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Mi~:~ie~:~[af ~!;!;~~ : ~i.~kilr ihtilafa vetaFneılnedmaehnakrpHıhnadlı.ıs- daha 8Qv 1rlaŞtlrlld1 
tain'in kulaklarına okuduğunda suru enmeme -

ı k mı? şüphe edilemez. • ı .... d • ıd • 7 o t ıyaca . Okuyuculrmrr.ın bilha~sa dik- • • k A k' 1 an e 1 1 
f t katlcdni ıica. eder im. Yukarıda Dlll }ffi alll yo • 

l w eçi harbe karışmağa da
vet eden Milı oer Deolet/e. 
rinin Bul~cristanı rahat bı . 
raknııyacakları tabiidir. A v. 
r11patla bitaraf kalmış bir 
kaç deolet daha 'Uardır. 
Demek, onların da sırası 

ge lecektir, o• kimbilir, bel. 
ki de gelmiştir ! 

rc::=a vvelki gün, Ankara 
~ radyosu Anadolu A-1 

jansı taralındau. teb~ğ ! 
edilen bir telgrafı neşı·ettı. Dun 
okutluğum gazetelerde bu hava
dis gözüme ili§medi. M iindere • 
cat ~okluğu aııasında ihmal e· 
dilmiş olacağını düşündüm. Hal
buki bu telgrafın bu gün bütün 
haberleri gölgede bıraka<'l3.k ka
dar mühim ve hayati tdakki e
dilmesi lazımgelir<.ii. Ankara 
mdyosunun bize bildirdiği :jey 
ltı Giomale d'ltalia.,nın makale- 1 
siııden biı· hülasa idi. DU\""(''nin 
fikiı\lerine t~rdinum ö1an bu 
ga,zete İsveç hükumetine u'Uiz 
ediyor ve ona bir ihtarda bulu
nuyordu. İtalyan gazetesinin 
fikrince İsveç hükUmt!ti J..'in
landiynya bir kaç gönfülii gön
dermekle şu sırada uhde~ine dii
şen vazifeyi ifa etnıi~ !i:.ıyıhı· 
maıdı. Medeniyet ve be~l'iyeti 
kw·tarmak için yapılmakta olan 
mücadeleye daha ciddi ~urette 
~irak etmek icabederdi. Bu
günk · Jeavgada hodgam '1>ir a.r
Euyıa. kapılarak bir kenarda dur
mak ve bitaraf kalmayı dilşün
mek ooiz görülemezdi. 

Ankara. radyosu btt ha\•adisi 
ayni kelimelerle tebliğ etmedi. 
Fakat neşriyatın ruhu ve mana
f!ı bvn<lan ibaretti. ff Hiornalf: 
d'ttatia.'nın makalesine ehem
miyet ver.memeğe imkan yok
tur. Mfö,•er Devletlerinde gaze
telerinde ga1,eteleriıı tabi olduk
ları rejim icabı onlar ancak re.:>· 
mi makamlardan verilen talimat 
dairesinde fikir beyan edebilir
ler. Bunu bilmekle berab r. 
Mihver politikasının bu maka. • 
lede müdafaa edilen prensip da
iresinde bir istika.met almıaı.n o 
kadar mii.him Ye esaslı bir ma
ınayı haız idi ki adeta kulakla
rıma inanmak istemiyordum. 
• Halbuki Alman \'C hal) an 
ııadyolnrınııı neşriyatı ilt> bir
likte ımesele düsi.inülünrı A vrıı
pamn harbe k·anşmamış bulu
nan ve karışmak da isteme.yen 
devletlerinin Mihver tal"üfından 
Ride ltli bir tazyike maruz k~l

ımak ifzere bulundukları ve bu 
ltazyikin gizlenme!• istem~ıeycn 
bnşla.ngıçlarınııı dalın 8imdiden 
matbuatta kendisinı giistermiş 
olduğu neticesine varmak zarıı
ret kesbediyor. 

~"ilhakika, Alman radyoı:m 28 
ıTcşıinisani günkii Almauea 

!'neşriyatında komünizm aley
hindeki miıt>akın ahiren Ilerlin
de UZRhlınası ve gcnişletılmesi 
fkeyfiyetinden bahsederken s.1y
ııe söyleıni.stir: 

bı.ı.L.,ettiğim havadisJerin biç 
biri İnr,iliz kaynaklarından, Mih
vere dost olnuyan memlekcll('I'· 
den çıkını~ değildir. Bunlar ha
lis Mih \·er nıalıilir ve Mihver 
Devletlerinin görüşlerini bildi
rir hirer vesikadır. Bu münase

Maama/ ih , Joponyanın Ame. 
rik a ile son dakıkaya dadar 
müzakeregz de.,,am edect". 

ği haber 'Ueril iye. r 

betle Bulgar Başvekilinin son Vaşinı,,>ton, 1 (a.a.) - Tojo
zamanlartlaki beyanatını da nun mesajı hakikaten Japon ce
hatn·Jamak faydasız olmaz. Bul- vabının mhumJ temsil ediyorsa 
gar Başwkili Bulgaristanın da Büyük Okyanusta :-ıimdiye ka
mücadt'leye ı:ı.eyirci. kal:muyaoa- dar görülmemiş derecede büyüit 
~ııu ve mücadeleye iştirak ('t- silahlı bir ihtilaf çıkması ic:in 
rıesi lazım gclec·eğini miidafaa Tokyoda bir kıvılcımın parlama
t-<liyorılu. Bulgarların harpten sı ki.fi gelecektir. Amerika lıic 
n~ kadar çekindikleri malumdur. bir ve<;hile J aponya ile çarpış
Sırf bu yüzden hudutla rını cc- mak isteJllemektedir. Bunuııla 
nebi ordulara. ac;tılar. Uındul<· beraber Am~dkan efkarı Vaşing 
larına da kondular. Aıtık bun- ton hükumetinin Tokyoya karşı 
dan sonra mücadeleye i11tirak 1 kat'i bir tarzı hareket it tihaz 
arzusunu izhar etmeleri hiç de etmesini i~tenıektedir. Bu iti -
tabii ve ihtiyari olamaz. Bulga-ı barla Japonya ihtilafı harbe ka
ri::;tan harbe atılmaktan bahse- dar götüı"ecck olursa Amerikan 
derse bu mutlak gizli gi:r.li onun efkarı değ~iklik gösteı ememı>l, 
Ü7Rrinde yapılan tazyikin açığa kararındadır. 
,,1ı-ulnıu~ alametleri olmak ioa.b- Vaşington mahfillerinde h:l -
eder . İsveçi harbe karışmuğa kim olan kanaat , Amerika ik 
davet etlen Mihver Devletleri·, .Japonya arasmda bir ihtilaiın 
nin Bulgaristam raluı t bırak-j artık tevakkisi imkansız göı Un. 
ınıyacakları tabiidir. 'Fakat Av- ı düğü yolundadır. 
ı·upada bitaraf kalmış bir kaçı Son d.akf/.:,(ıya kad(.tr 
devl>"t daha v:ud1r. Demek, on· Tokyo, 1 (a.a.) - J apon hij 
ların da sırası gelcceJttirt ve kfımet merkezinin iyi haber ahm 
kimbilir, bdki de gelmiştir! nJahfillerinde tahmin edildiğin. 

Şimdiye kadar Mihver Dev- göre, bu Fabah toplanan nazır!; · 
letleı-i İngilizlerin sulh seven fevkahide meclisinin verdi~ ka 
bir takun kıwimleri harbe sil- rar. Japnvanın. Birlesik A mc • 
rüklediklerini ve zorlnd1klarmı rika ile fllÜl'.akerelere son daki
iddia<lmı hol)lanıyorlard.ı. Halb:.ı- kava kaılar devam edeceği yo • 
ki işte görülüyor Jti. sulha: bnğ- luncladır. 
lı olduk!. rmı fi'liyat. ile isbat et- Mfü;ake.re ba.'f?tı..dt 
miş Jc::ıvinıler~ rahat yafjamak Var;ııgton. 1 (a.a.) - Jaoo, 
imkanı bırakmıyanfar aaıl ken- mın·ahhn~Jarı , M.Hull ile mii1.:a-
dileddir. kereye tı-krar başlnmışlıı rsır. 

Daha diin bütiin Avrııp<t mil- ----""'"-.------..--
letlcri için hiirriyet, sulh ve san.- .._ ............ lllt'lı .- - -._ 
det vadettiklerini nnut."!rak bü- trai' .,.ı;,.~;ap....Lfl...C...A-.. 
tün Avrupanın kunıa,:dJsını elf> 
aldıkları yolundaki mahut da
valarım ta.7.eliyorlar ve bu lm
manrlanın ilk tatbikatı olru ~k 
bjta.rnf devletleri zorla kan 'e 

ffakim!er arasında 
yeni tayinler 

--o----
ate!'! kasırgalaı ına ı;ürüıdemcğo L iste üçüncü sahi/emiztleJir 
kaJkıyoıfar. 

Jlüscyin Cahid Y AI~ÇIN 

Avustralya ka
binesi vaziyetin 

vahametini 
tetkik ediyor 

Singapur, 1 (a.a.)- Singa -
nurda istisnai ahval vaziyeti 
ilan edilmiıtir. Malezyada bütiln 
ihtiyat gönüllüler silah altına 
alınınışJ::ırdır. 

J:ı"'elemenl1: Hindi."ttanmda 
Londra, 1 (a.a.} - Bata\'ia 

radyosu. başkurııa.ndanın bil' em· 
rini zikrederek Felemenk ş::ırki 
Hindistanı umumi yalisimn as
kerler v~ tıayyaredler i;;iıı umu
mı sefcrterlik kara:.1. vcrcliğini 
ve bu:ıla!"ın cepheôPki yerlerini 
işgal et.ınek üzere lıazn· bulun
malarını emrettiğini bildirmiş -
tir. 

A vustura.Jyada 
Canberra, 1 (a.a.} - Avust

ralya harp kabine.eti bugünkü pa 
~esi günü ansızın hususi su
ret~ top:anmağ·a davet edilmiş 
tir. 
~esmf nıah Fmerl!e zannedJl

dicl:ne göı·e Avusturalya harp 
k ıbinesi l !y,akşark vaziyetinin 
isti~nai vahamette bir mahiyet 
aldığı kanaatindecfü. 

ilAgapurda 
S ingapur, l (a.a.) - Singa

pnrd~ buı;in lınıp kili ilin: edil
miştir. Biitün gönüllüler ve ihti
yatla r silah altına çağrılımı:ı, 
Hnng Kon6da bulunan kuvvet
ler hazır ol emri almL5lardu·. 

Şanghaydaki Ame~:ıldar 
Şangha.y, 1 (a.a.) - Birkşik 

Amerikanın Şangh!\y başkonso 
losu, P asifikteki Va?.iyet dola
yı.cıiyle bir an evvel tahliye yapı
labilmesi için tedbir 11lmalan hu 
susundıa. Birle.~ik Am~rikıl. va
tandaşlanna bundan evvelki 
tavsiyelerini bilhassa kadınlar 
ve çocuklar için ı1azurtesi günü 
lekrar etmiştir. 

---
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.,.._- .HARP VAZİYETİ . 
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DÜNYANIN ÜÇ PARÇASINI BAGLIYAN DÜGÜM 

AKDE i Z 
Bu deniz, bu harbin en ça praşı~ bir davasıd ır. 

Bundan b ~)yle onun etrafında kan it ve çok ciddi 
büyük sav~şlara intiza r o l unma lıdı r - ,_ 

l A'=- M~NLAR \· 1 YAZ AN: Emekli Ganeraı 1 j Ru s LA R 
=== BiLDiRiYOR \== KEMA L KOÇER == BİLDİRİYOR 

Tay ya reler imiz Rost oftan sonr a A k<leniz, eski dünyanın 

her üç parçasını birbirine -<>--

"Bu mülakat ve mera:;iın ile 
,Avrupa işbirliği fi'len başlamış· 
' tır. Onüınii.zdeki on yıl içinde 
ıAvnıpa bambaşka bir manza-
ra nı'ZCdeccktir. Avrupa hürri- ş a r k "'ı 
~yet sulh ve saadete kavuşLu-
.rulacaktır. Avrnpanın bu annü d 

bağlar ve birbirinden ayırır. Ak- T g a n 
denizin iki kapım, Cebelüttarık a rog 
ve Suveyş, burasını b;r göl du-

ıknran ı.-arşısanda bitar-.ı.flık ola- Kafkasya a ı rumuna getirebilir, açılır, kapn.- da istirdat 
nır, Okyanuslara. göturen yolla-

layiha yakında Buna ait 
I-l~y' etine 

kararile 

Meclis Umumi 
sevkedilerek 

müzakeresine 
müstaceliyet 
başlanacak 

Ankaııa., 1 \Tl'lefonla.) 
B Uyük Millet Meclisi gnıp e-n
cümcnince hiikfımcte iade e<lıl
miş olan MH!i Korunma kanu
nu, iı:.tenilen de,ğişiklikler yn.pı • 

larak Meclise göndedlmi~tir. 
Bu rniin:ı.aebetle grup enc·iimeni 
bugün saat üc~tPn sonra Recep 
Pr-kerin riyru:;etinde tophınnrak 

faaliyete gE>çmiştir. Öğren<liği· 

----------------------------------------------------• -AFRIKADA-
---------------------------------------------------. İngilizlere göre 

Sidi -Razak'da mu
harebe şiddetlendi 

Mihvercilere göre 

Cebel mıntakasında 
düşman dağıtıldı 

Mihver klıvvetleri Sollum'daki topçu 
Şimale düellosu 

doğrn kaçıyorlar çok hızlanıyor 
K ahire. 1 (a.a.) - Orta. şaı'k 

İngiliz un:ıunli kamrgahının pa· ı 
za.ı·tesi tebliği: 
Bin~ muharebesi, şimdi f>3.· 

nh su :ette başlıca Uç ceph"ye 
aynlmıf.ltır : 

l - Tobruktan cenup doğu- 1 
eundaki esas ceph~ ki kuvvclle- ı 
rimfa b1Jr:ıda şarktan ilcrliye:
rek kaleden bir çık1ş hareketi \ 
y:ipmağa muvaffak olan İngiliz 
J{uvvetleı ile irtibat tesis etln;ş-1 
)erdir. 

2 - Ha.lfa.r:ulan Sidi - ömel'in 
§im"a!inneki mev;.1,ilerc kadar u
zanan hudud bölgesi, 

3 - Jalonun cenup bat.ısında· 
ki böJge. 

Esa.a> cephede Edudna, R~ui 
Rezck ve Birelhamidde dün bi\
tün @n sıkı muharebeler olmuş· 
tur. Oğlcdcn evvel garbden ge
len diişman tanklarının vaptık
ları bir hücum, Sidi Rezeg'in 
tanı cenubunda zırhlı ku\·v~tle
rimiz tarafından piiskUrtülmüş- ı 
tür. D~ha sonra zırhlı kuvvetle
rimiz bu teskili firara mec
bur etmişle~ ve düşman 
tanklArı ı;eyya.r İngiliz kolları - 1 
ıun tnkibi kat·sısmda şimale doğ 
ru kaçmışlardır. 

Roma, 1 (a.a.) - İtalyan or
dulal'ı umu:ıni ka:rurgahmın 547 
numaralı tebliği· 

l""l\in Marmarıka'da gece mev
zii nuıl rebeler -0lnwştnr. 
Düşman Tı ento tümenine 

ı.ıı-hlı makinelerle t~ephederı yap 
mak istediği 'bir hiicum tcşeb -
biisi~ ı:ıiir'atle plı::.kürtlilınüştiir. 

Merkez bölgesinde ileri kuv
vetler .<u·~ında ~arpıı,ma.lar ol
muştur. Birçok di.işmnn hlicum 
araba.->ı tahrip edilmiştir. 

Stıllwn cephesinde iki taraf ı 
ara!'ında topçu ateşine dcvaın 
e<libıiştir. 

c.~ıx-1 cenubunda dil!mıanın ı 
mutörlü kuv' etlc:ı ine hiir.lım e
dilmiı;ı \'(• bıı kuvvetler dağıttı- ı 
mışhr. 

Marsa lfatıuh bölgesindeki 
clNrıiryolu hedeflerine ve iaşe 
ml'rkezk·ı·ine keza, düşmanın ma- 1 
kill(~li teşkilleri.ne ltaly:.ın - Al
man hava miifreze1eri tar. fın
dan miiieaddit bomba ve mit
ralvöz hıkumbrı yapılmıştır. 
5 dusman tayyaresi diisiirfü -
miiHtiir. Bunlımlan üçü bir hı.-ı
va akını esrıa~ında Bingnzideki 
İtalyan . Alma n tayyare karşı 
kovma topt,:ıısu tarafından, 2 s i 
Almın awıları tarafınJan düşü
rülmiiı~tür. 

.. Öğleden sonra Alman piyade
si, tankların yardımiyle Sidi -
Reıeg etrafındaki mcvzılerimize Rir Alman ı..-awt ine ~{ire 
tekrar hücum etmiş, bu noktada Bel'lin, 1 Ot.a. )...::... Lihva. ha-
mUdafaa hatlarım11..a bir hullıl rekHtından bahsed 'n bir ·g azete 
yapmağa muvaffak olmuştur. İr,..öJizleriıı belli başlı bir mu
Bu bölgede ~idrlctli bir mulıare- vaffı:tkıyc1 elde etmeden bir çok 
be devam etmektedir. insan ve malzeme kaybetdkleri-

U:n·a kuvvetlerimiz, ve ne işaret etmektedir. İngilizler 
di.rnmanııı Eladcm ile Bldudda buna mukabil İtalyan • Alman 
arasındaki bölgede bulunan tu!'ı- m ukabil t aarruzlarına katlan -
şıt topluluklarına karşı yaptık- m.ık mccburiyetiııdedirl<'r. 
ları şiddetli ve am•thne hücum~ .N'VVvvvvvv ·-;;v-"vvvv vvvvvv v• 

larla kara kuvvetlerimize yakın- GUREŞ 
rlan yardımlarda buluıımuşlar . 

dtr. M h b 1 . Bir /tal11(m taaı-ru.zu i'1ılw t.A ilrli USa a e efl 
Londıa, 1 (a.a.) - Çölde ~ 

inci lngiliz oı·dusu ne7.dindc bu- M. Sami Karayel'in bu gü. 
lunan Röytcr ajam;ının muhabil'i zel yazısını üçüncü sahif t>

bi idi riyor : 
(Sonu sayfa 3 ılitun 6 da) 

mi.t.e göre, e\'Vt"lce eı aslarını bil 
dir<liğimiz Milli Koıı.uuna Ka.
nuııunun. ihtikar yapanlara v~ ' 
rilert•k cezalar kısmı daha a-
ğıı'laş!mlımstn. Grup cııciimeni 
çar~amba sabahı tekrar toplıa
narak liiyiha 'ilzerindeki mi.Wi
kerelerini bitireC'ektir. 

Salahiyetli kımselerin bildirdi-
ğine ll<ll'.aran layiha yakında 

Mecli~ umumi heyetine sevke<li-
lccektir ve mfü>t< ct'li~ et karari- . 
le mii.zakere-sine başla.~tır, 

Meclis mahatfündl• bu layinaya 
son derel'edc ehc·mmiyet veril -
mektcdir. 

Lılyihanın umumi heyetçe mü 
zakereleri sırc:lı-aında şidtletli 
münakai;ia.laı· <.'t:"rey-cın edeceği 
şimıliılen anlaşıhı:'ıaktadır. Bazı 
mebuslar, ihukar yapanların ö
liim cezasına bile çpılmaı>ına ta
raf um)ırlar. 

Htikiımet. tııından ~ka ha
yat ınıhalılığına karşı bir takını 
ikLısacH w mall tedbirlt'r atmak 
için rte tctldkata baı?laınıştır. 

Bu ar:.ıştJrnıaların muayyen 
gelirli vat. ml.tŞloann mPnfnatle
rini 'c ihtiyaÇlarını koı umalt 
cihetb1e ~ittih'İ anlaşılma kto.dır. 
, lB.R.) 

Fransa 
ne yapmak 

istiyor? 
--,.--00-------.. 

ikinci 
moıakat 

Goeringle Pe
tain ve Darlan 
görüştüler 

Parb, l ı a.a .) - Fransa ilo 
Alrna.nyayı alakadar üden nıesc
folcı· hakkın<la Mareşal Per.en 
ile Alman Ma1 l'Şqli Gocring ara
sında ilkkanunun birinci günü 
St. Florentin • \T('rgigny de hir 
göı iişme yapılmıştır. 

· Vichy, 1 (a.a.) - Ofi: 
Teyid edilmeyen haı-.ı haber

lere gi.irc, marc~al Petainin işti 
rfıkile yapılacak olan Ji'ransız -
Alman görüıjmeleri Orlcans böl· 
gesinde vuku bulacaktır. 

Petain ile Darlan·a sınır hat
tında, elçi Fernand de Bı inonun 
miilaki olması mukarrcrdi, oı a
dan müt.aı·ekeden beri Petainin 
iştirak edeceği ikinci mlfüıkatın 
,·uku bulacağı muayyen mcvkie 
gidilecektir. 

nıaz.,, 

İtalyan mdyosu da 29 TPşri- t ı 
'nisani tarihli 1talyanca ne§riya- uç u a r 
tında, Bcrlin<len aldığı haberle: 

' re ntfen şunları söyledi: .-.-.-- 1 
rı kontrol ederler. e d ildi ... .. • • k d d 
m~:~~zbutt~·ıu~=~~.~::~:: . i u nıversıte a rosun a 
bir hayat kaynağı, can dama - Mar iupoi'a doğru ric'at 1 

"ltalya Hariciye Nazın Kont Rostof ölgesinde Rus-
Ciano Berlinden hareketinden lar çok kaolt ve ağır 
evvel, Alınan Ba~vekalct daire- kayıplar veriyor 
tıindc Führer tarafından kabul ._ __ _ 
edilmiştir. Uzun süren milli- d'd 
katta İtalyan büyük elçisi Alfi- Leningra a çı-
eri de hazır bulnıımu!}tur. Bu k t bb •• 1 • 
roiHnkat neticesinden anlaşıldı- ış eşe us erı 
ğına gör~ yeni Anuımnm k u- ak.İm kaldı 
nmndasııu Alman~ıı ile 1tu.lyQ 
deruhte edeccldcrdir.,, Berlin, 1 ('a.a.) - Alman or-

Düıı sabah dinlediğim.iz An- duları başkumandanlığının teb
icara radyosu Paristen alınan liği : 
4Jir telgr-aftan bahsetti. Fransa~ Rostof bölgcsiııde düşman di\n 
daki Alman büyük elçisi Abotz de insan ve malzemcce fedaldi.r
bir m cmuaya yazdığı bir ma- lıklara hiç bakmıyarak karşı hü
ıkalcdc Fransanın dinamik bir curnla.rına devam etmiştir. Dilş-ı 
vaziyet almE.f:l rnı.. ve tekrar can- mana, yeniden ciddi ve kanlı 
)anmak iQin Mihver ile işbirhğı kayıplar veruirilmiştir. ,j 
yapm sını tavsiye edivormus. (Sonu aayfa a ıUtun 4 de) 1 

rıdır. O sebeple, Avrupanın en d Alm - 1 "d l 
ufak memleketi de bu den.izle e en c:\n ar Şl • d tı,,,J • .kl .k l k 
h:r fırsatta ~Jrril~nmiş, b~r Us, det le takip olunuyor 1 egışı l er yapı aca 
bır mahreç bır lıman edinmek j l 
gayesi gütmüştıir. Eski A· C h } d •ı } 
vusturya - Macaristan, Tiryes • ep e er e 1 er e-
t.eyi azımsıyordu. Yugoslavya meler kaydedil· 
bir transit noktası aramakta • Sekiz yıldanberi terfi edemiyen profesörlere bi-idi. Bulgaristan, şimdi Egeye mektedır 
çıkı~ından dolayı büyük bir in· 
~irah duymaktadır. İtalyaya 
gelince, bu wktiyle binbir ba
direye sahne te§kil eden gölü 
benimsem.ıştir: Afika yakalan· 
na sıçramış, Asya kıyılanna ya 
km üsler kazanmış, Süveyştc 
tam bir serbesti dilemiş, nihayet 
hatta kuvvetlilere karşı da., bu~ 

(8onu ıayfa 2 ıUtun 6 de) 

Moskova, 1 (a.a.) -Gecenes d t f• • k"' b• )"' •h h J d 
redilen sovyet tebliği: · rer erece er ı ım anı veren ır ayı a azır an ı 

30 Sonteşr"nde kıt'alarımız 
bütün cephelerde diişmanla <;ar- Ankaro, 1 (Telefonla) - tedris kadrosunun darlığı dola- rilmiş, buna mukabil 100 li· 
pışmışlardır. 29 Sonte.qrinde 20 Mnarif Vekilliği, İ5tanbul Üni - yısiyle sekiz yıldanberi .ıt.erfi e- llahk 5 profesörlük 10 a çıka • 
Alınan tayyaresi tahrip edilmiş versite kadrosunda dcğisiklik demeyen profesörler vardır. rılmışbr. 
tir. Biz 8 tayyare knybettik. yapını.:-> ~a_rar vererek. hazırla- Bunlam b"r derece terfi imkanı Layiha. biitçe ve maarü e.n-

Taganrog d.a istfrdad edildi dıgı ~ır. layıhayı Meclise sev - vcrmek üze.re 125 liralık 7 ordi- cümenlerine havale edilJiğin -
Londra, 1 (a.a.) - Stokholm- ket.mı§tir. naryüs profe.sörlüğü 6 ya, 90 den buM.ın erde mL>cl ı.s umur 1i 

(Sonu aayfa a ıUtun 5 do) Bu layibaya göre, Üniversite liralık 16 profesörfülc 11 e indi- h tiı evkcd"l ektu:...L,il.B.J 

' ' 



Sayfa t t -
VE ••••••H 
üS~AüL 

Yazan: Muharrem Zeki KORGUNAL No.16 
Bim:m, gülmem için dişle

rini snky-Ordu. Nihayet kendisi
ni zaptedcmiyerek yüksek bil' 
knhkahn salıverdi~ 

- Sen delirdin mi V:elit? ö · 
ktlzfunfu: ) sapanımıs ;·ok. 
Burayı ıl • ebiliriz. 
bil . · · "'..rfınis b·~a:y bi-c, ye b "'6'1.& • 
r;e kaç kurU§luk menf aa.t temın 
eder. D çok ra getirici blr 
~va mı. 

'\'elıt bin 'ap, 
çatnrnk. HB.mruı'ı tersledi: 

- Buraya bu: d.ı.y dcgıl, Jta· 
ı.'UJl ekeceğiz! Mısırda k vun 
olmadığ•nı hiç işitmedin mı? 
Yetiştircceğimi2 J: avunları pa
halı pahalı satar, bayli para 
toplnnz: üstelik, lnı mülke dE: 
ebediyen sahip oluruz. 

Haman aklını b şın topladı: 
- Aic;irı V t! ben bunu biç 

düşünmemiştim. T IDI& mülıim 
blr m.eselc var! 

- Neymiş o mühim mesele'! 
- Kavun çekirdeği bulırok 

meselesi .•• 
- Ben, ı ırd kavuneuluk 

yapmnyı ti Serhaa'ta iken diı
eiinmiis: kifi miktarda kavun 
çekirdeği almıştım. Bunu dnh 
veni ogreniyorsun, değil mi? 

Haman, hayretinden küçük 
dilini yutaya:cdı. Zeki.sına hay
ran olduğu arkadaşının önünde 
hUrmcile eğilmekten kendisini 
alamadı: 

- Bundan sonra senin hiç bir 
fikrin itiraz etmiyeecğim yi 
Vetit.! çünkü sen, hcr§eyj evvel
den düşünen. ona göre ruwrlık 
yapan "Çok terbiyeli bir insan -
SlD. Emir altına girmeyi kat'iyen 
istememek~ yerden göğe 1."Ildar 
hakkın vannış. Bunu ancak §İm 
di anlıyabildim. 

Velit bin Mus'ap, kendisini 
pöh pöhliyen bu söıderdeıı son
auz blr gurur duyarak sırıttı: 

- M erak etme! benim ya
rumda dura dura sen de 
akıllı, terbiyeli, dirayetli olur -
sun.Fakat şunu pe3inen haber 
vereyim ki benden hiç bir za
man üstün olamusm. 

İki arknd , a}"a.zinin y -

bir ad mdı. Baman'ı önliyerek: 
- Baç veımcden içeri gire

me.zem ! 
Dedi. Himn. ,afallıyar k eor-

du: 
-Ben 

? 
ne hakin baç istiyor-

__: ha kapımn bekçisiyim. 
İçeri girecek h maldnn a-
lırım. 

- Fakat buna haklan yok • 
tur! 
- Bu kapıda bab:ımın hs.yn 

na mı bekçılık yapıyorum! 
- Firavun sana bc1rçi ücreti 

vermiyor mu? 
- Veriyor veya vermiyor; bu 

seni alil.kadar etmez. Sen, ~ 
nim bnkkunı vernıcğt' mecbur-
un. 

- Ya vermezsem? ... 
- İçeri giremezsin. 

• - Zorla girm istersem? .. 
- Buna cesaret cdcmt':l.c;in. 

Cesırct ettifu takdirde baçına 
belAyı satln abnış olursun? 

- Peki. n kndar baç ver -
nıekli - im lhımdır? - C sokacağ'Uı m.ı.lın onda 
biriıü._ 

- lmkAıu yok ''f'J'emem. Çün
kü benim malım turfanda ka -
vundur; gayet kıymetlincsne -
dır. Sana onda birini verirsem 
müthis zarar ederim. 

- Senin zararın beni alaka
dar etmez! 

- Uzun sözün kısası: Sana 
ellide birini vereyim. 

- Ellide bi:nni mi? Sen de
lirdin mi be adam? 

- Delirsem, malımın hcpsıni 
bırakır giderim. 

- Bana hepsi değil, ruı ak 
onda biri lhım ... 

- İşte bu enayiliği ynpamam. 
- 1''!nayilik mi dedin? 
-Evet! 
- Ohaldc onda ikisini vere-

ceksin! 
- FJlid4 birindon faz.la vc

Temem ! 
- Madem ki inat iyonrun, 

onda üçünü vereceksin! 
Hirnnn, fena halde ızrnıştı. 

Kapıcıya ağır sözia" söylenrnge, 
hatti küfür etmeğc başladı. Ka
pıcı, bu ağır p,Ö%.lpri b znıede
rnodi. Hinıanın üzerine aWdı. 
1ki İnatçı, mUthLs bir kavğaya 
tutuştular. Meğer kapıcının nr
kndaşlan VanJllt'. Onlar da ye
tişip Hı:unanın tepesin çullan
dılar. Zavallıyı adam kıllı pa
takladıl::ır; devesini ve ka\lunla
nnı elinden alarak geri çovirdi
ler. 

Ticaret Vek81etininyeni bir em ri ömür u hra n ı 

Lokanta/arada Un önlenebilecek mi? 
verilmiyecek 
~~~-----.... ı--------- Mangal kömllrll 10 kuruştan satılıyor 

Tahdid e ait k arar senede 
çuval un tasarrufunu t emin 

208 bin 
e decek 

Yakında Şile hava/isinden şeh~imize 
bir milyon kilo lıömürsevk olunacak 

Ticaret 'rekileü Villyd9 ~ JJeU) blJo emhte ...._ 
talara da un \.'tlrilmemaıdni bll&W.rnılştir • .&nre göre loba.tabn -
c:ı.k çorba • için p:pıııı& ım&hdırt miktarda ua verilecek.
tir . 

________ ,_ 
şeMrde bir bo ~beri ~riilen nmııgal Jromtlril bub

nm hDSmllDJda Belcui~ '19 VllAyethı tahkik"* yapQğuu w 
tedbirler aldığını yamuşt.ık. 

D i ğ e r taraftan undan _ __ ~ __ 
mamul ı Ü k s gıda mnd- r-' ww~~......--~----~~---~·IHl!lır#-~~ 

delerinin ima.1 ve satışlaı1nı yıı. - > • ~ 5 -1 m E ~ 1- 0 .. • n --
sak eden IC.Oordinasyon Heyeti J U - 1 1 
karan i.i7.erine, bu nevi gıda mad • • • • 

Vali ve Belediye Reisi Dol...'ior 
Lutfi Kırdar, İstnnbul:ı. kömür 
scvkcden Şıle ve Juvnlısınde kö
mür vaziyetini tetkik etm~k üze-

deleri imal edenler tarafından ı' o t o u s s e r v 1 s 1 
Vilayete verilen beyannamelerin ı 
1a..'>n fıne bJ.slanmıştır. Beyan - ..:;ı -------
namcler tasnıftcn Sdnrn Toprak 1 Ö .. .. d k l f l f ~ 
Alnhsullari Ofisınc verilecektir. RUDl U Z e / 18 8 zar lllu8 

.ö~diğimlze göı:e pasta ve l f aaliyete ge,.irilecek 
börekçılcre, un tevzutının ya- )' 

re Üsküdar ve Kadıköy kayma
knmlnnm bu mıntakalarn gön-

1 
dcrmişti. İki kuy.mak:mı dün sa
bah şehrimize dönmüş ve der
hnl Vıali ve Belediye Reisi tara
fından kabul edil!!rck kömür va
ziyeti tı kkındn yapt.ıklan tet
kiklerin neticesini Valiye bildir-

sak edilmesinden senede 208 • 
bin çuval un tasarruf edilecek - Tllksimle - ElminönU arumda. münakalıi:t müşkWatı.ru 
tir. kısmen önlemek ma.ksn.diyle yeni hır otobüs hattı tesis olu-, --• J nacağını yazmışb.k. Bugün Bef~ye Reıs Muavini B. Lut.fi 

T Moda il Aksoyun riyıaseti altında bir toplantı yapılarak hatta tah-
ramvay r sis olunacak otobüs ıniktan ile otobüslerin fiya:.t ve hareket 
Ankaraya gitti tarifeleri kat'i olarak tesbit olunacaktır. 

tst.:ı.nbul Tramvay, Elektrik ve Diğer taraftan İstanbul Belediyesi Koordinasyon Hey- ı 

Hulki Eren dün akŞam Ankara- benzin veri;mesini istemiştl Bu hususta.ki Koordinasyon 
Tünel İşleri Umum MiidürU B. I etine müracaat ederek bu haıUa tahsis olunacak otobüsler için 

ya gibniştir. B. Hulki Eren An- Heyeti kı:ırnr:ı dün Viliyet.e teblii7 olunmuştur. Bu itibarla l 
karada idareye ait muhtelif me- otobüs seferlerine bu hatta başlanabilecektir. 1 
seleler haklnnda alakadar v~ ~ • - ,,_... ...._.... .,. _.. _..._... ""'""'"' -·""''-.... ••-llllı,w. .. ·ıııııı_ıııııı•11111ı..-.... -111ı • ._•-. .... ~ 
Jetlere izaliat verecektir. • 

Mıntaka iaşe 
müdürlüğü 

Ekmek 
ucuzlıyacak mı? 

Diğer taraftan Basradan getJ. 
rilmektc olan tünel kayışı bir 
ha.fta kadar evvel cenup hudu~ 
lanmız.d:ı.n memlCketimim gir -
miştir. Bir kaç gUne kadar şeô
rimize gcle!:ektir. 

Valinin dOnkO tetkikleri Yakında faaliyete Belediye tetkikler 
Vali ve Belediye Reisi Doktor 

J..i.ıtfi Kırdar dUn yaumda Bele
diye Sıhhat Müdürü olduğu hal
de Haseki hastahanesine gitmil 
ve ha.ctahanede tetlclkler yaptık 
tan sonra. şehircilik mUtehaem• 
Prostla birlikte Eminönü gezgi-1 
sine giderek buraya rekzoluna-
cak !nönU hevkeli hakkında şe.
hircilik müteh sındruı i7.&hat 
abmşttr. 

• 
geçıyor 

Şehrlmizde kurulınuuıa ka
rar verilen Mıntaka l a.ve Mlldilr
lüğüne Edirne Mıntaka Ticaret 
M üdürü B . lsa tayin olunmut
tur. Ayni zamanda fe}ırimizda 

hfllen faaliyette bulunan İaşe 
ldüdürltiğil tefi B. Hikmet ~y
man Dahiliye Vekaleti Mahalll 
İdareler Umum Müdilr muavin -
liğine tayin olunmuştur. * Evvelki .akşam saat 24 ~ ım- Yeni mıntnka İaşe Mlldllri1 bir 

cfikpazarda Kadıoğlu sokntmda il kaç güne kndar uehrlmize gel& 
nuroarnh dükkind ki mnnr.ııldan a- cek ve yeni teşkilatın kurulması 
teş sıçnyarak yangın baş göstermll na derhal bat31anacaktır. Teşld
ise de cele.ıı itfaiye t:ırnfından etrafa lltın kadrosuna kimlerin aım.. 
sirayet ctoı den söndürillmfi:ıtür. cağı henüz malüm değildir. 

----------~-~-~-~~----

yapıyor 

İstanbul Belediyesi tarafından 
yapılan son tecrübeler esnasın
da normal şartlar altında bir 
çuval undan 112 ekmek çıkarıl
mıştır. H albuki bugünkU ekmek 
narhı bir çuval undan ancak lı)3 
ekmek çıkanlabileceği nazarı 
itibara alınarak tesbit. olunmuş
tur. Bu itibarla İstanbul beledi
yesi ekmek narhmda yeni bir 
tenzilat yapmak Uzere vaziyeti 
tetkike başlamıştır. 

mifficrdir. 
Ôğl endiğ:mize; göre Şile ve cı

vnnnda hır miıddtttenberi de
v..ı.m ed n hayvan hnstnlıf:'l ön
lenmiş olduğundan bu mıntıakn
da bulunan odm1 nto'khnrun 
derhal şehrimize sevkine bnRla
nacaktJr. Bu itiburla bir ay zar· 
fında İstmıbula bır milyon ki
lodan tiazla kör.ıür getirilebile -
cektir. 
Diğer taraftan ellerinde kö

mür bulunan b:ızı tüccar ve pe
rakendeci.!er kömür fiyatınnnı 
derhal yhkseltmişlerdir. Dün 
bazı mıntakalnr hnlkı kömUrii 
10 kuruşa ~lmak mecburiyetin-
de 'kalmıştır. Yapılan şikfıyctler 
üzerine muhtekir kömürciilerin 
talcibinP başlanmıştır. 

OKU Y UOu--,
DİYOR Ki : 

'<artal Pendikte kömür 
buh ranı 

Pendıkte otuı an bir kariiınlz
den ,ıı mektubu nldık: 

oru 
t 

• ; 

Mandalinanın kabukla· ~ 
nndan neler yapıhr n ler?. 

• 
N efis kokulu gllller, '1F 

çok gU7.cl in.&ınla.r gi~ 
kısa ömurlü olan lezzetli znan..l 
dnlin.anın kabuklarını atma)'>' 

1 ruz! azıktır. Günahtır! (Vitao' 
min) leıinden ve güzel kokusunıo( 
dan istifade eclclim. ' 

l - Ağzı genişçe, kapakh bil'! 
('kavanoz) alınız. Taptaze manı
dalina ka.buklal'ıw, oıı vı.ı yaıuıı · 
yirnı1 para büyüklüğünde ol.ınnS 
üzere küçük parça.cıklnro ay;· 
nnız. Kavanozun dibine bir

0

] 
nuık kalınlığında toz eeker ko-
yunuz. Bunuıı ilstüne kabı. 
parçalarını bir kat olmak 
(istif) ediniz. Kabulda.nn Us-~ 
tilnc bir tabaka toz 6clrer iliı."9' 
edı.u.iz. Bu tarzda bir kat kabuk, 
bir kat to ... şeker olmak uıe. e
v.a mcdıniz. En Ü.'\ e de bir kSO 
pn.rmnk kalınlığmda toz şeker" 
iliive ediuiz. Kavanozun kap:ıgı· 
ru sımsıkı kapayınız! Allaha 
terkedinfa ! . 

Bu tarzda hazniaruruş ka
bukların suyu§ ere knnşıyor. 
Şeker, mtiburek ka:buklıırı ıçfnt), 
özüne kadar <>uiyor ill.e:run l 
bir (mandalın.t konservcsı. ı o
luvor. Bira:kç av sonra kavruıo
zu nçınız. Nefis bir mandnlıwaı 
kokusu sızi karşılayaca.kbr. 

Yapacağınız pastalara, şu-

rel siıtlac;lara, muhallebilere, 
hoşaflnrn, kompost.otara '\'C 

ir tatlılara. bu (konserveı den 
kullanırsanız çok hoşunu~ gı· 
decektir . 

Bu gibi tatlılann her bımıo 
koyacağınız adi şekerlere ilav J 

edılmek iiu>rc kavanozda:ki şe
kcı den ve kabuklardan da biraz 
karıştınrsamz ne kadar nef'ıs • 
olur. Ihlamura, kuvvet.sız ça.y
laı da koyabilirsiniz! . 

Bu kabukl r:ın (6 - lOj ~ 
devam etmesini isterseniz k vr.r 
no7.a koymazdan e~-vel kabuklarl 
toz :şekeri ndamakılaı knn1'tır
mnlı, sıkıştırmalı. Ondan sonra 
kav.anoza koyup kat, kat şekerle 
bastım1a.h. 

2 - Bir kilo şelrnre 'bir buçuk 
bardak su koyup .kıvama gelın· 
ciye kn.dal' k ynatmalı. Bu sııa
da ufak parçalar halinde bul•ı· 
nan manduluıa kuhukiunnı koy
malı. 1kı lmhve kaı•6l kadar (Lı
m~m suyu) ıkmalı. Bır ıkı ta
şım k ynndıı.tan sonra ateşt n 
indirmeli. Pek nefi.'i bir n..'Çf4 o
lur. 

kınında UınW: bir yere develerini 
yıktılar. lki çadır kurdular. Ça
dırların birisine eşyalarmı dol
chmluhr; birisini de kendi ika
metlerine tahsis ettiler. Ertesi 
günden itıöaren · bsala.dılar. 
Günlerce çaltşarnk o boş nra.zi
yi yültsek bir duvar içine aldı
lar. Sonra knmı.a.!ua. kürekle
re sarıldılat'. Yine r,fuılercc çalı
§3.rak kavun çeklrde-klc.rini ekti
ler. Kendilerine malettikleri sa
hipsiz &Taziııin bir kö~ne bir 
de kulübe kuraıa~rı lhmnl etmc
dilor. 

* 

Binınn; ka!ası yarılınış, su- ( 
rat.ı şianıfa, vücudu hurdnhaş 
olmuş bir halde Vetit bin fus
ab'ın yanına döndU. On , başın 
P"Clooleri anlatb. 

\, 
YURTTA SABAH 

Diğer taraftan İstanbul bele
diyesi kazalara gön dcrdlP,i yeni 
bir tnmimle fırınların müterund1 
bir kontrole tabi tutularak nok
san vezinli ve pişmemiş ekmek 
satılmasına mani olunması için 
lhım gelen büUin tedbirlerin 
alınmasını istemiştir. 

Harp vaziyeti 

Kndıküyilnden tutunuz Peııdl

ğe kadar biı tek odun ve kömUı 
deposu yoktur. Butün bu yerlerd 
otura ı halk pek mu kuit\t çclt -
mektc.-dlr. D~nilnüz Mal pe 
Kartal v Pendik gtbl oldukç, k11-
labulık kaza \'e koylerfmlzd bıl

h kıiın en mühim ihtiyacı olaı 
odun \'C komurün bulunmayı ı 

burııd ki halkı ıniişknt vaziyet.? 
sokmakt:: dır. Eks ·yetı orta halli 
v~ fakir ôlan hnlk l!Oıılük ıhtiy ı;

lnrmı ted:ırikten liciz bir vaziyet
te iken Kndıköyde.n Peı dıfe 8 - 10 
llrn emba prrası vererek odun 
ve kömürlerini ted:ırik etmek meı• 
buı ıyetıııde knlıyor. Alakadar 
ımıknmlnrın blr defa dnh bu mP
seleyl nazarı iUbarn olarak bu 

3 - .Mandnliıw. kabuldarı.nı 
makinede çekmoli, h3.7.1rlamalı, 
şckerlı su ı} jce icaynadrlmuı 
sonıa (ağdalı) oldu l zaqınıt 
maııdaliııa ezmeleı mı ıçınc alıp 
bımz kanşt;ırnıa.lı. Bu sırada sıi
rll" biraz sulan.aca.kt.u. l oyul • 
uıcıya kndnr kaynadıktan n-

ru ateşten indinueli. Soğut~ bir 
yere koyup ka.pagmı almalı. Bir 
ınüdJcl sonra donacaktır. ı~u
ı·ahiye, kızparmağı, kadın göbc
gı ve badem ezmesi gibı ı .• t:Pm· 
len sekle gebnek üzer toz ~her· 
le Vt: pann klar:la bula.malı. yu
varlamalı. Bır tnbJ · toz ~ 
lrcr koıunuş tcpsive dizmeli üst
lerine toz şclcer ekmeli. Eir k ç 
riin sonra yivecck olurs.mız lez
zetine, nef asetin b y:.acakRı • 
ıuz !En ~l bir §ekerlem.e ka
zanacaksınız! 

A rndw b ftnl:ır, nylar g -
111° ;ektikleri lt ,,,ınıar bü

yUyUp kemal • ernuşti. Artık on 
la.rı yük yük şehır:. gi:'.tilrüp sa
tabilirlerdi. Velit lnn Mue'ap, 
bir gUn Hi.man1a emretti; 

- Şehre bir deve }1ikü ka
~vun gotür ! nıiimkibı mertt.'be 
;pahalı sabna.ğ çıı.lL'l ! 

Haman, emre itaat.etti. 'Deve
ilerdcn birlsin turfanda kavun 
yUkledi. Sntmak için schre git
mek üzere yo1a çıktı. :b"a.kat şe
hir kapısından ~ gireceği sı
rad kapı bek · · ile karşılaştı. 
Bekçi, iri yarı ~ lAft:a.n anlamaz 

Velit bin Mus'ap, arlmdaşınıu 
sopa yemesinden ziyade deve
nin ve kavunlaruı nlınmnsına i
QCrlcdi: 

- Bu bir zuliimdür! diye ba
ğırdı! mnllarunızı ne hakla alı
vorlar? 

Hti.man, pek baldı olarak i.s
yanetti: 

- l"ak:at sen, mallannııı gitti
ğine esef ediyorsun! 

- Başka neye esef edeyim? 
- Beni, eşek sudan gelinceye 

kadar dövdüler ! 
- Oldürm.edilderine ştikret 

(Ar1<1111 var) 

Bursa Dağcılık ki ü bD 
kongresin· yaptı 

Yeni idare hey 'eti hem en faaliyete 
ba~ladı, bütün hazırlıklar ikmal edildi 

Bursa, (Husus!) - nağcılııcl lacaktır. Dağcılar ve otel misa
Kliibü, yıllık kongresini yapa- firleri için üwm ola.c.ak erzak Ye 
rak yeni idare heyetini ~ le\Uzımın cin.qine ve nev'ine :lti
~·e yeni idare heyeti dağ mevs1- na edilerek en ucuz tedarik edll
mi için derhal faaliyete geçmif- mcsi imkfuıları temin cdilınit. 
tir. aynca §imdiden muntazıııın oto. 

(Başt.::.rafı 1 iıwl sayfada) 
rasmı bir harim durumuna ge -
tirmek emeline dilşmüştUr. 

ıruııl."lknda otunın hnlkın miı:ıkı1-

!.3.tırıı halledeocfini !cuvv ti fah
nun cttıfin'tdm bu yawnın gnzeU!
nWn ilkayeUcr sntununa dcrcııu Kürenin her parçasında top

l'ağı ve menfaati olan Büyük ,_r....,.a .. ed- er .. in•ı.·>-------
Britanya ise, Akdeniz hakimi -
yetinde hassastı ve büyUk arma- Denizciler sigor ta 
dalariyle bu denizde nigehban- edilecek 
bk rolü ifa ediyordu. Verilen bir Jrnrarn göre Türk 

Bu cümleden olnuı.k ilzere bu mobil servisleri b.:ıı:ırlamnıt -

S U Ç 1 U d e Ow 11 m ,. ş ' yıl, gelecek misnfirlcrin dağda tır. . ı ,- aradıkları konföı· ve kolaylıkla- Geçen ~ıl harp içinde bulun-
"\ rı bulmalan maksadiylc, otel. maınıza l'Rt-,öınen hnlkm:ıızm dar 

!ılı.kat, bugün Akdenizin şi. armatörlf:'r birliği, gemicilerin 
mal kıyılan yad illerdedir ve do. hayatlarını korumak ve kn.7.ayn 
nanma, hava tehditleri knrşısm· uğrıyu.nlarıu ailelerine yardım 
da bir emnivct havası ~·aratmı- etmek gibi mühim bir vazifeyi ı 
ya, bir seyrüsefer serbestlsi te-- üzerine almıştır. ı 
minine kadir değildir. Gerçi, Bundan sonra. bütün ticaret 
iki ka"'ı hala bir süpap vazifesi te.<ıekküllerinde çalışan kaptan 
görm~ktedi~; _f~~t, Akdeniz. en- ve mürettebat sigorta. edilmeden 
Pinlennde birıcik us, bu emnıyet · ·· · eki d. 
ve serbestiyi kafıl değildir. Sil- 1

" g~r.:mıycc .. er" ır. . 
veyş de, Cebclütta.rık da kara- ı Fakırlere kom u r tevzıatı 
dan tehdide maruzdurlar, en ku\I Şehrimizde fakir hülka te\zi 
~tli donanm~ı~r da harpte d_?-I olunacak kömür ıç.in belediye 
~erde_ g:ö~cülü.k yapmaktan a- bütçesinden aynlan 10 bın lira- (" 

4 - Daha evvelce kav<ıno?.da 
hazırlnyacağmız (mandalina 
kerlcmclerini) yem -ktcn bir 
t• vreık sa.ut evvel bir a,z ye~
ııiz iştabanız artar. Yem k ful. 
tüne yerseniz hazın1 koluyl ~. 
Herhangi bir şürup ıçine k. ruj· 

bnp çocuklanıııza reçel gıbi ye
diriseıuz, kııvvetleniler. Boyl· -
nırlar. Scı1>ilid r, kemıkle•ur
ler. 

G e ce yarısı e vine gidiyorm~. Ka ... 
r anhK sokakta karşısına b ir adın 
çıkmı~, "haydi, bu akşam bera ber 
gidel · ,, d iye b oynuna sarılmış mış ! 
ş ne kara hJ cı nnda otur

ol:ın fabrikn ·1e:rinden 
ya.tlar.;ı yet 
tutmu.,lnrdır. 

. .-, clir'etklın 

Beyoğlu sulh m:ıhkem 1nc sev
ktıdUen suçlu, hAkhn rcuıletınl iti 
"11'cilc aıılabnıtıtır: 

c- Akş:ımd n üç, beş kndeb iç
tim. EVi!l gid rdum. Bu k"Rdın kar 

a ("lktı. «llaydl cccc bern~ 
bize gidelim> dedı. Ba§ımı bellıya 
i:okmak istemedim. et.ine git, 1. -
dine baş • birlni ar > dedim. Ko
lımuı yoıpı:;tı , boyn n : <Ol
maz. ben namuslu ftd mmu dedim. 
B:ınn: tAvon:ık, er em .. Sen de 
er.kek misin?> dcdj. ı soıı

ra ne oldufunu bilmiyorum.> 

b:i kadın bu. u,clurır.:ı 
oldu!unu, ndnmm nkşamkı rcza
lcUco ı;onroı nyılafQk ~l tevil cl-
~ck. . i . y i. 

Ş:ılıit olım:ık dinlcı 01 bcl~ler, 

'arhazun cllndc bıçakla l almhndı
tıru, h:.dıscnin CV\ liy:ıtını bilmc
dild rlnl anlattüar. 

cbğcvi ve kayakcvinde yeni t&- f;a. gösterdiği rağbeti naY.an iti
diliı.t yapılnmJ ve .nıükenımclet - bara alarak yeni idare heyeti bu 
t.irilmiştir. yıl daha. mükemmel bir mevaim 

11.lkkfınundan itibaren tama. için bütün hazırlıklarmı ikmal 

Lolcnıan Hekim 

men faaliyete geçilmi bulunu - et.mi!> ir. 
---------~ .. - - - ---------

cız gıbid.irler. Hnvayolları, ı lılt talı isat tasdik olunmak U- y -
hareket siuları dr;lıiliııde ~şler zere Ankarnya gönderilmiştir. en 1 
saçıyorlnr ve denizle çe' ı ılen a~ Tevziat belediyeden yardım go- •.ıv'V'V-vv'VV'VV'VV'VV'VV'VV'~V'JO.,.., 
dab:r havadan teshir ediliyor • ren asker ailelerinden maada ABONE BEDELİ 
lar!. şehrimi1..de bulunan bütün fakir 

TOrklya Ecnebi Adapazarında Akdenizdcki huzursuzluk, or- ailelere vapılacalttır. Bu hususta 
taşark orduları ikmal yolunu hazırlıklar ynpılmnktndır. 6Et4ELıK 1400 Krf. 2100 t<rt . 

-----:•ot: Uç misli uzatmıştır. Mill\'ere ~ 6 AYLIK 750 • 1450 • 

İzmirde 
• l • • Ş h• b J •kt J!elince, büyük kan ve mal fc- d·ı. savaşmayı plfuılanuştır. a AYLIK 400 • 600 • Tanzi at ış erının e u·e o mı ar- dakirlıt'.1 mukabilinde, bu yol- "D r,, ın da Okyanus em- a--' _A_Y_L-=IK ___ ,5_0_. _ _ soo __ •_.j! 

~ • b ki • · d •• - ld• dan Libya ordu unu bir radde- niyetinde tesiri haiz bulunduğu . tanzımı e enıyor a omur ge 1 ye kadar beslemişti ve hariçten 'kabul edilmekte ve Vişi ınüza - T A K V 1 M 
1 Adapa?Jl.rl, (HusÜ.Si) - Gtizel 

0 lznıir, (Hususi) - Kara.tat ufak hır miktarda gıda mndde- kcrcleıiııin dalıil-0lacağı nnzik Kasım 25 GOi': 336 Ay 1" 
Adapazarı, hiçbır yardım gör- ıskclesine )15 ton 1--öınlir gelmiş si veya ham nuı.dtle ted:ı.riltine safhay· göre, burasının da lı.- §-----· 
meden, günbegün in.kinı.f eden ve bu kömürün peNkendo o- hiç bir imkan bulamnmıstır. land gıbi Amerikan kuvvetleri 

13
60 2 

şehirlerimiz.dendir. la.r.ak tevziLıe başl mmıştır. Sa- Hnyo.t sahalarına götüren ö- tarafından işgali mukarrer bu- 1357 

tk.Tcşriı. 
19 

Uzcrinde otuz binden fazla baht.M nk,,.,ma kadar yapll&n nemli istı1mmctler Al deniz.den lundu{';"U .. yleniyor. O halde, Zİ K DE 
nüf banD.dıran bu bol yunl JWmlir tcvZJ.ıt1 ıuu.ıı.av.arnnn de- geçer. Afrika da Av:nıı-lalUn bir Afrlka.mn bütün ~ ve bit· ı . Kanun 
parçası, mınlescf birçok fusat,. ~am etmıştır. F.örnürüu kllosn ambarı, b r ikmal mcmbaıdır. kıs.ım garp kıyılannın müdafa - 13 
lar knçmru pancarının yijzdo 7 >tunışto.n vcnlmıştir. Hataya düşır.eden söylenebilir: sı b his mevzuudur. Bina.birin, 1941 
80 ini :temin ettiği §eker fa..bri- Gen Karat:ııJ ıskelt':ünde bek- Akdeniz, bu harbin en çaprnşık Libya muharebeleri çok uzak 
kasına kavuşam~l'. su isAJe. !eyen 90 t.c,n·uk ılığer bır mo- bir davasıdır ve bundanböylo, hedefli ve sürekli obcaktır. A
si güçlüğü olmadığı halde kAğıt törün t.evziab da yni surette onun etrafında kanlı savaşlar caba, bu harbin bütun nazarln.
fa.brikasmdan da mahrum c».. yapılacalrır. Haber alındığına beklemelidir. ı·ı Qeken kanlı savanlr.n, .daha 
mu~tur gere- pek } kında iki motör k.6- Libyada devam eden knnh bu 1.ış içinde, Afrikada mı geli-

t> .' ·:ılk: . _ , mür daho ~e<'fktir. çarpışmalarm asıl hedefi, Ak- şeccl;Ur? Demokrasinin rnec -
Şehnn tem1~-- nm ıM 1!!!!!!11111-~~~~~~~~!!!' I deniz emniyetidir. İtalya, bUyilk buriyetl giri)tiğı bu bbüs, 

arzettiifi manzara tetkike değer ~ caddeleri tm>izldmesini emek ve mnsrnflıı. vüc11t b-J.lın uzak doğu hakimlerini yeni ka-

SAL I 
Guneı öAle 

2.25 7.22 
7.06 12.03 
Ak.f m 

12.00 
16.41 

Vatı 

1.38 
18.19 

ikindi 

9.46 Ez nf 

14 ... 8 v.~ır 

ln,uk 

12. [) Ez•ıl 

5.22 \1 bir mevzudur. temin etmekte idi. don:ınmasını, en buhnuılı mu - harp tc fılemşilmul olur ve bu 
Evvelce bclcdiyemmn tam> Bu faaliyet, bu yıl yavaş YIP harebe sa11ı lan.oda da koru - ı:urla.ra sevketı:niyecek midir? 11==== ====-=== 

fat işiyle yakından aJ8kadar vaş ~tir. Belediyenin ge- muş, fevkalade zamanlan da.i - Faraziyeler sahası geııi§t:ir. Bü- O 1 K K A T -
bulunması; sokaklann m çen. ™ o1duğu gibi, tanz!f nn ~fürle tutmuştur. Ynnn için tün bunbr bir ~vvurdıır, fa. .. 
man sii"ÜrÜlınesini, seyyar sil- işlerinde bu yıl da göstereceği hucket serbestisindc funll ay - kat, yarm bir hakikate hı.kıl1 p 
pürücU ve el arabalannm faall-l devamlı kontrol ve mürn.ka.be. dıjh doruınmasını yeni dost lruv- cdebılirler: lştc o zaman, bu 
~ eUe bul1ınms.sun, y.a,ğmurlu tıehirlilcri nıhclmz olmaktan kur vetlerle deste • vebilcli d halde, I tur da.: G ·ilin .kurtnran 
h tılarQ.ı mı~balı ~ taracak vo çok sevind.ırecoktir • geııo ayni mulrnddc guyc uğrun p ındı.rl . 111 ... ~...,.~·---



. ildirivor \ !ar hil iriyor ı _ G a r p t a 
'h hl k K ita/yanlar bir ln- ı'!::.;':"c: ~ dfada~ ~ ~~':n!::C ~~~:le- lngiliz taggareleri, 
ı an pe ivanı · incisi oç Meh- giliz llravazlJ ~:e:ı~:ı_~:;ttea1>1JUs.. :~::;:b~~~~~C:~: Emden ve Ham-
etle karşılaşırsa netice ne of ur? batırdı~ arınıidı la m~::!'aı ~ ~~ ~ ettiklerini bildirmişler- burgu· iddetle 

edıyorlar maıı 1ı&vıı.1tu'l"retlertSovyetıeriı:ı :Mos1tova radyosu paııar akşa.- bomb /adılar 
lı"~- ueh t b Ü l!. I "d" C'h p hl" ı · Roma, 1 (a.a.) _ 30 Soıi iaşe yollarını. muw.ffakiyetle mı .şuıılaı:ı söylemiştir: 1 _._ ~nı~y' etlil' (a.b':! .. ~~~D-
-...,. u;ı me , . u_g n sa• o sa ı ı ı an e. ı- rin.ta.rihli 1taı:yaıı te"":fütde ııu- bombalamı.,<otır. Alınan ordıılıı.rı Taganrog'da ..... ~ .....,_ ...... 
~anlığın bal gıbı alırdı. Koç Mehmet, Atına dinlen, Akdeni:ıda bt-~ )(oskova ?l!I Leniııcrada baş- durmadan Amk denizi ııalıilinde haber venliyor: 

OJirnpiyatfarı kapısında • ... Sultan Hamidin rav~r~ünd ~- hl- k& ~:~a~~ştır. ::U':.'::°:;: ~t' ~~;~~f~~ 1 de~n~~~~:heı!!,.~~~ 
ilıQda.halesi ·- Çoban Mehmet, dünya kaçıncısı- n:°~av~ c:p: · gönJ~ lllicheter. Berlindm haber veri. takriben 160 ki:ometre garbinde killer, ıı= - pazarteai gecesi 
dır?. Koç Mehmet, muhakkak çobanı -nerdl, h!1:luııi muhabiri ııpğıdaki tar yor: .A.laı&ıı. tayyareleri, Ulı: def& bulunmaktadır. Bizzat Von Kle- Alm.uı limanl:ınna hficum et -

,_. sılatı. verıyor: olarak Ba.kO. ve rıarkf Kafkasya- ist"ln Mariupol'a kaçtığı söylen. ~!erdir. En şiddetli hücum. 

------[Yazc.n : M Sami Karayel 1---- Torpil!e~~.~ldisesi,. 29 Son • nın diğer mevzileri ilzeriııde uç· meı.:ı.~'-r '"'A'at cdı'v~1nr ~ıı::'!~ ay~~=~ l~~D& . ':eşrın gunu ogleden sonra iki i muşlardır. u.....,.,,. . ~ v• ·- ~ 
b . _ / torpil tayyaresi tarafındaıı vu-' Askeri mahfiller. bu akıııı Kaf Moskova. l (a.a ) ..:_ Tass a- 1 Lom.>a atılnuştıı·. Büyilk yan -
O u, t.nf:V2ll. •. ru<ia.n dC> - ~ I<a.ı:a. Ahmetten de çok iyl kua getirilmiştir. Torpilleııenİ kas limaıı!artna. harbin ne kaJ.ar jansı bu sabah bild'riyor: ' oınlar çJ<arıiınıştır . .E.:nı.ten rla-ı 

~ ruya bcmmmr. Hı' bıı· <>- hı~. . 1 gemi, Mal tanın cenup doğusun • yaklaşt:ı~ru gösterdiğine delil S 'ingnr"k istikametinde 17 hl kuvvetli bir tcşkıl tarafınd ıı 
Yucumuıı J:ııı.na v -- bir Ko~ Mebm.<'t, hın dokuz. yüz da seyreden iki kruvazör ve ıki saymakta.dır. inci Almıın hücumu arabaları tü hilcuma u;'tramıştır. Bremc·r 
ır. değildir. on ikide 1'._arıst~ yapılan cıban torpito muhribi te>;klline dahıl meni, bir piyade alayı ve bir mo 1 llavcn, Wilh 0lıxıs Hafon, l :el 

~~Urk.i~:ın g& bebei!ı ola.bi.,.. ~. gur~lerıne yalnı:ı j bulunuyordu. Torpil tayyarel8l·i, __ ___,,__ törlü hilcum tabııru ile (arpısaıı ve Luhek .. hedefteri keza bomba 
~~.\e Tür!< peh Vaıılık. tarihine basıı~ ~ kını~sı~ olarak hı!lJ&· en başta ılerleycn kruvazöre --· Litvm· o!· Rovvet ltttalnn dü<manı ePnuba lanmı.ş, duşman sul.arın:ı mayn 

Akdenizde o e a 

aa,.ra r 11 f1 
~ 

~~.,.zıı;;~----· ~ H{ 
Bu harbin hazin bir ~ t ı 

hususiyeti daha ] 

Tıuuıt: .A. C. SARAÇOCLrf:: 

B u harbiıı. -.ıblikleriııdesı f 
ve geçıııi§teki harpler• l 

benv=e!P'&ll tar~i.ııdaa birl 
de milletleri, ve bunların kara,. 
dena ve hava kııvvetleriııi iki v$ 

bö ek gibi şimdiy lw.lar { ı
tilm~ bir hııeuı;iy t · me
aidir. 

Vichy Franııasının yMind&• 
bir Hür Fransa. var. Ldıietan; 
düşman işgali altındadır. Fııkat 
hür bir ı ,e1ı istıııı hükümeti dev-• 
let relaile, bilkıimet reisile 'ımra, ı 
deniz ve hava kuvveti rile eayu:". 
cayır harp ediyor. Kahraman • 
Yw.ıaniı;,an mfuıtevliniıı ~izm ~~ı 
altında açlıktan in1m inim inli. 
yerek çile kmekte<f.r amma 
hür Yunan Ukiınıetlnin t!nız 
ku\-vetleri İngiliz fil<ılarile yan 
yana. harp etmektedir 

* ""'ıfe kaydedecek . yük- gormeden ~ırdı. Ha.<nmlar sa.-
1 

hücum ettikleri zaman ceheııne- t.:.- ve cenup batıya do<iru alelacde dökıilmü.ştür. 
lrruş olan Koç fırtııı.a. idı. O vakıtler Bel<;ı· mi bir ate le karşılasmıslar~a. ·11:ı, 1 (a.a.) _ Slnga· ri 'at mecburiyetinde bırakmı-'j-1 Bu _hare_kiittan 19 ~giliz tay Şimdiy .. kadar ist1l ya uf;nv 
iltk. pelıJivıuıJarmdan ın baş pehlıvanlanııd8;'1 da artık iş işten ge<;miŞ bUlunn· !ardır. r yaresı geı, doruıı.enlli;tir. yan memleketlerden an V· 

:lbırınıiz bilm.-yiz. Koç . namınFda meşhur bir yordt1. 1000 metre mesafeden a· =anJ~:Y~;/~ 1tl:~;i Almtınlaroı Uikibi v Lon~i!i~a.ba.) 'bli~diz ha- let a.damlan mü ik iillteierde 
~> cihan pehlivanı m.,şııur , .. v 1· ran•ızl~.nn baş tılan torpiller gemiye tam ola- zatlar tarafından karşılanmış- Mookova. 1 (a.a.) - Pazarte- a nezare ır_~ gın e, il&· bı:rer hliı-lıükümet urmnşlanlı. 
~Ahmet de ~ inde nam rn . . 1'&nl ~ l~lrau Löbukeı;>a rak isabet etmiş ve j!'eminin pu- si ı:ilnü cenup cephe><indf.>kl Rııs hil .müdafaa scrvırune ~ensııp Mılıvere gön il rızaaiy i:t.i.lıak 
~'_?"'t aJını.ıı bir peblirnn r. ısnuwl bıri ıdi., li'ransı.zl&ruı, 1 pasından iJri muazzam su ııütunu tır. Iı:ıtalarmın. ric'at halindeki Al· ~yarcle:.ın Holanda_ sahili ası- eden de.-1 'er arasmd böyle ta· 
;; Mehmet, Anupada yazılan ~ . Löbuıterua nıun.ında ıneıı- ve iki siyah duman yükaelmiJ!- Pazar alı:şıı.ım Filipin cilm- manlıın takibe devam ettiklerini gında du.$!Dllll ı;_emılerıne dun rilıte miali gör·· ik bir ikililc • 

. c:-ok kitapların sahifeleri111 bur bır re?livanları vardı. Koç tir. Bundan sonra torpil tayyare hurreisi Queson yeni Sovyet se- Uravrla ~tesinin hurluttaki gec<? alçaktan_ hucıımlar yaptık- henüz tahnddüs etmemişti .ı V· 

~Jnlerüe ve yaptığı güreş rın Melımet, dun ya milletler~.ne,.me~ !eri, gemi teşkilinin üstünden uç ·=· refine bir ziyafl et ver- hususi muhabiri b'ldirmektedir. 
1 !arı hab!!r ~enJı:ıekted_ir .. Bir pet york:tan gelen biT bere. bakı-- ' 

~ki~Ieril_e tezyin eden Tirk eNuph pebtlıf~anl1 !ll'la bo~ olçuııtü. ~uslar e tavva.re aıüretteba.tı Rıı.<Jlar fLer!iyorkır r ~~c:i:~~etlmeru,t~~ıdoilmt ıua;eogrtae- Jını& ihtilafın d hs hldayctlode • 
uayıgıtlerındfn birıd.ir. 1_ aye ına e kaln:ıaga nıuvaf. ısabet v-'-ı' o'-- ..__,,_...._ -· G.ıneral Mac .A.rt.hu.r, Amiral "'n<ko 1 ( ) T "" '"""' ., M h\•er tarafını ·ı"--- ·ı l" fal ld Okk · - ""' ...., Mu • .,...,...,, ,., Hart, İnı;illz ve Çin baş kon· . "'"" ~:'- a.a.. - ass ... , tonajdaki bu gemilerden bir ta-

1 1 
........, ı " 

Q,ıınem neden? .Ko.; Mehm · ' 0 u. ası. ~gıı~tugu peh riye doğru yattığını görmüşler- Jaıısına gore, Don<'!Y. havzasında nesi batar halde ._._ 1 .. ,_,_tı pakta gu-eıı lotııcariataııda d& 
tın ,uz.dur. Betı, bu meşb r lıvanlara ~azaran yırrnı, ot~z ok· dir. soloslart bu ziy&fett. hazır bu· sıkumn Alman kıta'-nna karşı ~~ r. böyle bır hnıp türemiş, bir "hür, 

)olııi. n hakkında. iıııdİ,Yll k:ı- ka ~l<sıktı. Fakat çok ~n ';e Bir · 'fwı:t geMi.!i hatts lımm dır. 30 Sonteşrinde Rostov muhıı.re- ·ınoı·ıı·zıere g'n're Macar onlwıu.. lrurulınu.ş. Bu 
A:.r hır flSY yaz.madıın. Yalııız, ku"'. etlı oluşı., gayet. mahır bir Lon.dr&, 1 (a.a.) _ Amirallik. IJtvinof salı gilıı!i bir Clipper bf'.sindeo ııonr& tamamen ayrı hal>.:re göre yiizlerı.'t! Macar ns-
i'.'4Vı,kalete merbut beden ter- ı>elıliva.n. bul~wıu _dolayısıle tebli-·: ta~yle .Amerikaya gide- ~bir ta.amız inkişaf etmiş· keri ve bir c;olı:. subay .-rk .cep-
li<! i teşkilatının ,rkarma!tra vordu F"' ald b Lo bası~ 22 Sont.,ın gilntt te<'.ir 'ftkti celrtir. ı tir. (Bıı." 1 incidıt) besinde Ruslara iltihak etm.t.ıer. , 
ıq, u~.1 spor mecmuasına iJ;ive İ:ıu ·L m Üıb'i: ra~ Devonshire İn!\'iliıı kruvazörün;ı Rus il rl hareketi, muvaffak İngiliz seyyar zırhlı kollan ta. Yıwoslavyada mti:s>teyl e r· 

l"ıık n8'1'0lunan broı;Urler - ~rıı.n erua, ons- mensup bir kEll!if tayyaresi At • * LondN - Berlind<n relen ha- gö · nmekte ve. blr Rus birlii{i rafından esir edilen 21 inci Al • fı '18.\'ILŞan çeteeiJ re bır (ok Ma· • 
li" lıirine yazdığım "'pchll\:an- l tan, K0<,. Mehmet kalmış~ıtrdı. · !antik cenubunda. Iı:~if m:umı berlexe göre, Belı;lloada yeniden vı<- mühim bir t-yi ; • .,al etmiş bu- man zırhlı tümeni kumandanı c&r gönüllüleri k&Ulnu.ı-. 
'\ la.ı h. . b bak "- ·l ki f Bu. 'iiırt 111 r pelılıvan bir t • ırad ld • _. j ...-- ""'° ~ 1 llnı7.e ır ış,, ....., ı ~ burlwiU. boğuşarak Ko<: Mehmet yap ıı:ı s. a o llP.'U W<Ve ıhı. kua gelen sabolaj hıreketlerlne ma- luoma.ktadır. gcnf'ntl Voıı R:ıvenstein Tobru. * 

<la. lıılehınetteu balüetmı~- m-'- .. -_ _.._. .Aı .. ....., r&n blr ticaret gemisi batırm11- kabelel bllmiail olmak o.re Alın"'> ------------ ka gönderilmiştir. Macaristan So·---. Ra~.~ ile, "'-- M hmet 1 D " ~.,..nr .,., ... ,,...., Illao;•uP .,,,_. ve tır • •~ Q • • 

~.-.-.,.,. e • as en e.ıor- Lera Löbttkel'Ull ıla ı.o Lö · 1 makamatı. bsıilz •orb•t bırakılan * X:alküta - ııenaaı kabln<lllnin Tobruk garnizonu ilerlemek - re...men hP-li ha o. tedir ve So""'.;t 
ı~ıdır. Yağ güreşinde Kam ..... ~- •1• -'ti'. .. ~ lı.er. D<ıı<;ika harp eirltrindrrı. bu-"· bir te • '" l ·' "lllt tl d . d kk d3 _.,.... -:n ınag up.., ,nı:ıumı. J- L;ltta •lliil ,....men haber vm.ı-k- o.an "ıta arla irtibat temini topraklarında çarpışan mıittcfik 
~it :.!"...ı:!:e~~.,.,: o a:ı,ka ikisi de ba.~a kalmış oldular. * Bükr~ - Halkın l.aşeslnl 1<0· kısmını tevkil etmişlerdir. tedlr. için kaleden ~ıktığı zaıııan Bo . kun"etler a.rasmdıı. Macar kıfa-
lıi. Vü~~d~il...., k"""·k·

1
. "';"',,_, 

1 
.. Koç Mehml'diıı mıığlıip ettiği laylaştırmak için bllb- balık a: ı·ı * Lizbon-Mozambik mll:;temıe- * kovn - Polonya başvekili logna. İl!!n1ni taşıyan İtalyan tü-

\ F u • emı 1 'e ....,a eıı &ıı ·ikA!ı Konııta.ıı. yüa yirmi ok· na ım - ka!'arl8§bftlrmfbr. lıasinde kı\Aın ıa:.ıoc.. l'lhnnckt teı ·ı ki rerakalinde PoJoııva kJ.ız. menini ezmiştir. 1&rı d& vardır irodi So")'~t ııa.f· 
v ev~ ueta ve <;evık ka ağırlı~n,la biT meh'e dek * Borll,. - ııucar malb'e naZ>rı - w:1ıt bir sinema saıonıın• ("1· ma:. başkam ,.. daha di~"" baaı R- Bologoa tümeninin muharip ları.nda da Macarların bulunduk· 

1( an · 
1 

iki santim boyunda dev gibi bir 1ıl. Romenrl • SchneUer bu ııabah ı !ııan JIUP\. -nde 44 klal öl- vot Qlduil;ıı loalde Kuibiaere li~- kuvvet sıf:ı.tile bililil imha. edil- lanna görıı gilnliıı ~ her 
'>Ç_Melımet~Atluada iera olu adamdı. Koç, JCoeuıtam kırk altı B!'l'li"" ıeımııtır. 1'rilftilr, tır. diği şimdi teeyyütetıne.ktedir. lkı c ed ki Macar r lı:arııı· 
b~~~~. Y.~. ~~~wm~~~ r======================================~~==~===~~l~ ~~~~~~·~i~~ 

başına gıtmış bır pehlı- • adan sonra çaprazla yerı-

1 
te mensup erler \'e aubaylar gö-

.. · ~in sek.ız yüz doksan al· mişti. n n k r T f r 1 "ils i!i'lı·WıP ıınml bo la. cıı.k-
~~ . A.Uııada. ;·;r Sivah . akallı idi. H cca git- g laı ! Bu feci kardeş gırtlak!a.ş-

·11 olıınpıyad oyunlarına ve tikt.eıi ura sak l 1 nnil<ti ması kadar hazin ..._. ı ret veri-
devletler, m olduk· • ıve • · ı ~ ınill tl n· hli 

1 
• l!lllı yaşm<ia nldu bald soyu- ci bir manzara tasavvur ~ile 

)ı.;;k ett e. r r va.ıı an *" nın- İı'üreııirdi. S<ın cıe.rin 1ıa, ,. L L T L ,. s . H k' bilir mi'." ıı ınnış er ı. pthlivanları ihtiyar koçu yene- B E aA ıml r ara ında l Bu yeni Anupa harbi in 
~1U. olimpiyad oyunlarına \Pk ıne.mişl.erdir. " il milletler muharebelii dcnılivor-
'1i et olarak Osmanlı htıltilmf'tf Loran Löbuksru& ile cihan • 1 du. Bu g;di lıı bu korkım~ Met 

~~!fs~::~~~u~~~~r:.,r~u. ~~~i~~~b:!1::~:k~~ --------------------- nakil ve tayinler 1 f~c.~rd!~ulızcann~~f·~kmenl~~,.a:a:r.ıılirin;:r~ırnk;~ 
~~, tf eden bu d virde Tllrklerı.ıı çetin bir gilreıt yaptı. Ve bll3l D •• b" k k J"' •h J " k "' ""' ..... 'tiUp·a~o. eeyah.athm mc:nedıl·J almak için canını ortaya koydu. Ull Jl Ç0 anun ayı a arı ffiUZa ere Ve . Ankara, 1 (Telefonla) - 70 gırtlak gırtlağa geUı-ecek. 
~e gıbı. b~ ~bı ~yr_ıelmilel 1?1" Fakat Lora.n Llilııukenıa, fev- b } d } • p • G !ıra. ınaaşJ.ı ~ Hukuk •••••••~•••• 'lltııı~e ı.ştıraklen muna..'llp gö- kala.de ıığu'. oıal1ı, kuvvetli bir ka U e i J, artı rupu bugün toplanıyor H~kimliğine Siirt Hukuk Hiki_I, ' 

J.,. yordu. . . ·di. Kat; Md~mc bu basınım mi LOtfi Tanverdi; 60 lira ma~şı c 1 b ı• r 
~ oç_ Melm? ~tııwl• pehlı· tanı bir buçuk aaal elenı;eleril~ Ankara, 1 (Hııat.ıım l!ı!ulı&biri·r rihli h•t8U8i anlaşmaya bağlı ikı kilat ve uzifeleri hakkındaki lı Isparta ARliye Ceza Hwmli-
~ güreşten olilııgımu babeı a-

1 
çaprazlarile hırp:ılııdı. Denk bir mizdeo) - Büyük Millet Mec- j nwnaralı pı-otokolün dördüncü kanunda ba.zı değişiklik! r yapıl ğine Zonguldak Aaliye Ceza Hiı-

ı ~~ "": b • Atma: 1 güreş yaptı. Hatta, elenselerile, !isi bugün doktor Mazhar Ger- t ımddeısinde yazılı müddetin iki ınaaına ait 366.5 sayın kanunun kizi Hakkı; 60 lira m~lı Ordu 
t .__~ .., . c;a.prazlarile haamına hakim oı. menin reisliğinde toplanml$ır. ay daha. nzatılmalarına &it teati ikiıtei maddesiııebir fıkra eklen- Hukuk Hikimliğin Zoolrul k 
·~.-~~~.!.. · d Günıı;iıı bir __ buçuk saatlenne H u .,. Sahiller Sı.hh&t U- edilen notaların tasdikine, d·~v- m dair kanun lilyibaları ile, 
~-~ mum Mlldürl.'""'' 1941 mali ytlı let memurları aylıklnrının t v- a.kıflu Umııın Kiidilrl .. >üt~·- Hul;uk Hikimi Hakkı Pektaş: . . •. . Löbukerua ansızın ...,~ h' ...., 50 lira maaşlı TarstL~ Milddeıu-

ı...:-:""Ya 'u. b" kalıt kol oyununa ge- bütçe..ınde değişiklik ya Wnaaı· ıd ve tMdiilüne dair sa}ı- kil&tı h&klı.ı.nd&ki. 3-161 sayıJı ka· 
~Der l:irerelr Ve Koç mat· na, posta kanunun& mitzeyycl 1ı kamm.ı bağlı bir nıanaraıı D.llD& ek luı.ıı.un l;i.yihası m.üzake- mumiliğine Siverek Mliddeiwmı-

buua ı ldu.. Mehmet, 2721 sayılı kanonun dördüncii cetvelin · ti ı.tiidafaa. Vekfil i ~ e k.abul Mibni;H.ir. misi Abdullah Büker. 50 lira 
- suretle cih.&n pehlivanı ikincı i maddCtiinin (A) fıkraıım& bır kara lu mına bir memur ilava- Türkiye • Alnı nya. arasında maa. ~-Amasya Asliye Ce:oa lla· 

ohıııuııtlll'. ıın resnıiıte kelime eklerunesine Tllrkiye ilol si.ne, Diyanet İşleri Ikisliği t.eş- ticari m dair 25 tem kımlıguıe Zungı:ıldak Asliye 1:::.:-
bn bu~ devterı.. .Almanya arıuıında tiearı uıus • ~ . . _ mı.ı:t 1 tarihli huııusi anlaıı ·! za Hakimi Nazmı Baytok; 35 li-
n.a ~lk~-ıııa hayret eder. hedelere dair 25 t-1111111 1940 m&ı:UD w aş uzatılması. hakkın- ra maaşlı Ayvacık füdrleiunıu-

MebBııet, Kara Ah· tarihli hususi anla.şm& protokol- y . n A ; ~ da lrati edilen D lan ta.srild· mi Muavinli~ne Tarsus lüdJd 
idi. HattA. lanndım ilri numaralı proto.Iı:o • en 1 r f r ··~ a re n &ıt k"'nm lilyihıwnı.n da bi· um.um.i muavini Ali Dikel; Haı;. 
l\stün di· !ün dördüncü maddeeindeki ya- 1 U rin i · · ya.pı~tır. sa Hdkim muavinli;!ine Vıııı Ha-

Ve '10nra .., zılı müddetin, yine Tlirkiye ile K t Bü · \t Millet Mecli:;i ~aı am· kim muavini H'Useyin Atalay; 
Almanya arasında tieari mııahe· a n 1 1 z ,_ .. .. t ac tı . 1 ..,.. Bodrum Snrgu Hakimliğine Cıım 
delere daır 25 T•mmu:ı lMO t&- 1 -o- Ankara. 1 !Telefonla) - Ya- ra Sorgu Hakimi Nazif: Kızıl a,. 

ge:ll!Um, Çoban Mehme- 1 rın saat 15 de Parti Gnıpu içti- hıu.na.m ti inmumi muavin • 

~~=~=y- T vzi tabi it at s!bi: ~yf:~etaGy!· Ga_zvudırı' t·.rb·y~B.EBn;l ıı·- ı muavini~~~alı~~re~:~~~ 
~ kim muavinliğİiıe Mugirt Mü~-

aetı:ıWel müııabıı~ardıı~ı.ıt;'."'nı.çu··r m a 11 a r 1 e dilJi 1 f"' u" ad ro da l deiumımıi mııadni Kevni; B Y· 
~ Ankara, 1 (Husu.si lı~- şehir Müdcteiıımumi muavinlii!i- ı 

mil's&l>akalar, Aıtk 1 (Telı:fonla) b;nmizdcn) - "!ünhal bulu- d gw 1'ş'1kı•ı ne Gene Hfıkim muavini " ki.p; ı 
cihan peh ı Hnriçten ithal zorunda olduğu- nan fstaııbul ve ha valisi Orrt Akda~ müddeiumumi muavin\ı. 

ivaırılq~ uW..aba.k:ı!;ı idi. Çoban muz bul m ıecı. 1- il" ıt.i)· ~ Ko - General Aııknra., 1 (T<'lefonla) ğine Cizre Hıikim muavini ::;.,. 
"ı miiııa- lar. i~inde bulwıdu•rumuz bu Sabit Noya.n, 3.arif Veklleti. Gıu.i Orta u- dad; Cizre Hakim muavinliğine 

. Aıruıtcı'd&m. müsa- fevkaliı.<le hallerıle kendini lruv· :.. • • . '" a!l'tn .Mektebi ve Terlıiye F.ns- de Akdağ müddeiumum! nıua\·i-
bılı.a!ı:ı.ruııla. kaQııcı de- vetle hissettirmektedir. . ~ . · • · • tayin edil- t'tüsü öğretmen ve memur in. Ci.h&d ÖZkan tayin edilınişler-

<;olıanın l!,li- Tikcann münhasıran kfir mişler<lir. kadrolarında bazı deği!;ikliltlcr dir. (B.B.) 

r. M<·b- ma.ksadi le getirttiği bu nevi I yapmıya !.arar \-ermi tir. ı f'C- ~-····•;1;;~;; 
Ahıı:ıeıli"n güreştıği mallara Ticaret \" ellileti, iı.n:>- as D a OSU lise sev kedJen • Iayib ya. gö-

& ıııı hliva.n -" · · d'· ·· k ·· • 1 re, 25. liralık 2 ~ebnenlit ile-
• kırk • yakın me meıuaatini uşunere yuz- Ankara, 1 (Hus ısı Muhnbin- 3 · 9 ·· • _.,. · 6 • 

e b; adaııı sıfa- ?e ~uııyyen J'ı d taı.-
1

• ıJ:_eeiyle mizden) - Türk Basın . Birli i k 1 , ae&k 50 lira ınaa."11 ö,,"'ret 
til .- rum kat'iyen ha.- ıthalatı::run ın en 1 m ta ve tarafından her yıl tertıbı mu ıruınlik 4 e indiril k 

e so yo ·· niy ·azlığı yilzi.iıııl b.r olaıı suvare, 17 Soı:ıkinun 19i2ı v.-'d •(i lir& --....ıı 8 'I 
ytr •• • . , . . 1 bulıra.n !De'VZUU olıı.bilecek J:ıu. .T «u .. ........... 

Ne bır Hakınşmıt. ne hır P?l maddeleri tesbit ettiği esaslar akşamı Ankru'a palas salonları • öğretmcıılik ilıd3'i oluna a.k.tı . f 
Pıms, ne bir P.aclobnı. ne de l~ I dahilinde ı.evz etmektedir. An· da Vl'rilecektir. (B.B.) 
Pctcrsen. ne dun ven<' de buguıı C2.k. giln.e kadar y p v· 
yoktur. 1 zilerde bazı nıakamların kendl -

Çoban. Koç'u nasıl ycnebile-ı !erine tahsis edilen nıadd<'leri al 
celrti? Biiy\lk bir okka farkı ol· makla yavaıı hareket ettilı.lel'i 
du~ halde yenemezdi. Bıı:l& ı;oı üldüğündcn bunun öııüne 1 
imkan yoktu. Çi!nkü, her ıkı gecmek için '1:ie til>i. tutula 
tarafın da ya tıkl:ırı ~ireşler maddeler al!kadarlsrca rnüdde
ve galibiyetler ortada... 1 ti zarf• da. "lan ta.kJ.lr-

Bir kere Koç hmel beynel- de başak ihtiv çhra lahııi.s e-
mile! büyük ır müııııbak ı:i- dılecektir. - (B.B.J 
luın pehli. vanı ikint'isi olmuş bir 
pehlin.ndrr. ÇoOOıı Mehmedb. 
böyle bir muvaffak iye ti var mı? 

Çoban Mehm t, kabahatli de
ğ" dir. Çobana iyi bakılmarb 
Şöyle böyle balillı1ı ve şehir 
anlıarlarda, kapılarda yıpratıldı. 
Eğ Çoban tabll hayatını ka.y
bctmeml ols:ı. idi ve o t .bil ha· 
yat ic;iılde oııa refah verilse idi, 

m.ıılıakkak ki, Kara Ahmetlerin 
Koı; tclmıedlerın, Yu.."Uf'anıı 
namııı.:ı.. tam ilave ederdi. Kuba.
Jın.L cnıı bu bale kovanlardadır. 
Onu, hayatından yadırgayanlar 
dıi.dı:r. 

K ehmet, h Pin sağ a 
!d" dl an pehl'val" 11ğmı alırdı. 
Hem de bal e-ibl... 1 

• 

Her sahncs.:>dc heyecan- ller =•'-"' a d ~.. ı ~ •e hari-
kı!We salıne!C'l' Baş Rollcr-:le· 

BRIArtD AHl!RNE • JUNE LA G • CoCTOR NC LAGLEN 

Hilde Kr. hl'in 

~1ukad yal n 
»üst Il4 !ilmi 

R 
.ın asınrl:ı 

BOy(Jk muv ı etle devan\ 

ediyor. m:::u"1;;1:1\[:J 

D r 

Maarif Mü uı-ıı
müz dün gece 

hayata gözlerini 
kapadı 
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Fakat Hergelednin çırağı .. ka.
ıa Ahmet de alafranga gureş 
~ ekmek vardı. Mösyö Du.bley 
rnQ.svö Piyer, bunu görmüşler -
lt. Koca Yusuf, boğuJduktan 
30nrıa mösyö Piyer, Jstanbula 
~k Kara Ahmedi Parise g(). 
~ürdU. Pariste cil1a.n pehlivrutlı
:1 müsabakaları vardı. Dünya -· m en ileri gelen pehliva.nl&n 
>arise toplanmı§tı. lfuttıı.. Ja.

ponyndan bile iki pelı livaıı gel
ı~ti. 

Mösyö Piyer, h+.anbuln ~idi.. 
Pehlivan aradı. Bu meyanda Ka.
ra. A;hmedi sordu. Ve EdimedeD 
!ltm'a Aıhmedi gethtti. ~a ~
mC.'t, <> mralarda hasta idi. e 
okkası çok dii.f!lllüştü. 

Kara Alımc~in haı-;ta.lığını 
fimdiye 3'a.<lar kimse bilmez.: 
J:o.,Rknt kendi arkadıt§ları Ye cskı 
pt;hbvftnlar bilirler .. Hatta, Ah· 
snet bu hastalığın kurbanı ola- 1 rak vefat etmiııtir. Artık ta
riht· karışan Kara A hmec.lin h::ı~
ta tığını yazmakta bif' beis gör-
mUvo.ruı:n.. 

Kam Ahmet. firengili idı. 0-1 
•uyuculnnm birden bire hnyrct
&rıre dUşeceklc.r. Evet. allah tah· 
met eylerin.. Ahmettc frc-ngi 
vardı. Frene-iyi ııcreden aldığı 
malfım değililir. Bit~okları Alı- , 
medin fren?iyi 1ıstası Heı gcled 
ne Parise gittiği zaman aldığmı 
.c>ylerler .. 

Ba11lan da; Lıtmrbulrln hu 
lsaJ l~hğıı hıpıldığını zikreder · 
Jııet. Şuıa.sı muh'!lkkak ki, m~ı
JCO pjy~r. h;tanbula g-l'lip Alnnc
d i, Parise göttirmek istediği za
ma.ıı Ahmet, üçiindi devre gir
mek Uzere imiş .. 

Allah rahmet etsin Ahmet, 
çok t;apkın bir adamdı. trade>i
ae eahip değildi. Pm ıı,teki ha· 
7ntı Lile çok knı'ljJktu· .. füı<lırı -
Jarla düşüp .kalkardı. Ne u.~tası
sın ye ne de Koca Yusufa. ben
serdi. 

Kara Aluoot, cihan pehliva.n
)lğı müsaba.kıasına iştirak ettiği 1 
,aman f l'E'.ngili ola rn k bu giire.'j
Jere gimı.iştir. Yalnız şur11.~ şa
Janı dikkat ki, Ahmet Paı ise 
tok zc,bun ve zayıf bir halde git
tiği l..alde bir a.y içinde Jt•ı'ıhal 
ok'IDasuu bnlm.uş ve tartılmaz 
bir haJe gc.lr.nişti. Vücudu çok 
l avi o'lduğundan her halde lıa..~
taı.ığmo mukı:ı.vem ·t r<lıyordu . 

Ahmet, bu ha1iylc en müthi.') 1 
')lRSımlanru yenerek cihan peh
Jıivunlığmı almıştır. Vt>.., mcmle-' 
ketiue dönerken dı· Paristen bil': 
kızla beraber gehnişii. Fruıı..•uz 1 

olan bu kız Pnriste Ahmede 
meftun olmuştu. \' (' p<>~ni bı
rakmıyarak Tiirkiyeyo kadar 
~clmişti. 

'K'ru-a Ahmet, mı fo'ran.sız BeV· 
gllisi ile Olilnceye kadar ya.şa
d . Ve k::ıdın ondan ayrılnrndı. 
Alıı.ı~t, ansızın ölıniiştii. Ve 
Çhnlwı lita.ştn Mwtazanın pelı
livaıı kahve.sinde kalb sektesin
den gıtını. "r }'ıengi paralizesi 
kallfn nır:ırak onu ebediyete 
KÜl iıl<l nı. ı r. Alımet.. kırk 
ya ı~rmıJ iken vef.at etti. D ı· 
ba gem ve ~etın idi. 

ln&ı.aUah biı· gün gelir oe Ka~ 
J'h Alın <ı<li ya:rılıgtm :r.amaıı o
nun mc alslı macoralarıııdan ,." 
gı"·c IC'rınden b•hscderım. Şiin· 
riılı~ bu kadar kıifı.. C ;eJelım, 
Hı:ı g'(>lec.iuin j\vrupaya döndiik· 
tt•I ( ll"U g}aıı, ~ihe•·1crıuc .... 
Hı•rgc!Pdnin Avrııpa.d n <lönditk 
tt n :-;ı nı·cı ilk gureşmı Selfuuhte 
y.ı.ptı. Bir ço.k ı .. ere1t·r yra.zdığıru. 
VPı lııl Selbıik güı eşleri Kırk • 
pırıa.r katlaı ehemmiyetli olur
du Her sem• Sdfı.n.iktc biivfık 
JKm:ı.yır knrıılur ve beyler, -pn.
aı:iliu 0•1 binlerce halk Selaniğe 
toplam ı. Ye, biitiin pehlivan -
larda S lfımge güreş ıçiıı gelir
lerdi. 

)şte H ı gelccı rl<> SeJ.;nik gü-ı 
rot,Jınc gı1lı11i ti. \ .lnınd çır.ağı 
Kara Ahmet v:ırdı. Zaterı Herge- ! 
\.leci. daima çırağı Kaı'ICI .. AJımetlc 
•l>Craber gez"rdi. E:ara Ahmet 
d yip geçmemeli.. marn Ahme
d in Ad81ı ile, HU tem ile, Ça· 
kırln, D Ji .Murtidln, Büyül< 
Yaşarın ilh.. gli~eri \•ardır. 
Çok ccsnr, inatçı bir JX!!hliva.n· 
dı. Bır clıôplc, Hergeleci, çı
rağını baş pehlivanlar sırası
nn girdikten sonna. yanında ta -
aırdı . 

Koca Yu3uf, vefat ettil<tcn 
aonr.a başpehlivruılar arasında 
bıLlarunalar oldu. Ortalığı boş 
bıılanlnr TUrkiyc baş[iehliv.an
lığını trun mana.siyle üzerine al
ın:ık hırsımı dUştü. Hemen 
l::.cpsi Herguleciyi ortadan çıkar· 
111ağ.a çallljıyorou. 

Sclfıniğc, Katrancı da gelmiş. 
ti l"oo.ı. Muradlar, Adalılar 
• erntn hepsı orada idiler. Hep 
pehlivanlar Hergeleclnin gelme
tmi gC-izleyorlardı Güre..sten bir 
ıün evvel Hergeleci çırağiyle 
cıka geldi Ve, ~yazk:ulede bir 
lıana indi. Berrrelecin.fn geldiğtnJ 
• uyan beyler, ve ağalar sevin • 
4Uer. Çfüıkü güreşler heyecan
lı olacaktı. 

Katrancı, Hergelcciye naza • 
ra.n be.a aJtı yaş büyük olınak-. . . . . 

formund bir pehlivandı. Her
gelecinin de iyi sıraları idi. !d
manı lizer:inde olgunlaşmış büs· 
bütiin usta18..-SJl'lL~ ve kurtlaşm~ 
idi. 

Katrancı, Hergeleci ile gür~
ni avnt etmek hevesinde oldu
ğundan hasnunın gelmesinden 
memnun oldu. Etrafındakilere 
eöyle diyordu: 

- Hergclednin geldiğine se
Yindim. İdmanım da yerinde, o
nunla iyi bir güreş atarız. 

Kotrancı, kendisinden emin 
idi Ve, kimsenin yenip ortadan 
çıkaramadığı Hergeleciyi .ken • 
dislnin çıkara".ağına emindi. 

Kara Ahmet, Katrancırun se
lfı.nikte olduğunu haber alınca 
ustasma: 

- Usta! Katrancı burada .. 
- lyi ya.. Kuzumuzu pnyla-

!'}U'lZ ••• 
- U!';ta! Bırak ban& eY\'da 

~n güreşeyim .. 
- Olma.z, ... 
- Nc.."<len? Yene-mez beni o!. 
- Bunun için değil... 
- Ya ne için? 
- Herke:, Hergeleci korktu. 

EtvveJa çırağını ileri sürdü der
ler. 

- O da doğru ya usta!. 
- Doğru ya... Bunlaı-ı diiJ 

şünmek lazım... . 
- Usta! Koca Yusuf onu 

yenmjş,. 
- Ewt, Hacı Hü..~yiıı bağın

da l Icrn de Aliı;orıun önünde .. 
- Kırk b~ dakika da. 8arnıa 

il~ yenrrüş .. 
- Öylf> ... 
- Ul'lta! Allah rlihnıet eyle· 

~in Koca Yu.;uf, pehlivantlı de
ğil mi? 

- MuluıJckak.. Tam pehli
vandı .. 

- reşke rahmetli ile bir ke- 'l J L K K A N u N 1941 ç EK J L ı .~ / N DE 
re tutuljmuş olaydım.. Y 

~~~ A~~·.~~;.'.e~~;~~ 86.249 bilete 720.000 lira ikramiye verilecek 
- Hstn.! Aaah mı, yoksa Ko- T I 3 · 

ca. Yusuf nıu daha pehlh-nndı. · am bi et • yarım bilet · 1,S lira 
- Her ikisi de çetin ve km·-

vl"tli pehlivandı.. Fakat Yusur, · ~ 

1 ~~uh~a nnzaran daha pehlivru1- .U. LWA< ~~g._~ RADYO PROGRAMI 1 
- Sana hangıai dn:ho ağır ~ 

Tübı_ıırküJoz Ctımiyeü. 

Ayhk içtima 
Tüberküloz cemiyeti bu senenin 

ilk topl&ıntısıru 3 Birinclkılnun çnr
şamha giinU akşamı sa~t 6 d.'\ Ca· : 
ğaloğlw1da Etıbba odasındn yapıla-

bnsıyorJu: • 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 -2 1ciKanun1941 
-- Hol' ikiai de .. Fakat Adalı- 7.30 Pro 

n111 iki dirJıemlik yerini bulmal 1f 1 1 1 ı 1 • illi 1 7.33 Haf~r.m 
19.00 Fa"\ll heyeti ' 

benim için kolay oluyordu. La 2.. ı \ 1 •• , .-\ -ı -
kin Yusufun bos · ı-.ıU'ı yoktu. .. 1 - prngrnın 

ııuıo AJ:ıns 
l"aktır. 

luıb<:rleri , __ llıııli1 ___ .._ 

-- Sonra, Adnluun belden a.,...;;a
ğım yukansına na7.:ı.ran dardır. 
Ben. buııu bildiğim için onu hep 
a.sıı,frılarındaıı yenel'im. F'akat 
Yusuf1ın aş:ığı!.ıJrı da yukaı·ısı 
da hep bir ayarda idi. Bo~ l:a!\:ı-. 
fı V<>ktu. 

:.... Usta! Benim d~ aF.at'llaı1m 
Adalı gibi.. • 

- Öyle. .. 
- ..... 
- Y a.rudılış bu... Bak, ben 

hepinizden okknsı:t. oklttb'Ulll hal
de aşagılarım da, yukarım da 
aynidir. Ve, kemiklidir . 

- Katı-ancuun da aşağıları 
yulmrlıl'l bir .. 

- Öyle.. Ve, Katrancı hep
sinden pehlivandır. Ve korku
l dur. Kim yenmiş onu .. Kat
ı ancıyı meydandan çıkarm ... k 
kolay değildir. 

_:_ Ne olacak, gür fljniz del'€in 
usta.? .. 

- Oı-iti;ını Allah bilir .. Fu1<at 
miithl.'5 .. bir ooğuşma ynpaca -
ğız .. 

- Öyle olai.' k ... Ben de A<l:ı
lıyı tutarım. 

- 'fut! ... Hem de sıkı tut!.! 
- Usta Katmncıyı nereden 

btmıbilcceğiuc kani in"?. 
- Bu gibi sallı herifleri alttan 

bozmak daha kola.ydn· .. Her 
hnlcle alttan olacak.. Ben onıın 
güreşinı gör;mcdim Fakat a.nlat
uklarına nru-.s.ran altcıhğı zayıf 
imiş.. Yusufd::ı. sarmıı..dan ye
nildiğine nazaran öyle oldugu 
anlaşılıyor. 

'< - \ lil ı ! 1 l 7.45 Ajans 

4 : .• • ı .a . hıı.berıert 
" •1• 8 1 1 ··ı •·oo Senfonik ı : . 1 l a,~ parçalar 

_ 8.1~ Evln s<ıntl 

1 

: ı I • ı 8.30 Senfonik 
6 1 1 [ pcırçalar 

y D 
1 

1 1 12.SO Proırrnm 

l , • ' 112.33 T\irkçe 

L~.45 Konuşma 

19.55 Fnsıl hcycil 

20.J ~ Radyo -
gazetesi 

20.45 Mozarttan 

I.Jcd ve 

Aryaları 

21.00 Zinı::ıt 

t.1kvimf 

AKBA Kitabevi 
Baıtkular Cadde 

A.;.' K;A RA 
Hf'..r dilden kitap, m~mua1 ııa

:ıete ve k ırta.~iye entııı yel"i. Her 
ilsanclıı. )litap sipnri~i ve abone 
kabul edilir. Şub~l yoldur. 
Telefon: '93?7 

~.ı,1.-,,ı.ı ------------=, p1aklar 
&Ol.DAN 8AOA: 12.45 Ajans 

hnbl•rlerl 
1 - Bojiazın Anadolu kıyısında 

18.00 Türkçe 
ıuyu ve korusu ile nı~hur bir sem-

ıı.ıo Oda ınu~ikist r.Yeni eserler 
21.30 Konusma 

21.46 Kldsik Ti\rlc Pcıırde ve Sahne 
müziği Bu reı:.imli sinema ve Uyn\ıo mec-

t.l. 2 - Gilncş (Farsca), Erme.nllerln pliıklnr 
çok kullandıklnrı bir nida. 3 - Ak- 13.SO Knn.slk 

li .. 'lO A}nns rouasmın BlrinclkAnun snyw Ç•Jk 
zengin resim ve ya2ılru·lıı çıkmı§tır. 
Tavsiye ederiz. saray tarafında bosttınlııdle meşhur pr.ogrnm habcrleıi 

bir semt, çUtc doj!:ın. 4 - Sonuna 18.00 Program 22.45 Dans müzi.tl 
A<'ıla.r bir (Na) gclfrsc kandırmak olur, a- 18.03 Radyo salon 22.55 Ynnnki 

laturka bir snz, ışık. 5 - :-1eziyct.
1 

orkestrası program tbrnhim Al~addin GöVE:mın rınun 
6 - Garaz, Rusya lçlnde bır dentz. 1 ve nesirden milrckkep hem içli hern 
7 _Bizi doğuran, bir kazn merkezi. ================= bir çiçek demet! kadar zruif bu eseri 
s _Meşhur bir 1sknndlnavyah f;ey- (8 , Yedigün milesscııcsi taro!ındnn ıer-

yı•h, giz.lı kalması ını.ıın gclen şey , 'Yen 1• Sah ah 1 n,, . çekten nc!is bir sek ilde rıeşredilmi.ş-
9 - l..ezzct, en lilzım bir uzvumuz, tir. Her münevverin kii'.ilphcınesindo.? 
basına bir (A) gelirse bal )apan bny- bir yer bulmnsı lil"l.ımgclcn bu gü;ı;t•l 

van olur. 10 - Zamir ıııillrcdl galı> ı• la"' n fiyatı arı kltalıı okuyucul:ırımrnn hnrnreUe tav. 
üçüncü ~hıs, beygirin tuvaleU, beya~ siye edeıiz. 

YUKARIDAN AŞAt.IYA: ..,..f' Kr, 

ı - Çalışan adam, uımir mi.ıfrcdi 1 . -~ l k 50 1 Başlık m-'"u o ara 7. 
ıaip üçüncü şnhıs. 2 - Kücük, ~utü 

B'tnıı' cı' ~vfada santinıi 500 

1 

huy. 8- On tane )lİZ, nn'nneler. 4 - --.,, 
Zafer (Tiirkçc), Londrnnın mcrkezı. ikinci ,, ,, 850 
ı- - &ıfaslle meşhur bir semt (Ş11· tl"üncü SOO 
llden gidilir). 6 - Başına bir (A) ~ • " " 
gelirse tsviçrenin m~ur Ja!llnn o- Dördüncli " ,, ! 00 1 
lur, çok <lrı,:il, yeni (Rumca). 7 -

ZA Yt 
Eminönü Malmüdi.ı·hiğiinden 8325 

numaralı cüzdnnla nlmnkta olduğum 
maaşıma ait tatbik 'llührümU zayi 
ettiın. Yenisini yaptırdıcımdon eski
sinin hükmu yoktur. 

Emekli Kolağası tbrahlm oklu 
Ha.cıan karısı Şefika Aran 

Nısfet cnhibl. 8 - Kiiçuk toparlak • • • ••••••••••••• ••• ••• • •• 
hnmurdan yc.pılır m<."Şhur bir pilfıv. / 1\ 
, - tcar, ntcş yaımınya mahsus yağ- Hallaç Altı Pamuğu Müzayede si 

- Sen Adalı ile tutarsan dik- 1, odun parçalan. 10 - Hem suda 
kat et!.. Kendini e.~ırme . .. hem knra~da gezen tavuk cinr.i bir S Ü 1\1 E R B A N K 

- Usta, ben, utık onu m~y- hayvan, hO<'n1ar basl:ınna dol:ırlardı. 

d.a.ndançrkannağa bakacağım. (Dilnlcü buımacanın halli) Yerıı· Mallar Pazarları 
- Aferin Ahmet 6alla. 1 2 3 4 S 6 7 8 9 O 
Dedi .. Hergeleci, Kara Ah- 1 AI C ' 11 B 'A Dl E IM'll A medi severdi. Fakat Kan1 Ah- '""'\. JJtüessesesi JJJüdürliiğünden .· 

medin ticlden aş8.b"iısı, bilhassa 2 VI 1 U S l E ı V 1 1 • I E N I • kalça.lan dardı.. 'J'ipkı Adalı ~ J Bakırköy fabrikasında mevcut t:ıkriben 13.50 ton kadar hallaç altı 
Halil gibi .. Bu sebeple yağ gü- 3 1M1A1Ni• IN1A'S1 R pamuğu 15/12/1:141 ttırihinde saat 14 tc müe6SE'.s<: merkezinde mfıza-
rcşinde diğer rakiplerine n.az:t- 4 R : A 1 B • • ' H 1 A l M 1 1 L 1 E yede ıle satılacaktır. 

··mı::-,_ b" Numune ve şartnamesi her aıün saat 13 teıı gonra Katırı."lo,,lu ha-
ran yarımşar go eK, ırer 5 Alll'EIK:R RIEINl•ıK .. e-ömlek a.~ idiler. nı.nda bcşincı katta MUcsscsenın Pamuklu Senisinde görfilcbilir. 

Bizim alaturka pehlivanların- 6 LiOITIEI RllJIL Al• L \; ;a t• _, 
da. bir pehlivanla diğer bir pch- 7 B I S ! • iBI A ı K I E L • lA j 
livan arasında mukayese yapıl- A T 'ıMIAI K l• · ll l I l• IM • ., .. ____ m ____ Ell _________ aa_.,_., 
d.ığı zaman gömlek ta.yarı or· .... S d k j 1 • • Ek ili 
taya &onur.. Onlar, b irbirlerine 9 N ı A 1 L l• I Y l E.. ı• Bil l nıa ıgesı S mes/ 

. fÖyle derler: A ı ·r M A C A K U U T • k• . K } C • den~~~~~~ereli - O~~~ı~~~~~ Ur Jye iZi ay emıyeti 
- Hergeleci. Adalı Halilden Umumi Merkezinden: 

===-:~ l'~lll!~mı~1!1 Şehir 
beyu renkte el t.czgaillnda do- 1 ttl ı:ı 
kuna.n yerli bezidir. Pehlivanla . ıı 'I ' ,.,,, r·ıyatros 
nn hemen hepsinin diz kapak- ~ ! ll!ll!ı !U 
lanna knda.r uzun böyle göm -
lckieri vardı. Bu gömleği tenle
rine giyerlerdi. 

Tepelınşı Drnm Kısmuula 
Bu aktam saat 20.SO da 

Vf'rl'H1s:; Atl,F, 

ı - En aı. 2500 ve en eok 7500 adet olı!:ıal. üzere ınnden 8\.IJ'U 
tiııclerlne mahsus yaptınfaeaJt saudıkkrın yalnız lmallyesl 8/12/1041 
pazartesi ctinO ııaat on d~rUe açık eksiltme ile ihnlc olunacaktır. 

2 - Ekslltmeyo iştirak için (300) Ura teminat mektubu ver.il~. 

cektir. • 
S - lsteklllerln :;nrtruune fı;in Yeni Postahcme karşısındn 'Mlmnr 

Ved:ıt caddesinde (Kızıl.ııy) hanındr. Kmlay de~ :nirekt.l5rlilgünc 
mftrııcanUarı iıtm olunur. , __ _ 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
~ .... .l:lırulut tarilll: 1111. - ~ ıouoo • '.l'Urk 11ru1. _ ... 

1 
t ... ~-
'" ~ 

Aiana adedi! • 

Ztraf v• T lcarl her nevi banka ~nuamelelerl. 

...... lıllrlkt.fr•nl•r• 28!00 lira lkra mlve verlvor. 

-Ziraat Baokaaında kumbaralı ve .mlJarsıı ı:asarnır heaabıarınd•,~ 
az l'iO Uram ~ulu:-ıanlara Feneı'le 4 d"fa çekilecek kur'a Ue aPi1 

plAmı (ör e lknımlyf' dfij!ıt.. ' ' cakbr 

4 ad•d 1.000 Llralık 4.000 L lr• 11100 ad•' •o ı.ıraıı~ 
.. • 500 • 2.000 • 120 it 40 it 

J.OOo " '" 
4.800 , 
1.200 , • 4 • eo • 1.000 • 11 1to 1t to 

40 • 100 • 4 .000 • 

Di KKAT: Hesaplanndakl paralnr bl.r ~ene Içirıde 50 Jtr:ıden .,.ı1 
dUşrniyenlere ikramiye çıktııtı t3lldlrde ~ 20 fazlaslyle VPrilcCCJrllt 

Kur'alar senetle «liir t dt~fl\ 11 ~lart, 11 Ha.zira n. 11 t~· 
lül \ ·e 11 Birindh:inım ıarihlı'rimfo ~kilecehür. 

Eml·iih· t1e Eyfanı Bankasından: 
ll/12/9H wı-füitırlc k.npnlı :ıaııla ıhıılcd ilAn \Xlilen Bı-yoı:lund" ~' 

. .ııt, :MileyyeLnıdc ruahnlle:ıi Kcmerııltı ~oknğınd.ı eski 58,60 ,yenı 84,S 
maralı 466,93 n~tre murabbaı d<•ximı .. ıı ve hane tmnnmmın <116.Jcıı 'id'ı 
e;;ya fnbriknsı blıuısına• .ıit ihalcnln 25/ı2/941 perı;t'mb gi.\nıl ~ ~ 
dörde telıJr tıdilmi:ı bultmdu~u illin olunur. (909/1) (lfi~ 

1 Devlet Demiryollaı"ı İlcinla!J 
1 

Muhammen bedeli ( 12..000) oıı ıki hin" lira olan 300 adet l<üç ı\\l ııt 
takımı 16/1/1942 Cum.ı ~ünil saat 15 de kııpah zarf usulü ile .A111" 

ldaı·e binasında s:ıtın alınal'ııktır. l 
nu ~e girm~k bllycıılcrin (900.0(I) dokuz y\İz liralık muvıı1<1<11 

1 
nıhuıt ile kanunun iuyin etüai vesikaları ve tekllflerinl ayni glin saııt 
kadar komi,gyon r•.ıisligiııe vcrmelcrı 157.lmdır. 

Şartnameler parasız. olarnk Ankımıdı:ı Malzeme 
paşada T~llürn ve Sc\'k Şctlığulllcn do~ııthwaktır. 

:f! 
. ·;~ ,,. 

~ :ff 
~!!!il 

..,,~....&.·•,iıt!' 

• "'&flfif 

T. 1 Ş B A N K A S 1 
Küçük tasaı·ruf 1942 iKRAMiYELERi 
he~apları 1942 

iKRAMiYE PLANI . 
KEf1DEL ER: 

. 
2 Şubat, 4 M8)'1!, 1 Ağustos, 2 lkhı

cltesrin tarlhıei'inde yapılır. 

A. Ccmalcddın 6.ııraçoğlu 

.. vııır v• 

1 adf't 2000 Liralık= 2000.-
8 > 1000 > = 3000.- ' 
2 > 750 > = 1500.- ' 
a , &oo > = 1500.- ' 

ıo > 250 > == ısoo.-'° > 100 > = 4000.- ' 
50 > 60 > =2500.- : 

200 > 25 > = 5000..-
200 > 10 > = 2000.-


