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dJ' taydedilen ilk 
J ~ muvaffakıyetsizlik 
~-

ı A lnıan ırdularının tek bir 
~Cidise iıı: sarsılacak/arına 
ilıNmal tMrileme:z. Alman 
Qs;kerleri :.1ine büyrik bir 
ledakiirlık!&ı çarpışmakta 
devanı cdet:lıklerdir. Sarsı
lan şey, Alman silahları· 
etrnf ındaki efsane ve men
kıbedir. R uslar Almanları 
ıeri atmak kahil olduğunu 
8Örmüşler ve bunu öğr1:1ı
nıişlerdir. Rusla • gibı büıün 
dünya da bu ha;cikafı sey. 

1 

bunların sonunda, Moskavarun 
sukutu haberinin gedkmesile U
zillcn 'c hayal suKutlnrına uğ
rayan Alman milletine Rostofon 
Ruslar tarafından geri alındığı 
itiraf edilirse omm ruhunda hu
sule gelecek rıdığrıı şiddc·ti p~k 
kolay tahmin edilebilir. Jlk Al
man muv.ıffakiyetsizliği öyıe 
ı1sikolojik bir da . .kiknda vukua 
gcli~ or ki buna t.alın.mmiıl ede
bilmek için Alman milletinin 
haiz olduğu meziyetlere malik 
olmak icap eder. Ruslar cenup
ta taaı·ruz ediyorlar, Rostofu 
geri alıyorlar; şimalde, Lcniıı
graoa -tanrruz ediyor lnr, ulak 
tefolt mu\·uffah:iyetler kazanıyor• 
lar. Merkezde de hiicumlaı·d:ın 
geri kalmayorlar. Bunlar şüphc- 1 siz ki mevzii mııvaffakiyctler
clir, biitiin bu harek.:Uer ihtimul' 
ki netice ü1.erinde kat'i bir tesir 

İngilte~e; Suriye r]llDDIDllD•DllDIHııı•mnmınıı••mmmııınım•:•••• mlJ~, 'l Libya da ~ 
veLubnana EB k•ı• b t 1 il ı : 

tam istiklal 1 8ŞVe 1 10 ey ana l 1 ln.oılız. kıtal~rı ~Uo ~ 
veriyor 1 ·. . . - . . 1 Sırenaık sabıUerıne ~ 

• . "Koca hır mılletın sırtından geçınmeğe ve hır anda d 1 
Vaşıngton. bu k!'- 1 zengin olmak için on~n parasını çalmaya çalışanlara i Var 1 ar 
ra~ı tasvıb ettı .. et asla müsaamha göstermiyeceg ... iz § -o-
Vaşıngton, 30 (n..a.) - Dun§! ~ ·----. 

akşam hariciye nezareti tarafın- c::a .Adana, (Hu.'iusi .Muhabiritniwen)- Mer· halkımızın ihtikarla miic-adele isinde hükfırne- ~ Alman zırhlı tümeni 
i.lan neşredilen bir beyannamede c sinde istirahat etmekte olan Ba.wekilimiz tin,ize yar<iım etmesjni Uenıis ve bilhası;a de- 5§ kumandanı olan bir 
Amerika hüküıncUeri İngiltere- Doi<tor .!1cfik Saydam'ın fiehrimizi ziyaret et· miştir ki: ~ . . . 
nin Suriye ve Lübnana tam bir == .. B . . . k 1 k =: general esır edıldı 
istiklfil \•ermek hususllnclnki ta.- = tiğl•lİ kıı,aca bildirmiştim. - unun ı<'ın ~·ı-nı anıın ar çı araca- § ı ·--· __ _ 
S3\'\'Uıı.ınu tam:unilc tas\•ip ey!e ;;; :-;ayın Başvekilimiz şehrimizi ziyar~tll·ri ğv .. lcap ederse ihtıı;as mahk~mclt>ri gibi yal- ::;:: 1 A f 1 h - z 
diğini hilclirmistir. §) esnasında Adana Parti binasında Partililer nız bu i!}le alfı.ltadaı olacak mahkemeler kura- ~ 1 man arın enu 

Beyannamede §öyle denilmek ·~ ve haJ;o kabul ederek kendilerile uwn nıiiddct cağız ve işin önüne geçmek için ne lıizımsa ya- e: mevzilerini terket-
tc-dir: • --· konuı;muştur. Başvekilimiz bilhassa ı;iftçilE>J"iıı yapacağız. Çünkü ko a bir milletin sırtından § d•kl • h b 

"Amerikan hiikumcti ve halkı - .., · . - . . . 5 me ı e ri a er 
~u . L"b h lk tah'" ihtiynçları ile .mcşğlıl olmuş. ve Ziraat •banka...q} g. çınıııege ve bir anda ?..engın olmak ıçın onun e:s • rıye ve u nan a mm ıı = . . . . . . .. = 
ve meşnı emellerine karşı dai- ~ tarafın~an çıftc;..ıye venlen. kıeclının fozlala - p~rasını. çalm_~ga çalışanlaıa asla mus~1alın ~ 
mn sempati göstcrmiş!erdir. Hu = tmlacagını ve bankn tarafından alınnn fmz gostermıyecegız. Hnlkınuzın, açmış oldugıımm;& 1 
itibarin Ameri~a hiikfım~ti .ba~- E!ll miktv:ının fazla olduğuna kendileıinin de kani bu mi.icdelede bize yardım etmesi lazımdır ve ~ 
lıcn~ı pek tabıi olarak ıstık!al 1 bulunduklarını ,kay<lctnıiljLir. Ba~·ekHimiz şarttır." = 
olan bu emellerin tnhakkukuna - -== 
:ı:~~~e h~~rşı\~~!~ta:;;~~ait bit' ı "1ı9nınıııun ınıumm OllllilllUmınnım nııınıımınılllllllllBMIUIElllBHIJllllllHIHllRIWllllHHlllillllDlllllllOllllllHllillllftlınlllllilHlDWllllillliwl 

veriliyor 
mıhfre, 30 (a.a.) - Ortaşarlı: 

Britnnya umumi karargahıma 

tebliği: 

Tobı uk miida.fileriyle temasta 
bulunan kuvvetforimiz arasında-

retmiştir. 
yapmayacaklardır. ft'akat şurası - ------------------------:--------
sabit oluyor ki Rus oı'Clularmın 1 

malıvolnrnk artık ellisini geçmiş 
insanlaı ın döğüşti.ikleı i, Rusla-ı 
rııı malzemesiz kaldıkları yolun
daki s(izler tamamen propagan· 
da malıdır. Ruslar ilk zaman
larda olduğu kadar fe<lakfırlık· j 
la harp ediyorlar VC' vatanl~rıııt • 
müdafaaya çabşıyodar. Alman 1 
km•\•ctlcrınde ise bir yıpranma, I 
bir km.,.·ettcn diişme eseri his<:o
lunmnğa başlayor. Eğel" Ros of 
ş~hri Almnn hududunda -olan: idi, I 
ve beş ay evvel Alınanlar tar.ı.- l 
fınuan znptcdilsc idi bt:ş on p:iin ı 
ooııı-a Ruslar tarafında.1 geri a
lınamazdı. Muh.treb nin uzamaı:;ı 
dır ki böyle bir gerilemeyi nuim

ki mu\•asalanın iyiieştirihnesi i
çin diln sabahki geçici sükunet-

~ uslar Rostofu geri a h.lı
~ lar. Biraz C\'Vel Alman· 

tar uzun fcdakfı.rlıklardan 
\'e zahmetlerden sonra burasını 
~pta muvaffak oldukh .. rı zaman 
büyUk b;r sevinç duyn.uşlar \'e 1 
ele geçirdikleri ganime1 !eri saya 1 
llaya bitirememişlerdi. Şimdi 
nuslann tekrar Rostofa girme· 
!erinin Almanlar için f>t>k esef 
etlılccck bir vak'a teşkil etti~ini 
taptı münn.sebctilc kcndılcri tn· 
l'afından gösterilmiş olnn mem· 
tıtıniyet en istidlal etmek p ... k 
ltbiidir. 

RUSLAR -
BİLDiRiYOR ~ ·--------· 

.) 

YAROSLA\I 

Rusların Rostof muharebe
einde galip gelmeleri 'a.rbin taııı 
Yirmi üçilncü haftası sonunda J 
\'ukua geliyor. Hntırlarda oldu
ğu Uzere, bundan iki ay evvel <lt~ 
l<uhrer irad ettiği mutantan hir 

kün kılmıştır. 

Moskovaya 
49tümen 
saldırıyor 

r a 1rat dü~man 
burayı asla 

göremiyecek tir 
Alnı. n ordularının böyle tc.k -o--

bir hadise ile saı sılacakJarınu 5 • f ı d 
ilı lıthnal verilemt:z. Alman RS· ı 1 va s o p o a . 
kerleri yine büyük bir şeenat ve 
re<.1akfirhk ile ~arpışına.kta de· Mı)~dafaaya do11aıı
vam cdeceklrı dir. Sarsıln.n f;ey 
Alınan silabl~'.l e~'Ufındu.ki cf· 11UJ da fŞ İriİk effl 
s: ne ve tııe~kıbHlır. Hu~lar Al- MoskO\·a, 30 (a.n.} _ Öğle 
manhm .. 1!,e~ı atmnk kabıl .. ol<lu· ÜU'ri ne r dilen Sovyet t.e"u:ıği: M-06kova. c:h"U.rımla Alman ileri 

o 
IV'°' NOVO 

VM.OIHI~ 

han.~ui s~r harita 

t ıtlukta Rusları mahvedecek son 
darbenin haşlamış olduğıınu hn
ber venni§lt. Bugünkü \•aziyet 
ka~ısıncla FUhrcr·n ıkmcı d!' ·1 
~lnra.k tahminlerinde hatn etti
~:ni kabul etmekten b:tşkn bir 
Çare kalmamıştır. Biiler içi.n 
lı'ithreıfo ynnhş h ap yUrfümc· 
fiinde hayret edilecek hiç bir 
fevknlfıd lik yoktur. Bundan do· 
layı Ji'Ubreriıı meziyetlerir.d ıı 
hir şey eksilmez v Alman ordu- ı 
5>ıuiun şerefine d halel g Jmez. 
CüııkU ine. nlnr hala et.mı •:e 
tnnhkfımdurl· t", ordulat d'I ı iı· 
harp e nasında her muharcbt yı 
kaznnmayıı.bilir1 r. lngilizlcr hnr 
bin başlangı<'mdan b ri vaziy~t
lerinin zorluğunu hiç sakl ... mn
dılnr ve acı darbeler" uğraöık<'a, 
bunların daha acılarına intizar 
~1ilcbileceğiııt . oyledilcr. Bun
dan dolayı lngili?. h\ikfımetinın 

ğ\. ıu gt~rmw l~r ve. b~n~ 2ğre.ı.1- 20 Sont.eı:ırin g cesi, hl •un- j 
mı,Icıdır. Ru~.nr f'lbı blitu~ d~m mız bütün c }Jhelerde a ula 1 • • 1 
ytı. ~~bu lınkıka~ı 8 yıetmıst•r. çarpışmışlardır, Birl aç t uı ev-ı ----,•·HARP VAZIYETJ--

1
----

l gılız kuv,·ctlerı de şimali Af~ vel kıtalarıınız anudane muha-
1 111.acla ~e~lıur _ ~!rlllı Aln,a.n rebclerclen sonra Tik\oin ~ehriru 

~~~'~ğtg~nıır:~~~p :e~ı~~::ı tcr~:!sn:::!~~:·~rru~eden Cephelere bakarken ıwk ?,ayıflıyarnkbr. İşte Rostt'ıf tümenler 

~:~~~'~ı~~~fa:1~~~~f~"r~u~~ı;: da~~~~ ~~2sı~~\~~n"bı~~~~ • • • 
Cukıycts zhk. Acaba ilk ve s~1:; 1 eden tümcnlerın sayısı 4:9 oldu- • 
~~· Y0.ksa R:!·kası geıc:cek ~~ · ğunu tasrih etmektedir. K~t'A muvaffakıyet ·n Sonba har gün 
B?yle bır sunlın sorulnbıl~nesıdır J\.t\'1n geııcral ~ 1 1 • 
kı Rusl~.n~ R?slofu g~rı alm~- :Mosko\•a, 30 (a.a.) - Prav· le rin e d e müye sse r olamadığını gÖ-
lnrına buyuk bır mana ıznre ecıı- aa ~azctcsı. kıt.aıaıı hezimete rüyoruz. Bu va ziyet karıısında bare-
yor. uğrayan general Vo;ı Klcist'in 

Taganrogdan Mariumola kaçtı- katın kışın d a devam edeceği 
fJfr<'f ve itibaımclan hi<' bir f'Y r ' 
~ksilmedi ve İngiliz milletinin ı;" • B k •ı • 
nıanevi kuvv<>ti hic snısılm•1dı. l. ın aşve l l 
ni); kis karşı!. ~ıhın muvuffakı· ı . 
Y~tsi~ıkler gayrı tin ve feda- d ig 0 r k l : 
lt,ırhgın aıtırılması lıususunıla 
bir kn.mı:ı hi:ı:mctini gC.i ... di.i. Onun 
için, Rostof'un U>krar Rusla.
ı-ın eline .geı;:m<'sini Almnnlar 
Jçin ko.t'i bir felaket ve bir ınağ
)(\hiyet başlangıcı tc·llLld i etmrk 
pek manasız ohca!"!tnı ilfıve , t- ı 
:rnek isteriz. 

Yalnız, Almanyanın bir Nns
;.vonal So~·alizm Almanya91 .-,ı. 

"Fin andiya .istik
laUne karşı has
sastır, onu·dair.na 

kor yacaktıır,, 

duğunu ve şimdiye kadar ınıilh· Mannerhaym·ın beyannames· 
laı1nın etrafında insanlık iil!tüıı-
de efsaneli bir menkibe yara.tına Hclı;inki, 30 (a.a.)- D.N.B. 
ğa ve bu menltibeyi biç lckPl:\•Z Maıe~al Maıınrrh 'm, şu 
idame etmcı!e cok ehemmiyet 1 mealde bir lıeyaıuıamc n~5ret· 
vermifi bulunduğunu gözden ka- mistir: 
çıramo.yız; i i bu bakımdan mu· • ~'ınlandiyalılar, bu ikinci 
lıaltemc etmek lfızım geleceğini I harb, size c·elıren kabul ettiril· 
unutamayız. diği zaman vatnnm ölüm tch· 

Peygamberler sık sık hnln e- ı likcsine mal'UZ bulunduğunu 
demezler. Biz alelade fi'ınilcr için ghnneycn kimseler vardı. Fa· 
pek tabıi olan yanlış hesapların kat, dii§maııın sayı üstlinlliğü· 
ınes'uliyeti her şeye kadir ve ne güveneıck sayısız alaylar 
kuvvetli peygamb~rleri çok sar- 1-opladı~'lnı ve muazzam hazır-
8al'. Alman milletinin Führer'e hklar yaptığım, işte kcn<li göz.. 
karşı beslediği hudutsuz itimad, terinizle gördünüz. rı;ğer onun 
tnm ve mutlak iman bu Rus bize esaslı surette hücum et-
harb' d k t' b' · t"h mcsine meydan vermiş olsa 

ın e ço çe 10 ıı· "° ı an 1 idik, ~l.nlrında biterdi. Ordu
geçn lyor. Al-nan orduları şark nuzla iftihar ediniz. Dli§maw 
ecphesinde nasıl cesur ve oenga- ı sizi mnğlCıp etmek i"iıı elinde 
ver bir dllşman ile adım adım 1 !ıl 
pençeleşiyorlarsa dahili Alman mevcut vasıtalardan malıı'1m 
ııepbesinda de Alman milletinin etmek Uz.eresiniz." 
ttimad ve imanı tereddüt ve şUp Mareşal Hanoe.rhcim'Ja 
b <> denil~n ifritlerin zehirleıile beya.noaınooi 
marsılmamak için ayni derecede Helsinki, 30 (a.a.) - Fin-
tcrcddUt ve ıztıraplı bir mUca.- landa başvekili M. Rangell, 
<1elcye dalmıştır. dün F.inlanda siyasetine dair 

Rus harbinin pek kısa slireceği bir nutuk söylemiş vo ezcilmlo 
2<>ylendi; ilk ır.nferlcr radyolarda demiştir ki: ı 
ttampet scslerile bir şc.ıılik halin "Moskovanın tuttuğu yol, 
do ilfm edildi, Arkasından, or- Rıınya ile normal mUnasebet· 
~luların çevrilmesi, imha edilme· ler idamesinin imkfiHzlığını bi-
li! 1 U.:rleri geldi. Sayısız gani- ze gföterdiği içindiı ki, I• ul n· 
ıln<>tl ·r alındı, tnrı klar ve tnyya- da bu imknnsızlığı i1.al3 etmek 
l'l'ler parçalandı ve nihayet kc.t'i iizere mücadele ediyor. 
ir.ıh d rb i rnUjdelendi. Bütün ._ __ ..,<s_o .. ",,.".'_,ay .... f.a ""'a""ı~at ... u~ ~e) 

ğını bildirmektedir. ( 1 
Pravada, üç gün devam eden an a,ı ıyor 

Rostof muharcbeı;inde 5.000 Al- Yazan : 
~~ın ötdügtinu ta:.rid etmekte- 1 tmekH Ge ıera ı Kemal Koçer 1---

Pr.ı' danın yazısı 
Moskovn, 30 la.a.) - Prav

da gazetesi bugiin yazıyor: :Mos
kovanın kapıları, Alman mii"" • 
tevlileı·e karşı icr.b ettigı şekilde 
kapahdır. Düşman, Mosko\•ayı 
asla giiremiyecektir. 

Pn:l.\·da, enup ccphcsind1::n 
bahsedc·rek şu şozii ila\'e ediyor: 

"Ve düşman. petrolümiizii as
la alamıyacaktır." 

Sivactopol<la 
Moskm n, 30 (a.n.) - M')S· 

kova radyosu Rusların Siv.LSto· 
polu şiddetle mtidnf na ettikleri
ni bildirmektedir. Dün akRı ,.,a 
Karadeniz f ılosu mlidnf naye i~ 
tirak etmiş ve Sovyct Jutalan 
Sivastoool ci\'anndfL geniş ve 
kalabalık bir bölgeyi işgal etmiş 
lerdir. 

Stnlin'in mesajı 
Moskova, 30 (a.a.) - Stalin 

dün mareşal Timoçcnko'ya ve 
cenup cenhesi kumnndnm gene

(Sonu sayfa 8 ıOtun 8 de) 

D oğuda taarruzun nsıl hc- ı 

defini Moskova. teşkil et· ~ 
mektcdir. Bunun sebebi: j 

A) Moskova, Rus mukaveme
tinde en büyük önemi hai1..dir. 
Moskova elden giderse, Rus oı -
dusu, en mühim bir destekten, 
kaynaktan, bannaktant kızıl 
mezheb de kutsal mabedinden 
uzaklaşmış,. teltif' si artık Çok 
güç iru:an, malzeme ve hayat 
mcnbaıııdan mnbrum kalmış o· 
lur, 

B) Moskovnnın tahribine va
Vit kalsa da, fatih, gene sı~-ına· 
cak yuva bulacaktır, 1 

C) Muhtelif muharebe mıntn
kalarıııa. uzanan hutlaı·, Mosko
vadan geçer, bu mıntakalnnn 
h:ıv;ıt.ıyetinde bu kalbin tesırı bal 
rizdir. 

D) Biitiin bunların fevkinclc 
Moskovanın siyasi, il tisadi ver 
içtimai ehemmiyeti barizdir. ı 

Rus ordusnnun Moskovn ön 
lerindc ver<'liğı meydaıı muharc 
helenndc muvnffakiyetsizliğc ıı 
raması, bu payitahtın artık su
kuta. mahkum bulunduğu knn_a 
atim uyandııınıştı; hadi 11cr. 
bugun kadar bu kanaati te~ ı 
~tnıc6i. Zira: 

AJ Moskova miist.ahk mdir, 
B) Ruslar, genden, hattfı u 

zak doğudan getırdiklcrl birlik 
Jerle garnizonu tak,•ivc ettiler. 

C> Ha11n, müdafilere gtiler yu. 
zünü göstcnn :te il>wladı, 

Ol foskova düşUnec, mUd:ı· 
faa nmıi kırılır ve bütün Umit· 
ler sönebilir. 

O şeb0ple, Sovyet ordusu, Mos 
kovada bir "Madrit., yaşatmnk 
azmindedir ve inanının sarsılnuı 
yacağından emindir. 

Alman ordusu, Moskovnyı 
cepheden: kısmen de şimal v~ 
cenuptan sıkıt}bnnakta ve heı 

(Sonu aayfa 4 sütun S de) 

A K RADA 
İngiliz takımı, dün Harp Okulu 
·ıe yaptığı maçı 5 - 2 kazandı 
Ankara. 30(1Iu.c;usi Muhabiri· ı ta.rafından büyült bir nlfilc ıle 1 

miz bıldiriyor ) - Bur!lln takip edildi. Oyunun bi ne, dev 
(dün) rn M yıs stadında. tiı~- re&i H rbi clılcnn h !dmiyetl 

1 

1iz takımilc Harp okıJu tnhJLıl altm a g eti. Lı ;u ncı h 
kartoılJJJt.ı. Maç tribünleri hınca rı vası ılc y ' ı anınlır C· 
hın dolduran ıbınlcrce meraklı neri'k lfarb mın gny-

retli oyunile tehlikeli olmc.ktan 
U7.altl:ı..,tırıldı. Mı:ıfır kaleyi sık, 
sık şlitile ılk sayıla.nnn Jcavu tu
lar. D vro 1-0 mısafir Uı.ln. n 
m ;;.h.u y tile biW. ı 

(Sonu anyfa 2 s:.ıtun 7 de) 

~ ALMANLAR 
==ı BiLDİR İYOR 

Voroşilovgrad 
tamamen 
kuşatıldı 

Kırımda kat'i ha
rekat başlamış 

bulunuyor 

Sıvastopolda 
Mlldıt/1111 hatları 
yarılarak delindi 

Führerin umumi knrargfıhı, 
80 (a a.) - Alman orduları baş 
kumandanlığının tebliği: 
Dü~mnnın dün de tekrar etti

ği kütle halinde hiicumlnrııın j 
kr.rşı kendilerini mlldafnn eden 1 
.Alman kıtafoı·ı ha"a lmV\'etleı i- 1 
nin yardımı ile düşmanı Rostof ı 
civllrındn ve Donctz'in dir~ 'k 
te kil ottiği noktada. yeniden 
pel<· ağır zayiata uğratmı lat•dır. 
T n.nMgun şark kısmında ınu
h n>be tayyarelerimiz bir benzin 
deposunda )'angın çıkarmışlar -
dn. Mo.~kova bölgesınde piyade 
t §killcnle ?.n·hlı te klller tnt'll· 
fo•dan } apılan taaruz mıivaffn
kiyeU devam etmektedir. 

C<>phenin cenup ~c merk z ke
shnınde demırvolu tesisleri!" 
hava meydnnlanna y niden mü
essir hava hücumları yapılmış -
tır. 

(Sonu nyfa 3 ıUtun 6 da) 

ten taınamiyle istifade edilmiıt
tir. Bunu müteakip <lün öğl den 
sonra yeniden şiddetli bir mu
hn ı·ebc gdişmeğc başlamıştır. 

İki Alman Y.ırhlı tümenindeki 
tankların geri kalanı ve bunlara 
yardım eden 1 talyan zırhlı tü
meni Sidi-Rezak ile Birel Hamid 
etrafında.ki bölgede Britanya ve 
Yeni Zelanda kıtalan tarafından 
işgnl \'C müdafaa edilE.!l. yerler 
ar.usıııdaıı batı istika.mcünd• 
bir yol açmak için yeni bir te
sebbüstc buluıımu.'ll:ırsaJa Bri-
l.aııya r.ı11hlı km'\·ctle>ri :Alman 
sol cenahına karşı bir hücum 
vapmışlar ve bundan •;ı nra mu
hnrebc vemden durgun bir hale 
gclniiştir. Gl'<'e muh ırebc şid
detle devam c tmcktcdir. 
Harekatın ~imdiki safhasında 

alınan esirler arasında 21 nci 
Almıı.n ZJrblı tümeni kumanda· 
nı olan bir general dığer altı 
s.ıbay ve 600 Alman askeri bu 
lunmakt: dır. 

Esns meydan muharel>e:>i ce
re..,:ın ettiği sn ada Britru1ya 
molörlü de\Ti:y eleri Agednbın i
le Bingazi arasında Sirennik Ra· 
hılinc varmışlardır. Düşmanın 
motörlü tahşit vasıtaları tahrip 
edilmiştir . 

~'ohnık önlerir 

ı.ondra, 30 (n.a.) - - • t-
ten beri Hiııdliler, Tobruı. un 
garbındn Alman tanklnrile mü· 
cadele etmektedirler. Almanlar 
tarafından bombardım3n edil 
mckt~ olan Hindlileı J:ıJdcletle 
\'e gôrülml'miş bir şiddetle düş. 
:nıaıı mcvzileıine hücum ctmek
tedırle)'. İngiliz toplarının müt
hiş mnnin ateşinin himayooind • 
çarpı~an bu kıtalar düşn.an ncv 
zilN ıne girrniı;;ler ise de mu){"'.ı. 
vemete de,·am eden Almaı.la.ı 
hcnW. me,·zilerini terkctmemiş 
lerdir. 

{Sonu sayfa 3 ıUtun ı; de) 

FIK AliE. =
MÜSf ahsile can kurban 

!i9.>. ütün tarih boywıca dik- milirt.nhsil de candır, sevgi iz 
l.g) kat ediniz, eu Uç harp yılı tik, yardımsı7Jık bôı iınce sevkı kı 
içind mıistchlikin dür;ıtüğü zor- nlır. MU. t:.al~sil ayni ?.amanda b:ı 
luğun bir eşini gii!r bulursunuz. bacandır ,snguıı solunu JX'k eh; ıi • 

~u S(>ierki müstehlik, cskiE? g:ı-ı meyebilir de. Me~ela (bu yıl yal
bı, ulu orta. da hareket etmıyor. ııız kendi evim için i!.>tihsal c· 
Elinden gelen bütün tedbirlt•ri deceğim} deyiverim1i? Oeyiv .. '
alıyor. Ne çar<: ki ~a ~iç bula-

1 
rir, hiç şiiphemiz olmasın. 

mıy~.r, ya ?'elın yetış~~yor. . Hükfımet hangi bölgclercle 
. Mustahsıl alnının ~iltıln tennl makinclerile, mütehassıslarilc 

d.okmCS(', bılegmı? ~utwı. kuvve- müstahsile yardım ediyorsa göz. 
tini harcamasa, ıstihsalıııi ço- 1 · 1 .. ·· 
ğaltmak için her ~areye baş vur- erıfl? e goruyo~m. !' ~Jg lerın 
masa müstehlikin hali nice o- şevkıne, gayrehne ölçU bulun • 
Jur? Dumandır alimallah. Onwı muyor. 
içın müstahsile can kurban! l.füst;nhsil. için bu fırsat biıı 

lfustehlikin birinci vu.ifesi Yb!ldaıbır geJd. ~·· ~~ olkur, bi~.yılda 
m"-"-~-:c_• .. •. ır o sun ışımı1J sı ıp mustah-

.._l.4UUl.Uınln omnıne ve gayre- T ·· ·· .. · ·· 
tine haY1r duadır. Hemen Tnnrı sı'" yuzunu ifilldurmeğe <;alı • 
başımızdan, velinimetimiz müs· lım. Bir daha dünya harbi ola
ta.hsil efendimizi eksik etmesin. I cak dn ywnurbtsını kırk parn , 

Miistehlik, miistahsili tutmak, fazlaya satacak. Ben tek ferd O· 

korumak, desteklemek mecburi-ı 13rak Uç yıldan beri hr..ddiı -.ce, 
yctindcdir. Mulıtekirc cep dolu- bu fırsa.t. .va.zif~ı yn- > 
su pnra kaptıracağımıza, varsın pıyorum: bırıncı el milstahflilden 
milstahsilin malına y..i c> n ne alın~am istediği fiyatı veri
on beş :fazla veı elim. Ru fazlayı .} oı unı, gık d ı) o!'llnı. <.-0k de
h~rlıangi tir dar d~lın y .a.- fa J tütün bnh~ışı , e ıv'>ntlll 
pı ak .,-:oğuınsamrun zs r .

1 

N • 1 ger iş da uamnam ki bol 
ta ·ı 'f: raz. n e f c ~ d h~ is~!! dc.n \ ..ı.& g1...._cı...dı di) e 
alnıı oltıı . l{UVYE'ti, .. vki ık l u. t h LUl 1 •• 
b .clıı.n do fi' fi 1r A t 
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Dlikkfuı sahibi Blman ismin

Cle hakikaten cömert vo ıiyilık 
yapmayı seven bir zattı: Tam 
ma.nasilo bir serseri olan Veli
din selamını aldı. Sonra ona yer 
gösterdi. 

Velit, gösterilen ~ere edelJle 
oturdu. 

- Ben de bu wırt.ıa dünyanın 
öbür ucuna giderim. 

Hiı.man, Mısıra gitmeyi çok -
tan beri kafasına koymuştu • 
Fnkat kendisine arkadaşlık e
debil biri.sini bul amışt.ı. 
Velit, bu i~ için biçilmiş kaftan
dı. Daima emretmek isteyen bir 
adanı, elbette her işte muvaf -
fak olurdu. O günden itibaren 
malını, mülkUnU saUp paraya 
{evirmeğe başladı. Çünkü bir da.· 
ha f erhase dönmek niyetinde I 
değildi. 

1 

HBmı.n, adeta insan sarrafı 
idi. Velidin çok a.rık guz ııte 
sllratle yUkselmeğe müsait bir I 
delikanlı olduj';'llnU ilk bakışta 
anladı: 1 

- Hoş geldin babayeğit! nt!· ı 
reli in, nereden gelip nereye gi
diybrsun? 

Diye sordu. Velit, komışma
nm uzun süreceğini dü§ünerek: 

- Kamun aç, dedl. Evvela 
bir pa~ yiyecek ikram et; son 
ra istediğini sor! 

Hfı.man, derhal ekmek ve yo-
mek getirdi. Giinlerden beri ağ
zına lokma girmiycn zavallı de
li.kanlı. büyUk bir iş.taba ile ltar
nını doyurdu. Yemeğin üzerine 
de koca bir taş ayran içti. 

ilim n, tekrar sordu: 1 
- Şimdi söyle bakayım! ne

reden ~lip nereye gidiyorsun~·' 
Velit, kısaca cevap verecegı 

yerde uzun uzadıya macerasuıı 
anlattı. Haman, alaka ile dinle
di. Bu :ıçık göz delikanlıyı hi
mayesi aUına almayı dUşllndü. 
Bu suretle onun zekiı.sından is
tifade edebilirdi: 

- Ben. dedi, hali vakti yerin
de bir adamını. falımı, mülkU
mü satıp Mısıra. gitmek niye -
tindeyim. istersen beraber gi
delim! 

Velit bin Mus' p, gözlerini 
eevinçlc parlattı: 

- Mısıra gideceksin ha.! ora-
da ne yapacaksın? 

- Ticaret! 
- Ben ne ya.pacaağım? 
- Sen de benim ortağım ola-

caksın. Sermaye benden, çalış
mak ikimizden ... 

- Emir kimden'? 
- Ne cmrl? 
·-Yani sen mi bana em~c

ceksin, ben mi sana emredeee
fim. 

- İkimizde birbirimbe emre
deriz. 

- İyi ama, ben emir altına 
giremem. 

- Öyle ise daima sen emre
dersin. 

Hfunan, üç dört gün zarfında 
nesi var, nesi yok hepsini sattı. 
Dört deve ve bazı yol eşynsı s..ı.
tın aldı. Arkadaşı Velit bin Mus
ap't giyindirip kuşandırmayı c!a 
ihmal etmedi. 

tki arkadaş, bir sabah erken
den yol çıkblar. Yolda ı-zım 
olacak herşeyi vaktilc tedarık 
ettikleri için hiç sıkıntı çekme- ! 
den, birgün Mısır toprağına. a· 
yak bastılar. · 

Şehir dışında boş bir arnzi 
vardı. Vellt, içindelri stiprüntü
lcrden. pisliklerden bu arazinın 
sahipsiz olduğuna hükmetti. Ar
kadaşına: 

- Bana bak, dedi. Bu arazi 
sahipsizdir. Eğer sahipsiz olma
saydı. Böyle perişan bırakıl - ı 
mazdı. 

llama.."1, arka~aşının maksad-
aını anla.mıyara.k omuz silkti: 

- Bımdan bize ne? 
- Ne dem k bi ne? 
- Öyle ya ... Biz yabancıyız. .. 

Daha şehre girmeden, şehir dı
ındaki sahipsiz bir arazi ile a

lakadar oluyoruz. 
- Elbette allkadar olacağız. 

Sahipsiz bir araziye sahip çıkar- 1 sak bize kim ne diyebilir? 
- Fakat burası pislik içinde 

yüzüyor. 
- Sen o pislikleri beğenmı

yor mmmn? 
- Piohk beğenilirmi hiç Ve

lit? 
- Aklın el".8C bunları söyle -

mez.sin. İnsan pislikleri. hayvaa 
piSlikleri. ev, ahır ve sokak sÜ!>· 
riintüleri hep burava atılmış. 
Bunlardan daha i.Ui gUbre olur 
mu? 

- Güzel söylüyorsun ama, 
gı.1brc ne i imi?,e yarar! 

- Bu gUbreli araziyi tarın. 
yapıp eker•fa. (Arkası var) 

--- Bakkal Hacı Kasım-
Dinsiz, imansız ihtiyar, kend·ııi müs-

i lüman gösterer~k halkı aylarca 
soydu, soğana çevirdi ! 

llıırp b lııdı!ı günlerde idi. Ktı- ler<:e eV\ el tanıd ı mu tcrilere 
~ zanın ihtiyar, fakat iıuansız:, lns3!- yarım idi unu 25 lwruıı fazlasına 
l 81Z, mcrh:unets:iz: b kal ve manavı sattı. Memnurdu. Artık Kasım 
Kasım :ı~a. Gelecek gunlerden isti- ruımıwı 7arım s;ıat kal.ti, dükkfını 
tade cnrclcrlni aramaya. çabucak kapıyor, ç rşıd kollarını sıvaya, 
zengin olma yollarmı bulmaya ça- sıvaya, du:Wlr okuyarak, koca men 

~ Iışıyordu. Kasım ağa, beyaz ı>aka- dil omuzda cami• gidıyordu. Bil -
hnı sıvazlaya sıo,;azleya dUşUnmeğe hassa halkın k it bulundueu yer-

'" başladı, Hall> gcnfiliyecektı el- leı:o C(ıya yolunu duşıırmus gibi 
~ bette ... Umumi harpte olduıu gibi sokuluyo , nata, memura, halka 

6eker piyasadan tdtUccek,. pirinç Müsluman bakkal -lnHbaını ıııılıı 
dükkiınlnrd:ın luılk.ııcak, gaz. kay- mak lsüyordu. 
bolacnk, vclh.ısıl kontrolsil7., müra- Knsım, ruhııyet bunda dn mu-
kabcsiz b1r karn piyasa alemi görü- vaffnk oldu ve bu muvaffrucfyetin 
lecekU. Knsım .ııfanın tüdı dtıma- mükafatım gordU. lsi biz- parça da-

~ ında kalmıştı. Geçen gllnleri ha- ha göster' li tutm k içli\ dukklı-
tırladı. Bu- vakıtler yuz dirhem r;e- nın içinde kolları sıvalı, Alıs veriıs 

• kere lkı lira, )Mllll okka g~a dort yap.'Tlnya b;ı3lad1 lstedlj!1 tıynta 
lir<ı vcrm{şlerdı. O zaıruınltl ~rı al- itirnz. eden mOsterllcre: 

n bir 
s r oşlu 

kavga 
Dün bah Sirkoclde sonu 

kanln neticelenen bir kavga ol
muştur. Öğrendiğimize göre, Sir 
kecide Demirlmpıda 33 numara.
da oturan Cevdet, Cibalide o
turan arkadaşı Mustafa ile bir
likte Demirkapıcbld Mustafanm 
;meyhanesine giderek içmişler -
dir. 
Kafayı çeken iki arkadaş m. 

sında çıkan bir mUnakaşa so. 
nunda Mustafa bıçağını çekerek 
Ccvdeti baldırından ve göğsün
den ağır yaralamıştır. Vakayı 
müteakip kaçan . uçlu yakalana
ra . .ı.. ndliveve teslim edilmiştir. ----Yeşilay kongresi 

Yeşilay kurumu (Xl) inci yıl
lık kongresi dün Ye ilay umumt 
katibi ve Yeşil v Gençlik şube
si ~kam Prof. Dr. Fahrettin 
Kerim Gökay tarafından lstik
ıaı mıtrşmı müteakip açılmıştır. 
Umumi katip, \'Czne ve müra
kip raporlanndruı sonra. sonı -
lan suallere ba.şkan Prof. Fah
rettin Kerim cevap vermiştir. 
Bu ceva"lar arasında Gençlik 
şubesinin bir yıllık mesaisini 
takdirle kaydetmiştir. 

Bundan sonra gençlerden Ah
met Yurtlu; bugünkü cihan har 
binde alkolizmin bütün me.ml&
ketlerde oynadığı yıpratıcı :ro
lünden ehemmiyetle bahset:ı:niş 
ve bilhassa İGkandina\' hüku -
metlerinin sonsuz gayretlerini 
tebarüz ettirmiştir. Sonra teklif 
ve dileklere geçilmiştir. Söz alan 
birçok gençlerin di1eklcıi Üni -
versite muhitinde, adeti.mi gün
den gilne artan f!Yak üstü mey
hanelerinin tevlit ettiği içtimai 
yara ilzerinde toplanmıştır. Bun 
dan sonra seçime geçilerek kon
gre sona ermlstir. 

Bir yankeseci yakalandı 
İsmail isminde biric:ıi dün sa.

at 15 de Tahtaknlede Mahmut 
isminde biri.<Jinin cebinden eliz.. 
danını çalarken yakalanmış ve 
adliyeye teslim edilmiştir. 

Başından yaraladı 
Kadıköyündc Şinasi efendi so

.Jı:ağında 15 numarada oturan 
Hüseyin :Ostüncı· Kuııbağalıde~ 
de oturan arkadaşı Receple arar 
lannda çıkan }>i,r kavO'a ne~ 
sinde Recep taşla Hüseyini ba
şından yaralamıştır. 

Suçlu yakalanın.ıştır. 

Bergamada bir ihtikar 
vak'ası 

İ7.mir, (Hususi) - Bergama.. 
nın Kozan nahiyesinin Kara Ve
liler köyünde İbrahim oğlu Mus
tafa iki ölçek arpayı yüksek ft. 
yatla sattığı lddiıısilo tutulmuş
tur. 

Yeni Sıhhat risaleleri 
İzmir, (Hususi) - Sıhhat ve

kfileti tarafından meccanen dar 
ğıblmak üzere hazırlanan sıhhi 
propaganda ve öğüt risaleleri 
İzmir sıhhat müdilrlüğiiııe de 
gönderilmiştir. Bunlar okullara 
hastahane ve ~Ie.rle 
halktan i8teyenlero dağıtılıyor • 

GÜMRÜKLER ~ltJDURLÜGÜNÜN 
GÜZEL B/R HAREKET/ 

Yunanistana gönderilecek yiyecek ve 
giyecek eşyasının nakli deruhte ediliyor _______________ ... ____________ __ 
Eşya paketleri Kurtuluş vapurile 

yola çıkarılacak 
İstanbulda. bulunan Ymİmh ~ btrçola Y-n

nanistnnda. yiyecek bulamıyaıı alcrabıt ve dost:larma baa yi
yecek maddeleri göndermek istediklerini Gümrükler Başnil
dürlfüfüne bir istida ile bildirmişlerdir. 

BaşmUdürlük bu teklifleri kabul ettiğinden hergün ak
pma ıkadn.r Yunanlı vatandaşlar tarnfından getirilen yiye
cekler on kiloyu geçmemek üzere kabul edilmektedir. Bun
lar önümüzdeki hafta içerisinde Pireden limanımıza. gele
cek olan Kurtuluş vapuru ile aevk olunacaktır. Yunanlı 
vatandaşlar Gi.imrükler ldareshıln bu hareketinden büyük ( 
bir memnuniyet duymaktndırlar. f. ı . ~ ........ ~-~ 

Satılamıyan 
tatil, börek ve 

cörekler 
Fakir halka ve yar
dım müesseseleri· 

ne dağıtılacak 
Un sarfiyatınlll tahdidi mak

a.dile rnkarılan Koordinasyon 
heyeti kararnamesinin undan 
yapılan lüks gı<la maddelerinin 
bnaueriıı · ve satışını meneden 
maddesi dün sabahtan itibaren 
mer'iyet mevkiine ginniştir. Dün 
aabah bu anaddeleri imfil · cdm 
dükkanlarda börek, pasta., yuf
ka, poğaça ve undan ma.m.Ul tat-
lıların hiç biri görUlmeınekte i
di. Bu gibi imalathanelerin el
lerindeki mevcut unJan bil~ 
meleri için verilen n:ıüddet.nilıa
,,cte ermiştir. Bu müddet zar
fında beyanname vermiyenleır 
hakkında kanuni takibat yapıla.
ca.ktır. 

Bu münasebet 'e pastacı, bö -
rekçi ve tatlıcılar bir toplantı 

yapıruşlardır. Bu toplantıda ve
rilen karan göre bu işlerle a.-
18.kadar her esnaf iınfili mcne<li-
Jeıı maddelerden ellerinde kal> 
m Darü~<;Şa.faka, talebe yurtlan
na ve fakir halka dağıWmn.k 
1lzere kendi mınta:ka.lannda.ki 
polis karakoluna tevdi edecek
lerdir. Şehrimizde börek ve çö
rek imal eden dtıkkaruann eıcs. 
risi kapatmıştır. P.astahaneler-
den bazıları Jcanatnuş ba?.ılan 
da şekerleme yapmak üzere ba.
miığa baslanuştır. 

Mahküm oldu 
İzmir, (Hususi) - Tepecikte 

seytinlikte 1766 ncı sokakta 19 
ayıh evde oturan Hüseyin oğlu 
Domatsın yüzüne demirle 'Nl'

mak suretile gözünlin kör olma,. 
mn.a. sebebiyet veren Celll İki
zin ağır ce7.ada devam eden m-.r 
ha.kemesi ııeticelenr.ıig, suçlu -
nun üç sene ağır hapsin.o karar 
verilmiştir. 

•• B 

Vakıflar idaresinin 
cok güzel bir 
' kararı 

--o-

Kiraya verilmek 
üzere ev yaptırı

lacak 
Vakıflar Umum müdürlüğü 

Yerdiği bir karara. göre 6ehri -
mizde ve muhtelif şehirlerdo me 
ınurlara ve halka uc~ kira ile 
verilmek üzere bahçeli evler yap
tıracaktır. Vakıflar Umum mü
dürlilifü baş miman bu hususta 
tetkikat y.apnak üzere Hataya 
ritm.iştir. 

Şehrimizde yaptıtılaoak evler 
için İstanbul, Kadıköy V-O ÜSkü
dar mıntaka.ları terdh edilecek
tir. 

lzmir Manif atu
racılarının 
teberruları 

lzmir, (&isusi) - Memleke
tin her tarafında olduğu gibi, 
hmirde de Ha.va kurumuna ka1' 
11 bir defaya mahsus olmak ü
zere ba.5lıyan fevkalade teberrü 
hare'keti beklenilen bilyllk bir 
hamiyet hamlesine vesile olmuş
tur. İzmir manifaturac.ılarının 
t.eberrüü yüzbin lirayı bulmuş
tur. 

Bir yangın başlangıcı 
Dün sabah Beyoğlund:a Boe

taniçi sokağında 14 numaralı 

evde yan~ çıkmıştır. 
Öğrendiğimize göre yangıwn • 

sebebi ayni evde oturan ihtiyar 
ilil bir kadının yorganının man
galdan sıçra.yan la.vılcımla:rla. 

tu~'lSından ileri gelmiştir. 
Ateş., yet.işen itfaiye tarafın

dan derhal söndürülmüştür. 

K G 

.. ' r r 
b·r hır ız 
yakalandı 
Dün saat 16 da Şehzadebaşın

da enteresan bir hırsızlık vak'a· 
sı cereyan etmiştir. Takunyacı 
Ali namında. biriııin oğlu olan 
45 yaşları..ı.ua Mehmet isminde 
birisi b.ındaı.ı. birkaç gün evvel 
Şehza.lfebaşında 149 ııumaralı 
Celil namırds birinin kahvesine 
giderek bir kahve içmiş ve bir 
pardesil çalarak kagnır:tır. Bir 
kaç günden beri anz:3D :Mehmet 
nihayet dün yakayı ele veıızniş.
tir. Cüretldi.r hırsızın yakalanışı 
şöyle olmuştur: 

Mehmet dün "İne ayni kahve
ye giderek soğukanlılıkla otur -
muş bir kahve istemiştir. Ifolı
vcnin sahibi hırsızı görünce 
gayet Jmmazca hareket ederek 
Melımedi daimi göz hapsine al
mı.r.ıtır. Mehmet Kahvesini içer 
içmez ayağa kalkmış ve paltosu
mı asludan alırken evvelce göz
lediği ve kendi paltosunun ya
nında bulunan bir pardesiinün 
cebinden para çalat'lten kahveci 
tarafından yaka!ru1arak derhal 
polise teslim edilmi~tir. Polfa 
~fohnıede karakola gitmelerini 
söylemişse de Mclırnet gitmemek 
te israr etm.lş ve çamurlu yer
lere yatmıştır. Nihayet '.Mehmet 
.karğa lulumba edilerek zorla 
merkeze götürülmüş ve tutulan 
1.abıtla adliyeye ~lim edilmiş
tir. 

roKUYUOU ' 
DİYOR Ki: 

Samatyada 
susuzluk 
~..ı•-

Bir mahalle halkının 
su1ar idaresinden ricası 

Samatyada Hacı liüscyina •a 
mahallesinde otwan karllcrimiL
dcn bir mektup aldık, hu mınta
k:anın su ihti~acına tcımıs eden bu 
1t1ektupta knrilerimız ezcümle di~ 
yor ki: 

cSamatynda Hacı Hüseyin:ığa 

ınahallcsindc Cami sokntında uiı · 

a ırdaıı beri mevcut bulunan cesme 
miz Halkalı suyunun bel<'diycce 
kesilmesinden sonra nmh:ıll,.mlz 

tamamen susuz: kaldı. Bu vaziyet 
karşısında SUfar idaresine 16 im
zalı bir mektupla milra<'.aat ederek 
bu mıntakııdan geçen terl~os bo
rularından çeşmemize ı;u verilmesi 
lcin rıcad:ı bulunduk. Bize cBı:ılık
pauırındaki terko:; ~ meslndcn 
isUfade edebilirsiniz• cevabını ve· 
rerek taıebimli·l rcddet1iler. Ma- ı 
hallcıniz halkı ekseriya eytam ve 
erıımille bikes dul ve fakirlerden 
mllrckkeptir. Bu fakir lınlk tnb -
kası mevcut bulunan çeşmenin u
~klığı yüziinden ı;aknlara d:ı su 
parası vermek mecburiyetinde ka
lıy01·. Bu zaı:uri ihtiy:ıcımızın te
mini i1,.in dilegimizln alakadar yük 
sek maknınların nazarı dikk ~tiııe 
ar:zetmenizi rica ediyoruz.> 

YENi 6A8AH - Sul::ır id:ıresi

nin chemmiyeUe nazarı dikkatini 
celbedcr ve bu vnt.'tndrıı:ların §ikfl
yetıerinin önlenmesi için tedbil'lcr 
almasını rica edcı iz. 

NKARADA 
-:to«-

İngiliz takımı 
dün Harp okul 
ile yaptığı ma9 

5-2 kazandı 
(Baş taraf' ı uıcı -~ 
İkinci devre her iki ~ 

kar§Jlıklı seri akınlarile -~ 
ken İngilizler penalbdan:3 
berliğe ulaştılar. Hemen • 
dakika sonra da İngills 
foru şahSi bir ga~ ~ 
nın ikinci sayısını yaptı. Bil..,,, 
lü misafirlerin birbirini takiP f' 
den Jıam~lcri ta.kip etti. 
güzel oynayan Bedrinin ~ 
ni bulruı toplan maharetle tOV 
ladığı görülüyordu. 30 uncu 611: 
kikada İngilizler üçüncfi ~ 
rini biraz sonra Mazatfer şaı
ga vretile Harbiyenin ikinci ,,.,. 
y~ını yaptı. Oyun hızını~ 
tün arttırdı. İngilizler sol ~ 
rinin sıkı şUtile dördüncft ve o-
yunun sonlarına doğnı da -· 
traforlan vasıtasile beşinci P
lerin i kazandılar. Mac; 2-5 ~ 
fir takımın lehine bitti. 

lnı.,riliz hakeminta ....,,. 
Ankara, 30 (Telefonla• .-
Buvünkü maç ve Tütk llPfll" 

cııları hakkında fikrini sontaı· 
ğum İngiliz hakemi Lory b8Dlt 
şunları söyledi: 

"Harbiyeliler fevk&lide bir Ot 

yun gösterdiler. Türk fu~ 
larını mücadele rubiJe ımücell • 
hez ve çok ivi hazırlanmış glW .. 
düm. Onları ayni zamanda dl· 
hat ve zindelik içinde .bu1duDl • 
Fakat Haı biyeliler yalms ~ 
İngilizler ise netice ile eliktdd 
ohluğundan maç blldlğkriz gllA 
bit tir. 

Bu akşam 17,30 da Anbdİ 
gar gazinosunda, Beden ,..... 
vesi genel direktörlüğü taı9ı" 
f ınJan, misafir İngiliz ~ 
rı screfine bir ziyafet veriJmİI" 
tir.' lngiliz sefareti erkim, .• 
den Terbiyesi genel ~ 
ğü erkanı, İngiliz ve TUrlt ~ 
culan, B. Ali Rina Tvtıan, .. 
birçok mebusıarımızın hasır tJU· 
lunduğu bu toplantı B&Miml W 
hava içinde geç v::ı.kte kaclar' _.. 
v~11 etmiştir. 
Yarın akşam da lngllia Wlbr 

reti. sporcular ~refine tııir ~ 
fet verecektir. - (B. B.) 

log.ilh'Jer tstanbula da geluıetW 
Ankara, 30 <HUBUSi llnhabi

rimizden) - İngiliz m.uhtAılitl. · 
gelecek hafta Fenerbatıçe W 
Galatasaray ile son maçlarud 
yaptıktan sonıa, buglin hisd O

lan ihtilaf üzerine, bu ayanl:le
ri iade için Tutanbula gidecek ve 
13 Birincikanun Cuma1Ml Ga
lata.sarayla, 14: llkkimm Puar 
günü Fenerbahçe ile ~ 
ma.clannı ynparat.k ondan Mı
sıra hareke edecektir. 

Klüp Sancakları 
dün tevzi edileli 
Beden terbiyesi Genel Dre

törü general Cemil Taner dlln 
Fenerbahçe stadındaki bil
ylik maçtan evvel İstanbul 
gençlik klüplerinde meruimle 

tı.nlann tatlı hayali hılekAr, mndra- <- Allah inandırsın. Bale aptest 
.. ba~ h n, düzenba.7. K~mı ak s:ı- aldım, söylüyorum idare etm~ Q 

knlınd n ut o aJan tekrar heves- fiy ta .- Ser.den 10 kunı.ı fnzln alıp 
JMıd!rdı. ta meuıra mı ı;otürccel:im J 

Ga atasaray İstanbulsporu 3 - O mağl b etti, Fenerbahçe 
klüp sancn;klannı teslim et
miştir. Merasimde İstanbul 
Valisi Uıtfi Kırdar da bulun
muştur. 

Vwycrtuı yrrın çıırpıtarak ı:fydi- Yahut: 

ti ya"lı k kctlni ime <' •dı, bir ~- c- H k - belki bu !ıyata v1>nr. 
~ara sardı, rlttı, inlerin, cinlerin Fakat ?cmm mıılım hefill mnl:lır, 
top oyiınchfı karıınlık tezglıh pey- Hilesi burd !r1 yoktur, ŞJmdı eaml-
kesinc otur~lu. Dil~undu, düşundü, den gcldım, nasıl yalan .söyllycbill· 
gözlcı 1 y ııı bir 6CY bulmu:ı bir a- rlm.> 
dam halılo alevlendi. 

t) • • 

O gUndııın sonroı IUıslm f\fayı on 
gün cörmediler. Civ:ır komşu es
naf, ihtıyaı m haswla.udıfuu uın

nettilcr. Kasımın dilkklınınm ka
palı olu~. b 1 !tal Vcysel'l pek 
nıcmnun .rUI. Fakat biçıırc kns:ıba
hlarla bô:ıkk::ı1 Veysel ba:lanna ö-

t rillcn çor3bın .farkında değildiler. 

l Kasını a cilndüzlcrı sağdan ı;ol
cıan ylyCı'ek maddeleri topluyor, 
koylükrı bndınyo~. peynir, su
uık, fasul,ye, pirine, bulgur, eline 
ne ı;c erse. ucuz ucuz alıyor, ı:cce
lerl dlikkBna t~ıyordu. · 

Dlye diye b sls mal.sadını lemin 
etti. 

Bu sureUe pırlnctn • kılosund:ı on 
kuruş, yatın kilosund yırmı kuruş 

derken yob:ız: Kasım, dının ul c • 
s inde ve bır ıkl ay ıçınde bır hayli 
adıım soyup kandırdıktan tı;ı ka 
knsa cin \'C her t.arort.a her esruı
tın ihtikftr :rapbeı &u ı.rod ken
disinı 1usluman. ~:dmc ıııanıbr 

tek adam olarak tanıttı. ll!r aralık 
ı;at ml.:$tcr.lerden b:ıııları, aldan -
mayacaklarınn iruınarak ırdiklerl 

bu dukk ndan sersemce soluy~nık 
cıUıklan halde Kasım:ı lıncı'ık pa
.ycsini de \erdiler. O tnrlhtc.n sonr.ı 
Encı Y..-ı ım, knsabnnı.n en q; ek ve 
en ı:• k l yopan buyuk bı.r bokkall
yc magaz n kazandı. 

Alda~n nlrlahır derler. Faka t Ha 

Taksime 9 sayı yaparak haftanın gol reko unu kır ı 
1 eni Sabah Liğ maçlanııın birinci devre

si dün F'enerba'hçe ve Şeref stnd 
larında yapılan temaslarla sona. 
erdi. Kala.balık bir seyirci kıtlesi 
celbeden Fcnerbahçe stadındaki 
Ga:.ıtasaray-lstnııbulspor maçı 
çok çetin ve heyecanlı bir hava 
içinde geçti. San kırmızı takım 

il 
enerjik rakibini güzel bir-oyunla 
3-0 yendi. Fenerbahçe Taksimi 
9-0 yenerek haftanın gol rekoru
nu kırdı. Beykoz Beyoğluspora 
3-1 galip geldi. 

şe~ef stadındaki Vef.a~Süley
maniye karştlaşmn.'31 3-3 her.ar 
berlil:le neticelendi. Beşiktaş 
AH.ıntuğu hakan bir oyundan 
sonra 5 - 1 yenildi. 

l\laç'lann tufsilltı 

Oyunun her iki devresinde de 
zayıf rakipleri loırşısmda çok 
Jıfı.kim bir oyun çıkaran sarıli
civertliler, birinci devrede 6, 
ikinci devrede de 3 sayı yaparak 
maçı 9 - O gibi mühim bir farkla 
kazandılar. 

Haf tanın en m iihim ımı..çı Ga.
latasaray-İstanbulspor ~ 
ması idi. 

Oyuna İstanbulspor başladı. 
Ortadan inld§af eden ilk san si
yah akını Galntnsaray müdafa
sında kolaylıkla. durduruldu. Mu 
sanın sıkı vunışile İstanbulspor 
kalesine doğru yollanan topun 
peşine takılan Galatasaraylı for
vetler mükemmel bir gol pozis
yonuna girdiler. Arifin §iltünü 

. Fenerbahçe sta da günün irikret mükc:mel bir plonjonla 
ilk maçını Be) kozla Be~~ğlu yakaladı. Sa.rısiyahlıla.r Gala.ta-
spor takımlan yaptılar. Bırmcl sara k 1 · k b'l b" h'. 
de, re Beykozluların hakimiyeti Y a esme 1:1u a ~ ır -~cum 
altında geçti. SansiyahWnr ıır- yapmak~ gecikmedıl<:r· Süley -
kı., a.ı k ya knzandıklan sayılar- man, Mükerrem, Kadir, arnsın
la ~rnftn vımı 3-0 galip bitirdiler. da mekik dokuyan top sarı kıl'-
1kinci devrede hızlanan Beyoğlu mızı kaleye tehlikeli anlar geçirt 
spor takımı Beykoz kalesine teh- b. 0-.;manın hamlesi muhakkak 
!'keli a.nl ır geçirtti. Bir gol yap- bir gole m ni oldu. Zamanla 
mağa muvaffak oldu. M ç 3 - 1 her iki tarafın dn hızlandıkla.n 
RC"v1'o:mn üsttinlilğii ile bitti. ga "b 'wte ul ma.k için bütün 

1 tin i l· rşı1 ~. Fenerbah- "' vr +ı ıni ettikleri görü-
çe ıle Taksim arasında yapıldı. lllyordu. Gazanferin soldan · 

rUp ortaladığı top saruıiyah ıra .. 
leyi yine karışt.mlı. Ar.ifin şütü-ı 
nil kale direkleri kurtardı. Oyu
nun birinci devresi karşılıklı ne
ticesiz akınlarla geçerken O - O 
beraberlikle bitti. 

İkinci devrenin ha.!Jlamasile 
lstanbulspor kalesine yüklenen 
sarı kırmızı forvetler Cemilin 
yakın mesafeden gelişi güzel 
bir vuı uşile muhakkak bir gol-
den uzaklaştılar. Hemen biraz 
sonra da Hikmetin sıkı şütii 
Farelin ellerinde kaldı. 

Cemilin derin pasına sılo bır 
şilt konduran Hikmet ilk GalaLt 
sara" JTolünü ya""tı. Sarısiynhlı· 
lar beraberliğe ul~"mUlk için sıl 
mk hamleler yapWa.r. Mükerre
miıı uzaktan savurduğu şüt ka
le direklerini yalayarak a vudu 
boyladı. Arifin pasını yakalıyan 
Gazanfer çek seri bir akışla sa
nsiyah kaleye indi. Çektiği ştit 
Fikretin kıpırdamasına bile za
man bırakmadan ikinci defa ls
tanbulspor ağlarına takıldı. Bu 
sayı sansiyahhlan f!eVfietti. Ga
latasaraylılar hızlarını büsb: tim 
arttırdıb.r. Biraz sonra H•h.nıt. t 
topla beraber avuda. yollandı ~ 

rısiyahlı defans gnyrctlı oyunile 
fenalaJ;mak istidadını gösteren 

SE:NEl.ıK 

6 AYLIK 
B AYLIK 
1 AYLIK 

TUrklye •netti 

1400 ıcr.,. noo Kl'f. 
750 • 14IO • 
400 • .. • 
150 • 1181 • 

Galatasaray gollerfrıe mani ol
mağn çalıştı. Mn.ç çetin ve heye
canlı bir hava içinde g1;;çerkcn 
Cemil uzaktan sall,ıdtğı çok lilkı 
ı::iitle tnkımııun sayı udc.'<lini ike 
cıkardı. Oyun Galatasarayın üs- j 
tünlüğü altında gccerken 3-0 e.ı.- T A K V 1 M 
rıkınnızı t:ıkım lehine b'tti. Ma- Kasım 24 GÜN 33$ AV ı 
çın l .. ..kemi Muzaffer Çiz r za- •----· 
man, zaman sertleşme.'\: istida- 1360 1 
dını gösteren oyunu yerinde mü 7llK DE 
ctahaı ıer c nornın1 sevı·ınp sok- ı ... 1 1. Kar.un 
tu: 1''f stadında : • - 11---

12-_, ·j 941 
Şeref stadında ilk karşılaşma P A Z A R T E S 1 

Vefa ile Siı!eymaniye ar"onfü 
yR.pıldı. Maçııı birinci devrem 
2 3 Vefa lehine bjtti. l.kinc: dev
rede hızlanan sı) ' hbcy.u.lı!aı· 
bir sayı daha kazru1arak m::ıı~ı 
3 3 her bere bıtirme ... • e mu.vaf · j 

Gü ıı öut• ikindi 

2.24 7.21 11.46 hant 
"l.05 J.''.03 14.2/f v .. u 
Al.p.m 'ı11bı i-.ak 

12.CO 1.37 12.39 hant 
Jı -41 18.19 s:ıı \lantf 

fak oldular. Bund~n .... nra Ik- ,l============-==1 
şıkt..s n" ıutı u .. t !l..: ... rı irnı 1 D 1 !< K A T - . 
şı~ t Lr. Oyunun h"r iıtı d_vre- Oa<.etemlze g cdeı'llen 79zı1er 

' ·y 'ı' :-ın r 
bnd:ı gt'Çti. R.':l"iktr.ş 
ı... ~dı. 

J'1li:,'{ii ~· 1 nesre:hbin eclilrrıc:.i,ıı i· de olun-
ı lUÇI 5 - 1 ~ m :ı 'e zıy ından mes'ul ~et ka-l b l cdıll~. 

--~ . ..._ .......... ._.,,..._ __ __ 

• 



( En Son Telgraf ve Ajans Haberleri ]EWil;Jf§iiji) 
-..._ ____ ..................................... ..-..: ~------------------------.=;... ....... ---------------·--------------------·--_,,- Çeoekavaffarınaver:A. 

u/garistana inen 'il k kt Ruslar bildiriyor Fransız deniz Mana Denlziııda ceıı susturucu~, 

NYADA OLUP BiTENLER 

• • ı • za şar ral ~:aı.:..~~ Ve hava üsleri fngiliz Ye Alman r-A. C . .UıtAçodı.d 
~t paraşutçµ errı BEDBI.NLIK &n~~z:=.un kurtuldtt- Mı·hvere ka.vetıeri araan- A nm-.. .,.. ,, ... dlılsmf 

_ : llHlllBJda şöyıe demek- da tema• oldu • ~ W:... ~=~ 
bozuk olduğuna inanarak sulkaat için devam ediyor ':?~~~~AJmanbzan~~ terkedilmiyor MOsademe DouYres a~ık· :.. ~r. = ;, 

tat>ralclanna çıkan ırup, memleketteki :,~ ~~ mu~~: laranda cereyan eftı kotil her teYİ dillerine doiarlar 
11ı1u .. ""- a6rQnce teker teker çaltfmak O zere d riyetten dolayı aizi tebrik ederim y

1
• .,.hv, vaki ~ ..1 ...ı1•. LoDcln. 80 (a.a.) - Röyt.er: söyler•, m,terler • 

.... unu • Ruzoelt 194~ e ş So ba ~ Ros ... .,, auu lngiüa w •-o kuvwtleri Bilerek mi llÖJıerı.7 &yır. 
daltkhlar ve teker teker öldOrOldOler = ~ Genenl~onof dün gece Kant deeiainde temaa Yüade doksan dokm ıu •~ 

..... pllll&ı'eri, aalpıi&- n.. ,&. •ih •;ılaw h&mtl ~ lulrbt muht~mel ve Remiwf lmmndMmdaki 9 alan saçma te- gelmişlerdir. Küademe İııgilt. di·-.çeneyorduklan mubalrbk-

...__ hNriHW iıı1ıiia eıiiAla lası tayyar.- alelfmuMa eara.. l//Jl..n-n r unea ve C56111e1 orduJarm kahra- JAkki ediyor. N •hiliae uzak olmaya bir br. . . 

hattında tafm~ dilen ımntakap pce yansı m- man Viehy, 30 (a.a.) - l'ramn - .. ..._._.._ ;udm -.ueW liğiwta.. .... Çoe.uktınm ama h 
- _ _. ,,...,u a Jıe• illa _. • ,,.,. u7v~ -kıtalanm 8ellmlanm.." wfeden Do açıinıda ~ -Bizim zamawnmQa .. ,~ 

lleaelt 22 ~ ._ ~ ... Jlı"da llmali A.t.rikumdaki hava .,. --ı-~- .,.... -· -· ı.atırıan... )ı( -i. aroıe BWgare " diriı~a ı1_ır1 icin _. <~' u. Malezya ve Si· Moek09a, 30 <a.a.) - lfol!lk• top aealeri iliWmıt ft obüsler· ,_ - 1 - -
P erak harc ... et ediyorlardı. 1 ft :radyOAnun cumvtesi aJtşa. denfs üaleriııiıı Jıfilnııer devletle- den ~ lflklar görttbnüftür. Mnwile '"I;'~ bitip ı· ...ııır...;· bu~~:~ ş~- 11k yola çMia. fAtana: Dami'- yamda ha.zırhk· ı mı bildin7diğine ~re R1 s kıta· r~...!_ervı:~ece;:e:.; ~ ,,.._.~ kuımek bilmi~ maeerat~ 

., ta • . anof} grubu oım....-.tur. liu gru- lan •imdi Kurman.ek eepheemdel uaa Londra, 30 fa.&-) - İrlanda. mutlaka zamaneyı. zamane .-vyetler-A.Ln~ya harli bun beş azasından ıkl.8i Bulg r lar arttı t--ı.ı-A- k bir~· fte . de Vichy mahfillerinde saçma ola- emniyet :nezareti. di.npauı bava detlerin.i ve zamane geuçliğioi 
hatfM1•wdnn bıraa evvel, J"andsrmaları tarafından öldü - ~uun a ı_,-.... u.ı e nn ralt vasıflandınlmaktadır. k eti . . dün" 9Bball .m.aıl hırpalamakla w erer. Bwıla-

... a·n~ .. bir takını B~ buJundurmaktadır. A -:1--~-L: F 7181.z tnileri uvv erının .. -. . :,_..,ı_ ..3-ı..... :ı~-: .n.tin ~ {-. ikav d rulmiıf, üçu kaçıp 83-klanmaya Tokyo, 30 (a.a..) - Vaziyet Raslara llillak ._ .....,....._ meıw~ ra ge İri&'* lzeriDde hafif bir faali- rm ıç- - -.-ır,e 
6

.....,,: 

. ~ı ~ ~la- muv.~taı( üınıuştur. Ey1ıilün on hak..wıJa bedbUılik devam et- Ne9Jorlt, 30 (a.a.) - Yüzler- hakanda miizaker~6•" ~t sarfetti~ haber veren bir - Ben olai.ydua ,.,..,le yapar-
edilm14~- . ar heşinde (Groudev) grubu yola mektedir. ee llacat' askeri, bir eok ta sabit Ne~ork, 30 (a.a.) - Söylen.. tebliğ nepet.mİftir Telefat ve dım, böyle davrd.lllrdıın. .. Şek-.,..~ad&· tz' .m'":et :ıt•· çıkarılmış fdı.tat grup azası pa- ı · .. n~ı gazeU!el bugliukü bq şark cepheslnde Ruslara iltihak diğine göre, Naziler bir Fran- ha.sar yokblr · linde hikmet taslayanlar, 111eıza. 
aonra (-'!"'~ - 1

08 0
- raşlitlerle yere iner iumez Bul-ı makaıesinde §Öyle demektedir: et-:...;r. YIM7oslav cet;eııer;ne il- 81%- Alman işbirliği yolile Fran- GeN -~ ~ Jeketin 'IPÜbelt menfaatıeriodeo battı uzeriııde ~ unı:w gar r.abıta kuvvet•erıle yaptık- 11 ~..olkia ceI~jan "'cıı ·u.ır~ -...J--deha ..__._ 

11 
sız donanmasının kontrolünü el- Mildi a.fih.iyetle ba~ ~ıler ~ 

_...Olfftia.) ~onunda hır koş lan dd tJj bır muaadcme neti- müzakerelerin netic:elü miisbet. !':::.ı;;&. vardtr ~ acar !erine aldı.klan takdırde Nor - Berti9. 
30 

(La.) _ Maat kt- vardır. Halbuki ~~az ınoeleyı-
, o~ muhkt;e: ces·nde maktul di.ışmlı.ştür. veya m.eofi olaun Bırmanya yo- llllİİİİİİmiiiiiiılliıiiiı!ımiıı----lml!ll!lll!!l!!l!l!!I' mandie de dahil olmak Ur.ere yıaındald usun mmzilli Alman ıw.: Huret. P"(Ji&inde ya mek-

ıetlere rnem~p ~o..- ~ Eylülün on sekizinde (Pal&lı- Junn tahrip .unekliğimia li.aıor Vıehy bitkfrmetine ait on bir ba.taryalan, cenup dolu~ doi- tubi ~:Jt ınin!n .. devamaı&. ailik ~rlikte otomatik tüfek, mıt- sof) gruıJu sevk edihniştir. Bu d&r w dans aalonlan lrapanmıf \8 Pnmmz npunınUB deriıal ordu ru, yol almakta olan Wr lnr,ilia bu m~v~ ~di. ~~ ':': T&9 
:&. hıfDAlt mad~leri, pus~ grup (Gabrovo) ıle (St!vuevo) • Rıtnell döMii askerler derli.al htdalarma ~it- hizmetinde tunaıuJmaama dair gemi k&fiıe.ine lıDeua etmitler· ~ riişüyesinde bir iki .ene 
amayı ~ ve bil- arasında yere iDecetti. Hal- V81jiııgton, 30 (a..a.) _ Zan- met~ emir alm~. Ayni Vaşingtonda resmi mtizakereler dir. Dofnııiaa doiru,a. ia&betl• mürekkep y~ .ı;yle. böyı. 

pu8ll1tle müıyyen bir bukı puqutçiiler (Trevna) ci- nediJdig"iue sın-_ Rusve&t, gene- ZlllJ!anda projektıılrler, gök yfizU- ~ etmiıptir. Bu •apurlar .. =...:&. ..... m~-ı-; .... il' okur yrw' ameJnnanda bir~ 
İlu:Dııek idmanları yapa~ - varında yere mmışler, fa.katken raı Tojo tar~ yapılan b& ~ araıtedbi~~ ~~. -~•ar: fimdililr Aımrikan Hma•luına mnea- _...,.. · ~i kalfam . 
• Biltılıl bu blsilit Bu!ga- tiüerini kal'Şllayaca.Jt Jrirrıseteri yanat dolayısüe bugün öğleden au ""l:'UIC ~-- iltica etmi• bahumyorlar. * 

panllOtle inip ele geçen bıılama4ıkları ... araı.n.da sonra huswd bir trenle Va§iıııg- mile malftm defrldir. u· BYADA ıı ... ...t.r bildi·r·rvor G ~. Dwalardıla birine 
ltirafla.rile eabıt da. buluş mar·· la.r ve münferit tO.a dıöaecektir. 8iya~ı AmenAut& fH1119111A lıir ..._,...,durak yerinde 

r. bir balde dağlarda dol .... at Retliaimıl..,.... r..ı n mıti koMOloB?uklan < lM.ır ftrlG/t 1 flMt ~,,_,) nllltla+.. Kendiai kadar ,...-. fa 
~t.le ıere iwne tecriibe- mecburiyeti~~ ka~ı~J~!~· Ne•j6ill, 30 ta.a.> -a..eıt Bangkok. 30 (&.&.) - Siam- (Baf tanı/ı ı it&ritlP.) • Leningrad ft Mo_akoft gün- katı.er uaindea gta göaıU. 
(Şbogiı) U.taayonu yakı- Bu gı uptan ıkı paraşul<ju öldu- Amerikal.ı..n. ıaa wıesin& da.ki Amerikan konsolos!uklan, düz bomba.rdnnan edilrnfftir. bir adam okluğa •bp'ı• mu-

..... nıı.;· Jıw. meydanında yapı-ı riHmüış, dördU yakalanm.13. di- harbe ginaek ımcburiyetindıe Amerikalılara Uu.kşarkta hasıl Yeni 7.eJndeb1aria eenMıl A1- Siuutopol Acltlsn l'GnlcU lıetakna yllt "* ..&e dlrt y~ 
u. ğt!r' ı:ln•i kaçıp gizıenmeğe mu- kalmalan muht-d oldujuu olan gerginlik dolayısile flk işa- rikablta", Tobruk-Bplli Aatalna Ukrayna cephesi, 30 (LL) _ lll)llDldıl: 

'1tkaatç11er milıehawalann vaf f~ olmuştu. IÖ~. rette hareket etmeğe hazır bu • ı iyice )1111'1 r i;jlenlr. Haber aJındlğina Pire. Doaetz'in - Ywftla,ı, tel bda,Uua y~ 
Ye i4al'eleri altında yetiş- E)liilun 10 tmda (Tab&kov) ~ J.,ililllll' Iıınmalann• tebrığetmittfr. ~.Jlra:Ro~:f 

8 
....... yi ba.nua böigelıiD4eti sak etmek;. çöreği, h~tattı-

en 1lm&IDeırine Bulgarıs • grubu Kınındaki (Simferqo)) ,.._..,.,_. ......,_ plea t.kvJy. ~ 1:~~ > q•-~ mu - vui-Üe .avut olarak Van .... aldlwk!.. llerı Rı ı U. 
vaziyetin bilhaaaa vahim 8 terk etmiştir. 8\ı grup !kılga- Sinppur, 30 (a.a.) -Röyter Sinppur, 3t (a.a.) - Dün ve .._ ""--·- --&"" ,,_ luma gelR- Hti"FlflS llL lhJ.. 
• --Jetetbı Alman ri&tanda (~grad) mmtab: ••peı.,. ıaahabiri. )(.._.. a- ~ Rangoolldan Hindi ve 'Wlffü ollln8'imi ~oNwla llmıatedt, Kınm yan-ılııanm ~ .._ bdillllelMlaltıaalar 

- -..1- ___ ,_,__ ıa_..__._: -.. ı t....;;.ı.w.- ___ ,_ ~ --::.ı..:- mfk- --..--ı....__.:__ b 1r~..ııt-
m:-:"llu..., .... _ lağali attmda btJ}UD- sun.111 yere !Doı::\."Oaftl'nll. &-.u razieinde J&Cilia kıbdanmll.... ~ UUDA& .._...., JUUIUIS& .l&IUlllLI~ ilk Jummm )tazaa- cellUp ati GJllWGlU.: ,..... flld'latmcif';i Şe~ Ok• 

ve laalml Mı iıcal keyfiye- ~~ (~ovo). mmta- mi.ık heligcJe ald"h..._ Mber tarda takvi,,_ krt•htn gelmiır Dl1'tlr. Bn ordu fimdl Mi.Yük ameliyatı yapmak \bere ayni• 1111111 lıçyibe idi - penya )o. 

PJ1f ımmnun olup bir itasında indirflmişterdir. Bu veri,.,r. DUn alrpm tılnern•'• ör. maharebeye yeniden Mıhmaği manda katT bir l&a.rallete ı..ı.. ymca ka)'Dlkll Nklm&llliJll da 
çetelerin ımurmf bir ihti gr~p~ _üç auiuatçı öldüril -ı~!!!!l!~l'W!!l!!lll!llll!~!lll!!!l~~l!!!!!~m!!!!!!!!!!!lll .... 1!1~~1!11!11---- lıazuiamrıattadJr. ~- Bu yarnnadada Kuaet- buhlrda, ~ ,._. ~ 
~ lliSylenmiş, hat- m ~ Y'Walannuştır. Semm ._. • :.1ı1. _:-----.... ----;. .. ' _ (~ ftadiıl....t°) un idil- Birlr0 .. arnn balfnde birbiriıı- .. .-. ---3 .. - .. - ... -..- >-~•-- bir •da. .. -...; O 1'111dt mmıt. ııı..a....::..::...,_!Kla nhm ka- ca "M'kvtqa ta,.,,..._ atı. - lan zm ..,. 'f""lf - ,,... """ ~ -- - ~- - • ..._... kette-"'leabtl*vaıdl..a.tu'I-~~ .ti( ıı uu etwi'-'tir &ı a !istik fılikalar i9ade ÇllDJ.Ur- ıW .ıtmda- ~- B" de11. a.yn diltea Bomel orduu, •'" mtMwambir u wt._ 'lteri ~ ..._, eUitİ itile ken- ı ... .. .. u n a ._ ' - dı. Bu gızli ~ rnvet&o gnıp Aiutmtın heııiillde bir tle- cçlıe&ia. lııal••k telüika ı.rp- r lıawı - llW1I •lllllk içt~ 1 

c ~ edilsnUı. bu ıtibar- danı_blıa.ba.re (Keski.uof) ~bu Radionof), (İvaa v .. no_ Diz:!~ gemiliAI SivaatoJddan aındadır. Siınatapolda. ••has-it .aıek miz çaylan. teker J'lrine =1 
~~ .. ~- _.._ __ ı.l..ıal azasile b_ırlik.te yere ınecekti.. . (ll) .tedir'I« ~ --..-----..:

9 
-~,_ .a.: 

ır-..,...,.._- --~ ıu-..ı..~) -·ı- tn .... _ •HrUsto BoeY) ..a.; ta.,,,_.. ve yol-.. ~ıklDIŞ ft Ajustomıl laKilbler T~ r•tlDı!a · l' ....... .,n ---.~. ~- 11.1 •ııette ollluldan temia o- ·~- . 1
..-- .uaMl!trmlB ' s- f Bu '8hri muhuan. eden AJ.. ..a..a..1 ~ ...__...,.. beşıncı gecesı yola pbtış -.. ~ komüni&t.Jeria riyM8ti imle tKllJR!ia) • h ce- LGDdıra, 3Q (a.a.) - Liby• tAmJa iüt*llB ııuaırmm ..,.,,._"6 ... w 

• gNbu tetlW edea ~ .~ lımwı~. nubunda karaya çıbultr. Daha kılalan Dbdindıeki Rayter ajan- man birlikleri, dış iBtth ra ~llr tatı. ,..t- c:tetldl-
'u llUNÜe ~ '* dik~t (Bata.J<) nwıtak•eada vere ine-- Bıt ' • keDdilerine BtilaM • ilk a4pwle •ikıMl;Nr ıeail - sının muhabiri, Tobnıkta ""k- yak~ağa muvatfak oldıaktan ırı•atahl iatihulJ ~ ~ ile ~- J'l~raşi_it- ceklerken Selinikten ~ ölmı- dece& kinısdre bir tanftaıı Bi-- - m'sD 'Nı it kaqil ı }H , mak. için ll"Mtine m yel .;.. sonra. tehre hikim aka tepeleri, 1umeti bir mlkldet ablil. aama 
~ •• Ml';'hr behtti ,:>) ıU. vu bir noktada 1amiftlerclir. lih daiJtarak nremJKet iıçilldlt (Vinarof) gnıbüe terna.s temin fngim makiM!i lP.....uen ku- illaL .tm•ıtenlir. iM ae.-.... u- .. ~ cevala ftldl: 
- , ...,_kttrı buhMUnak * 'Vui aıikyuta -~l ~ edeımıemiŞia ..,. ~anatand& nıandamıun kendWne &Şllğıdaki JılUl meu.Wi 41-.n totkn için - İyi ya! .. Smin de bemm de 
~ pruha ayrwn.11. her B a bet suikastçı grufkrndan Jerille t.eftıallt ettireeelderf sıbi aükU. w w.yişin billgü-fenoa t.eyanaU.& hlllv:::!:.ııiftu.,. ı...ild'-- çok mükemme& bir IDefti olup pek iyi btlrJadltumz o abD 8'-

............ t.eı.;z-t~ mü- r..-&... ü•-..:ıı..:ıızt 1..-.a. :... • • ......_ llomlıDf8t ftrk&ıADı..dlL - · ...:ı-- ....._..... ... • 04 - bwaılal', ondlıa Wült'lrAmlera ve yall ailpürğe tolwmu ellllıeP' .,..... __ terrık .Uhaiş. Telsi:&- ...,.... m ~ -•- Al ..... - ok!m gö.ı-wn.~ l"IP -• mektellir: 
.... ~ _=+=; ..... .ı.... ..-.. ... n..3~ arı•plan denizii.ltı -milerile Ka- ta.tvi-,e edeeMierdl. BdMan mlilli.id. hareket etmek li7b C&k- MreketJm fecir v- ı...ı tiınan ~ııeailli -·wh • dtij- yeaaeie mecbur efma!M• fçla • 

~ "i:"1o -.ı;;;ı ..-~ ;:,;.ı...iz ahılin-r-.. ID;yı- ""f'"'' IE Nb lıir ,,._ - re lıidirinden ayn~ - _.-"";•..-. »••·- tul& ;;; -· :!,y«;,~tti...ayat :Z':!':.~ 
-......_ ....,__ ~. lanna ~- Blmlar- lraıu takdirinde •lill elıl gcçiN bilw -~7!l ~le 111111 ·Rte. veya - ~ _. Rlriz Jdteoietreı Soa 48 mat mrflna Alman um= Zuan yak bc;nr taı. 
t * dan kısmı azamı Lpany.a. --- Hh al. M.-in. •--H....ıt Jllllltaaia- ... ~ oldi.irWmekte pc~ derinligı-·nde mayn tarfalan i~~ kı nzrlalıığı, ~~ .__ y~-- elv..-t.- '-=. -:>_ 

- ne Uştirak etıniq taııınm11- t • .. - ., -.- --.ır- · mf 1' Mit·. Bu gruba. ka.Jciettiği karar -..m .... TGpça ,,. Mva _._ ..--r- ..,. .. ., auı ~~-·-Qqu~~Stoyaı•~ nistlerdca tertkküp ediJuaat . ~t. llillla 
11
' ' 

1
• -yerı.i- ~..,muvaffam,et Wni&ftD- .=.::.;•en.·~--~idı~. u lanvetllri ....._ }'lllllllan 111t ....._ek ııii • ~ 

' nı;. 1 ım ..a.- Bunlar da Moskova ~ m 2 ar ibtilil-ai ha.,.. Uılüe Sivaetopola tw illllin --~-· ~ ---. bombardımanda m Bıt9Y&- la Dl ı* .......... to.' ısa htı şwtlu. Bu l"IP Bul- bir kuşkte yetiştinlmiller we -* -.. ı.a •• •a hüd _ ecı.w> k 111e mltW&Mi ~- 1nan•ter Tt>brulliaa .-.nen. raa at al.,._., ho 
0 
Al isin.- e,vUb.b da · 7ıat. o -.kit 

timaJi ıauu mıııta- mütehaasısllu-uı ripaeti zttn • . . "k na ,- çıkanlm••e• ilıt-.k .11r1Ma m...,, k~ au.. ..._ çemberine lrtlwm ~ _ te llile lıtiytıt tatbid11iDe bq 
.fultJette tadunwaktı • son siea.. '"itleri& b+?i> ~ .-. • em,.taisü w ~. V~il (Ban) gruba llav tile .1rar1 , ır :' '• ~"" v.uır81a.Ydt Milli o ı•:rım 4e da-

.,.. f'hballau) 
1111 em- maddı'ıri~iftl-.if- ıt.aatmltk ,.... •ı ~ (l•) Ağuetoeta (~ Yan- yalmsn•k*m2011.tarhal,an ferr:.=llJirbç aottadaıı ha•sfırprtlariıPnıı1919Ci1ir

.._'!_ltc f MI •e memle' .tia ti- lerdir.. Y •.- h ., •• t IDllkS .. ı., __ ,,_ L.....,...... ld ...__ hl) ... idaresi aJhw'·'rt d · - -.ıc.. ._..._.._ ..-na-a. f•- ,. · dik. Usun etme, ha.k8mblr edi
~ prtıl tanaftanada çalıp- tı.,.u Bu'111rie"ı t .. 1 p ... nL..-1......:~~-~=--ile·•-bir-; ~ue- .----v _... lfalianıbe dftmn etmektedir. yıDl"8llS. Y..-m 1Millsi illakaiıı; 
~- (\z• dl pulla, ~ da ... ~ ftt'p" 1 t t • ~~ ... =.=ar ;,,;. ...... düact pııp ta .AjUPtena (25) .. balnı ,,. ....... bbif ~ v~ ta-=· bpt'•. lM illtiauılt l(hı.tlnde ı.at.d• 
~) Jll e"8I Bulp.r:iıBtanda. .... ellluts>nz>as t T i - ~ ..--.-~ .e- iode ~polu 1-k. e.ierek ük laıaaıınliflll". mıştır. 

1111c1f11r ..... olu (Imkinof) N&a- im ,.wa '=5;pc:A... ı.r ~-;« ; uifelermı • ıiiridhm ltaraya·çslıtiia Mktada ---------------------. rap btltüa ftftlU, ~ ~ t:.O::.°':~w~ =·--·,, 399•1'- tı •w ':nh. =t~~ııa~~I Mi h A Bab S ndy ~~-~ 
~ faali,.ue baJumJrtı. Bıa·b- .......... ....... s ••• b diSrt pup .. nof) IQlıllnmdan ÜD8e1' ---ı s a uer ve J a ~edirled; ··vak. a...- tramnp ..... "l·wı Duıiuıof) un idare - • ı bbttelli k 8 ' 1 ~ .... •utopoldan Y* mıyank onlar da bir •idliet -= 

•J11-.ııı~ dlllı4ilndl rrup (Kaan- tfW\MR • rl ~ elıı• -•b=• ta.ıl t 't> . Kmttilerine BulPo' &el"llıeriyane dolaşt.ıktaıl sonra 
) akllllmda vıe 11ihay~ niat o11nıpa .._..._ ... t ;; , r illldal tsttWı anda ı. ya~~~ e:..~~nlir ~-a_ 
Qıld 9NP da (GJ:oucte.) ia ke.Y' ilw " "h ._.. ..-. -. ,. ._. tllltie kıtaat, tGt-- ~t.t: ..... WD .. • • ..,...._ u 

~ılıtıtl9 (8lara - Zqora) ta- cetilr& lnıır • JıllllllA o t"r bile ~ mJş olaA ve hiç bir şe~e muva! 
--· ... il~- " ... ı ı * !Mpı q1 11 ı' 'ii ~~işti. . fak olamadan ya ındtlrillmiit "\le 
G1'ıp ~ tGeorgt Dimit- verilri .......... le « .. ...... ~naıa Viuı"al) 0 ahnt ta yakalaamış ,, n Si' 

• ......._ tlda111 ... Bit' ... ·e ır.ıtr1mıg-1 olaa 

Bir Bebek aranıyo r ' hrtilil tuamrru 
~, tarafından kabul edilin~ m....._. .,._. gils& hı#W - ıfs ıı'i ..._. ~lunu~ ~_:ı_n nnaceralan bundar 
- .,.. ~ abeden mu- kiillar vüa1ıı1ıa IDMiı u111et • .-. • ...- • Tlırtçe bilen dÖlt ~. y A R ı N A ., ş A .. Hususi ekonomi ~ Dli=·ıbı beraber Witin defolarw. ...._. • ->-•-- t .,.. .,,.. ediyordu. aa ~ om -... .... para• Tenlaqtjr. berlaa• lılmılk lflli....,. ~ • ._ ınra: ..ıınterine çıkan- fimdilik &altık 

&,,illi. .... Dğ>ctnctan itiba- fellr .--" ... ., .... • ' Bıalgaristana Pi- S u" m e r S ı· R 8maS1 R da --1eıretleri-~-~ muhtelif ITl"'l•plar .ra il• Dellia vınliJe ~.. ..ıaıri t f tw ahn.ış ol.mala- ..__.., aue 
~ ~rdir l• lııa .u'ikıatçllu ......_.. n da t' ! Pi • tıdııci gnıp 
-.; geçım müUimleri&ı ifadele.: • i!z a•ı ..._. l•lrlll ,..._ (H) ım ha • ttip ediyontu esi• olanacak u 
--- . !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!~ Berlın, 30 (La.) - IJe 

- anın 11Dtmet mertea 

ciileri nazlanıyorlar. 
- Canua, kilimleı- tozlarursa 

• Çlbr!.. AJlaJı ~ •. Himıet
dler siler 8lpünr- elbet. Bu 
yüadlm imaa keodini eğteace -
dett .mahnm eder mı! Bunlar 
~... Sana tııir bç gilndiir 
bir jjeyler oldu. Doğrusunu s3y
lmniyorsun da bin demen su 
setttlyonun. Bea bilirim! .. 

PQia. aonı a Şevketin kulağına 
eğilerek: 

- ~k ateş candır evıat!_ 
Dedi ve- Şe.htin gözlerini ,. 

n eierek alçak aeıde ''doğru!" 
demesini işitmediği halde: 

- Öyle :midir? Öyledir değil 
ai deikaıılıL Ba:ll, hah, laah!.

.Diye bir ka.bkalla kopuda. 
Sonra karısına döDıerek kolUA-
dan tuttu: ı 

- Haycl bakahm derBe.. Bellj 
de komla Semi beye kadar p. 
deyim. 

Nazlı öyle bir vaziyette idi ki insk ol.aclıt ve OO:lda JrolJektif 
reddedemnvti T•eddfttle ,wu. ~._ ~.edileeMtir. Husu

dii. Şevket ~e -. takip • ':OlftOllal. flllldilm yalnJ8 Lit
dı--ı.. -... ,._.. .. yada, Letorıyada ve yalanda 

, ..... __ "8981> • -ıo.a -- - da t . .-=ı.-ı..· ·~ 
t . n.----L. ......, n....,, z:.m.onya. esta ~ı-...::Bı.U'. va-

........ AIMQ .. )'Gtiu. "8.yna INazı ~klerle lrol• 
Yapa waJ...W.... tif 'mtwmtlli ......,._ ed&-
~vla. •n •111 lraJ'llSma · . .,_.it_,_ ft tJlr -

geçtikleri zaman ikisi-.. .... ~ kollell:tif SlSteM bu ıwn 
hılar biç bqey 11Üyli"1ftli10r - aka ....... misaana tw
ıa.~ NaıalJ paJlan dhıa- gibi Uff'llldnr. Ve çaı.,,. idet
:r.tDtı. P'Uat santi yelli oyuaa erine ........tikbr. 
°*lll"lllWJ bir acemi idi. y aıaıı. 
dWyorda. Mliayet: 

- a. De oldu Şevllıet bey? 
BirlaM; giindea beri ile kadar 
neşe Jizstnjz ! Bemmle kowrı k 
büe istemiyorsunuz. Mibeyyene 
okadar ça.buk işık. mı olduauz? 

- Kim söyle4i lMınu ! Ne mü
nasebet?' 

- Pqa i!Öylilyw. SUıiıa dur-
9'Uhığw.ım. K17.eY)'eDe elan ra
btta nmaa iıeri pliyorml.llf. Da-
vınıza lnelttup yuarak hemen 
iadivaemm temiae ~'-aeutı ... 

Şe-. ket binlen bire atdaru; 
- Bayır efendim, lüzumu yok 

aeeiııesi ne! ..• Hemen aöyliyeyaa ; 
biylıe biqey yumuın1'cll' ... 
~ketin teJAşmdsm memnun 

olan Nuh güle ıt: 

<Son l'Ulll) 

Fin Başvekili 
(~lild~ 

Bugün bir tek lıedefimt. 

vanlır: Vatan bürriyetiai ~ m.......,_ Ba2l d.evietler, yap
tıim• harekibn 41~ 
sını istedüderi - -. ..... 
tıa.mınumı mİruyeU .baklanda 
varantiJer m alııılaz, 1ıu ili 
yapecaiİmm JrendDerine ~ 
vaben bilcli1'd'll. Almanya ile 
olan miinasebetlerimiz ;.çık 
ve va.22htır . 

Ji'hıl da. ıstikliline ve hür
ri tine temas eden laer teY• 
k ı gay t ~tır ve k•· 
di m nnı hi b r huic1 aıüda
h e < l:.ıadan idare llluek ar 
msundadlr" 



Ya--.... Laıı. . 
< - Usta.!. Sen bizim piri.miz
Sıı .. Sa.na hepimiz güreşmeden 
pes ettik ve ediyoruz.. Meydan 

'trenindir.. Sen, töyle otur, biz 
Katrancı ile bir güreş yapalım .. 

Dedi. Çünkü, Ka.traııcı da A
ltçoya ka.r§ı kafa tutanlaıdanuı. 
Bunun i.izcrine Aliço: 

- Pekı. Haydı güreşin öyfo 
lise!. 

Dedi. Hacı Hüseyin bağına. 
giderek iki pehlivanı tutuştur
dular. Bu güreşi görenler, koc::ı 
Yırufun, Katrancıyı kırk beş 
dakikada sarına ile yendiğini 
~lilyorlar-. 

Yani, Bergeleclnhı. hasmı O· 
lan, KatnuıcJ, koca Yusuf tara
fından mnğ!Up edilmişti. Fakat 
koca Yu uf, hic bir vakit Her
geleci.) i yenememU?ti. Bu, mu
kayeseye nazaran Katrancı ile 
güreşmeden evvel "'e ko<~a Yu-
11uftau sonra Hergeleci, Türkiye 
ba.41 pehlivanı 8ayılabilirdi. 

Her~o A.vupadan dönUsü j 
"'cİhln ~hllvanı kara Almmdiıı 

Pamt.e alafranga gün>..şe 
ahşlraulı ğı 

Hergeleci İbrahim, Pariste i
ken alafranga giıreş yapmak 
tecrübesinde bulundu, fakat bu 
ıüreşte mm·affak olamıyacağı
ııı gördü. Yani a~ıkçası, Herge
lecı, koca Yu .. uf gibi alatı anga 
güreşe hakim olamadı. Hatta, 
yarısı kadar bile.. 

Hergelecinin vücudu alafran
, ... g:•re'~<' mlisait dcğildı. Ok - ı 
kb.t>! haı.ı olduğundan ağır .ha- ı 
umlar.uıa. karşı k-0yamuztlı. Çün 
kli, alafranga gürO§ te8hit edi-ı 
ci oyunlardan ibaretti. Böyle ol
duğ_una nazaran okka ve kuvvet 
bu işte bi.kim olmak iktiza e-1 
derdi. 

Hergeleci, Pal'iste bulunduğu 
mralarda kulüplerde alafranga.! 
güre§ yaparak tecıiibeler yap
tı. Fa.kat muvaffak olamadı. Ko 
ca Y usufun müteaddit kereler 
mağlüp ettiği Fransız ars anı 
Pol Pons,.. Hergeleciyi, ıalafran
p. ~eşte üst üste muhakkak 
elli kere mağlfıp edebilirdi. 

Fakat Hergelecinin çırağı Ka
ra Ahmed.in viiducu alafranga-
7& müsait çıktı. Kara Ahmedin 
kısa ensesi, kl38. ve kalın kolla- ! 
.rı, fevka.lfıde ge-nil} omuz ve göğ-1 
W, demir pençeleri ve bilekleri 
alafrang~ yaproağa mlisaiUi. ı 

K:a.ra Ahmet, ustasile Paris
tıe bulunduğu zaman o da alaf
ranga gürc-şi tccriibe etmişti . 
Ahmet, bu tecriıbclcrinde mu
vaffak olmuştu. Ve Pariste bu
lunduğu müddetçe alafranga 
rftreşt.elı birçok şeyler f,ğren- . 
mişti. ~ 
Reşat bey, Hergeleci ile kara 

Ahmedi ala.franga güreşti.rip 
Yusuf gibi nam aldırmak iste- ı 
misti. Lakin Hergelecinin alaf- 1 

rangada. adenı.i nıuvaffakiyetini 
,göriuıce vargcçti. Bu sebeple 
Hergelecinin Paristc, faıla bir 
müddet bı.Iunm~ı beyhude o
lacaktı. 

H ·rgelecinin ve çırağı Kara 
Ahm~din Pariste ciddi alafran
ga giireş yaptıkları vaki dcgıl
diı. Fakat A\Tupaya geldiktt>n 

1 sonra Hergclecinin al".G .. ngn 
güreş için §unlan söyledikleri 
sabittir: 

- Abe, böyle güreş olur mu 
be'.' .. Hepten köçek oyunu be!. 
tTı-:talık ,ok güre.~te oo!. Çeki 
taş t~ır gı bi bn ! . 

Heraekcinin SÖ.) ledikleri doğ 
ru ıdı .. Y(..tn1iş okkalık bit adam 

, yiiL otuz akkalıK bir adaml aJ.ai
rangJda bir t.m afmclan kaptırıp 
yenGm zdi. 

Res.tt. bey bir"o)c paralar : arf 
cdo'C'J, Pnrı e gC'tiı diği Hergele
cıden h · ç bir icıtifade edememiş
ti. Übtc dı: h.oc Yusufu yenrli
ı ccğim diye ortalığa veh·ele 
vcrdıg1 halde onu da yapama -
nuçtı. P.ırb g cteJcri, hulW=ıa 
§Öyle y,1zıyorl,ırclı · 

- Yusuf, hasmı Hergeleciyi 
iıldu u, ordu. Pol Pons, kurtardı. 

Halb ıki, ortada ölen ve diri
len yoktu. Maamafih, Yusufun 
Fnddarca güreş! ona bu yapeyi 
vermişti. Par.is gazeteleıi, Yusu
fun namağlup olduğunu ilan e
diyordu. Ve :hakikaten Yusuf, 
namağlfıp idi. o, öyle kolay ko-ı 
lay meydandnn ç1kar1Jabi1C'bek 
gövde değildi. Hiç bilmediği bir 
Mlre.<ıte Pol Pons gibi bir adı:ımı 
yenmek kolay değildi. 

Yu uf, Pol Ponsu kaz kanadı 
ile ve zorla yenmişti. Ponsu, 
bir el ensede altına alarak bas
tınnı~tı. Ve ba.stıı dıktan sonra 
da &ltta bildiği ve yapabileceği 
olan tek oyunu kullanarak ve.n
mi. ti. Bu, oyun alaturkBA;la ·kul
lanılan oyunlardandır. 

Alaturkada furs kaz kanadı. 
Önden kaz kanadı vardu'. Bu, 
oyun alafrangada da"vardır. Yu
suf, bu alaturka oyunu alafran
gad dn.inıa kullanmış ve hasmı 
Ja ·ını bu oyunla ma.ğlfıp etmiRti. 

Yı suf, Pol Ponsu. altına alın
ca d rhal ters kaz kıın dını tak
mak i .. m·R .. Al:ıfıanrı~a bu 
b" E ka k nad oyımuna dubl 
pri? rl Ti r .. 

P 1 Ponı , Yusufa bu oyunu 

~ENi s ARAIİ"' 

f1lLMACagı 
1 2 3 4 5 6 1 8 9 N~ 

• A '. 0 • ~- ., > • 

- - ." . .. ' 

1 .~ , 
tadır. lıfoekovadaıı yükselen ses- ...---.-ı-~......ı......ı..-..L,-.-+-~=.:..., •-11 
ler, durumun kıritik olduğunu -ı-,:.._..._...:..-"""--.!-...!.:=1-.1.-..ı..:=ı ı 

anlatıyor. 3~-ı-....:......-=-~':.::•~~__:_....ı..-..L--t 
Leningrad, öteden beri tahmin 4 : • : 1 : 

edildiği gibi, müdafaada, hatta et-~-,:-, ~~-..:_.....:.__:.......:..__.::.-..t 
defi ve tard rolünde musırdır . .;1----•• ....... ı -----..:..1 .;;;;11~, __,__ı...... .. •~ı...... .. ı 

vermemek istemiş .. Hasmının al 
tından kalkıp kaçmak sa.vaşın
da bulunmuş.. Lakin Yusuf, 
hasmını kemane ile bağhyarak 
zaptetmiş.. Bizim alaturkada 
kamane dediı;rimiz oyun alaf -
rruıg-ada Fransızların Sentür an 
a.riyeı: dediklori yani arka çap
razı~. 

Pons, kaz kanadını vemıemek 
için kalın bazulannı ve koltuk 
altlarıru sıkıştırmıştı. Yusuf, 
demir pencelerini hasmının Jcol
tıık 'altlarına aokarak zorla ka
nada almaga başlamıştı. Savaş 
zorlu oldu, iki dev cüsse hasmı 
olanca kuvvetlerini sarfettiler. 

Bu deprenmelerle, muhaıı;ırları 6 ' 1 ıll · i• · ı 

!~1~b~~r·c~~~:;~y~:·r=~:~1 71-·-·--· -.:.., •_._1•~1~ • ..:...l • • __;._-=:·=-· -· Baş, diş, nezle, g·rı· p, romat·ız 
diyor ve biliyor ki, huya tın de- ı 1--'-! ~l'--:...1 -.!.---!.=..;~,__.:..::l •:;:...:..· -1 
vamı, Mookovanın da scbatil.~ 9 • 1 1 I• 'S ·• 
kaimuir. Baltık donanması da' •-"~;'--'-i--ı..;.' ~; _.;.._.....:1=.:..1 __;;;:;;.ı Nevralji, Kırık/ıh ve Bütün Af1rıları derhal heset 
~1::-~nu bu mukavemete borçlu-

1 

~oL,DAN ~AG~ ı lcabmda günde 3 kaşe almabilir, Her yerde pullu kutuiarı ısrarla isteyl 

Nıhayet koca Yusuf. pençele
rini bir çelik burğu gibi hasmı
nın koltuk altlarından sokmuş - ı 
tu. lTzıın kollarının verdiği a
vantajla hasmını ensesinden ki
litlemişti. 

Rostofun iegal edildiğini Al- ı - Kurabiyesi m~ur bfr rut::yva, 
man tebliğleri bildirmekle berıı- alfabenin ilk. hnr!i. 2 - Yahudi, gt!- ı 
ber, alımın esirlel'in miktarını ~u~. a - tukat, nesırıe uE,<raşan Orman Umum MUdürlü;u, De11l•I 0'.._ 
söylemediler. Gamiwn çekilmiş edebıyntçı. 4 - Tanrı, ıebe kadın.1 flU ~ • -
se, henüz takip hare.ketleri hak- 5 - H?yr~t ~ot.ı, illıvc, A\'ruprıda 1 man lfl/etmesi Revir Amlrligvlndenı 
kında bir bilgımiz yoktur. Diğer bir nehır J)>"lllt. - Hırıstı,'anlık dı- V 
ta.raftan, Rusar Ro~tof ı;okak- ı•indc yenilık yapnn bır p;p .. 11,. ı t.ı.·' Orman dın aları i~·in !iaı·tnııme<-ina gore ınuht< lif fckilde 1,850,000 adeta 

fi;:Jn blbılm:ıı;ı p:ıı.nrltklu R\ık eksıltmtye koımlınulitur. 

Fransız arslanı, kilide girince 
ümidini kesmedi. Ve Yusufu 
y\i?.de yüz yeneceğine kanaat 
aetirdi. Cünkü bu oyunun alaf:· 1 
rangadoı fevKalaıle sigort~lı mu
kabili vardı kı. acemi bir hasmı 1 
venmemek kabil değildi. 

larında boğuşmalanlln, Qlt!Çhul 7 - Arrıplanıı bn,lrınnn .arciıJ,lan 

kuvvetlerin, meçhul islikanıct- serpur.. alfabenin ılk lınıfi. 8 - Fır-' 
lerd@ ilerleyişinden, iıı.!eta R<ıs - lnb11.ık (yahııı ~ylenıek moıı:u:ııın 
tof geıilf•l'iniıı tehdit ediliıı;im.leıı 1 da gelir). 9 - Kavıı~ııı, yemek ııı<ıs
bahsctt.ler. Bıı ~1 lrpten uğrendi- dRı ının emir sigosı. ıo -- Y.1rııcı bıı.-
ğimi~ bır şey de karşılaşanlaı·ca kuş- ismi. j 
malf1m bir hareket ve lıfıcli54'.nin YUKARI DAN AŞAGIYA : 

efl<arı umumiyeden gizlenmesı- 1 - Deni:r. gcncrnll, bl;; doı:ur:ın. 

clir.' 1 1 i 2 - Müs üın:ınlarııı mukaddes gı '111, 

Sivastopol, müdafaa işini b:ı- bu~·ıfü usta. 3 - Tam yerıne kuymnk, 
s,ı.ardığma göre, miista.hkemdfr eskı hıırflerdcn blr lmrf iı;nıi. 4 -
ve bundan böyle <.le sebatı kuv- Zamınte bu·inci ;ı:ıhıs, soı,un:ı Lıl: 
vetlc muhtemeldir. · (L) ı;clirse snçsıı. adam olur, çok ~·i. 

Bunl:ırın l;fıgıtltın id.ır<'ıııiz l\1, U~ t• VN.alt·ti kırtasiye aml>anooen 
mufr.ıhhidiııc ıe~liın c-d<'ct•ktiJ". 

T:ıb ' e ı~dlik mııh:ıııım!'n bı ucli !1i5 .liradır. Eksiltme 8/12/941 ttırilıinc 
nıu!lftdıt paurtt~ ı::ünu ı;ıı t l5 de ;\:ık.na Orman Umum MildtirHı&U iM'!f
ket Ht•\ir Aıııiı-h&:indcı lı>pl:mfil•:ıl kı•nıU.yoııda y:;111li!c~kuı·. 

Mııv:ıkknt kıııinııtı ~75:t llradıı. fııtcklilı;r ·artnuınC'yi het· gün Ank:ı
ı urlM ınerke~. rt!\ lr fımırliı.:lnde \ 1:: 1sl~ı bul Orın,m Çe\ irge Miıd\ırlüjuııde 
~öı-eh1lirler. 

fo:k.siltıııf"yc gir,.cekl-'ıln ınıt\Tkk.lt h.mırıutınJan m:oada ll-.sliın olunacak 
k:ıgıt rııuktıhilı ikinci bir tı•minııt 't-J·ecckl<•l'diı·. 

Kanuni ıırnınctgnh vt• tic-;irl ehlıyeti 'e firketleı iı tnltbl hnrmle bun
lıırdnn b<ışko 2490 ayılı k:ınunuu 3 ııııc:ti rnaddt-ı;inde yıı.ı:ılı vesıkularilı:ı 
birl ı ktı> ?l•k~rıd:ı go:;tt;rİl!'n ı:un 't! mıtıe nwı.kür J.aımiı;yonda h;nır bu-
lmıınalıırı liiı.ımdır. (C8B3) (W48~) 

Alafraııgad:ı böyle bir oyuna 
giren h::ısma karşı alttJ ve bağ- ı 
da bulunan hasını oirden kolln-1 
ı1nı iistteki hasmın dirnekleri ü- ! 
zerinden hağlıyarak birden bire 1 
ya sağtna veyahut soluna döner. 
Ve bu hareketle üstteki hasnıııı 
üst üne ters yüz olarak gelmi13 o- ' 
hır .. Ve bu tıareket alttaki has
mu müthiş bir avantaj verir 
yani, üste gelir gelme-.! hasmın 
tek kolunu kapar V<' bağlar sır- · 
tile <le goğsiinc yiiklcnir.. Eger 

Kafi muvaffakıyet, sonba.hat 5 - Avcıların peşinde lrn~1.ul · lnn 
günlerine de: müyesser olama- ~ey, sonuna bir ((ı) gC"lıı ' • k~ım
mı~tıı·. Öyle göJ'lini\yor, harekat c-ılıırııı l>ayıldıkfarı içki ım:yrlıma ;;c- =:::-::=======--==============-=-=--======--=-:--""::-::---:-=:: 
kııııu da devam edecektir. lir. 6 - Sırplnrın parnsı. (oylc ını") 

alta dU~en haı;ım peın (köprü) 
kurmuş iı::e bu, kol kapL<Jİle ve 
sırt baskısıle ezile, ezile ponu • 
(köprüsü) kırılarak r.,iha.yet !:ôl?'

tı yere gelir.. Ve bu oyundan 
kurtulmak yüzd<' doksau doı.uz 

1 gii tür. Bu, bağaan kurtuluna
nuı.z .. 

l m;masına kul1.1ııdıgımız bir kelinıc. 
Libyada ıararetle c·arpı~ıh- i tş<;i, llıhe. 8 __ ıtaıy.ıda (Meitl- • 

yQı'. Muharebe meydanında şim
di de Ka.rndahlaı· me\•kilerini na) ı;;~tıirlı. !J - Mısırın buyiık nch-
aldılar ve Sidi Ömeri istinlad ~t- rl , ı:alı .. ına. ıo - tl{ın icin du ... :ıdara' 

aı;ılan bilyitk" levhalar. 
tiler. Mısırdan cepheye ku •·:c·t-
ler akıp gitmekte. Mihver ordu- (Diinkii bıum,((.C(ımu 1uılli) 
hı.rı da, büyük güççlüklere rağ- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O 
men, havadan ve denizden bts - 1 1 R 1 l R 
lenmektcdirler. Öb\ir vandan, T U • S T L E 8 
Akdenizin şimal yakasından !...ib 2 O L A G .::.. N .• S E 1 T 
yaya hava kuvvetleri de ulas~ 3 tırılmakta ve Akdeniz ı;ema1a- 1 1 1 · , 

rımm emniyet havası yaratılma- . 4 N • A ,a 2\ll ·" 1 ı.... 
ya çalışılmaktadır. İngiliz aaa 5 A S İ 1 L K A D 1 İ N '• 
vatan filoları, dıinc kadar şark C A 1 L ı A ı D A ı MI• B ' 

1 Devlet Deni~ryoUarı ilanları 1 
Mulıaımıwn bedeli (42,fiOO) kırk iL-J •liıı bP!' :ııiiz Hı-n ol;ın !iıJ to•ı pamuk 

yı.gı 9/12/!141 SJtlı gıiml saat Hi 30 u.ı k:ıµ.ılı zl'lrf u ıılile Atıkarada ldaı e '. 
bınnsındn satm .ılın<ıc.;oklır . 1 

Bıı i~c gıımek ~teyt>ıılerin (81a7,f·ll) u1:oin ,-1~ seksen yedi Ilın dll 
kuru~uk muvakkat ten iıınt He l<:ııı•.Jı un t:ı~ in ettlı.;i ve!ııkc.lcırı ve \cklıf-ı 

leriı_ıi ayni gun saat 14.30 o 1 .. ıduı 'k,ııııucyoıı ı.-ei.,ılıı;ine v"rmrlerl lil7nn•hı·. 
Şartnameler parasız olar::ık ArL":Uı. dn Mulzemc Daireııln(it•n, Hayd~r-

p:ışada Te~eJlum \e se"k fiCfliğirıdcn d:ıı:ıtılacak1ır. (10209) 

İstanbul Belediy~si ilanları 
r • . 

İşte bunu p<'k iyi bilen Pol 
Pons, Yusuf, kaz k:..nadmı ge~i-1 
rip ellerini ensc~ındcn kilitledik 
tes::ı sonra Uerhal kollarile Yusu- ı 
fun dır-3ekleri üzerinden kilitle- ı 
yerek sağına doğııı kılçıkladı. 

Yusuf, yıu-:ıdılışı hib.ırile pdı 
livan olduğu için derhal tıı..ktığı 
oyumuı mukabili ne rlenıck ol
dııgunıı sezdi \'e kılçığı yt·r ye
mez ani ve şimşek sUratile der
hal ay<tğmı sağa destekledi. Ve 
böyle yapmakla beraber sol a
yı ğım da hasmının öbiir taı a
lın«- destek etti. 

cephe:;ıl)in yUkUnli hafifletmek , 1 ' ı 
ıçiıı faaliyete ge<ınıeye mecbur- 7 1 N • M '• • A V ı U 

ilk 
Tem. 

a_~Llar.Bugiinde~~icepheyidü LIA f lO , N ı T EIN!• iS 
1 

.T•hmnı 
ımnmek, garbc bUyuk ve devam- , • 1 N A l I T I R I E a. 
İı hava akıııları yapmak ıztırp.- 9 A 1 , ' • l!!I -------
rındadıı·. oR !•' L l•T IA! \FiE.• ' ria,oo 59.tı5 Fatihte Ktrl\Çe~ıı,t m.ılı::ıllcıı. ııiıı K ırkç('!fıne sok.ıgınq,.ı 

Zsnen bu oyunun al:!franga 
P"lirc~1.e mukabıli bu şekildedir. 
Yu ·uf, bunu kendi insiyrun ile 
bulmu~u. Pol Pons, ~>g kılçı

ğmclım • bfrşr-y çıkaı-r.m ... ymca 
EOla biı kılçık attı. Orası da des 
tekli oldu~unda.n oradan da bir. 
şey çıkaramadı. 

Yusuf, hasmının üzeri11e yük
lenmiş ayaklarını sola ı:ıağa des-' 
teklemı§ olduğu halde ıt'ransu:.1 
aı slanını sola doğru çevirip -bük
meğe h~ladı. J,ir· )andan da 
hasmının ensesine yüklenip kır-
I.llaf a çalışıyordu. ı 

Pol Ponsun ensesi elli santi- ı 
metre vardı. Ifos kooa boğa gibi 
k lm bir ense idi. Yusufun uzun 
kollnı ı on•ı öyle bir sarmıştı ki, 

Akdeniz donanmasına gelince: 

m~; :::::·o~:::: i:~;:~ ~OYO PROGRAM! 1 
cını temin etmek, 1 ı 1ciKanun1941-

C) İhraçları kolaylru:ftırmak, 
D) Karadaki harekatla müva.- 7.30 Program j 19.00 Rast maka-

zi bir ateş faaliyeti göstf>..rmek, 7.33 Hafif mından fasıl 
E) Nihayet, Akdeniz hiıkirni- pnıçal:ır r 19.30 Ajans 

yetini istihdaf eden teşebbüsle- 7 .45 Ajans haberleri 
re devam t ylemt>,k vazifesini al- haberleri 19.45 Moz.artın 
mıştır. 8.00 Hafif 150 inci aının 

Bir cephede muharc.be hayatı, parç::ılar yıl dönümü 
1 

oradaki yabancı hakimiyeti gibi a,15 Evin santı dolnyısile 
sona eı miş bulunuyor: Gondar· 8.30 Müı.Ik (pl.) eserleri 
da, gerçekten bir kahramanlık 12.30 Program 20.16 RDı-yo 
dests.nı yazan, ve Roma impara- 12.33 Bayati ıazctesı 
torluk ordusunun artımı olan Arnban 20.45 Bil' hnlk 
kuvvetler de teslim olmuslardır. ıarkılar türgOnil 
Bundan sonra tebliğlerde şarki 12.45 Ajans ağrcnı>·oruz 
Atrikadan hiç bir bal1is g;eÇID.i- haberleri ı ıı.oo Ziraat 
yecek, belki yakında Habeşistan 13•00 Şarkı ve t.-ı.kviını 
la ve bu memleketin istiklal ve tnrkiller 2ı.ıo Muhtelif 
istikbalini de çi?.ecek muahede- sarkı ve 
nin imzası bu hadiseyi takip e., ıs.ao Kanşık tarküler 
de<:ek, ı program 2UO l'cmsil 

lrnrtulmağa imkfın yoktu. Y ıı;ıuf , 

yık ..,ııdı. ı·oı,,, ? 1Jrlandı.ı ih.\yd r "Yenı· Sabah,n,, 
18.00 Program 21.45 Radyo 
18.03 Radyo ı;en!ont 

Posun CJ\Sebi bükülüp boııandı. 
Kolları da omuz mafsallarından 

1 çö~;.~f~~ıgn ~iir~te bu oyun i- ilan fiyatları 
e~ı hı i:ııı J..ere enı:.t~ kırılıp kol Kr. 

salon 
D:ııuı 

orkı~ruıı 

orltestrası 

!8.50 Kanun ve 
kemençe ile 
saz eserleri 

orke.trnsı 

22.SO Ajans 
haberleri 

22.45 Dnns 
müzl.ğt 

22.55 Yarınki 
program omuz mJ!salla "ı d:ı boşanıp c:ö- 1 

ziııdii mü nrtık hasmın hayri B ı la k 750 as, . ..ti,tu o ra 1 A 
knbna:rnıı;tır. Teskeresini ver - ı.. N 
mele sırası gelmiııtir. Yusuf, Birinci ı.ayfada SBDtiml 500 Erdek asliye hukuk 
ıı smının bu hale gt-ldit,ini gö- tıdncı ,, ,, S50 Hakimliğinden: 
runce derhal daha kuvv tle fue- Oçüncü • ,, soo 9411114 

~~ı~uy,iısleonldoi.niluzVuenuvna'u'·~~ .. n~nadveanş DördüncU " !00 Erdeğin lsmet Paşa mah:ıllcsindea 
-- " lbr::ıhim Uyar tıırafından kurısı ayıu 

öbür tartı.fa dÖğru c.evırnı~ğe mahallede mukım Emine Uyar aley-
başladı. 1 h • ı bine açmıs oldu4u iht.nr da,;aısırun 

Pol Ponsun bir iimidi daha A.~ erlı.rl işleri aslıyc hukuk mahkemesinde: Yapıl-
vardı. O da son ümitti. Alafran-, m::ıkt::ı ol::ın muhakemesinde: Müd-
ga. giireşc nazaran bu şekilde 1. TUm. Aı. D. Baıkanlığından: deialeyh Emincnln lkamctglUu mcç-
tehJıJ{eyc diişen adam hasm.1. ta-- Yedek l~urm::ıy ).arb::ıy Şcfık oğlu bul bulunduğu cihetle davetiye tebli~ 
rafından donciüriılürkeıı derhal A\ ni (l - 819) niu Yedek .Subay o- ı' edil<>rnP.diginden il~nen teblig::ıt i<llQ
koprü kunıp hasmı üzerinden kulunda bulunan ı. Tüm. As. Daire- sına karar verllmjşflr. 10/12/941 çar
alab lirdi.. Ve l'ousun bu, son u.

1
1 .sine 11925 numara ile beş giln mr-

1 
pmba ı:aat 14 de nıUddclııleyhln mab 

midı Kli. fmda mUrac::ınt etmesi rica olunur. keıne<Jc hazır bulurımnsı ve1a blr 

Fa.kat, hiç alafranga güreşi 1 vekil göndermesi aksi takdirde dı:ıva-
bilmiycn ve bu gibi inceliklere z A y 1 ya gıynben bakılacalı tebUt maka-
vakıf iJulunmıy·..ın koca 'fürk Kndıköy Mnlmi.ldilrhl.:tınden 1083 mına kaim olmak üzere J1An olunur. 

hasmına bu fıısatı da vermedi. aıra numnrı:ısile almakta oldtıf\.lm ı "_. 1 

Pons, köorü kurar kunnaz o- tek•ıu· t m~a"ı cilzda d k u dı 1 • "' " nın a U an - Adımı iktidar, bel~ukluOv ve 
lanca ~öu·lığı ve kuvvetile \ e O'e- tım trıtbik mUlırümU zayi etUm. Ye- uflyetı vmınnlyeye kaf'fl 

ni~ göi!sile hasnunın üzerine bir nmlsilinlyo\tpurtır. a~ımd:ın eskisinin hilk- GLANOO KRATIN 
balvoz gibi yüklendi. Ponsun '· 
köprüsü kırıldı. Ve sırt üstü u- Zeyrek Cinlllhn.mam ittisalinde 
zandı. 82 No. dıı muklm Hariciye me-

İ1'te, koca Yusuf b(iyle bir murlu.,~dan mütekmt 
Piri. ite lnactn.. tıet1dbldlr. 

lleçete de kutusu 200 karaş 
pehlıvandı. Fa.kat Koco Yusu • 8Ureyya Öfıecan 

fun yaptığını yetmiş okkalık ================================= 
Hergeleci. yapamazdı. Bu sebep- Beyoflunda tstikJ~ caddcs!nde 370 zıçmaralı 
le Hergeleci, A vrupaya gitti~'i B AK E R M A jl,. A Z A S I N D A 
halde n!un ve şöhret almadan b 
memleketine döndii. 1 Erkek, kadın Ye çocuklarn mahsus 

Herg-elcci, yağ güre.sinin ba.<J- GABARDİılE o ~~~~~~~·J~~ ::~~e~in~! ı~d , C VERCOOT ve TRENÇCOOT 
ye re k ~:.ınllan do -:mamıc::ı.- Kum~lanndan mamQl ve her zaman oldu!u 1ibJ eo llA dnsten 

~~tF~~~t~~~~~ikt~ı!:~ A1UŞAfi!BA ve PALTOLARIJJIIZ 
tu. ı MuuhlcreJ-n ~ta-ilerinin emrine imAde bulwunaktadır. 

(Arkuı var> l•~~rm~~~a:;~~~ :'::~:~-mm•El!!lm.IJlll~ 

G'i0,00 ' W,25 
62 - 6• numaı·~lı ~:\ ~nknz.ı. l 
Fntihte Harnççı Karomeiıınt't mahallesinin Apıillewl 
sokagında 30 nu,rnıır:Uı mııg~ enkazı. 

T~n lxdelleı·i ile llk tt'mlnnt mıktarl\ln yukııı·ıda yaz.ılı iki pun;a 
enkaz. satılmak üzcrt ayı ı nyn S!,.'lk arltırmayn konulınulitur. ş,u tımnıı.Icı! 
Zabıt ve Muamclllt Müdürfuğü knJcınindc görülebilir. 1hııle ~4/l2/g41 tM'ı
şembc günü ımııt 14 de Daimi Encün\crıde yapık.c.ıktır. Tııliplerln ilk teni
iuıt makbuz vcyn mektuplnrile ihale gOnn muayyen smıtte Daimi ı-:ncümcıı-ı 
de bülunmtifan. 10094) 

• 

t 
~ 
1 

T. ış ~,BANK ASI 
Küçük tasarruf ~ 

hesaplan 1942 
iKRAMiYE PLA.Nı 

K!:ŞIDEL:ER: 

~ lubat. "' 'Ma7JS, 1 Atastos. 2'tk:!n
$liıurfn tvihlertnde .J11Pllır. 

. 1942 IDAMlmERI 
ı .ılet-1IDCJI Llmlü:ııı::::r IOCM>.-.Llnı 

• > HOi 111. s::ı: aooo,_ , 
a >. • > tz= 1500,_ ~ 
1 ~ IOO '> s::: 1500.- > 

10 > ISO ) 911::: 2500- > 
40 > .ıoo ~ l::::: 4000.r- , 
50 • 60 ~ = 2500.-- > 

200 > 18 » m:::: 5000,_.. > 
zoo > 10 ) s:::: 2000- > 

Afyon Be......,., 
Reisi izah edi 

Afyon Belediye ~· 
liğınden şu mektll 
aldık: 

Y.-ni Rahah ~t:tf.;1 . 
1wi miktiirlüıfün..-: ~ 

23/ll/941 t<ırihli guzcı~rıl 
kuyucu diyor ki ~ıUunuııd:ı 
l"P-tti{liniz iınza " adı·eıleı·lo!O 
cc ımıhfu:.: olduı;unu bild•r plll, 
H." kaıiınizin yn1.ısınn ~" 

Bu ık! knrıinizln size ~ 
il'iın \'• .ıdresin doı:ru 't 
oldugunu b lmiyoruz. Anç:tlt 

clılc ı1r in~ J.fıJ t>tlc·rhıde hn1'lı 
lıırına k.ırı: olm:ıdıkhırını ı; 
ruı. Ç'\ınk.I hnklı r•lduklar10• 
ol.:n iciiler, d"Jırı-lldaıı dogrııt' 
lediveye nıur:ı~·aııt ederler oJt 

c:ıkları t::.tmln edid c-c\ ııP1 
sonrn gıııe1ffiİ7. sütuıılııı 1 11~ 
t-tm<•k Hi.ı:unı.ınıı rluymaı.lnf ı,ıl 

Baş\nn nihn~eh', yımhŞ 0 

yazıları tn~hıh ediyoruz: 

ı - Bf'lt>diyt~yc tek bir ~ 
lntılınb ı;urc.t.ıle lUzumsuz r 
lin ortadı.n kaJd rılnıası il 
bılrll• ilcllg" içm t-\"VelA bir 
ıi>sterilmi~-tL SQnr. dan lıa."' 
acentı> g<j,:,tenlınc-:ıindc m:ıh ıP 
ıııadıgı ış'ı•r <;-dıldıı:indcn ajıııt tlt 
rak \1 ı k1"i d:ıha güstetllrt' • 

tık defıt. ::ıceııtc obırıık bt 
mecli • 1-Jından biF zatın 
riln·~ınc gelin• t•; tıu, oııuı 0 

beri kömüı cil <Jlılıı:ıımıdan 'ecfll 
diyP medi.qf ;ıwlıgının da ıı 

llge mfını hır hol olm11nıtı 1 

ileri gelınıı;tir. 
2 - .Aı:-e·ıtenin mUtcnddtt 0 

ne fiyatı ucu7.lııtır \"e ne de 
yona ,sele: .koınur mıktaı ırıl 
tırır. 

Çt.lnku hy ... t t ı;;a:ı yukarı til 
eıhi rr ::ıkt.ıdur. 

Murukabe komi vonu klır. r 
~ . 

tı.ş "~ tP\'XJ mucsse~e in n ' 

~~:ş ~:ıt~1;:tu~.11 ;:ll~:~,t 1 
• ıd 

tenzile atmak me\zuu bııhı 
gildir. Liızuırsuz reknbetlt lP 
tal-ım hılPlnc yol ııı;tıL:I d .. lı 
ı;ln ınnlumuıiur. 

Mıktoıa gelince Afyona ~t: 

cclc miktor kömür ı;a1ış 'c ıe 
JnUPSSeseııince t~bit eçi1lı: ı;teO 
Bckdıye m.ıhrukat ışıle Y• 

dıın al!ık .. ctnr olarak aceıı>etl 
H ızır:ın ayından itıbru e•ı ~ 
iondernwge \ e sipariş ' ern.ese 

1 

bnr etmiş \"e 20 E;> ifil taı lll 
ncentc dort b.n altı yıı:ı: tıJ 

ra pı.ra göndermiş bLıltınfll 
idi. 

Komur ı;<ıtı!i \ 'C tevzi muc 
göııccı ıl"'n p.ır::ı ınukabiluıde 
pılı n t1pari.~in ı..m::ımını gJrı-.. .4 
lllctnı~ olm:ıklıı beraber bU~ 
krıd. r Afyon.ı 85 ton kok ı~onı el' 
ve 3GO ton da linyit kôııı.ı··u S 
dermiştfr. 

Afyunun ktmıtir ihUyncı tıı~ 
· men tcmın cdilınemllj olm,ıkla ~ 
i:aber bütün, butun dl. ııc-ıı. dd 
dir. Komilr s:cvldyalı du de\ aJl 

mektedir. . ti 
Lınyit kdmuru piy::ıs&da ı:ınc~ 

dört gün bulunmnmıştır. auıı 
barit:inde her zaınıın ktimiJr bul 
111u~ur. 

Snuş ve tc:vı.1 müessesf's: bO 
ınemleket ihtiycını temin ~a ti" 
tile butün siparışlerl ıondere 
n1ek için klifi derecede vagon "or1' 
laınamış-,,,a ve bu sebeple g 
ldimlirler her isteyiciye veril~ 
ıınesi için bir zaman için elli 
sll>i mu::ıyyeu bfr miktar sntıŞ ~ 
mak zarureti hAsll olmuş ise "" 
bir kusur mudur? Yoksa od• fi' 
bbı mıdır? Eter bu bir kuıı.ur .;. 
bu beledi7eye veya acenteye 
-1ttir?. 

BUtün lıtUnlann ce\.'abını ~ 
JııMı *elan verain. Bea ııadece ~ 
au 116yliyebillrim ki beledlyeıı111 
.-W, vicdana uyıun ve ysp'6 
Maaı lllUbnı.;Jıı hiç bir leyi esi~ .... 

AJlıCak Wuar ederim Jd bugil~ 
lbval '" terait t.çinde ne daha~ 
.. M de daha ucuz Jı:ömilr tcP,... 

ellllemezdl. 
Bu hakikatleri izah etmek f~ 

•tmı veren iki karlinize teşeld~oa 
etmetl borç bllirlm. 

Belediye Relıl 

~A.~rd 

8'ıhlbl : A. Cemalcddln Saraçol~ 
Neşrl)'at MDdOrli: M. 9am Kır~ 
Saaıldıeı yer: ( H. Bekir Glırsoyl r 
~. Cemaleddln Saraç .. lu mııt ıı" 


