.tlar varki, ve
fat etti. Ve ölürken Kur'anı 
kvım okuyarak, Kelimcişahadet 
gl>trerek, ha.kiki bir mümin gi
bi teslimi ruh eylemiştir. 

Bulg"ar Sw:lık, Bulgar za.bit
lerindendir. Ve Bulgar, .Ma'ke -
donya ko.mfüıcılaruun belli baş
lılannda.n bir reistir. 

Bulgar Sadık, biluha.ra dağ -
dan 'ınerek miisliiman olmuş -
tur. Ve müslümnnlığı sevmiş -
llr. Bulgar Sadık ile konuştu -
ğum za.."llan ikide birde ~lan 
söylerdi: 

- Ben, Türküm .. Uygur Tür
ıküyüm.. Bulgarlar Türktür. 
~'ürklüğümle ifttlıar ederim. El
hamdiıl:.alah diniım de müslüman 
drı. 

Derdi. Bulg:ır Sadık Türklüğü 
ile her vakit öğfuıür ve şeref du
y:ırdı. 

Bulgar Sadık .miislüman olduk 
tan sonra lstanbula geldi. Sul
tan Hamidi Sani onu meşhur 
~ müşir Ethem paşaya evlat 
:vermişti. 

İşte Bulgar Sadık, lstanbula 
geldiği znanan koca Muradın 1s
t<uıbulda Şengül haınamırun kar 
oısında bir kahve tuttuğunu , 
eiitçüfük ve tatlıcılık etliğini öğ-
rendi. ı 

Bakııın: bu vakayı Bulgar Sa
dık :ıa.sıl anlattı: Onun yerini öğ 
ı'C.~cliğim z:ıman çok se'\Amnıiş -
fün. Beni dağa kaldıran adamı 
r, ırüp elini öpmek duasını almak 
i<;tcdim. 

Sonra koca Muradın bendf' hir 
hatırası vardır. İpimi çözüp kaç
tığım zaman tırnağım kopmuş
tu. Bu kopuk tırnak yerine küt 
b ir tımak gelmişti. O vakitten 
beri bu bende bir nişane olaı·ak 
k.almL~tı. 

Bil'giin, koca Muradın kahve
sıne gittim. Baktım ta kendisi. 
Hir k~ye oturmuş çubuk içi
yordu. Ji'akat ihtiyarlannstı. İri 
ynr1 idi. İki ımetre<len fazla boyu 
vardı. 

Ben, bir kö~.eye oturdum .. ~öy 
le etrafı dikiz.etlinı. Murat, f ev
ilrnlade zeki bir adamdı. Beni ya
bancı görünrc gô1lerile konttola 
başladı. Ne de '..llsa komiteci bir 
adamdı. Ben, kimbilir ne zan 
etmişti. Sonr<ı, başka şüpheleri 
de- olabilirdi. 

Çünkü koca Murat, Türkiye
ve ge<;mckle Y('. lstanbula. gcl-
111clde BulgarJ.ı· m vm'Oiği idam 
ıka.rnrmdan ktu lt !.!.ffia?dı. Bul -
P.-rl r onu İst ı 'lulda vı.ınnak 
lÇin dola.cııyorl, lı. Malfun ya, 
Sultan Mamit dtı mıde İstanbul 
da Bulgar dolu li. 

m emnun oldu. 

* İşte koca Murat, budur ... Sul-
tan Ha.mit devrinin ortalarına 
doğru La.ş pehlivanlık yapını§ 
dev cüsse hir adamdır. Çorlu 
güreşinde bulunan Muradın sa
yılı pehlivanlardan olduğu mu~ 
hakkaktır. 

Hergelecinin Çorlu güre;(me 
geleceğini kimse bilmiyordu. 
Fakat Adalı Balili, Hayrabolu 
güreşinden sonra kendisine iyi 
bakınııştı. Kendisini beslemiş ve 
idmanlannı yapmıştı. Hergeid
den intikam almak istiyordu. 
Lfl.kin, Çorluya Hergelcci.nln g~ 
leceğini hiç te ümit etmiyordu. 

Adalı Halil, gelil' gelmez Her 
gelecıyi soı muştu: 

- A be, Hergeleci geld '!mi be? 
Pehlivanlar ve ağaln.r ona: 
- Yok .. 
Dem.işlerdi. Adalı Halil, bü-

yük Yaşarla, koca Muratla kozu 
pay edecekti. Koca. Muradı da 
ortadan <:ıkarınak kolay d~ıldi. 
Çok kıncı ve gaddar bir pehli
vandı. Büyiik Yaşar da yabana 

Program 
8.33 Hatif 19.80 Ajans 

pan::ılar haberleri 
8.45 Ajans 19.55 Seçilmiş 

haberleri Film 
9.00 Hafi! parçaları 

parçalar 20.15 (Meslekler 
9.15 Evin saati konUliUYOr) 
9.30 Müzik 20.30 Fasıl 

12.SO Program heyeti 
12.33 Oyun ıı.oo Zira41ıl 

~v.aları tak\•imi 
12.45 ~ans 21.10 Nihavend 

haberleri ve hüzzam 
13.00 Karışık şarkılar 

sar kılar 21.35 At yanşlnrı 
ıuo Radyo nın neUcclerl 

salon 21.4:5 Dans 
oı kestrıısı müziği 

18.0-0 Program 2~.30 Ajans 
18.03 R:ıdvo c-:ız h:ıberleri 

ve tanko 22.45 Spor <>rvlsi 
orkestrası 22.55 Yarınki 

18.40 Taksim, prokram ve 
şarkı ve kapanı:ı 

~l-MA<.~tp 
atılmazdı. Pehlivan oğlu pehli- 1 2 3 4 5 6 7 g 9 10 
v.andı 

Fakat ertesi .gün Hergeleci, 11 • 1 I • 
çıka gelince Adalıda şafak at - 2 1 
mı!?tı. Büyük Ya.'?Rl·la koca Mu- 1 • İ 
rat da düşi.inmfü.;lerdi. Murat, 3 \ , • ı 
Hergeleshi tanımıyordu. Yaşar 4 • •ı B I 
bir kere lstanbulda görmüştü . 5 

Koca .Mumt, Adalı Halile: • il 1 1 
.. - Abe susak a~'lzlı .. NP. o, bü { 1 1 .• • .• ı 

zulüverd.n be? 71 • I l_• I• 
Neden.Püzillcceğim Mıırat be? ---'---=-..:.;::;:.ı 
- Abe, Hergeleci. ~eldi diye •. il 1 

be!. t-----"ı-.-----"--...;._-'-_.;.-ı 

- Ne münasebet! 1 
- Abe, Hayrabolui.lan kac;ır- :,;;;-..,....,_...._._ ......... _.._._..;.....: 

mış be! 
- Ben, kaçmadım .. Güreş be

rabere aynldı .. 
- Telley!. hepten yalan söy

lersın hl'?. Sa.bahısı güreşmek ü
zere beraber ayırmışlar be!. 

- Öyle değil.. Doğrudan doğ
ruya berabere ayrıldık .. 

- Haydi.. Biliyoruz be!. 
Diye alny etmişti. Koca Mu

r at hic; lafını saklama1.ıdı. Ap 
açık konu.'iurdu. Hergeleci, Çor
luyn geldiği 7..<unu.n onu, Hay
rabolululnr karşıladı. Hayrabolu 
ağalan yanlarına aldılar .. Hay
ra bolulular da pehlivanlar.Je be
raber güreşe gelmLcşlcrdi. Hf'r -
kes Adalı iic Hergeleci lizerinde 
dıınıyor ve münakaşa ooıyordu. 
Ortada koca Mw-ntia, bir de Ya 
şar vardı. Yani Çorlu güreşi e
peyce çetin olacaktı. Kim kimin
le tutuşaoaktı. 

Adalı Halil, evvela Hergeleci 
ile tutuşmak ruyetinde id;, ~a
baha }<adar bütiin gece münaka
şalaı· oldu. Fakat Hergeleci hiç 
oralarda değildi. Yancı Mustafa 
hasta. idi. Gürestcn ''az g~il:l
ti. Yancı Ahmet, göre.~ gire
cekti. 

SOLDAN SACA: 

1 - .Japonlarla harp halinde Qlan 
mHlet Çinlilerle haı p halinde olan 
millet. 2 - Asy:ıda komşu ve dost 
Wr devlet, meshur bir Allm. 3 -· 
Şarabı ile meşhur bir Portekiz şeh
ri, aramak masdannın emir signsı. 

4 - Şu anılık ıstanbulda nadir bu
lunur blr gıdn maddesi, isimlerin s-:ı
ııuna gelirse mekdn bildirir. 5 - nı.ı
yıik kardeş, İspirtolu kuvvetli i;,:\;:i. 
G - Hubub<lt, beygir. 7 - Bir fN) ı 
dııha ilfıve edilirse biz.i dofuran olur, 
ı;cyt:rnırı sut bırndcrl. 8 - üstün zıd
dı, cenup şehıl'!~rimizden biri. 9 -ı 
Onun refik:ısı, Amerık:ının şiınaliıı
dckl buyuk tnglliz domlnyonu. ıo - 1 
Talebeleri korkutan ahret suali: ı 

YUKARIDAN AŞAC.IYA: 

l - K:ırgir binaların başlıca inşa 
mnlzemesı. 2 - Gelir, oyle bir usul 1 
kı yabani fidanlara uıtbik edıUnce 

değışik mey\'a ve çiçek \erir. 3 -
Bcygiı lerin papucu, halk. 4 - Bey
gir kunduracısı. 5 - Dert. 6 - Bem-
beyıız, donuk renk. 7 - Rlyazlye'lln 
e.5ac:h dıısturu (31416), katil 8 -
Bir .Japon limanı, uzak (Anadolu 
lch1;csi), !) - ı-:ksisi de tatlısı d:ı o-
lan bir ıncyva, Aınerikıın111 şiıııo lln • 
deki tııgili:G ülkesi. 10 - Baglama, 

Bal}a dört ki~i val'(lı. Biri Her· 
geleci, diğeı'li. Adalı Ham, öbür- ~ohret. 
Icri de biiyük Yaşarla, Yarıcı Dihıkii 1mlm.acanııı h(llli 
idi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o 

Hergeledden hemen hepsi çe
kiniyordu. Yalnız koca Murat , 
korkmuyordu. Adalı Halile ş<>yle 
söylernisti: 

- A'be, ne korkacağını be?. 
Ne olursa olsun tutacağım be?. 

Giireş başaldı. Nihayet baş 
gü~lere sıra geldi. Cazğır ba
,ğırıvordıı: 

- Başa güreşecekler meyda-
na! . • 

1 KIO LIE R 1A • IA D ıA 
2 AI L IA C A- . A D IA IM 
3 TIA IR ı IF •ıc ı ı ıv A 

• NI• R •M l lL IAIS 
K• A • s · t l• '• ı•Y 

61A'O NIA • HIAIV IRl.t\ \ 
7 R • 11 Tı• RIEl • .A 1B 
8 LI A. B'AID IAı•I• Hl 1 
9 ulÇ A K'•'CIAIL lP 

Yti~~ I S AB A ll 

Bütün yurtta bir sağ -
lık haftası yapılmalıdır 

iLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
Her y emekt en aonra gUnde Uç defa muııtaxarnın 

d lıleı-l nlxl fırçalayı n ız. 

111 [*) 
Yazan: Dr. Fahri CAN 

V erernle mücadele mevzu.
unun benim çok c9ki bir 

derelim olduğunu söylemiştim .. 
Yalnız derdi düşUnmendn, onun
lu. hemdert ohnanın tabiidiı· ki 
kıymeti yoktur. Astl iş, derdin 
dermanını aram:ıktlr. Biz, he
kimlerin de san'atunız budur. 
On yıl evYel bu mevzu üzerin<.le 
yazı yazarken (lafla peynir ge
misinin yürfuniye~eğin:~') de dü
şünerek kısmen bir gazetede c;ı
ık:ın bir mektubumla. derdimi, 
o zamanın Sıhhat ve İçtimai 
::hlua,'enct Vekili olan bugilnıkü 
sayın Başvekilimize de açımı., 
ve kendilerinden iltifatlı ve u
mutlu karşılık almak 'bahtiyar
lığına ermiştim. Bu mektubuma 
şöylece başlamıştım : 

" ..... bu mektubumu size ya
zıyorum ve bunları size yazıyo
rum derken düşündüklerimin 
hakikat olduğunu göreceğime 
inanmaktan doğa.ı sevinçle 
benliğimin dolduğunu duyuyo
rum. Hügo bir esere yazdığı bh· 
mukaddimede yalan ve riyadan 
bahsedeııken "şafağın üstiine 
riya dökünüz. Güneşi söndii
rüfSilnüz ... demiş. Bundan da
ha güzel ifade e<lilomiyen sa.mi
ımiyete bağla.nan ve • ~vazua 
lüzum görmüyorum - ondan o
lan bir adam olduğııma inanma
nızı rioa. ederim. Bu bir kaç sa
lırlıık ist!Urnttan sonra, demek 
isterinn ıki siz bu memlekette he
kimlerin ve hekimliğin bir çok 
ideallerini gerçeık eden bir a
damsınız. Yorulmak ibllınen var
lığınıZln, memlcıket31 bir çok 
köşelerinde yarattığı eserler 
meyda.ndadır. İşte bunun için
dir ki (bunu size yazıyorum) 
derken işi olacakların duyduk
ları emniyet ve istirahati ruha 
malik bulunuyorum. Veremin 
memleketimi1..deki tahr;lbatını 
hepimizden iyi bilcnsiniz. Bunu 
korkunç manzarası ne çıpla:k 
Gtelimeler, ne ~üslü cümlelerle 

' ne tŞUlllzın bize arzcttiğj ve öğ-
rettiği ahval ve hatta ne de 
bahtsız ba.şımızda:n geçen ve 
geçmekte bulunan ac•ıkırla size 
söyleıneğe lüzum yok .. Memle
ket gençliğinin bu biaman düş
manına karşı bir Milli ~füca
dcle Seferberliği) \'e bir ( Dum
lupınar) taliyesi lazım.. Bu
günkü mücadelC'miz 336 nın be
n ~m de içinde bulunduğum çete 
mili;ademelerinden farkı yok. 
Şuna inanmak istyorum ki Dum
lupınar ordusunu doğuran o 
ba.cılangıçta - o zamanın dii.şma
nından daha korkunç olan - ve
remle mücadelemiz e.<j olsun ... ,, 

* Bu mektubumdaki teklif-
lerimden en başta olarak 

(Verem) yerine s1ğlık diyeı'ek 
"Sağlık haftası,, n<lan b:ıhsooe~ 
ceğim. 

Memleketıimizde "Çocuk haf
tası", "Tasar ruf ha.ftru:>ı., gllii 
haftalannuz vnr. Bwılar.ı bazı 

ileri garp meıınleketleriule oldu
ğu gibi bir de "Sağlık haftasL,, 
ilivesini d~cıünüyorum. 

Bu haftada ne olacak! Bu 
hafta içinde sillOOl!n larda - hat
ta meccanen • vereme, bundan 
•korunmağa ait filmler göstcri- 1 
lecek, radyoda. Halk.evlerinde, 
umumi salonlarda konferansl:ır 
verilecek, ga.:retelcrde yazılar 
yazılacak, vereme dair Rergiler 
cu;ılacak ve .. bu hafta i~ınde bü
tün posta ve telgıuı.f muamele -
lerindo - matbualar istisna edi·' 
lebilir - bütün nakil vasıtaları 
biletlerinde, istidalar<la, nöter
likler muamelelerinde, tapu işle
rinde ve buna ben7..er her şeyde 
bir sağlık pulu ıkullambcak. Ben 
o 1 .. aımanlar, posta ve telgraf ida
resinin 928 yılı ı:statistiğini 
tetkik etmiştim. Buna göre 
- matbular hariç - iç, dış, a<li 
taaütlü, telli, telsiz muhabere, 
muamele adedi 91.000.000 idi. 

Bunun bir haft.'tlığı 200.000 e 
ya:kındır. Bu mkn.m, şüphe yok 
ki bugiin çok artmış bııhınu
yordur. Bu hafuı ha..cıılatmın e
heınmiyeti hak1k.ında bir misal 
veriyorum: Fran.sadaki Verem
le Mücadele ~nli Komitesi her 
lkincite.Şrin ayında bir pul dağı
tır ve bu pullaruı birincisini 
Y..,ransa Sıhhiye Nazırı, Ciimhur 
reisine ta:kdim eder. 931 yılında 
bu puldan Verem Miica.ddc Ce
miyetinin elde Attif,ri hn.sılat 
yüz trıilyon frangı bulmu~tur. 
llk zamanlarda. (bu ne man::ı~m 
teşebbüs?) d"yenler olmuş. Bu 
haberi neşreden F'ıı \allHZ ga:.-.e
tesi bu ~tl kendileri mfınnsız 
olanlarla alay ediyorıhı. 

Biz de böyle bir hafta yap:u·
sak pek çok \'atan<la."?ın yar'!<ılı 
ciğerlerine dem1an bulmuş o
Jacağuruza şiiphe cclile.mez. 

* B en i~ \'e tÜtüne ele, Ve-
r m Mücadelesi hesabı

na, şimdiki Müdafaa Vergisi 
gibi, küçük bir zam ilavesini 
teklif etmi.5tı.m, ki şimdi bunu ı 
tekrar ediyorum \'e bu satlrları 
bunun için yazıyorum. Mesela 1 
ben rakıya yÜ7..dc on, bir Verom 
Mfü:adele hissesi korunru;ını, 20, 

----
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Küçük tasarruf 

hesapları 1942 
iKRAMiYE PLANI 

ı{ AS 1 
1941 İKRA hlYELERI 

1 1tdet 20-00 Liralık = 2000.-Lltll 
a ;) 1000 , __ aoo.o.-- ' 
2 > 7511 > ::- l'iOO.- / 

4 , 500 > = :!OC'O.- ' 
8 > 2;ı0 > t 

kuruştan fazla sigaraya 20 =- :! o 
al k b. ·1· · KEŞI DELER: > par· r 1r ı aveyi ıstiyorum. . _ 3. ull.-

İnhlı,~:ırlar İdaresinin 930 is- ~ Şubat, 4 Mayıs, 3 Agu~to", 2 kin t d 4000. ' 
35 > 10:1 , 
!iO > 1:0 , 

tati~t:~e göre, o yıl memlc- t~rin tarlhl('riııcl"' y.ıp lır. - COOO - ' -,,on , ~() ,. 
ketteki iQki ist.ihlfıl\i on iki mil- iiiııı••••ms=-mımm~mıımmmralcrdatr.,;r.ii:'i2Zl~m~~~.,.. 
yon kilodur. Bunun yiiz.<le onu
mın 1.200.000 lira tuttuğunu 
düşünmek kafidir. lki yüz on iki Maliye V ekaietiııclen : 
kuruşa aldığımız rakının lilTesi- 2/6/194 ı t.ıı ih 've 4057 nurnnrıılı " 11 un rr ucıbince ıhı ~cın.ı 
ne on kuruş fazla veılı-sek ne \'erilen \'e hasılrıtı tamamen Di·ı. b.ıkır \e Elfızıı: wt.ı_ oı 
olur? Gazinolarda rakuun litre-• aıın 1rak ve fran hudutlarımı k.ıd.ır •. pıl.•c-nı, demir yolunur. ı 

sini 8. 1 O, 12 lira.ya içiyoruz. Ve- t .. hsis edilf'CCk o1Jn ne 7 rıelirlı 1941 <•emir yolu ısul.r.ız.ının 20 ~CllL 
receğimiz bu küçük fark, ta- fo.-.ı meşrut beş mılyon l•ralık bırırıLı tcrtibiı c :ı.t t..ılm·ıllerın atı , ı 
hakta bıraktığımız me7.e kınn-ı 1~4 1 sab~hınd::ın 15/11/1011 nkş~'Ylı.ı::ı kıı<.l. r yapıluc •. ktır. 
tısıdır. Şunu da bilhassa. hatır- Tahvillt'r Mmiline muh·ın·cr olu, beht•ri 20, 500 ,e lOOO ı r:ı ı 
la.mak Uizımdır ki verem cann-ı kıymette bulik, 25 lık, 50 lıkt:r. 
varının zalim tırpamm bileyen . . Tahvillerin ihr:ıç !iyatı <;: 95 olıırrıK tc~bit cdılıni t"r, y:ıni 20 ı 
aımillerin başında içki v~ tütün uırlık tahvıl b«.:<!cLlc, 500 liralık tan\ ıl lıL'tlcli 475 v~ L!n Jır hk tııll 
gelir. İçki ve tütün kulln.ıınnla- bedeli de 950 lirndır. 

İşte daima koca Murat, tetik· 
tc olduğu için ben gözünden a
yırmnyordu. Hatta bir aralık 
Uıbakamı çıkarmak içm cllıni ce 
b'me attıı:'llll zaman onun elinin 
h, rt'kcte ~eldiğini gordüm. Der
hal kuşağııun içine soktuğu elin 
nei·eye gittih"İni gördüm. Kuşa.
ğ"ının içinde muhakkak tabanca

Meydana en evvel koca Murat 
cıkmışt.ı. füılın dev gibi bir adam 
dı. Peşinden Ynrırı geldi. On
dan sonra Adalı Hat ı.. Herge
leci, her nedense hu f'efer mev
dana mkmn.kf1 gcc kalmıştı. 

OK iL 1 T EiLla1p 

=================== ı~ __ A_s_k_e_r_h_.k __ ;ş_ı_e_rı_·_11 Pazar sohbeti -

nn h'Ç his.<>etıniyerek vert..'(:ak· Bu 1.ah'.I illcı· unııınıl 'e mülhak lıutçclcl'lc ıdarc ıılu:ır:n d:ılrr "' 1 

leri bu kiiçük fark, haberleri ol- csseselerre, vllfıyet hususi ld ırf'!eri ve llcledıyclcıcc yopıl t.ık mu ) 
madan kendileri için bir hayat mıınakasa ve ınukavelclrr<l<' temin ıt .,ı . it "e 'rnıiııece ,;nhlmış ,.c t 

sigortası olacak ve AllaJı gös-1 cak olan Milli emlak bedcllerıniıı te<.Jı~c ııdc bn,,ab:ış kabul olun• c•• 
tennesin, hastalanırsa. kendile- gibi t:ıhvil itfa bcdcllerı \ c faızlcrl tu 1 ıllc1111 tamamen itf.ıı:ınıı k:ıdnl' r 
riıı' barındıracak bir yatak, <lcrt turJU vergi 'c rüsu'lıdan muuf buhınJJ :ıkJ, 1 cıır. 

sı vardı. 
Ben, acele t.nh:ı.knnu cıkardım. 

Sıgaramı yaktun, çırak kahve 
getirdi, içtim. Ondan sonra. peh
livanı fazla merakta bıraluna
rnak icin uzaktan seslendim: 

- Pehlivan, beni tanıdın mı? 
O, eli ıkuşağının içinde ve mu

ha.klmk tabancBBlllda olduğu bn.l 
de: 

-Yo .. T~ınındım, ıd>e, nere-
den tanışıyoruz be! . 

Dedi. Ben de: 
- Hele, bir düşün .. Ama. çok 

ÔÜ.'llin!. On, oııbf'.ş sene evvelai
ne git .. 

Dedim .. Düşündü, taşındı: 
- Hayu·, hırtırlayamadım .. 
Dedikten sonra: 
-· .Af.:>e, sen Bulgar:&anlımı-

em ?. 
Dedi. Bende: 
- Evet!. 
DO"Ylnc:e: Neresin<lcn diye sor-

du. Ben de anlattım. Ve, ba.'3ını
dan g('ÇCO ıııaceı:ayı söyledim .. 
OHuh'Um yerden kalkarak elini 
t1p' fun Bilmozsiniz ne kadar 

Pehliv:: Jar sıraya dizildiler .. 
(Baş tarafı S üncO sayfada) Ca7.gır. e!? o gu; ucaktı. Kurnaz 

cazğır, pclılıvanların vll.Ziyetleri
ni biliyordu. Hcıgeleci ile Adalı mış, bunlara kili.50 heyetleri de 
Halili hic bir itiraza mahal bı- iştirak ettirilmiş, bunln.nn fayda 
rakmadan eş tuttu. Biiyük Ya- lan yaymak için mahallelerde i
şarln da Yarıcıyı eş verdi. Koca şe kariştirihnişti. 
Murat, ortada kalmıştı. IDm ni- Bunların hepsi devletin tayin 
hayct.P. kalırsa. nnunla güreşe- ettiğ\ bir (ağa) nın, bir (ıbaş) ın 
cekti. ernıinc verilmişti. Tulumba teş-

Yarıcı, itirnz etti: kilfı.tı da (ocak), !kilise), (ma-
- Olmaz böyle .. Kur·~ atma- halle) tulumbalan adile üç kıs-f 

lı.. ma ~rılmıştı. 
Yaııcının söylediği doğru idi. Teşkilat itibarile bu üç kısmın 1 

Koca, Murat, yonıhnadan güreş birbirinden farkları yoktu. Hep
vapacaktı. Bunun üzerine ağa- si miisavi hukuka sahipti. Hcp
lar, beyler Yancı Musta:fanın ginin bırer reisi vardı. Ve(kırba.ç) 
me"dana çıkıma..<ıını söylediler . taşımak ancak bunların hakkıy
Yanc.ı Mustafa ha.<ıta olduğunu dı. Reis hastalandığı, bir maze
ilcri sürdü. reti çıktığı zaman sandığı idare 

Nihayet, Yarıcıyı kandırdılar.. sinden uşak adı verilen ve 
Ve. soydular.. Yancı meydana için ikinci bir reic; daha vardı. 
çıktı. Onu da koca Mw·ada eş Bunlardan sonra, meratip silsi
verdiler .. Fakat, Yarıcı Musta- lesi şöyle idi: 
faıun hakikat.en keyfi yoktu. fs- ı - Fenerci 
temiye istcmiye. ağaların, bey- 2 - Borucu: 
lerin israrile meydana çıkmıştı. 3 - Gi>genci, (borucu muavi-
.. .:ıergeleci .. Adalı Halile diiştü- ni). 
gune memrumdu. Adalı da mem- 4 - Hortumcu. 
n~nd~. Hiç olmazsa miithiş has- Bunlar sandığa ycrlc5tirilcn 
mıle ılk hn.mlede yorulmadan makinenin işletilmesinden, icl re 
kozunu payln..,~caktı. aralarmda birbirlPriııi "omı ı -

(Soııu 1JCır) daş!" diye c:v~mm efrrıt da fınn

lstanbul Defterdarlığından: 
dib'lD nııklindPn mes'uldiiler. Fe
nerci, tulumbanın öniinde gMen, 
onlaı'ln tiı.birile ı fen<."'r <'ekt-n ı de
i;-ildir. :F'eneı cı, . ı. ık t • .. ('f
radının "Ağa<>ı" dır. 

Sandık f','ttyet basıt ve rı rta.tif 
d' Bir emme 

Emlnonü Yerli Aı. Ş. ılndcn: 
Pıyndc Tgm. Ali Rız.a oglu Meh

met Ziy' 321 (39513) 
Topçu As. Tgm. Ahmet TC\fik oğlu 

Hayrettin 316 (24014) 
P. As. Tgm. Süleyman oıılu Ahmet 

Cenap 312 (13386). 
Nakliye Tgm. Mansur oı::lu Az.iz 

328 (44977). 
Muhabere Tgm. Keıirn oglu Ta

ccdnın 32a (43547) 
Nakliye Tgm. Osman Nuri oğln 

Ah. Hulüsi 317 (31493) 
]"akliye Tgm. Asım oglu Şokir 319 

(39027) 
Acele ıiUbeye muracantlıırı lli'ııı olu

nur. 

lirdi. Sandığa dört sınk takılır
dı. Makinenin ( cartak) kısmı ile 
(tepelik) i, (deve) boynu dedik
leri hortum takılan ağız meydanı 
da bırakılır, su alıp veren haz- 1 

neler de gömiilürdü. 

* Bi.itün gayretıme rağmen, tu-
lumbacılar hakkındaki bildiklerı 
mi. gördüklerimi \'e işittiklerimi 
bir ya?.ıya sığdırınıak mümkiin o
lamadı. Bunun için, yazıyı bu
rada kesiyol'Um. Gelecek hafta, 
tulumbacı ocaklarındaki mahke
m ıı::..rdPn, maznunların muha.ke
mel ~rinden, (tomıı.ık), (kırbaç) 
cez<ı.larıııdan, eski tulumbn"ı re-• 
iEılerinden, kahvelerinden, san
dık kovalruna ve almacaJardan, 
ustuı palı, kamalı, mu. ... t.'llı kav
ğn.lardan, meşhur S('mtlerin tu
lıımb cı tak~'lllarmdnn babc:;cdc-

!erini sağaltacak bir müessese . Mczk(ır ~-ıh\illcr Tı~rkiyc Cumh ı yet 4\f(:- :ez, Turkiye 
bulmalarını temin edeceıktir. Zırnat, T.ürkıye İ:>, Emlak \'C Eytam, H l't, Turk Tıc;.ırct, Bdcdl) 
Bwıu daha güzel ve insani B.ınkalarılc Sumer ve Etıbaıık. tıııa ıntlnn tıl ... cngı gıbi digcr bank· 1 

bir zaviyeden göreb'liriz: İçen, sıtoslle de temın olumıbilir. C?643) 

eğlenen bir vatanda.'i. ciğeri yn- i\Jliif.ıiillillimln;l~':li!Di[D!Dailllill!E~lilti:~~Eli!!!llDm§mıı~lf!Jf!lı; 
ralı bir vatandaşa,, garson bah- /l'-
şişinden çok daha az bir yardı- TÜRKİYE CÜMHU ı·YETI. 
mı, bu zevk ve safasının Tann-

ya bir şükran borcu diye ver· z ı· A A T B A-N K A S } 
mekten çekinir mi? _ 

Banıa bazı '.ıktı&.1.di nazıı.ri) e
lerden bahsederek diskur c;e'ken
Ier oldu. Y..,:ı...1<:at ben amştırd rn 
ve anladım ki: Kızılay pulu ya
pışan günlerde ne nıuhabeı e a
zalmıştır. ne vesaiti naklıye yol
cusu tabii hudciınden dünniiş • 
tür. Gene s<wup öğrrn<lim ı: 
Müdafaa vergısi W' e edfühk -
ten sonra ne içki. ne tüt iin sar
fiyatı azalnıamıc;ıtır. 

Kaldı ki. biz bunların sarfiya
tının a.zalımunm değl, Tfu k 
milleti ni!fuR.umın coı,ahnasını 
dıişUneceğiz. 
Sayın Baı ı·<>1<ilımize o ,..,aman 

yazdığım g~bı ·• ... Bugı.ml.i' ö,.
nck 'l'iirkiyeyı yarat, n h:ı inci 
Dumlııpıııar b""İbi. genrlerirr.iLin 
cigeı ltı in' kcıııir ıı mı \•, füir-
m<ı:1<> i. 1 ı ık in<. nunı ıpıı. r:ı 

kt. V'. f \ (' emn \"f'{ le ~ i' l İiyiİ!l 
ka' u a< ' b'Ollıı.a in nıvorıı , H 
b.:rınc. I nur:h pımıra c lıı<ıtlı <l.ı 
üc yıl e ,.,.,1 m tndı~M ;:,'lbı bı.n. 
ela fiv.H·e n.ınt\'ur ... İıı ı 
ve r, ı ı~ b'z:n <l r, biz l<•dır 
--~--

( ) lkind ~ :ı.zı G 11.in İl 1 
talihli n " ı.umnl.t in1 ı•,. .. r, , 1 1 _ 

KUrtJ\uş tarıhl: 1888. - Serm~yeı.;i: 100.01. :>.000 '!'ürk Ura.s:ı.. Şube ' ' 
/.fans adedi. 2Ctı 

Zlrat ve Tleıırf t0er ne"ı banka tn11.ımel elorl. 

Para tılrlktlr.ınlere 2880C lira ıkr~mlre ve r!vor. 

Ziraat Bı!nkasında Jrumba:-ab ve ınbıırsız ı:ısanut besabların~ll etı 
aı 50 lırası bulu'1anlara senede 4 defa tcitllecek kur' a U. aealtl~ , 
pltlmı !'fire" ikrıımiye da!ıt~cıcaktır ' 

4 aded 1.000 1. l ralık 4.000 Llrıı 1100 adeô riO Llraıık fl,000 Lir• 
4 • 500 lf z.ooo .> 120 lf 40 • 4.800 • 

4 :ıt 25C » 1.000 ~ 1 HIO :t 21> • 1.200 • 
40 » 100 • 4.000 ,, 

D 1 K KAT: Hesaplarındaki J)<l!'nlar bir sc.'lc içinde 50 llrnd:ın ~ııl! 
di1Ş'"'lly1:r-h.re ikramiye çıktıtı bkdlrdc % 20 fazlaı:i:rlo veriJecektit"• 

Jiur'nlar st>ncdc dört defa 111\lnrt, 11Ilıızir.Jı,11 Jcy• 

'l' 11 Uirincil.anuu ıarihl~rinde çekilecektir. 

o 


