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r SAATLİ MAARiF 
DU\'ar (:ali\ imleri çıkh 

Bu e~siz ve emsalsiz tnk\•i.mle
rin takliUcri var<lır. 

4 Onca yıl~. 
GÜNLÜK SiYASi HALI< GAZETESi 

Aldruımnınak için gerek kanılıa 
ve gerek tnk\•lın topl:ıruıın Qze

rlnde (Snntli Maarif Takvimi) 
adına ö kkat edilmelidir. 
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KUcük devlutleri ·····-- CEP ELE • 

~~~~~1~~r~~.ı.-:~-~k0_...... ıf 
tephesirıde harp edenlerin 

11 
hepsi acaba arzularil• mi 

- Harekatın hülasası _ 
ŞARK CEPHESİHDE Yurtta kafi miktarda buğday bulunmasına rağmen mevcut 

verildi 
bıı nıücadeleye işlircik edi
!lorfor? Haydi hepsı istige- ! ~ 
'Pk Rusyaga harp ilan d- j i 
"•işlerdir, diye.Um. Ya bUa-

1 

i: 
"oflar üzt rinde yapılmağa 

Alman ve R.us tebliğlerinden ve muhtelif itaymltlanlan· 
alınan malumata göre, Moskova civarında soğuklara rağmen 
muharebeler devam ediyor. Taarruzlar son ~ıaddini bul-

buğday stoklarının arttırılmasına karar 

başlıyatı tazyıka ne diyece- ı .=. 

iiz? Mesela, ita/yanın lsueri 

ınu~lur denebilir. Almanlar 40 piy::ııde tümeniyle ve 8000 
tankla ynptıklaı ı t:rnrruzu !)i<lnetlendirm'şler, Moskovı:ı. etra
foıdaki yarını çemberi diU'.lltm·) a. baE:lamış'ardır. Tuln'Ja 
Ruvy~tlcr bir t:~miryı)lU merkezini i ·tirdat etmi~lerdir. Ros
tofra \'aziyet ~övyetlcr Jehine<lir. Tranganroğ'un Almanlar 
tal'aı'ıntian tahliyesi bekleniyor. 

~ ALM~~LAR il ~ 
==ı BILO:AIVOR === ı gıda ·m 

r· nde de ye na 
atanması m 

. .. ı-=-, ı-e e ı ze- ı R .u~L:AR == 
edbür er 1 ===ı BıLDIRIYOR == 

cızylk etm .. ğe ne hakkı var~ ~ LiBYA GEPHtSİNDE 
l MOskova 
'tahkin atı 

yarıldı 

temeldir o ~ of da 
' \aıan: llÜbO:\in Oahitl YALÇL' 

~ -
-..;;:; ---- Sidi - Uen::t k etmfmuaki mulrn ı ebeler ~id<letleruniştir. 

Buca.da \•ıtziyet krınşıktır. Bu mmtnkada harekete geçen 
fi\.. Mı ihver propagand ~.ııun İng;lizler Z:ıfran ch·nrmda Almanlarla karşılaşmı~lardır. 
UWU şimıliyc k,dat .l~gilte- İngiliz krıyn:ıkl:ı:n Tobruk cenubundaki koridorun kesil-

AnJrnnı, 2 ITPldııııl t) - ı 
Mernlekctte, ~ch·1.c•J, ııw.l•tiUl "C· 
nes;11ı> k:ıd.ır kftfı derel'e<lc bug-- ! 
da)' bulunnıa~rna rdpnen hükü· 

1 met, bir ihti->'•at t,·dbid ohı•ak ı 
mc\•ı·ut huğda.y "tokl ınmn art
tırılma:;:ınn. km aJ' veımh>Ur. Bu 
karaı ın iı•abı ı laı·:ık hadce rııii
hlm miktarda. bu~d.ıy !;i[~ıirş t.."
dilmiş ve bunun bir kl$ffil H»n 

gU.nlf'rd\' Tiirk;y<:' hudııtlaıı da
hıhne ~irımhtir. f{<.•ri imlan ı,lik
taı ı pt k yakımla tcscHiim c
dıl"ı ek ~ııııbaııara nakl..:.>tı •ıcı·ek
tir. 

reyi ıthanı u;ın ona me<lig-ini bildirmel:tedirler. Buı·ad:ı İngfüzlerlı1 $imal ve ce-
Hükfım.etın gıda. maddeleri 

bı1ldu&u kabBhntıerden biri l·ir - Sovyetler Tagan .. •- " ı ı nnn kuvwdf-ri irtibat. halindedir. Mih\•er kuvvetlerinin İn-«tkım klitıiik dcvlcll•"'ri :ı l atıp 
httrbe siiriiklemiş \'e l.endisi I.l· giliz ablukasını yaııp sahil<' Glkamadıkları anla~ılıyor. Sol- rog ve l\'lariupol'ü 

1ı 1 lrındu. b?.~ı•.t bir tnhmı ihti
ycıt t.·dlıfrit.ıri a.lal:ağ-ı ıln. :ınla§ıl
makt~Jır. 

----~-----~------~~ 
hat rahüt oturuı·ken nnlaı·ın • lum'daki lngiliz t..•ııırru?.n devanı etnı.;.:>•te<lir. • 
kanlarını akılarak istifade et - ................................................................ --······ istirdat etn;.iş 

{B. B.) 

~ekh>temişoımasıdıı·.Bnhaıp- ~e.ğildirler Libyada 1 JAPO~YA 
~~r~~~i~~iı~{~~iş~·::1ı(;~k\·~~~\· I~:; I HARP VAZI• YETi• ....,!____ Berlın, 2 (a.u.) - Alman or- ~~ ~~ j TALEBINr~ E 
hil'Jii aula).'.llnadıgımızı ıtıı:af.~~

1 
duları başkumandauhgının teb·i Ll 

dE:<.:l·ğiz. Bütün d~n~1m~ bıldıgı j 1 !iği: lngilizlere göre 
\re~hBe, harp tngtltere ıle Al- ----- :(1 -o-- Doğu cephesinde Ror.;tov keı:ıı-1 
tnanya arasmda '1l!On:\<lı:. Al- J~~--~~w. ~ n1inde çarpı~malar devam et-1 Gondardakı' bu••tu''n 
tnanya, Lehist.ma tecavuz et- • • mektedir. ;ı 

tikten sonradn ki İngiltere, Le- Avustralya Uzeri nde . Moskova kesiminde Alımın l.ı it 1 • ı 
hiı:;tanıa kaışı mevcut taııhhl\t- ı taları, düşman istıhkam siste - a yan garnızon-
tn~~~ye~::~~~;dı. .• ,; su arın a uru aca gedıkle~· açm~şl~r~ıı·. 1 ları tesıım oldu 

DAYATIYOR! 

c.ı. ogo 
Japon Başvekııı, sulhu 

1 

kurtarma ümitlerinin 

leı· d d ı ·ıaha ı;arılm::ık t 1 d d ı J< min_in yeni kısımlannda derin ı 
1 

1 
Alman prop:ıgau.lası lngilte- ) h b b • b Lenıngrad onunde, Sovyct 1 

l'enin garanti:;i olmasa idi J.tE>hİ:-· l mu ar e 1 r aşarı topçusunun şiddetli alcşile hıt • 
tQrı hnrbetm(·z, Almany.ıya bo- I zırla.nan bir çok ~ıkı;? te.ş;•bbil • ı ı Zaf ~ · d büsbütün kayoolm ...ı.-1~1 ı il 
Yun t.Zeı'di d('mek istiyor. Her- ,,. -o-- SÜ g~ri pü.c:küı tulrı i.iştür·. ı·an cıvarın a ~o" y1uvor 
k ~ k u c., Almanlar, "S'ıdney,, ·, Al h v k k h :;:ı ' es biljr ki 1034 de ~ı ~an - Avustralya n 1 n man ava k~vvetıeri. oı- ~o anlı mu a-
tnum1 Harpte İııgi\tcrc hır harp .•• ,. ~tırmakla "Emtlen,, in ga kıyısında Bnrıilk charm.!a ~ Tokyo 2 (a.a.) - Japon .ka-
Zlihurundn BelGikU. v~ ~"'~~nsa Sıeiııey kı uva- ı b:t• tayyal'e fabrikasına Lir <;ok rebeler c~reyan bin~sı h~ırıcıye nazırı Togo'nun 
tarafında müca~'l.elcye ıştıraK t?- .. H ·ı b. h intikammı çeyrek asil· bomba isabet eli..iı·mı:;ıtil'. Al- J etn ektedir Tokyo ıle \'aşington aı ill'lı! la 
deı.:tğini daha eweı bilılirme · zoru 1 e ır mu sonra afri11ş cAuyorlar man hava kuvvetleri donmuş !l bi.iyük göı uı;; ıarkhU'ı olı1uğıum 
llı.i!} olmakht ilham edilml~ti. İn· ribi batırıldı _ Ludogn: göıtl fü.el'indc diiı;ımaıı -•0«- 1 bildiı'mesine mfmen miizal•cre· 
giltcrenin de hın be iııtirük c~le· nakliye kollarmı da.ğıtmış ve lere devam etmek kat·aı·mı \'Cı·-
c~ · Al , kat'ı' surette Londrn, 2 (a.:ı.) - Avus- ı A lman denizcileri mühim Tikvinin doö-nsunda demiryoltı Mlhvercilere göre mifitir. Bu itibarla iki taraf aı:ı-
~b.nı man).t .. tı· ı · h··ı·· t" ~·d k ,,,_ . 
bilmiş olsa idi muharebeyi go- a -~ ~. ~~ ,ı~me ı, tl 1 n~y ıf·t~ bir muva.ffakiyet elde et- hatlarını tahribe l ('Vllnl elmiş - s·d· R k'd sındıt mü~t:reler inkıt,ıa uğıa-
Ze almazdı ıleııiliyordu. ihtimal- vbc;ı.zotı:ununt 

1
uvve e mu~ '.i . tiler: l94.00) tonluk bit' Alınau tir. Savaş tayyareleri, diin gece 1 1 _ ,9zz3 'l mıyacaktır. 

iti tngiltecr hükumeti bu mua- ) ır ıcare wr~~m gcmuı'.nı muavin kruvazörü Avustralyrı. Leningrad'ı ,.c tiimal kesnniııdc- 1 
• il 'I olılr ı gazct.esıuc gôıc, b; zat 

bezenin bir- deıcceye kadar hn.k· J l'!.pla hat~ı'lmtı ısa .de kruva- 'bahr~ycsinın yepyeni ''Sidııoy.. kı Sovyı:t haya ilsleıini homba-1 b ı·r fit)Oullral gt·nc~.ıı ToJo kat.nede 511Jhu 
lı olduğunu dU~ünerck bn defa ) zorde.n bıh.lıa~·e hıç bır ha~ >ı kruva.7.örünü batırdı. lamt[}tır. yü ~.urtarmak ümıdinin hüsbiitüıı ı 
da. bir yanlış ·~uılasma yüıün len J ber a:ınnmaf~ıguı~an onun d:ı ) Vakıa bu deniz çarpışmasında Bcrlin, 2 (a.a.) - D. N. B. e-ı • d•ıd• lrnyboimadığm1 ı;;öylemiştir. ' 
ltuıı dökülmesini.! meydan verme· ) ba~~ıgı tahnnn (.'{!~l~ektedır. ~ 1 Alman kor~an kruvazörü a~ bat~ 1 jansı, Moskova müdafaa tertiba e~· r e 1 1 Jaı·oııya ummnı S!lrettf' tnlq>. 
?nck için Lehist:anm milli men- ) Sıdııey krm·~zoru tnrar;ı:· 1 ımştır amma batarken düınna- tının daha baRka noktala?'dan ul lerincu.• ıı-;rar cdt"f'ek \'C Amt-ri -
faatıerini müdafaa uğnmda gi· d~ batırıluıı t~carPt g..:mıı:n, nını da kendiı>ile birlikte demz- yaı ılarak Alman kıtahırının llüŞ 1 -o-- lrnyı mUzal,crderin neticesinden 
lişeceği bir hnrbdc kcn,forlne ( se:t~ı·e .b::ı:;;laclıgı . ~nıaıldaı: l leıfo dibin~ siirüklemiş olması, man mevziine clerin suı tte T h k ki mes'ul tutmaklu. btın.ber \·. fiiıı,~ 
Yardım edeceğini eV\·elden ilan 1 ( berı ... b!l· kac: İn~ıhz germsı karşıia!:2an gillllilerin sınıfı göx girdiklerini Vt: Rosto\· keıoiıniu- o ru açı a· tondan kararım deği9-tiımcsıui 
~tmeyi miinasip gördi.i. Binaen·' (VC 2 1'.unan geınlfn bn~ıı·mı\t~. önünde bulundurnlunca, Ahnnn l de şiddetli muharebelerin de~aııı ı rında bir kru- bir~. 'fl' ılaha jr-;t iy-eoeKtir. 
i.leyh, lngiltereııiıı Leh~st~nı f Tayy~r:l~·r ve .?e!1ıılel' ı::::ı ... : denizcileı'inin lehine kaydedile· ettiğini biUfümckte ve 'l'agan - va~o·· r batırıldı l ı' ısı~ am lıhtlııtlun, gc•ıhk·rUen 
h.ar'- teşvik etmiş olması ıddıa- J ~le~ k~za?.E delN mı bulm,ıı~ ı cck bir muvaffakiyettir. rov He. Mariup()J'un Sovyct kı- ..,. ~ nuer 
8ını 'inüdafıı ·ıı k1:tbil değildir. ıhu_!ll, lılc ~l.mşh~alur yap- * talan etrafında geri alındığını j ~· ..,._.~ 

İnhilterenin yardım odecl'ğini f mag.ta. dev,anı cd,.>b'orbl:1-r. 
1 
r
1
3u ~ Evvela kar~ılaşan iki mulıa- tekzip eylemekle<lir. J{.ahi'i'e, 2 (a.a.) - Ortaı;ıaı·k~ "', Nevyork, 2 Ca..a.) -.?ail.v 

bilmeseler idi Lchlilel' \•atnıılaı-ı- a!a§ ırma arı~ ıs~ e 1• < a 1~ sım tekne"i tetkik edelim: Şa· Rusl.tu 30 tanl~ l:a.ybr.tti!cı· 1ngiliz umumı karnruahınııı tco- S}t~tcu Y:~yoı : J..ı.ııunl.:u 'ıuı":· 
· zıvaclestrateııktır Dasvclnl J B · n A , 1-~- ,., • ~mıveSıvaınhududumı<.ıokmık n1müdafa:tctmiyeceklermiyl1ı'!I -·. •. ,.· .· n·· yet tclgıa( lıa~rleri doğru ise crlın, ,.!; (a .. ) - hun ra<l-ı ıgı: 1 t d l.ı • n . t kl 

Bir millet, ne olursr.. olsun, va- ı M. ~urlın, Sı.~l~erm,"1 "' ~~1~~~ Alınan gemiHi "Konnoran,, is- yosunun bildirdiğine göre, Le • 1 20 Sonte1'{ıindenlıcri 25ti0 l<i- aı~ ~ •e.)az ,..~ :-se'\'.Ke me c n3eş 
tan toprnkl:ırını rı'ildafı ıa etınl!- ve tiü~. bahııy P.lıde.ı m1;11 c.... j min: ve ( 41 numarnlı kol'sa•ı) la. ningradda bulunan Sovyct. k!ta- lomct..·e murabb::ı.lık bir bölge- ' ~rıııdurl_7r. ;sı~~ı_nda k~.allıgıu 
ğe mecburdur. Kcndisindfll bin J ~ep nn~re~teb.at~ııın ?.ayı 01 • kabını taşıyan (9400) tonluk )arının yeniden y~ptıkları ~ıkt:, 1 de bir esas cephe iizeı'inde mcv- 1 seın~?Ju _adc:ı::ı~u~n bu .~a.>' 1_1:nl_a· 

daha. kuV\cth bir düF-manm gun~~ ~ılduını~tır~ a ' ınilsellalı biı- ticaret gemisidir. hareketleri geri püskürtiilmilş-1 7ji temcvviıı;lerle CPre:y:ın eden rın le mı mıılı b:ıy~ak a gurnl-
hi.icwmına uğrasa bile vnz!.f('Sini ~')u!ııe;y,, m C!JS fı .. w A~ıl h:rni (Stcycrmark) olan bu tür. Bilha~a Neva.'yı gecerek hu bu değiı.:ik sa11ıalı mevdan mu - mcktc v~ halk bun~arı ınul~E <~ : 
yapmıyan yemi sılahına saı--ılm 1 YENi ~ABAH - Bat,ıgı ticaret gemisi 1!)14 cihan harbin nehrin Almanların işgali altım.la harebt~inde siklet r·:~·rkezi he- des fiı'l)'Dl~ktadır .. Şark~. pel~ :yı 
düşmanı tepe!emcğe koşnııy:ın '4--- OJ_oıtıL füı. 3 Sıı. 5 dt.) ı de de olduğu gibi miıteaddit top- bıılunan sahilleıine yerleşınc!t 1 men l1er gtin bL~m veya diişma- tnnıy. 11 dıp~?matık m~.şahıd.er 
bir millet alcakttr. yn!')nmak belki de torpito kovanı ile tec- i•·tPVetJ Sovvet kıtalanınn te- nın hiicı1m aral:>alarmuz hücu - bu ı~cyaz ftıı{'r toplaı;tısıııı pek 
hakkına malik değildir. Cesur lıklara başlayınca İngilizler Yu- lıiz edildikten ,,,onra İngiliz deniz s~bhii~leri k~ndiierine nck ıxı.lın-ı ma wya mukabıl hiıcumn geç - manıda.r :ı.da:tm;,~.1:dıı le~; Bun~ 
ve kahraman l.ıch milletini böy- n~.nistana kara km·vctleri d.! 1 ticaretine darbeler vurınak üze- Iıva mal olmuıı ve Kt?.ıllal' dün mek için topluitık tf·§kil ettikle· Jar~n k~uıaatı_ne .. ::.oıe, J ... Llmılu_ı 
le korkak ve fjerefsiz zannetme- göndcrerel. ya rdıınlarını arttır- re kapılıp açık deniılere s•ıll\ c- altrs1 cıı ağır iona id~ olmak ii- ıinP g•1. c hemen hel' <>'Ün dPğİ!'>· ı kıt. ahu ıııın unU.ıe. bu ~ey az fı-
l";. J • • L 1 l kt ıı· J c l k ı·· dtt l d 1 ·ı · f ı · b. · k z.eı·e ı_)tlı·~ t"ı1Jc k"v·b~tını'", !er "C mı. tı·r. ' n "" lerı },uymak surefıyle Sıyam kı-6c nmseıuıı ıta c cı yo · t . , ,. na uzuınunu ymuş ar ;.. ıı· rı.mış ·ec n.ı ır m11n \'•ll nıvu- - . '· " " - " v ~ k 1 histan • lngiltcrcdcn y:u·llım i.i.- gifüler Yıınanıstmıa ::ıı-;ker gön- zörfüfür. bir çok e::;ir n~rmişleı dir. Rc.zeg·- Birellmrıud . Za.nfrnn ta,ı:ırım or!qıtm:ık _ye b~~n .. ;ırıı 
ı:nit ettiğinden dolayı harp ~mı- dernıekI~ bu ın"mlckcti hnrbe Yakın. bu geminin c\'safı, si\·: ~w -= .. _..., __ ---:: bc)IPl'Hin<le hiitün giın cereyan l at~ş .e.tmekı.e ~f':x·d~ıde duşuı· • 
tnaınış, .Almunya<hn tf'eavüz süriiklemi~ ı;a~'ılnı·ık lazım ge- r:ıti ve teslih,ıtı hakkıı11la vazıh p •• . eden c;ok şiddetli muha1·ebPlcı, mck ıst{'mckl rn.lcı · 
gördiiğiinden dolayı vatani \a- lirse Yunan topraklarını islila h,iç bir şey bilmiyoı"Rıık da. ııc eten .. or ng cenuptan ve cenup h::ıtıdan llel' - İn~ü~ ~«>milcri 
ıifcsini ifa etmiştir. Lehistan ta- eden ltalya.nl. ra ne dcmelidıı '! <le olsa bu tc-lme posta , apıırun müJa.katı ın le:yen Alm«m kuvveilerıne bi- ,'ingapur. 2 (a.a.) - Bir lcal' 
ırn.amcm yalnız olsa idi de ayni ltaly:mlam yaı dırn bahanes:yle dan veyahut ~ilepten buzma bir da;; ette z~wfran ch•ıuın<la mcv- eğır birliğ' ihtiva €den 1nr,i1iı. 
~yi yapacaktı. gelen -~lı;:ıanla~, Yunanlıları muavin kruvazörildür ,.e lıö;; le neticesi zi alan kuvwt1erLn. irtin:ıt \~is filosuna mrn up bir kısmı s~ti-

lngiltercııin Holanda ve Bd- lıal'be sııruklemış olmıyoı'l<ı.r bir geminin ba~lıca vazifesi mu- A lmr:.nya, .4 vrupa birliği ;1ı. etmesini inlıı.ç eylemiııtir. ne, Siugnpııra gdmiştir. 
çikayı harbe sürüklemiş oh.hı- d:ı. Yunanlılara yarduna gelen ha.rebe iç!n yapılmış hakiki bir yasında Fransayı kenarda Gondm'<bı. i{'Slint obn ~.mglu!;rdn lmımt:ılaeak 
ğunu iddiayıa inılciin 'ar mıdır? İngilizler mi onları haı be süı ük- harp 2'.emisi ile <'arpısmak deii!, k •1,:ırni:wohır hanl~nlar 

h - • ·· ~rokm~aw m~! r l3u memleketlere har i Alman liyorl· r'! rastlıyacağı <lüşmaıı tirı~ret tek- Nrurob!, 2 ( ... a.J -- Gondar Tokyo, 2 (u.a.} - Miiteadd't 
orduları götürdliler. l•'elemcnk T biidir ki, İngilizler de ken- nelerini, nakliye vn1mrlanm ba- Tr:/silat iiçi'irıcü sahifede etıafında. lıııhınaıı bütiın <lli.':r İngiliz ve Amerikan bank·siyln 
ve Belçika hükfınıetlerl Alman- dil-;rinin yanında harbcclccck (Sonu s:ıyfa 2 sütun 7 de) _ .. ___ .... • ,.-.:,: man garnizonlan teslim ol-ı Çung _ King hlikümeti tat'a.i'ın • 
yanın ufal~ bir itirazına bilt: ve- rniit~0fikler bulurlarsa meramın ------ --- - ımu!jlardır. dnn l.ontrol edilen Cin bankala-
ftile hazlrlamamak iç!n, tehdit oluyorlar. Bunu hangi muharip nını·nıı ıııımmn"'l"'I mnııınııııııı·ııııı·ın·nıı ınNnıı.ıHınıı··ııı l 1'4!'1''1111''1"'1'1 ·rıııııı'lllll ıım Gondarda. alınan e ·i ı· adedi rı Şanghnydaki şubolerini ka -altında Oldulcıarınl Pekiı.la.~ bil- memleket urzu etmez? ln~ilız- l . ılıııı uı ılı ı U liı ıı 1 ı i.I ıı U la li. lıııııl.:! U ,u ı.ll!ıı ı ı lınuilJ ı5c·,.,, tt 1 12 OOtl ı· ~ , . Jh ayan ve . yer ıcıen 1 pamaga hazırJunmaktadırlnr. 
dikleri halde, İngiltere ve Fran- ler de kendilerine ı:;ilfıh arkadaşı t • M ı • ibarettir . 
fm. ile aslreri istişarcl re cesa- aramı:;; olabilirler. Fak-at bugün 1 e c s r İtalyan '.J'f•bl!ği • 
ıet edcmentl.slcr ve bu türlü mü- harbeden memleketler ar~sında. Roma, 2 (a.a.) - ltalyan or-
nascbetlerdcn tamamen Çl3kin- bir tanesi bile zorla İngilizlerin A ' t 

1
• dulun başkwmı.ndaıılığının 51S 

rnişlerdi. yanında yer almış değildir. um 1 ey numara.il tebliği: 
Yunanistana gelince, Mihver Mıhver Devletleri ayni şeyi Ma.rmarika ınevdan muha • 

propagandası bu rneml~keti ~-~ i~dia edebilirler mi? Bugün ~en- rebesi, müteaddit ·safhalara ay-
lngilterenin harbe leşvık ettıgı eli yanlarında Rus cephesmde c rılmı.ş olarıak şiddet ve inatla de 
iddiasında bulunmuştur. F?..kat harbe<lcnlerin hepsi ac ba arzu- Milli Müda aa, iktisat, Ziraat ve vam eqnektedir. Tobııık ccp-
t.ıöylc bir iddia bütün dünyıaı ile lariyle wJ bu mü_cadel~~c i.ştiri'ık besinde hC:r n.: taraf ileri miif -
l>ır istihzadan başka bir §CY de- ediyoılar? Haydi hepsı ıstiyerek Münaka at v·eki leri muhtelif işler rezeleri ve topçusu kesif faali -
gildir. Yunanistana sabahın er- Ruslara harp ilan etmişlerdir, yette bulumnn.ktadır. Sollum 
ken saıatlerimle ltrılya hücum diyelim. Ya bitaraflar Ü7-7rinde Üzerin e İzahat °\7eı·diler cephesinde müdafilcıimiz düs-
etmiştir. Bütün dostça. temi· yapılmağa başlayan tazyıJrn ne ınanın yeni hücmnlanna ıanu -• 
natları, muaıhedeleri aya:klar al- diyeceğiz? 1talyanııı İsveçi taz.. Ankara, 2 (a.a.) - C. H. P. tren kazala.rında 7..arar görerı va- dane mulrn.vcmet etmişlerdir. 
tına alarak Yunan ımilletini bo- yik etmeğe, bitaraf kalmanın si Meclis grupu umumi heyeti tanda&larıı ne şekilde tazminat Sidi. ömer<le ı:::uıharebeJer te
i;11Zlnmaf,ı:ı. koranlar ltalyanlar- tecviz edilemiycceğini söyleme- bugün 2.12.1941sa.at15 de Reis verilebilmekte olduğunu hiıku- mevvüçlii bir h:ılde <'erey:ın edi-
för. İngilizler bir Alınan nıiida- g-·e ne hakkı var? Almanyanın hi- Vekili Seyhan Mebusu Hilmi tte diğ- b yor. M·'"kez k"'.-.:ırru· ·nde sı·cli _ u · li - · d ı clı me ıı soran •er ir sual tsk- """ .. ~ it:ı.lesine meydan vermemek i~in taraflık kabul edilcmiyPceğini r~ reıs gın e top an • Rczcg çcvreE:inde lnsm.i çarpış 

ge i 

Yeşilköyde 
ev, Sarıye de e 
ir saman ı la ·ki 1 

hayvan yandı 

Almanlar 
çe r·ı·yor 

Fin hududunda 
çok kanlı muhare

beler başladığı 
bildirilmektedir 

---o--

}.foskO\'a, 2 (a..a.) - Sovyet 
tt:-bliğinde deniliyor ki: 

::\fo~kova batısında.ki bir h&
sinıdl: harekat ynpan birlikk,ri
miz, takviye almış bfr ıliism:uı. 
tabııı uııu bol',g'!Jna uğratmış v• 
14 hıı.v,ı.n tnpu, gayet biiyiik ile; 
mitralyôz ve bır miktaı ıııuhmı 
m.11. ıgtm:un etmü_;lf'rdir. Cenup 
bau ı•ephesinin bir kesiminde 
So\·yct :-Ü\'arişi düşmanı b" r ka
sabada tardt>tnıi,,,, sub.ıyları da 
dahil olmak iizete 400 Almanı 
öldilrıhiiş, :3 top iğtinam etmiş..· 
tiı·. 

Alnı:a u l:ı r ı·k'at im ımd~ 
Mm~kO\a, 2 (a.a .ı - Pravdaı 

gıızete:'lının <~t ph< ıkkı muhııhir.i 
Vonklt•ı. i ı ıdııı:mıııın kt11'\'ctlii 
tank \l sk Jı. rmı.len. yiizlt•n <' a
ğır t ;-mtcm bınlc t ce kamyoı.clan: 
miir~kkep olduguım 'e bn oı· - t 
dunu l ~ımdi bir oliim {t•hi i
çinde kalmak tehlike~ine maru&< 
bulunduğwrn yrzmakfadır. ~ıu~ 
habrrc gdrc, cenup ceplı~intn. 
l>ir <;ok bölg;ı-leı iııde insiy~tib 

Ro") et lmmruıclanlığma gcç::ni~~ 
tır. Von Klei::ıt oı'<luım Rostof.1 
tan Vl· şimalden takip edilnıc:.kt& 
''e "İmır gm bılrn de r;evı ilmek 
b•hlikesi karşısında bulunm. k-
1 nılır. 

Ro~t.(ı un •ıırbinde 

Mo~kova., 2 ( ~.a.) - İzvcstia 
gazeteni, 1 llkkılıaın akşamı ~ov 
yet kuvvetlerinin Ro~tofmı gar
bıııdı• 50 kilometre kad:ır ilerle· 
dil.ll:J'in i ha bt.'r vcı-nH:htroir. 

En gaz.ete "B, ka. abası <'
0

Va
nııda şiddetli muharebeler ceı e
yan ettigini ~öylüyo!·. 

l:'in hmludumla 
Moskova, 2 <a.a.) - Moskova 

(Sonu sayfa 3 sütun 3 de) r------
1 • 

• g 

~----
idilli hiç bir ;rarnar. vııkıı 
l.mlmıgacaldır, fakat ~ nı: 1 
uzakta tutmak lazımdır 

"Dü yanın akı - . 
beti u a •aya 

ağ ıdn·,, 
Lonclıa, 2 (a.a) - M. Çöı·

çil, hiil,ümetin 20 ile 30 yn 
aı sında bulunan ve sayısı 
l.6UO.OOO i bulan evlcrmı P ı 
kadınların lwpsini üniformalı 
hizmete çağırmak tacavvurun 
da bulunduğunu Avam kama- , 
ı asında bildinni.ıstir. ı 

Erkekl~rin aslwre çağrılma 
yaşı 18.5 haddine çıkaracak ' 
bu da 1942 sene.sinde 70.000 
fazla asker temin e<lecehtir. 
1G ile 18 yaş aırasındaki er-
kek ve h'lz çocuklar milli hiz- • 
met için gönüllü kaydedilnıeğe 
teşvik olunacaklardır. 

Çörçil, §U sözleri ilAvo et
miljtir: 

''Harbin sonuna kad::ı.r tepe- 1 

mizde istila ve hava akıncısı Yunanistana gnyet küçük nis- beyan ebneğe ne hakkı var? Celsenin açıJımasım mütcakıp riri vardı. nrnlnr olmuştur. Burada. gündüz 
lbette yardımda bulundular. Yal- Almanya ile İtalyanın Avruputia geçen toplantıya ait zabıt hüla- Takl'irlerin olmnrn.asını mü- takriheu 1500 e.sir mmmıştır. 
oıız tayyare kuvvetleri ve biııaz emir ve kumandayı ellerine al- sa.<n okwıdu. Ruznamede, nakil te:ıkip .kürsüye gelen alftkadar Bunlar meyanında general 
mütehassıs ile cephane gönder- clıklannı iddia etmeleri han~ vasıtalarında kullamlacak ma- Milri Müd aa, 'l'icaret, İktısa<l, Miles Reginald de vardır. 
diler. Falvat ltalyanlur Yunan hakka müstenittir? Acbk kuv- yi ınahrukuıı daha idareli bir Ziraat ve Münakıalnt Vekilleri Deme tayyare karşı koyma 
topraklarından çıkarıldıktan ~t lm:kkına istinat ediyoruz bi- sw·ette kullarulmasını temine kendi Vekaletlerini ilgiliyen hu tm•"usu, b!r düşman tayyaresi • 
sonrn Arnavutluktıan rla denize le diyemezler. Çünkü kuvvetli yarar htikfunetçe ne gibi tedbır-J sur;lara cevap vermek suretiyle n.i ?levl"r ·<';nde vere dil_ iinmüş
dökiUecek hale geiince, Almanya olsalardı başkalannclan y::u dım Jer düşilııüld~.rü ve ittihaz cdil- ı grup umumi heyetini tenvir et- tilr. Tobnık açığında torpil 

Ye~ilkÖyde, Köyiçinde Miras
yedi sokağında diin gece saat 
23.30 da büyük bir yangın ol
muştur. Bu yangın neticesinde 
Mavroyaninin sahıp bulundu
ğu 17, 19 ve 21 sayılı üç ev tıa- gibi ıki atmaca dolasacaktır. 
mamen yannıı~tır. Ate12 Jak i.s lsWa, bclki h:ç bir 7Ailnan vu
minde birisinin kiracı olarak 0 • ku bulmayacaktır. Fakat onu 
turduğµ 17 numaralı evden çık- uznkta. tutmak nncak, iyi t!· 
mış, bitişiğindeki evler! yak • limli seyyar kuvvetlerin dc
tıktan başka Lefterin 3 katlı vrunlı surette hazır b·r ha!d0 

evine de atlamıştır. j bulundurulmasiylc m ·- - · 
imdada kosmağa mecbur oldu. istameğe, herkesi zorla harbe diği hakkındaki sual tiı.kıiri ile mişlerdir , tav\ arderımizclen bır te!:ekkUl 
ıA..lma.nya, Rumnnyada yerleştik- sürüklemcğe kalkarlar mıydı? · llmın li1 l J fl 11 fil jlj! m nn rqı 

1111
'! Hl!lJ •·ıwı•jll ınııı rıımıı•n ,11 , 1~ ı• ll" 50ÔO tonluk bir dü mın kruva-

ten nıırn Ruly.aristnnda hazır- Hüseyin Cahid YALCIN ı ıı; aıı.. .. ı 11; • ı ll.ı .ıJl!ıbJ ı;uw .... :ıuıı •. ütl c • . 1ı • u zörünü 3 to·v·ı e b · 

Mnvroy.a.ninin üç evinin üÇcr di.ir. Dünvanın uUbcti bu · 
bin lirayn. bir İngiliz rugorta chya bağlıdır.,, 

( c r.ayfa " tun " d$) 
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A.kdenızdcki ~yri~cıefer eımıı · 
yetini, l- akın ha:r..a._ üs!&i bn±isı"'
debılirler. 

Lilxy..?Jda: hasım or:du!ariam 
buluruna.--u lngilıı.hlr ıçin RU P.a.-ı 
rarlıl.n doğur.uv: 

n,ı Ana: yuıdla kısa y.o darı 
irtibat te..<rlai SU.pheyc dbşcr. 

b) noııanma.mn rıa.n1katı ti.ı.ciz 
ed.ili.c, 

c) D ima beslcımn dl.im ı an 
a....cıusu knrşısında. bir: oı:du bu
lunüuıınak lazım g!.'lfr. 

d) Ü tün bir dıisnau ordw u, 
:Mısır ~ç\ıı tehlikedir_, 

e) Nil ordı.ınunun d ,ş.k: va
dyeti karşılrurınk Uz.ere s~·--s
ti knzantnası. buaı.n:la.kı Q. ın -
~.k durumun dl.aeltilınes!ne va .. 
bestOOir. 

?t"ihver hav.:ıı 01'duLa.:c1, Alroe
niz şima.1 ve cenup kıyılıu·ın -1 
dan haı~ g\."Çlllek. ımkfuuns. · 
malih-tir. O sebeple, orta A':fiti&
Qi.We, Cuıminghaın oımadalaı ı 
bu 8'thay.a 't.'.ışna.kta ihtivaUı 
davranma.ktadırlat. Bu donan
ma, adedı tefuvvuku haiz oL4&. 
bile, hu denizlerde tam maruı.sı·' 
t& b~r lıılkiıniyot ıdfüa odameı: l 

Libva muharebeleri~ millıim 
:iukif}aflaı· kaydctmede11, bütun 
şkldctiJ'lo 'Clılv·mı cdiynr. Şjmıli- , 
y~ lvJ.da-ı· vuku bulan ~ 1 

----::f 

l!ır, mrhlı 4mvvetler arasında 

g-'Ji idi. 1 
Anlaşılıyor 1d, zu:hlı or ıl -ın 

haı:ek ... erinde Jklul kaz.an -
nı ~hrı i.>eı. .. ri kuvvetlere F' 

bulunmıyaıı oTdular· u.r~j dır . 
Bir fuı.fb. süren tank mu at"'Afl 
ı'l, iki" rırafa da ğır 7..ay ta n.nl 
ol lu. ~ıı <li de, ın" t· h~ m1, 
müst..'llIB!ı.:ı' cepheler on n ~ • v ,_ 
ni ka.y.ı Jnra kail m rul: z r • i-
tiı·. Eger İngilizlet• o't f ı . u· 

tôrfü \'(' zırhlı J,uvvetierle 
ş.'.}bbilse aınc: tnlırle1 sc, yuıl -
yıcı ve kavrayıcı lıaı 1.::ketl it• 
tııudafaıı manwmelerınf f>:lrs.ı
c..ıl tmiır. A'.ııcak, bu ruır.i va~ı-1 
talnrn ve ::;iliil1lan1 ızalc edil •n 1 
che-nımiyet, bu ana. kad ıı Lıbya 
da czmla:ndırılmış değildiı:. 

Do?-w'a önomli harekat, Mos
kovıa.. muıfakasında Cclrcyan erlt • I 
"Ol".. Abıanl.ann burada, yınui
sı zırhlı olına:k üzere 49 tiJmen 
istilıdrun ttiHler.ı bildırılıy.oı ve ı 

vaziyetin ne?..a.kE'tı dikkati el
booıvor. Arıcak. kuvvet tahkı· 
ı L ıt · d_,rıı Iıi ıı:-rmJr çok <anlı 
hoguşmııtarn ıntızaı- etm k l('ab 
ediyor. 

Rostcf v nıri n ~urd ı '!i
ne ı>ecmışıir. Fon Kleist oı-dtı-
tınrfr.n hu şehre ile:ı<l~yer. kuv

veLI.el'd ıı bir lü .. ~m Rumenler- ı 
den terckkiip cd.iyerılu. Rı•~tv-

fön tahlivesıııi Alhıan teLligl .. .:-ı 
ri df! teyit tmişi!!rdfr Altı av
darıbcri Rus ordusımuıı IUU.\IP.f
f'llk bır teşebbüsü budur VP. Ma
reşal Timoçcnko, tyı hır manev
nı saveMinde belkı hır çok rla 
gı,wiı11tlller elde etnıışt.ır. 

Rostof klııiıciııdeki im. mu.vaf
fakıv.OO. cetı.upta:Ri krittk ıiuru4 

mun ıslfilnna yardmt ebniştır. 1 
Burada mevfl;mın n radde:ı; ') 
kooa.ı.· müessir olflu~ınu ek
cek: lıab:lrierd:cn oğ:rener'?f.,1.z. 

Rotf ukçunun K zı 
Selim efendi, ıısrar editnce i~n mahi
i yeti a•Iaşıldı, o yalnız 'bir dan1at 
, değjl biır de "torun Kazamnıştii! 

-Ktı hn '>3lıa suyfü~-.ııııın i>l:l kı
Ztt tlir hill o1du w:ıs$öel m1 ŞımdGa 

r.lip,pelcr mo:t;.ı mt ne Kılı ın tlglU 

dı,Yorlar ı:.nun ı•f'şınde ~~n tuı -
dın ktsnnııdan h vır !!elip~z Bız 

.. ırıın kendıne ııyrr1fıilı dOUıut roı;

ı .. LP'.ea ltanştlrdı. 11 tr Alfalı, &'Öı'
Hl U:ıcl cıe idl &.lim E.Wndrnin1 mı 

.. ıuy '' u ıcl .. Mi.ı ı lif killero 
Çt.kın.'llımş. 

UN 
evzia'tı:. 
ı:.--o-

llallla ' ,rile.cell 
unlar fıali-kallar 

rv a.s ı tas i Le 
SB.UUElacak 

Dun sabah vilayette Vall 
Mmı.vlııi B. Alunet JG.ınğm ri
ya t.i nl~bir. taP,lmtt ~ 
rnıştır. Bu toplantıda un tahdi
di hakkındır m~ro!unan l{oor
ditı s ·on h. rıa.rı <la.hilinde bulu -
ı· ı · n tci, e.ks· i ve b.is
kuvı 1 ı tevzi olwıacak un 
m· ,_t ı ltıa.t't ol. :r k l:.ararlru.;..-tı· 
vdmı br. 

Dig«'r taraftan bakkallar vası
ta ivle lı:ı ı~~ ya :ln n.k un tev
z-atı h l ı ıda henüz hiç bir ye
ni ka.m.r verilıne.rrılştir. Ş'ımclilik 
e::..lci şclrilde t:ı.ltlt:!lbr vaoıtasiy· 
le hall~ı tevzi olunmnk şartiyle 
bakkallru:a gfu!de 13 çuv.aJ un 
\(erileccktiı F.aka.t kaza lm.y -
makrunlaJ.'l füıJtkalla.rı çok sıkı 
bir 1.oııkole tabi tuta-ca.lrtır. Bak 
Jmll.:ı.r vu."ıta.siyle lmWacak un.,. 
kıı• için f'yat 2:1: kuruş olarak 
tcsbit. olummıştw:. 

Aynca dünJrU t:oplantı est'lflr 
mnclıı lmyvan. besle~·enlerle ara
b1:1uıl ır ~rapılııcak.kepck tevzia-
tı dı3 ka:t'l ijfr hal şekline bağ· 

A 
Dün Be ediyede mühim bir 

toplanh yapıldı 
--~---------liDı;-o.--~----~ 

Abideyi heykeltraş Bel i ·n y -
a ı muhtemel gör·· üyor 

Dün akşam Belediyede, Dai
mi Encüme:::ı, salonwıd& Va.ll ve 
Belediye Reisi Doktor Lü 
Kırdarın Riyaseti altında bir. 
toplantı y::ı.pılmı tır. Toplantıya 
Belediye heis ınuavi.oi R Rif.ıaıt 
Y ena,4 Beletiiyq Daimt Enciimen 
azatnn, Belcdrya Heyeti Eennı
yc ve İmar Mücltlrlcıi ile Güzel 
San'atla.r .A.ikademisi profesörle. 
rindeu heykeltra~ Belling işti
rak etmişt'r. Gece geç vakte ka
d:ır dcv.ru.n eden U>pla.ntı e.SIJaıo 
sıncla hilinii gezgisine dikil.&
mesihe karar veı ilen Milli şer 
İnönU abidesi hakkında kat1 
kar.ar veri lıniŞtir. 
öğrena.ğim ize göre toplanb-

dlı fi.bidenin inşa. olımacas;. y.eı: 
kı.t't Ql.a,mık t~.ıl.mıştJr. 
Bu yer abidenin l\er ta.raftan 
görillirıeslııJ tcm:üı etmek tııal· 
sad!ylO İnönü gezisinin en yük
~K m.,.halil olacaırtır. 

Abidenin prajr.si Beledi;ye 1 
mar MüdUrlilg:il tu.rafJnclın ha: 
zırlanmış ve heykeltra~ Bclling 
tarafından muvaf1k göriilmi\5 -
tür. Heykelin Belling taı:afın
da.n yapılması muha.kkı.<ık gö -
rillımen·~ktedir. Abidenin inşaatı 
Cümlıuriyetin 20 inci yıldö.nü • 
müne kadar yeti.~J.irilecck ve 
bu yıl dönümünde büyük ma
rosimle açılacaktır. 

Tevfik Kut' un cenam: 
dün kaldırıldı • 

zesı 
ı mm~r. Bunla.1 a tevzi olun • , 
nıak lı.zeraa.:vr.ı.laıt 20 toıı ltepe.k 
.muhtelif. n.raba.. iskelelerinde te
s;s oll.ınae<ı.k depolarda satı.ki. -
0;ıldır 

• 
Maarif Vekaleti çelenk gönderdi 

ölfimünil büyük bir teesşilrle' 
hnbe:r verd~i.nı.M& .Maarif Mü -
<lürii B. TevJiik Kut'un ceruu.e
si dün şeb.rlmlzde merasimle kal
dırtlmıştır. 

se namazı Süleyınaniye <:rumiin
de lulinclikt:an sonra ceııa2e 
mektep talebelerinin olleri Uzc
rinde esldden reis bulund.Uğu 
Vefa. kliibil binası önUn.e; geti
rilmiş ve orad•a. bir dakika bek
lettirildi.Jcteı.ı sonra F1aıtfüe ge
tirilmiş ve omdan otomobillerle 
lılerke-~rendi mezarlığına gotü
.rillerek defnolunmuştur. 

'Pn~i.a, imM.i Jtııt'i ow.-.k 
yRBl!k edilı1i 

Dığnt· t::ı.rnftan 'T'iGll"et V.ekA· 
leh diin Vil.:yetc göndE>.rdiğ1 
yc,.-rıi b·r eıuirle nur. ne aekilde 
olursa ol\lun pasta imaia.hnın 
k!~l'iyen v~u.;ıık euılrlığini bildir
nıi<-$ir 

:Uu ıtiba1fa pa.ı:ıtacılar tm·afan"! 
d:ın bactcnı ununı:lan pasta y~ 
pıliııası 1u meue<lilıni.2)lr. 

Siyasal lfilgfoler 
Okuhnıu.n 
pidönilmü 

Sıyusaı BiJgıier ku1unun 
( Mcktcl5i ıf'illldye) kuruln~Lmuu. 
vıl dönumti eniimiizdeki 4: Birin
cfüfmuıt p ~ mlra günü; akşamı 
Park otelinın hususi salonunda 
tıjS'ıı: eılılecekôör. 

Bıı mumı.sebet.ll! teı-ti{l he-y~ 
tt to.mtmdaıı füç Tfonseyc davo
ttye gprrdı: rr.lem"mi~tit•. Toplan
tıya bitt.-ın Miılkiye1iler daYeti • 
Y":rnı; )nu a.k gırebilecekl rdir. 

'lak.siıu - EmUIÖnÜ 
otobüsleri 

Taksimle. Eminonti arasında 
ıhdas olu-nau yeni otobiie servı • 
sinin bilet.. v.e harıiket tarifclerl 

Cenaze sabahleyin Beyoğhı 
hastaha.nü:ıind~ alın.an•k ıı:nıer
humun Süleymaaıiyedeki evine 
getiril.m.iştir. 

Saat 1.1.30. da ımcrhumun e
Ti önünde cena.aıe meraônine 
iştiri.k edecek zıwat. topla.mme 
bulunu.yordu. Bunlar arıasmda 
::Ma.a.ciıi Vekilini. temsilen, Maarif 
Yfu.lür. Muıı..vini D. Faik. Ö--'ı Va
li ve Bclediye l~ Doktor. Lftt
fi KırdaJ:, Pax:c.1 Müfettişi Re.. 
8ad Minınroğlu; BelediY.e ve Vı
ıa~et Reis mn&\tinleri, Universi
t:B .rektöc ve.: pl'ofcsörler:i, bir 
çok öğı:etmenler. ve kalıt.balık 
bir tıalebe kiitlesi hazır bulumı
yordu. 
Kerhumw:ı ceıııazesi SilleJra 

maniyedcki evinden Süleymani
ye. camiineaakolwunuş ve ceı:ııat-

Cenaze merasiminde,. lfuadf 
Vekaleti ve :muhtelif me'.tiupler 
tarafından gt>ndcrilen yiiziJe-.n 
fazla Çfltmk bulunuyordu, 

m 
öğmtmenw Yöntm:ı Otııuıi

JetiıulBn: 
Cemiyetinıızin kuru(:f\fill ve 

başkanı lstıa.nbul M.aarif .Mii
dürli Tevfik ,Kııt1u ll'.llıala::ıef a.
ramı?..da n ebediyen kFLybellik. 
Bu act kayıptan dolayı kedtırli 
ailesine ve aayın ıt;rkadashia.-a 
1ıaldyetlerimizi sunu. cümleye 
~ğlığJ: dileriz; 

r ANKARA TEI.EfONLARI)
1 ~ ~, 

Parti miiklfatı 
karar!a.._.~t'llınıştır:. Bilet fiyaJ... • 
ıal!l 12.u ttlll!UŞ olarak tesmt o- Yeni hanlerın kabulünden sonra 

• 
lunmust:uc Bu hatta hım on: bet k bi'-·~ j k!r_ .. d;.ılciı:ada. rnr.- hüs haı.'eket e- çı an .u.ye ve roman arın tet Utııne 

Kömür 
ese lesi 

D.d.ıı eh "in ize 
miilı im miktarda 

mii.r 
getirildi 

Şehrimizin bazı .mıntnkcla
m.dı:i..odim ve kömür buhmama.
dığu.u ve... bu. mesc:le etmfında 
tcl1ri!dere devam. edilfüğinj ya:v 
mıştık. 

Bunlıum hır kısmı A.gv dan 
li..r kısmı ·• Ea..ııdntd ıtt !.umut , 
getire\':elttıt'. :i\lioföı-c ıier getn i:,'
cekleri kö:ıuuruIL t0muıu 250' 
kuruı;ııaı çıkanhkla.rnıdı.ı.n ı}dıın v.c' 
kömfü· rıyatloruun )ır mılcW.ı 

·tt..ı.rıia.cag1 anı ~Iıı.ı:l kta.c.iJc. ----
TaSV"iı;:EfkaJr v.e 
Peyami Sefa hak ... 
kında yeni bir 

da va a~.ind.ı. 
İstanbul Muddeuımı.ru~ı 

'Ib:.-::viri ErJ:iir., gazp.i~ı.. ley!ı t-

rın em Mır dm.·• ~ 

klhğtl tt'i"~ f'ey:J

mi Safa ti•L ~azı:mrııla illUt~.ın 

İz:r.edu Kızılay ~trısittde ~u
di reklilluıru yapuğ;mı tdıliıı ~r.

nıdct:e HÜ Da.va.nltl trtı.yetiltP ~R.· 
kın,fu bcı.şlunacrı.ktrr-

----ıw111r,-----

Bir çu\tat un::ian kaç 
ekme~ Ç.JRar ?' 

ı.mian ·t· 

Iı,te bu suaı'l.ı tıltı.nı: l.itr esaıiut 
r t h..llietU. Kızı ı.;Eri gırrruı.'U. B.•~ 

~ m~ !ı~'I; ınlt t••tlciı-:atıru "()
cün.:ıe th kahe ö;.ı yı_ı \'ardt c 

dacf!lttiıt. yakında başlanacak 
1 Bir vaour ~ah ya bindirdi .Au.kaııa 2 (Telefonla)_ cnm-

1 
'lt.'vv. .Un gilıı eşimı pek rıadir huriyet Hant Parti& Gencl Sek

tcsadüf edilen bir ko.~ :ılra:ut- reterliğı yeni harflerin ltabulttn-
. tur: den sonra çıkan hil-:aye ve ro-

Öğn~whğunı?.e gôr~ v.1.kta şu ımuılardan birisine vereceği bi-

aup ltimeerenicn birer Jtiş.iuin 
bulunmaı:-:ma bil ıarısa rt1kbt e· 
dilmişfü·. BU ~ .ıda jüri Ie- Yi h~ 
ya Kenıal, Ifüfü: Ziya UşuJfü
gil, HWıeylıı ~ahit! Yalçın, f'liııa.- f 
hiın Alfıedclitı, S::ı.bri Esad: tYie-1 
sod Kemal rl~ >ufuowaltfod\t'. 

J 

J 
~ 

t 

l 
ı ... -... 

K ,\l:J u Scl.Lm yı u L Yt<.i' • 

. ~ . 
na. .tu kmfl't.O lt:ırcltA,uıdb rr up 
hede.. idi. Ekı.nck._pa.:-wru kuda:.
ma i~u ~wtım a~mın g.:"' 
S<ıalkıiııc k .. i r biıtiuı: didıt\mclerı 
arasındn. biı d f. bu.,; ızct..., k:.ı

.m k al;l nd:ı11 r! r;mzmMl. 4:.sty • 
81 i'e .. Q.h. fLrs.ı t buldukça n :> :lıl$! 
11>ki ruıın,...a ı ı amı ır .... nıh ~r uru
den dütleı:, on n kcndın ıw.. ıtL ı
Wen:tarı liu d JJJ!oclu lıudlıdu ıış;ı.
mıy:rn ttav~!slere brr ~ ~ o
lurdU 

Buıı11 ı .. x.m n kızmın ~ ·d,,! ıı7e

mkl13t o~u lmın. h;.ıkilüı~ 
hayret ve me.rakıııı cclbedı.,.VOl' u. 
Ne.: olııaıkh lrtL ~" 10Il" 
Soımr mk sıl' ~ ... ~ d~er 
ao olu70.rdı.i1 Buıiliı zrı\'l\U ~li
mln k&tnnnd• bUyu Oll büı r . 
4!nden ~:ız. b~ ıua>~ ıt
ni alıyordu. Yoksa bw kız. bir gaa.a-
4-e ınuharrlrln mi [}OnUllcnmlı;J.i" 
Bunu ıuı.lamak iclıı okudııiu. ~aze
telctl Jr.anştı.ı:ırdı. Bunlar muhtelif 
iJıinı1erdekf gazetelerdi. öy~e ise 
bu da dc,rfil Peki bu hal ne. idi7 

rur gi1!1,~~ha ileri gotürdV, ı:ı 

c!, !.- ~ "'<t;ıll'd ., vıll.ı .ccndı ııi 

fopurl.ı.ctı. Bu ktz. U.:m kel hem w
du du. 1) l hal ıabalık ~ K.arı ııı wp
ı~.y;ııı·;.ık lJU ı;ııııı;ıı:Uc Ki~ tıiı cl1:r:. 

vcı mck LI.edı ' 
- .Sem g dı uU:ınm:ız s uı. h n• 

s ı lustın hem de, ~Lıçlu.ı,·ın. Düı.
yunm lı ıUin cd"'P:s zll!Zı <>{;tıdt:. 

) l ı?" ke ıu!n • .,d } ııkso. eı \ ı.wrma
ğn n o ~re sokaı .... m •I ı. ul n 
ç~krııı.r buIEı;rık çukuıuıı • cıt:ırım 

Şı .Jı durenlcn bu !-: ta l>1n:ı cc-
v p: ?nüi. Vf!rdı:u hen 
lu•ııdlr. 

Su sefer ~skuılık . ı illl• kıza 

g ·ldı. 
- Ha ı gı heıi! bJ b 

sen? 
.:;ııı ıroııı nı 

- Hü,rdı su:;, su:ılıme-" v ı> veı. 

O pl:ık kollu resmıle..."'l?ıı gtmuer
dı~iıı. !ıt-.rl! ti~m? 

h.1z tlm~ n «:bur kaldl v biı

kın bır sesle: CO\~ vı:rdi 
- Yaluız bcrum clcğll, lvruuunun 

dtı lıalıası Ş3ltlı Noylandi ıntkaı 
sakın, Uzlilmc l-..ıba gör wıliblıt ı;e
\'C~ksin. 

..., Um F.renctı teaı.:;i.hdeo b<tyıi

m1$U. 
~ ... 

U.ldıse·s.ı Kofü~QU S"cl.i.ın EC\:O
dJrıın 2il yp, mlo.kı gçnç ve_ g,üzcl 
1m:r g,uct~ b'ııniu lıd1 ~ 

Uill!Icri sütununda i milli gôrdiiğµ, 
bir genele. ~e:ırl.,mt&, :fak.ıL vm:.iscti 
biı CUrlU. r.ITu'.ılne ..1.rnamıslı. Bu.,. 
banın mera!a bu dil'fuınü ç zdü V"' 

blr ny soru:n da eve gcnr: biı:_ dcli
hınli domad omu-\ torunu b' -
yilk b:ıb:mın ı~uc<ı.!?ıoa verdl. 

1 

~tle c ~ lı .• tit': ı rincilik mükifnfı hakkındaki 
Şiırketi Ra.yciv:eıı ın Tilhsin mfüldtıt ffllbe.t ayında nihayet 

kap t id, i"P5lll t "'t ' numara· 1 bul.~. 
ı~ · pnrn Aı·u .v.•ıtkiJ.,ıı.ınrlen lıa-1 Ifofk Ptı.rtisi. y~ui harflerin 
t -kei \7iu1iköyi.ine giderkı;.n kabulünd u oour-a çıkan hikaye 
lıirılerıhı .akine•ar.ude bitı sa.-ı ve roman füUJ.vl:ırnna. a.it bir fü~ 
k::ı.tlık Jbnustur. ı · ı t · Bu .,ılzili!lı ı:iiİt, m bir türlil te ııuztclıyara1{ JUrt 1eye l aza. 

J • lıinna d i,;"ftrınşfir. 
I-;e,-:<•ın • veıı vapm~ lul-" ·nk yak . . _ . ·- . 
laşını!l oh:''11g' lda.,~ e dyni za.- Ö"?1:71tiıgırnıze gnr?", JUM tef-
·~·-·~·"~d~ iiimer ·n· tam kırama- kıl edılıetren n edebi nesle men 
ığwılan; ıın·ııwu.w ~ :ın tat:'S.f!u· ıl - - ... •• .... ..-- .. --· 

tın N Lı;it [.t.J.-~ .;~Sll!n biıu.li.r- ==:-
mi tıı. --

Ôh: k1fıllll llm :ı ytkılı:ı.n Aa 
}! tt ıı••ıırte l • n ~y 
olmaım.şi.n·. ffa.m ıu~)dı;:m tah- --~---

in.kuta aımw.ttr 
Bımiliı.n .:ın eı1 n.hıbi Str-

t<eti lla;tı::ı ~ ru u a Mıa.ltleıu- 4 
bir 

uu111ılığ • miır bulunmuş şc, 

v. :.•mn kur.nn:m 
1'kluci:.l biı.yıUı: 

tuı.: 

n· bavln 
smda an !mi 

Dun gece ~aatrn da. El ıino- 1 mind1~ Sandal~'~ 1 oka.ğ~mfil.. .26 
mınıaıuh M"clınıedın ha-ı. lu va tanı..ı.ı Untw lte •un müvıu:eoei ır 
doKuma. Jlıika.aında. yBJlgın. mu W\ eye llınr,ı ı ,, layıhıım müzake-

çıkırui:fır. re ıl kUr. 
A.f:o§, yırt.1Şf'..n itfaiye t.a..ra1'm- * tı>.i.ı.ıcı dem 'Jk ~ılım 25 ınil-

dwı d.t:rlial so:ı<likülinilŞ.il.r. yon Uraltk inııacr.u llonolaı:ındaıı; ıs 
Fc.ilirlknda. Iciilliy:eUi miktar - mnyon Lı.ıtığt mndı:len S<ıtılrnı~ • 

de.Jınvlu..\a iJ]hk yanır:ııştır. .._ Vhutcrın ~ a-ıfttlore ı:Gnderdlk:-
Oğrendigiıııize göre. falirii:a ~ı muluıbere evraloru bizzat imza 

9000 liraya. airu>rtalidıtt. j etıneleri. teb:Ui? edilini:ıt.tr. 

1 
* Dtıhtllye V'eldllhtince ıyın oa 

b~ d burndiı itcyrtıakarn t.tı· içia 
kurs nı;ıl!ı .... akttr. ursa gelecek rn.ai
yot ımımudilrt lıı ·~ temü edilmiş.. 
tft; 

trym on Utislmfu TlısalTuf haf
tn ı U.ışvekalet vekili Ştıkıit ~ara 

cı> l•ı tarntıru;. • .u r hltabıt Be ac;ı.lar-J 
caktıt 

----<oo;-----

Ha a ellfikes:n .. 
babe · ve:ıı·:ıne 

Ankum, 4 l'eiefoulaı - Yut·ı ı 
dttn lı:ı vn t:ıal'ruzl:.ı.ı ıı tn. 'rnt'' 1 

muhuf· 7.as:urı: •A!ının. ed1.: t lln i 
1 

hav.a tı•lı!.ıkt:.Jıni lın.berı ~rerıue j 
muı~dieflerı LÇın- nı. nıieketm~ 
muh~lıf yerlc.•cımıe lhırAlnr a~ ı 

çılm :sı karnlııHt.ınlı~tw. Mü -ı 
kellef'l ·rın fJu. ,,,_urslaı:d.ıu1 az.:ı L 
dm:~ suf:'Jk!eri: tec:ıiu r~ 
ııacaltttr. (B B J 

&kara 2 ('D lefonla) - Ara
ba: t • lck ını:ı.di::fülerinc ofün ıh
tiy . in i lTh;ra})ült fahri· 
ri aynımşt1r. Bu demir:! ı ti· 
yaç nisbetim:te vıl ... yetfoı-e 
aları: 200 to~ 

edikeelitir, 

TUrlily• E ııebJ 

~NıiLıK 1400. Kr~ 2c~ l(q.ı 
6 A Y.WK: 1.80 .- l!WO ıt< 

3.ı A\!LI K. 4GO: • liDI .-
1 AVLU< ıco • 

Ç. fi.. RŞ A~1l 0' A 
ö~'~ llGrııö 

l.%1 ~41 hant 
;_ JJ..Ç: 

I" R'TI ..,.-y=n 



no~ 

h ll"' 

du bir 
~ar :n.,.ma 

'f'okl .>, 2 (a. .) - Donıeyi 
1 ıu: nın Hımıgking'den n.l l•m 

b r tel:- rafta, Sarki Mançukoda 
J l on kmrvetlm ı ile H.u l ura

bır çarp• ,;.ma oldu u ve iki 
Ru si<erinıu oldil ü bildiril-
mektcdır. 

Su\' eııdığıno gör bt.mlc.r, 
Tygnıyın 10 ki!omctre c u
bund.::ıı c-ecmışlcrdır. GPri kn.l ıı 

3 us topra.klnnııaı ı 

• gece 

Gozef ve ahlaki mev
zuun . . . Harik uJade 
sahrıeje ine doyamıya
cağlntZ nefis bir film 

L B i - JO.i11V DA Viı. ~ -
H E N A Y 'fV I L C O X O 

te d la 

"Avrupa, yeni şeklinde 
onu n farı i a kur n

f ara ait otacakt1r,, 

Bcrli • 2 { .) - D ... B: 
Atnı:ın propaganda nazırı M. 

Gobels dün lıa.bcr bah"'lı 
dan Almav ilnü ıa.nl 

bir nutuk eöy1.eaıi3 vo demi 
d: 

Vaşington 

le keııdiui 

Lon.dra 

--"At anf <ta sitah kut
lanıyoruz, pas fikte d3 
vazi et naz· ( bir no <
t ~a geım·- bulunuyor., 

\ a.şington, 2 (a.a..} - Bnh· 
riy<' Al y Kı ox, ~ 

/\ • 17 
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~ :Bu ga ~ pehlivn:n~ 
meyd n yer rindn noyunup gı
~nmoloriı:ıe yarardı. ~ıı ol
iU:k.ları 1c1n pehlivanlnr ~ -
'i!rl serik"mtiyle klspetrerim • 
r.ık1nnna giyip ~Jlrnnrlar vem
'lat ederlerdi. 
~ p lüivnnlann gömlek 

ıikyası u glSmlektır. Görlilli
. or ki çok gllzel bir ınuimyese 
. a m\Şıhlıı:ı~tır. Bu göu1l .ho 
abı okk'5. ~abı MJU«.' lllme.:,m .. 

1 
1ayır, al&rangn. gür-e:.<:te ol~~

!tlJ mbi ükka mnk y~ değil
ıllr. Yağ glir~d gömlek mu
!.a~ osi ustnlık tarladır. Ve 

yetı ı.ımwniyo a;ylll'ldlr. 
..., unik Mi · epeyce ho-

ye ıh ~Ül"\~~r olac.ı.gı mu
h.ıM.ı.ktı. Ç .. uı ü l~.m·a Ahmet-. 
Je ("\ ·~d • beu , ,ıa.ıı Halil a-
1 ısıncı v ıxgei,,-r.Ucr varclL .Ad:ılı 
H ı }{,.& Ahmed:, İstanbul, 
} ,, W\O;\ , •ı~~OOC boğN'ak, VU• 

ıar-.:tk ım va .nJnn Çlkın~mı§tı. 
Yı:ıu Kar .A.h.nıet, mP- dam 

hlrukıp Qt:kUUıl{ ı. Bu, A,falınıuı 
p:~ dx , · ~ıu dı. Bu giire.,.i sey-
rt>dt:nl(• o.yl(• n.nlaurl:w: Ka-1 
:n: ~hm du < €jli şıı?miş, iki 
}Jlil m{ll· kı b3nr. _1)b. :" c. tırmık 
ynr ından kaı ıçindc ıd.i. Bal-1 
dır &J' ~iı.mifl ve ro.oı cınnıştı. 
ME>vd mdan (: ı hp !\yağın lan 
kisPelJıu çıkİlrtil·tı•"ı :au:nan kiH
~t· a.ya.ğındar. ~ıkaıa.madı. 

Haluı~laıı o kadar ~işnıişti l·d, 
kispo• pa~al:-ın b.-ı!dırlarıu~an 
gCQını>di bu f.lcbeple ~l ~t pa'.;a!a 
nm • hşlc -inden sökerek oyıe 
ç'JkH~ hal.. 

dı.iı ı~an ılt) K!..ırıı .A!h.medin 
}t}l"(•UKÖ\ gitreşı fldt>ta ~ki :.-.a
marılarin p ınkı us giir" lcrine 
~ınişti. Sa-atleree birbirlel'i
ui oldürnıüşl rdı. 

l"lensc ve tırpanlarla, boğucu 
bcıyıı dıı uklarla bfrbh-il<>rinı şı
şlı 1, mora.rtnı~laı'dı. 

İ:jte i.lU sebeple ~ara Ahme
din Adal. U.ılil liwı inde inti
kamı muthiF>ti. Sonra Athl lı Ha- ' 
lil 1le Koca Murıad ıu .ı.~ırıda aa. 

·11::'.::~~~3 16.7 
- İbram, sruıa Av.rop ya-

rooı!Jj. .. 
- Hnyır usm! Avrupa değil, 

Yusuf un güreşi yar dı. 
Dedl .. Ben de alay olsun diye: 
.....:.. Ymmfun boyundurukları 

:mı? 
- Yooo .. Kurtlmpanları.. 
Dedi. Llif1 §Ura<lan buradan 

getirer~k gii~ c;löktük. Sor-
aum: 

- füı.b'ıı .. cının ge!diı!t-hıi v~ 
burada olduğunu biliyor mu~mn ! 

- E'\~ bizlın Ahmet söyle
di: 

- 1Vi bir glireş ola k .. 
- Ben de Kntr:ıneıyı h t -

nlak i~terim . 
- O chı seni tutnl k i. \t;ur • 
- Pekillfı .. 8en bu i~ yaı'dım 1 

et usta~. j 
- Kavnsoğlu Koca tbr hb_ı.

lc, Aliço da ı:;cnin Kntr.ancı ıl 

1 
lutnumı istıyorhr .. 

- Çok gU~I gtiııeşimi:1J ayn ı.. 1 
ederiz. 

- Katroncmııı d2. iyi sır<'"l. 
- Pelt .ıı~ ya .. Ben de hamd · I 

o!sun iyi~·im.. 1 
- Fakat bak~.lım Rüstem \'e 

1 Adalı SPnin yakanı bıııaJ,ırlar 
mı? ı 

- On! ı la kozumuzu a ·ırdık. 
- Öyk nmma, ı nJar ad:unm 

J)e~hu hmıkıı JJr .... ; ? 

'i'~Nl SA Uı H 

a 

....... 

T 
·-----. 

& Pudralu, 
bir '~olorimetriqm,, 

makine i!o istihsal odflınü;tir. 

•---------.lm.ktmı hJSıl olmulihtr, 
Bu ycnı pudro, su ge

Tcnınız~ ~rı uygnn 
gelecek pudranm tam 
ve hakiki rcngıni "'e-

G ÜZl:I.LI(~iNf 
ON 1\.llSU 
ARTTmı& 

çırmez "Emı:-mncnbl" 

dır. Y:ıttın..ır ve ruı
g[ır.ı rıı~crı bülfln g.ın 
s.-ıb;t kıılır, F.ıı ıın:~"k bir 
d. ns salomırıda bile 
burmm p:ıı!nmnama m:ı-

ten yeni bir ''Colotiınct riquc,, 
makine icat ediJmiştir. 

Du :ıyede, ~imdiye knd:ır ~l.irill
oıen.ı,ş derecede crru:.:ılslz glizelfüıte 

7enl pudra ren'·lerl iırtltızar edilmesi 

nı olur. 'l'enınız taze, 
ncrmln ve se~ ımll olur. Ycnr 1'okc
lon pudrn~nıı bugun l.c-~n.lbt' cdlnıı 
ve hemen d:ı:lın gen~ glMlııilııUz j 
Tokııloıı pudra_ı lmll.:ınrnakla iyi 
netlcelfil :ı1 cağınız teıninatlıdır, 
Akı;! takdirde panırıız lado ol\m~r. 

1 
IOLDAN &AO.A: 

1 - Etml (Aı-tlJl\."'n), Çut, 2 -
Pebatıu suyu, 111\iııtiynnlcnn pey
ı:amborJ. 3 - Bo7Wl öriüııü oüm (tld 
kdiınll'). ~ - Havuz, nota, 5 - Son 1 
6 - üzerınc y~nnak (Arap('n), vor,-1 
ır.ak (Arnp('a). 7 - B11· rt>ıık, tı • .1.1 
lı - ıkuömı. 9 - Y..::rmi§, Çehn•rı.ıı 
ikı tarafı. 10 - Aral>istaıvin rııe.lııır 
bn· kale, isyoıı edeıı. 

YUKARIOAN AŞAGIYA: 
ı- ('>gı-etmeııler, ~ Bıı l,5i iyı hılı n 

aılıın', dığPr. 3 - Do~rnlt.k (Arapç..ıl. 
4 -- Kocuııııın. sonunn inr tHJ -gdi• • 
sc kı,,.ın ya!;IH beyaz. Şej oluı· bıti 
dr ur. n. 5 - K9r:ııhıştıı ına', (Ar • .iJ 
t;J). 6 R:ıh:ıt. 7 - u~, "· ti -
B ı· nl"Vl toprak, oh zııııı .. ıılctr ı;r.\r 
lllCilıur f•ıkaL hı;.~iuı ınodıısı &:+'<;nıl-; 
bıı 90ır ... 9 Gı'itwnwk (Atııpçn), ıoı;. 
k ınl:Jil ~\.:ımund.l birlı. 10 - Bı1.İ 

Deyince, H rge.ı,•ci, olduğu 

y~'luen doğruldu. Ve: 

1 
(l)ünkii. btıJııwc<1mıı hal/') 

- Usta! Vallah ~n. <mları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O her \ ı kit meydandan ı'tk9rl -

ıım .. !-lu K~ltrnneı ile km;umu-ı (Saf tarafı 3 Uncu ıayfada) $all varlığını saran bu alışkan - 1 TI u B r u 1 K: LJlli• IJK 

dogur,ıııfaı·, •·11bıt ed:ıtı. 

ı.u pay edclinı.. 1 · - Jıklsınn ruhi hııyat iUt'rındeki 2 A 
1 
F i 1T1 A i P '•'il K 1 A Dedi.. GörUyordum ki, Kat- muştııı'..,, RÖ?.u ııe kadar a<;.ık \'C 

1 
h" 

1 
. k 

1 
b·ı· 

1 k l ı l 13J l't .. ı~i 1ç ten• at· o.una. ı u· t c- 3 ·L. A 't·''G A." l Z rancı, Heı·geleciniıı kalbinde ı ne acar an aşı ır.. i!iloir. Fa.kut "ha_y.ıt., "!:evıcye 'f w 
'd' 1ll I k cm ak V"' g'u' 1'.fisallen pek •!Ok c.o;;alhla.cak " 4 ı K 1 u T 1 N ı u {) ı-1 ı. e onun <t apı.,.....ı " - "" " uvmak .. dan baska bir ~ey ulnııı. ı '1. " u · · d t k · t"yoı du olan hu gibi yazılar hep yabanı... . .,._..__ ~mı ayıı e mc ı~ ı · <.h""ına, ve 'rürk devriminin önti- ~ - ~··ı A !(• H A, c S A ·

1 
... D 1. ·~ d c.• ı k g\··ır"'şı'rıde kiUtüriin r-ııhlarımıza. yerleştir- .ıc-.· - ~ ıı ..., H 

e ı ınura , .,,e anı · .. mii?.e açt1ğı y. ni hayatın g()7.Jt'ti -----r-~ füı.trancı ile de konuştuklarını dif i kökkşmiş alışkanlıklar<l.an .ma.<ıtıı an ve bi
7
i insanlığa. ka· u 1...: 1 N ırıı A Z 'A; }: ı tDI S 

şöyle anlatmıştı. iled f.elnıektedir; YC gerçek ın· Yl.4~tu;·an gılı.cllikleri, yücclil!le- '7 A N A ıi:il N jQ F 1 U Ç A ·j 
"Hergeiet·iden ı.onra Katran- · k d t k u ı..ı · -;')1 

cıya gittim. O, müuekkel. af ır UIJ Y<,lxz1ıN l>fr dili aım u;r ~~ı:ifı:;:ı~~~n~U~r~" ~~~ı~f;.l~rrı~ 6 N, A N 1 S '. E N ır S' I '1~_1, 
ve iti bir adnmclı. Hcrgf'lcci dil olrmık iiğtv.•ıwwlc fKt.,i«.ı., '.ns. . ketl;i beklemekte devl'imin ~ J T ı A 1 T ili, E, L .Ell ı R l J 
onun yanında ufak kalıyot<lu • ma,uw<ı,, nın lx1ş ı•kuwııt ota- hakkı yok m~du.r: .. \.e ::sıı ya- O oı Tl ı IWA!R!tl Aıfn 
Sonra Katraııcı he~inde:n peh- ı'ak uA r'l/.'Pça.,, yt öğreıımlk ~{ · şanın. bu Jevrımı, bu yem duru- ı ··~ . -

bir giiıeş<:i idi. Kntmncı ile su· ikin-~ <ılcl,'!İflıulan "O~nnmılı.· ka bir t?f:.Y olamnz. Yoksa h!ila 

~lJG_UN. boş ma~raflardan kaçınılabılir. 

Bu da cereyanı yutaıcasına harcıyaıı bazı tanı· 
baların yerine ı·ung::>ranı ıamb<.l"rı kutıan· 
makta olur. 

Tungsram lambaları yalnız bol bir ışık vermeı<le 
.,alma7 fak-tt cereyanı çokça İdare d~ eaerıer. 

BUR LA 
B ll~ 1-\ l)E U LE R. 

15TAN8UL - ANKARA• Z M j R 
hh.<ıımuıc hı:ırekc>tlor ~ı;Rvcuttu.. 

1ki t<ev ı• • • pcbHvun birbirle
ı;ru mag,up etmek için bir k~ç 
clefa karşı k~yu. gelmişlerdi. 1 

F'ukat bü gii.r~;lt>riıı bir çoğu 
knvga ve yumruirl netfoelcn
mi ı. Adalı Hıa lil, kırıcı ve ce
ııur bir pohliva.n olmakla bera
ber l{oc~ Muı ad da kırıcı ve 
kavga ~ı bir JX>hlivandı. Her iki
si dt' l ylu noslıı adam oldukla
rından b:rbirlerini e?mek kudre
timi iıiı le . 

livundı. Ayni 1.ıt.mruıda gaddar relcU.ği lw~l".Mltr. lfonumu.z :n' :mı kııvnıyıp 011<1 uymaktan ba.~ - •ı 
ze başlar bafllamnz ilk olarak m,, nın içi.w girmiş ue 011.(t C<İf'· k .. b' .. !.. 11 • --~- 1 
sunu sorıiu: . mon kesilfl'd..ş olan ''Arapfdn nlr! ~:.ı~~~y~~Lt~~.< ;~ş~:a:~rrık~ı: RADYO PROGRAAlll !4' '- rı" AB İ ... f 
• _ Usta, Hergele<'iyi giirdün 

1 ıMnst ·l "ı'""'"" ea1ul ığı>n "' • ına k demektir, M IVI D J!. S • ~ 
nıti? beplerr/Rn d<>ktJıı- 'Plirk dil ııi1'·' S 

1 
1 p. b d 'T 

.. 1 'l L o~yaa vnr.ı..,..ımızııı aşırı a 3 1 ci Kanun 1941- ı Hık Yl'IJ;C'II. r ~ •• 20 rvmı:ı•·nlı ALI BEY htınınıi ıc:ı Saklamadım, açıkija soy e- rtamrılt karşı cüfl!<,ı.Ul'ı e yaı:>ehlf'ı O'Clen dilde giizf•Jliği aramak \'t:l 1 stsıııtıııl :ı 1 lllı?:ll"I 
dim: olduqı•ndan tMlWl ıW lrelimelcti ~uHıı<Lk ı...;in tutulncak tek yol 7.30 Pl'ograın 19.30 Ajnns ınunyı•:ıdınncs•ııtlc h.ı~t:ıhıı ını k .. uul c ba l ıd'.:ı·~~~~?"~ 

- GörrlUın... oo n'e do IC1•m7l4rı clorft"'ıı lJWWl·· h(•tıdi gför,el, essiz • 'fiirkçe,, mi· 7.33 HnCif hııberlı!rl - - -- --~-
- Nı:unl idmn.nı üz ıinclf" mi? söyle;ı.em.-ezt Nitekim şi1r1d(ijS ır.i bulmaya ve onu edinmeye pnr :ıl:ır 19.45 Seıbeııt 10 Orı."'1 .. rın Unuını fifüııii rliii}ü l)ev/(;f or - E.cıh;sindeıı bir iki gömlek kl.t.de..r da söylc.:ebilmi:j dcğllclir. 

1 
kt ~ 

1 ca ışına ır. 1 7.45 Aj:ıns duJ,ılm .... 

Bdt., Koc · Mumd, esl:ı~.J.lık-1 
tarı ycti •. miş bir ıadam olduğun-' 
OM, öyle kabuclıyılıL.J ra meLe
rı\ verml ,.cii. Adalı Il.ı ı; de :a
şin old~ıı'Tı ncl ın Koca Muradın 
gn:r.ebindeu ,:oı km.l:.ı.lı. Bu se
bcplt: Jın· Kırkpııın.ı da, hir de 
ıı::nv lı gliıc iinde beş s:ıat lJir-

1 bim, i>Mıiresive kırdıkl.:ırı halrlc 
yen; . nt .nişlerdi • 1 

üı:ıtiin v:-ı.ziyette. Meğe·r l;i e. , .. ''mcdrc.'ie .. de v - l l l . R i A m. rligv i11de11 • 
" kt-..ndine bakmış.. d.ttğıl gWi (n Utı -b· •ömre Sfü ı • S•hlbl: A. Cemaleıldln Sııraço(11ıı habeılori 

1

19.55 :;inrlu ve m;JJl Ş e llleSl elJ r l • t · k k ~ıt" l t Ncsrıyat Milı4tlr0: M. Srıml K•rayel 8.00 Hafif tiirldllcr cte4 
- yi doğrusu.. grarnen.. O ·2Mttrt.t. • vu wı ULJla Orıımn ılıwalan idn §:ırtııumcsınc r,ore muhtelif şckılde l,&511,000 

1 

h ı ı..ı.-.•mdol ·ııJı b~11 ..:.ıt, ~'ıt' 0··gv 1.,~ n•e ''Jı)l .. ııdn g"tl'Jlli.ı Bcıılciıı<:ı yer: ( H. Bekir GilHoyl:ır ve 

1 

p;ırrnlnr 2ıl.lü R.ıdyo . l t 
- •' ··· ~.... .- v .,, " o:·u • • " "" "'~ 'f lf fışın l•a ılııı,ı•ı _ı;,ızııı ı .J.ı ac·ıl· eksıltPı< )\' J,oıı ı n uş ur. · · Ç k l 'fl ı·m 1 l / A. Cerı1olt1drlln Sıırxc:ğıu m~baası) 8.J5 Evm s n~l ı g.ı~ctc:ıi b da" ıyıyını.. O ~eyı Y · o SUU .. ı BunJ;ırın kd1'ıllaı ı idaraniz M.ıUJ, Vck:'-k1.1 kırtasiye am aı ın _ Mcı1'n.ll hın vnr.. -:l'.:m;~~~mB!lllP-m••mmmem•mmmmmmı::.:c3lll11ıQ~ R.3o Miıılk 

1

20.45 lllr halle 
1
• htı"d· t 

1
. d , u 

Q nıı •"'Zl ı ırıc P.ı; ını e ~'c t r. • 
- Şu Heı·geleci ill" bir glireş- 'J program tiitlı.u:;li T.tb H• ı.çılık mulırımıncn bc<l .. li ll75 liradır. F.ksHlmc 8/12/941 t:mll

111 
sek... 

12
·
30 

P.l'ogrnm ogrcnlyorıız mtU::aclif ımuırksı giinü saat ı:; ele Ar:- .ırn Ormnn IJmum MUdürlilğ\l Mı-r'' 
- Yrı.rın meydııııdasnuz. Tam 12.33 Hafif ra::ıl 121.00 Ziraat k.cı RC'vlr A.rniı Hı,:ıncle topl:ııırıc.ık km;ııı:ıyonıla ynpılaı .. ktır. 

~arkıl .. ı·ı j tııkvimi Muv:ıklrn1 trrniıı.ıtı <ı75 llı'lıolıl'. l lc-kLHeı :ınMnun.ı('yl her g!ln Aıı1>11; 1 12.45 Aja!lı: f ll .1-0 }{(u"lşılt ~Ol'- r:ıdn nıt tktız ı C\'İt" /lınirl!iiıırle \-e lSmııbul Orman Çcvırgc Müdürlü tıııd 

Sll'88l ... 

- Üyle amma, ben evvela o- ı 
nunla t.utu~mak istiyorum.. 1 

• \'"o nih .. yct ikı taı cıf birbirmc 
yurıı ık vururak i.9i kavgfrya 
tfökı. ·.., .. Hll. Ve taraft.urlan a
rasııı i kanı vnk lnra sebep ol
rn.ı ,ıardı. hn st:bcple, Adalı' Ha
rn l!c l{'. .ı. Mum<lın ar.ısı da 
bozll .tı . 

He ·gdeci ile Adtllı Halilin -
rom ~asc <>·r.el IF>n bozuktu. 
~ .. u-. 11\, ı c hep. ini ı f \kin

de iuı Ondan çekiniyor] ı· 'ı I • • 
l. "'• . Hu.stcm, Bu~ üJ, "}. .ı·, 
Ç.tkır Ah gibi pehli.vanln.r bir
birkı ·Ut h:ı 11n \ i.kr. Bu gü
re: tf l i I<urt<lcı el. ek ikti. 

~ • ili ı! gi'z Jşinde Ç \gar vü
cud gPtirilehı~di. Z t hasın1-
Jar bir bir arada toıılar.mıt:.tı. 

Kat.mncı bt ,L başına gidiyor
du .Adrı.Jı H ı.Jil <.le (:ylc kti. 
o·~erleıi de bırhirine du. man -
dı. 

Merhum pom k D li Mnrad, 
Selfuıılt gilrc ini bana ~ ö~ le. aıı
l:ıtmı .tı. ~oc ı Yusufun ö.ü
mürıdrn s nr: . he · es bru peh
livan olın k ~' d r. d"i~ .ığün
d "l' nehlıv.wl r b rhirlerıni ro
KP.m z ol lul J u PUI'e~te Ka
va! o. rJu K0t tbra.aim, Kc l Ali
ço cf 'V ı dı. Hikem mevknnde 
id!lc> • Ben de Jrn.k<'m dim. Or
tııda en Jrnrı ulu olanlar hulunu -
yordu. Riıstcm, fcvkahlde idman 
Uz rınrte be ir iru. 

Ad. 1ı Halil, hart, hart öt il
yord ı. Heı gelc:cinin ynnından 
bile gecllcmiyordu. Hcrgeleci
ni.n eı iyi zrunnnı idi. Kntran
cı, "e\)('l .ı gil i idi. Hep..,ı de 
nJ.(•ydanı başlı ba~ınn. çıkarmak 
hıt'yorxlu. Y.~ız Hergelecinin 
çınıgı Kara .Alunet, uırtnsiyle ne 
d~ olsa bc!'aber demekti. Bu, 
B:e• ge-leci için bir kfi.rdı. 

Pomnk Deli Mur:ıd, gilreş
ten e\•vel H 'rgelcci ile nas1I ko-
1W. ul, . ıını ooylc anlatıyor : 

'T r •cleciye gittim. Onu se-
dim. ÇU kU o da: bizim aya

nzmzda ok1 ac hafif, ustalık
ta vtfü.-ek b•r pchlivnndı. Ben,, 
g1iıeşi hıra.kalı çok olmuştu. 60 
ynşımd:ı vardım. Hergeleci, be
ri ço~ cvcır<l". Hemen ayağa 

lktı. F.lirru oı u, y r verdi. ! 
Şöyle gö t iml süzdiım, iyi j 
oli '!ıJDU gördüm. Tam idman ti

old ı yt' l!ndcn, en e
lli . G zleıi bfr kurt 

Iıyordu. Söz.e b ladtk: 

- B:.ıkaJım, beyi r, poşalat·, 
ağa1aı- ne <liyecekler? 
· - A camın, mnıl ofao. sizler 

hnkcmedesiniz, si;yıe Kavasoğlu 
n:ı., Alkoya da bh~i ilk evvel tu
tu.şhmmnlnr .. 

- Söylerim.. 1 
- İşte o vakit giıre.c; nedir 

eeyr<>dcrsiniz .. Yoksa bir iki peh
lfümdsn soıırn tutuşursak, gü
r~·" t.adı knlmnz. 

Dedi.. G<•rmti"1.Mm ki, K.ı.t
rantı d,ı, Her ,e-1c:dnin hasretin' 
çekiyordu... l • J t lfatr.ın"ı 
hasmının cok tchlıkeli olduğunu 1 
da bıliyordu. Hntt :ı. rcçmiş 
t(lndür. demek otuz beş sene 
var.. Çok ı·evdiğirn Deli Mu-
rada sormuştum : . , 

- Usta, Katrancı, yi.ı."'de yii.z 
Hergelcciyi yenebileceğine emin 1 
bir halde miycij? 

O, ban 5öylc oovap vermlı ti: 
- I!.vet ... 
- Koca Yusuf, Kntrnncıy1 

kırk be!) dakik da. yen rt;i h. ltlf 
ve Hergeleci ise bir -ke ·e olsun 
haklavamadığı ortada ı .• en na ıl 
oluyor da Katrancı yü,"ilc yUz 
:-yenece~ine kaııiycli. 

- Yanlış düşünüyor&un? 
Katrancı da Koca Yusut avn -
nnda bir pehlivandı. Bir pehli· 
vanın bir kere mağlftbiyeti bi! 
~y üadc ct.mez.. İnsan hntıala -
nabilir .. Asıl güreş ikinci ~ef "
rindcdir. Gürcs o v. kit belli ol
ur. Katrancı Hacı Hüseyin ba
ğında Kooa Yusufa yenildi. Lfı
kin ondan sonra yaptıkları iki 
güreşte de Yusuf, Katrancıyı 
meydandan çıkaramadı. BirisJn
de ~ saat ,diğerinde beş bu -
ç~ saat gUrcştiler. Bu da gös
teriyordu ki, Katrancı nasılsa 
Hacı Htiseyin bağında yenılıniş· 
ti. İşte bu muknyeselerrur ki. 
Hergelecinin go.lip gelcıceğinc 
hUkmcdilemezru. 

Pomak Deli Murad, Yörük A
li, Karagöz Ali, ayarında yet
miş ~. yctnıi5 üç okkalık bir 
pehlivan imiş .. Ve, Sultan Azi? 
devrinin başpehlivanları sıra . 
sında yer almış.. !{el Aliçonun 
mf'ydana hakim olduğu zan n.. 
hr basa güı ... ıniş bir pchrv u-

T. i Ş B A .N K ASI 
Tüçü.k tasar f 1942 IKRAn~IYELERf 

1042 ı adet 2000 Liralık= 2000.- Lira 
a :ı 7 3 > ıcoo > =8000.- > 

~ 2 > 750 > = 1500.- > 
ıİYE PLANI 3 > 600 > = ısoo,_ > 

KEŞi DELER: 
10 > .250 > = 2500.- > 

dı.. Onu, genç iken tan ın 
Se

1 

en. seh en beş yuşmd v - ı 2 Şub1t, 4 Mnyıs, a ~tos, 2 lk n. 
dı.. Belki de daha fnz!a.. l.> dtesrin Uırihlcnndc yapılır. 

{-O > l 
50 > 

IOO > 
200 > 

=4000.- > 
=2500.- > 
=5000,,-- > 

tlik ve gergindi. Sakl'l dı. 
(Ark -:ı v r) 

10 =:2000.- > 

ha1forlerl kı ve t!irkıll('l' r,ön·biliı lcı·. ıı. 
13.00 Hafir tnsıı 21.30 Ko:ııışma I•'kıullmeye girı:crklerin muvnkl..nt tt:miııntın."fan mn:ıda te~lim o1'ın 1••11 

şa,.kıt.ırı ld\g.ıt mulrnbil ikinri bfr tt'mlnnt \ euc~klcrdir. 
(Posta K.ınuui iktırııell :'\h Yl' Ut _ırf ehliyeti ve elrk"tlf'rin tulelıl halinde J>uo· ıa.ııo Kıırışık • kutusu) 

1 
ne 

" Jıırıl:ııı bnşkn 2490 sayılı k. lllnuıı 3 <inctl ınııdt!eııındc yazılı VC?Sllcn °r 
program 21.4

5 
Ri1o eti- birlikte yuknrnl:l ııô:;terilen gtlıı ve sı:ırıtte lT'c-.1,k(ır komisyonda hnzıı b\I .. 18.00 Pro~rmn ' il h 

ı R.03 Rcıdyo dans c nı ur lunmnlnn l!'ız.ırNlır. (8883) (104U~) 
bnnrtosıı 

orl:estrası ı 22.30 Ajans 
188.25 Konı..şma 

(D ı ·ı·k hn1>erlcrl :> po ı ı n 
hürliH:lC'li 22.45 D. ns mllıl 1 

18.45 H. dyo ço- 22,'1!) Yıırınkı 
cuk klnbü program 

TÜRKİ E CÜ HURİYETI 

AAT BA AS 
J 1-========~::_..::.:.:.-===~ Ku .. ulu;ı tıırilil; 188S. - Semı:ıyesl ıou.ono.ıiQo ?'ürk lirul. Şube ve 

Afons adedi. 26B 
1 

1 Şehir 
Tiyatro u 

1'epcbaşı Drnm !" mıuda 
Bıı :ııt~"m sa;:ıt 20.30 do 

M JTH1Ş AİI,l~ 

* İstiklal Cadd ~i fomedi 
liısınnuln 

:Bu ııkş:ım saat 20 - 30 da 
SU.DET YUVASI 

ZA Y1 
1stnnbul Emniyet Dircktörlilğ'un

dcıı almış old•;ğum iknmet tc:-.kcrım•I 
zayi ettim. Yen.iıdni nlrcıı.;ımdan ı:. -
kisinin lıOükmü kalmndığını lltın ede-
rlm. 

Sultan:ıhmct Alemrlı:.r n~hlyesl 
Pertm'Paş:ı yokusu No. 44 de 

Zirai V• Tic•rl he:- nevi barıka muanıcl lcrl. 
Para blrtktlrenlero l!IJ!lOO llr<1 ıkramive VDrlvor, 

Zırant &aktwnda kUmbnrıılı Ye ınrınraı:.c ı:asanuı heıtablannda en 
o:ı; 50 llı-mıı buln:ıanldro senede 4 dcla çekf.Jecoek Jnır'aı Ue Q&lhda 
pl!inn göre lkrnmiye dıtğıL 11.1cclttı.r 

4 •ded 1.000 Llralık 4.000 Lir il 100 •d•d 
4 • 1500 • 2.000 • 120 • 

4 J> 1150 • 1.000 > 11160 • 
40 • 100 lt 4 000 • 

110 Liralık 

40 • 
20 • 

~00() Lira 
4.800 • 
8.200 • 

DiKKAT: Hesaplıı_rındnl·l patnlar bir sene içinde 50 llrndan ıışagı 
dO~mtycnlere lkrnmlye cık'tırtt tnl:dlrde % 20 fvzlaslyle Verileeektır. 

Kur'alar ı;ene,lc dört defa 11 lllr.rt, 1111.a.zf ran, 11 Ey· 
li.il ve 11 llirinclkfun n tarihJerlndc ~ltıceMh. 

ı derlıal he .. er 
Her yerde pullu kutuiarı ısr-ırla istay · 


