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Bu ..mz ~ emplııiw takrimlerin 1*1B
leri vardır. Aldanmamak lçJıı ırereJı: brtan 
ft Kerclt talı.vlm '°Plarmm ibertDde (8aatll 
Maarif Takvimi) edma dikkat edDrneJıdR, 

-~:·HARP VAZİYETİ ...... :-
Son hafta içinde _ 

görülen hareketler 1 ~-~. panın şarkında\ U k ş k oonetz'~t taar-za ar ta ruzları tamamen manhk tohumlan --o-· p~skurtüıd.t ~~;tt;f~ bb'gesio1Jeki Sovyet müdafaası ınuvaf· 
N .. ~ t Bedin, 7 Cn.a.) - Alman oı- fak olmu,,u.ı:-. LibyadaKi y&rıi çarpışmalar har· 'na ye ~'11.ı:hu-ı başkomutanlığının tebli- b'ın mukPdderatını ~i2ecektir, Moskovada ve 'tıpıuıın büııiik detıi~t-l~ri il i 1 

0 
• x-

ırrcfa miicadele deuam ı H A R p Douetz havzasında Alman ve Taganrcg kesimlerinde süre~di muharebeler 
ii sırada Mç olmazsa 1talyan teşkilleri, fevkalade so- Geııeral Wovel 1 bektenebfür . 
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Doğu cephesinin birçok Ytıl'- fL .. ı;b·oıx_y• a·~d~·a- ~ JJ 1 ' . 
11Jütef~kkirlc r N• t/er H lerindc Sovyet tnarnlZla.rı piis· ı 0mları müş.trreknı J.:.cr,\ı- l --ır-- kiiı1iilmüştür. 
ltıakta oldukıurı teldik .... 1 ı.---- 1 Lı~ningrad önünde Soı..'Yet kuv J B rnliy~nni unlnları büyük niyoruz, muvaffakıyt>t.<;izliğc ı;ğ- { S yeti e r Don 
iirerinde zihrnl,,,rin: yo- l Japon tayyarelerı· ~ YetlNinin, savaş tayyareleri ve Bir - El - Gobi'de kıll.}1J)l:u·l:ı ~l'rİ atıluıktan ıuyan müttefik kUV"\"Ctler s tii t o v 

r k J I tanklarla takviye edilerek yap- J zırhlı kuvve tler J SOnı'C' mütt\'fik ı)rdulara Kınm mendir ve atlayışın geni. liğin havzasında Al-Q yarın için f kip eu • w • ., den, Rostof, o ana kadur kaı 
• J.: tıgı çıkış tt•şı.:bbiisü akim kal- \'C R tof i.;~ pıları nı;ılmış bu t 

,, lazım bir halu hı, .. ·et d·u· 11 sabah Havay ı, .dd ti v: •• ( • bahtından şikayet eden ~O\') l nıan a a r ruzunu 
lrkwda vazıh bir gi>riı, ınıştır. fi e e lunuyordu. Mütu•fik oı dumın ordu.<ıu hesabına bir donilm mık· ı 
lı La<logn gfüüııün (·eup doğu • ) ) ) uzak hedefi, Katlrnsy.mın hiç durdurd ular 
ibi olnıağ:ı rub~mtdı bır d 1 M .,,,.. sundaki Sovyet. hava üslerı > çarpı~~~~r ar > değilse te<·ridi idi. Bu hedef ol- (Sonu Hyfa 4 ıiitun 3 de) 

Ogrom hozırlamulıdırlm. a a an na ve anı a bomba!aııını~tır. Onega. körfezi. > ~ ) de edil~uğl halile, K::tfkasyadrm • • • 
_j nin batı sahilinde sava.'.} tayya- ) lngilizler Elduda'ya ) gelen yaı·dun yoluıkaıı..uıacak H"' f. ' Kahnm cephesınde 

ersay ımuı.hedemııme- · 1 U ' tam it>betll•rl.e hücum ebni;?tir; en buyuk bır am1l sa.yılan pet- · t k ğır 
.ı;ınden srıma A,n.pa- · 29 İkinciteşrinden 5 ilkkanu· sonunda Mihverciler rol akımı da k~·si1ecekti. zayıa ınm ço a 

) 

V -- Amerik'ln u··sıe rı·ne relel'i bir fabriknya. ağlr Ç1pta ıg ı' rdı'ler, Kapuzzo harbi Suv~:~L.?~-Ô~t;u:ıu~lı&yatiyetind~ iltalyan askerle- [vziler alındı, Alman 

nm doğu <'CllllP paı- taarruz ettiler na kadar Sovyet hava kuvvetle- ağtr zayiat verdiler }.~iit.tefikh·r('e, birbiri ardın· rile Yunan çete .. 1 olduğu bildiriliyor 
lllua sulh iki tl"-mcl üze• ino ri 228 tayıU'e kaybetmişlerdir' _........._ can vurulan o.ırl:ielerle kuman- ......_... ....._... 

ıi..;:ı.ırl gibi ıdi. Bit: ta~.·ll ın -o-- B1ınun 136 sı ha' a. sa.vaşlarıııda k dasında. ôcğ•ş.ildiklf'r yapılan ce- lerı• arasında Mosko\•a, 7 (a.n. l - So"J7€• • 
~'LJI. tilaf Lehistan ılc t.f'1ws· Honolu lu açıkla- 67 si tayyare lrnrşı koyı a at.e:-;i Kahire, 7 (a.a.) - Ortnşar nup ordusu ~· .. rsılmış, sendele- il.de tı>bli.i"~i: 
akya ... e I>,,,.,.,anyavı bir aı ı-ı ·ı dü ·· ··1 ·· • kal İn:n·liz kt1vvetıcn· unıumi k:u""r- bt· ı · · " 0 

• .......... J d A •k 1 e :;.uru mu.'} ve gerı anı " .. mişt1. Mihver te ıg crınt~ i 'gı)- 6 ilk:umn gece:-;i, kıtnl:uımı:t 
topluyordu. Bir taı rıft:ıı rın a m erı a D cb yerde tahrip edilmiştir. Ay- gahmın tebliği: ret ıtuı-:lnr m,'rke-zJeki kritik biitün cephelcrJc diişmanla f.iar'-

~ devletleri AvnıJ..ıaııın ı·ıı J h 1 rıi miidclt•t zarfmda. yalnız 21: Son 24: san.t zarfında Tobru- ciuruımu kl\.r$1lama:k i~in, en son MÜSADEME OLDU ı pışnmılardır. ~ likeli bir noktası.uda. ı-:iiktu1 

1 

Ve apon a r p J Alman tayyaresi kaybedilnıiş- 1 ğun tam cenubunda Ela.dem \'e ihtjyatlarma da baş yurmu~lur- TskİJt hıırekiıh < 
itıtiuunı konıyordu. Yalnız • ı • h tir. Bir-e}.Q<)bi arasındaki bölğede dı, HinU..l'landdan kaydırılan ı..ondra, 7 (a.a..) - 'l'imoçen- . 

ristıan ile Bulg-arisnm o e m t eri m u a- n· ,,,.,.. · 1 M k '-~.~ı 
......... ~~' 6 ,, mlcı-in mıtOOı<Mı"'ı!f<'fı ehemmiyetli faaliyet olmuştur. kuvvet er o~ ovayı uı.s eyc- 1 ko, ccnupct.a üstün vaziyı:tifli 

et· ı:~~~~~ ~:~:~cb~~ı~: re be ediyorla r Helainki, 7 (a.a.) - Finlanda Hu hareketlerin birinde, düş-, c~kicrtii. Ve hnzı 1rnnaatlcre gö- tal yanlarda n Hci muhafazaya dc\'am ~tnıeı.kte \'$ 

lJ.aa,bm zilhur ctmet>i Uzcrlıl(' ... _ kıtalı:ı.n, şarlçi Kareli'dt• ~ikar-ı man piyadesi Bir-el-Gabi ı;ima.-, re, genel müdafaa kuv\•eti . 50 • b .
1 

• k• ıicat ıı lındeki Yon I~ldt1t oı•tiıı· 
hu Maekiyi işgal et.mi5lerdir , Jinde İngiliz ve Hindli kıtaıara 60 tümeni geçc.uutzc.li! Hakık:ıt· S U ay 1 e qn l l sunu yakıl1(1nn takip ctmckt dir. iıkimruızum dağıldı. Ycrı~ A •k d OraJa kuşatılmış bulunan Sov- taarruz etmiş ve kuvvetlerimiz te ve bıtm'af nıiişa.hitlcrin ta-, k Jd • 1\foskm:a müdafileri, Almaz. ) 4 tM- ne gibi bir k<JnıbİDC'.ı!:OllUn l , merı a a ~ yet tümenlerinin kıs:nu ihmmisi k k 'M-; S mhmll gfü~de bulWldnnılursa, 35 et• Ö İl lan dört kesimden t.aruet.ıH Ş • ~ğuıı bugiindon ke.stiı ırwı.:. · ' arşılı ta.a.rrum geçm.19.... • a- h . ~ 'l k böl 

'a.bil değildir. I<~akat l erny.ın seferberlJ• k imhn edilmiştir. Şehir, Mur - v:ışa ay ışığında. da devam edil· cenup <'eJ1 esı ue .ı.• os ova - Mosko\•a, 7 (ıı.a.) - ~ov- lerdir. !:iovyeileıin kayakçı kıllr 

' 

~kte olan hadiı;~·ier bııra· mansk demiryolunun millılm bir di. Daha şimalde her iki taraf gesi gibi ~.'lk~i~·de cdiliyo"ıu: ~f yet tebliğ"ine eJ[tir: l laıı .. Alnumları.,_~çınnH~.:ı111;·ı· ~a. _ yeni yeni diişmruıhk fo. Htissk noktasını teşkil etnıc>k- zırhh kuvvetleri arasında. 6 İlk kasyanm gu.ır e Ye l'en çı ı~: ) wmn çrteltıi .Knniça ~h- t Kalinin me,·za.,,.-ı z.:ıptıı.l4 n ı 
.~ sacıvor ve mfu:t:.l\b<>l J A 'k te ve Onegn. gölü şimaline doğ k" .... 1 akt· dov d'v ınıenlt=ri l on tz mınt:ıkasına su ri bölgesinfleki ltnlyan lKUY- ı...ondra~ 7 (a.n.) - Röyt1:9 
~mazlıklaı~n tcmelını kuru- aponya, merı a ve ru en ileri ki5sedc kain bulun- anun og ev ıne gru ıger: rilliiyor1arı-h. 11-or;tnt batıların- vetleıine taarruz etmişlerdir. .Ajan~ma Kuybi~eft12n gclen bic 

~~r. En son alman ha.bere göı f' lngııtereye harp ilan maktadır. (Sonu uyfa 8 ıütun ' de> da hn.r<11lmhn gelisintlyle öğre - Müsadeıııe csnnsım1a iki İtJıl- haberde, Sovyetlerin Kalini.1' 
ı.. . l k h··k" t· I' ''an !'lubayı ,-e on iki aske-r öl- cephesinde yaıltıkları hücumkı .. '!l.oa ov.ı ya u tune ı .u- etti,g" ı'ni b'ıldirdi " -

.. _~ h ı · o 11 A k d 1 11 h • du··r·u·lını··u<rl'uı·· ·. C.eteler, iki ot<>- bir mulmbıl tua.mız olarak ta,, .. ~.yaya karşı arp i an etmttr (a."') •ıL 

...,. Vaşington, 7 
... un n ara a4 yap 1 an mu 1 m maç nıotik tüf k ve lıir agır miıt:- sif edilınektc ve Aln:uııı me-,· ... ~ 

Çckoslovak)'Q hükfunctı bu· Royter: . ralvöz aJıuıı;larôır. m~rrera Ji- lc.ırinin sirldetli topçu nteJ}ine raj. 
etin LQndradn buluruııaktfübr. Bu a.kı;;ıun ne.~redilcn bir tcb· minm<la, çet<"l"r kiiı;i.ik bir 1- anuı ?.aptedihligt söylenmek -
lt~ya ile ingilt(•ro ara~m· ligde bildirildiğine göre, Ja.- ---·----------ı----..._....__________ t.'l.lyan gemisini zaptel:mişlm·, tedir. 

ela harp hali baf}lnyınca Çclror~· poniar Havay adalaı·ındıt; G 1 t 1 1 • s ı • t miirettebatJ mdilıdilklen son- AJman hatarya!~n suaturn).• 
loV'ıtkya d..ı lngiltcrcııin mutte- Puu·I - Harbour şehrine bir a a asa ray 1 a r' 1 n g 1 1 z a- ra genııyi batınnışl:ııxlır. Flo- (Sonu aayfa 3 a;üfon " de) 
likı sıfaa.i) l • bu lıarbc ıştır ı. ha va akını ile taarruz etmiş- 1 rina şehri civarında ÇC'tel"rle • 
~ek JiızılılDW1U hissct.m ır. lcrdir. İtalyan aslterleıi nrnsında bii- "l sveç için i 

~u.rm IA'.'hhıtanın da ıynı VCÇ• 'Paarmz 150 tayyare ile k 1 m 1n1 4 2 m a gv 1 UA p ett I& 1 er ı yiik nıiif:;adt,:mcler ?lmuş,_ 1-
~le hareket etmesi I)('k miim· yapıldı - " mt.all~aırn.lar agır ?.ayıata ugra· ı•m tah an SQQ tı~. lrundür. D~ .K,i!s;ıik i1 u Nevyork, 7 (a..a.) - Roy- ..,, U 
'nlittcfiklcl'i arasıntnı: bo 1 ~ ter: Ankara, 7 (Yen1 Sabah) -1 Osman çok gü.zeJ bir kurtarış sında Gnla.ta.sarn~ mu:ı inleri - • 

1
• 

lnlınazaa zuhur ettiği gibi ]\.Ta- Kolombia kumpanyasının Şehrimizde misafir buhlllan liı- ynpı~or1 nin fazla thıı~ı~nJıığ~nd.a~ isti· ' Pa rı s po IS gelmı·ştı·r .. 
<lalistan ve Rumanya ve Mal!Q. - Hoııolulu radyosundan tele- giliz futbol takımı bugUn dör- 'l'op Galatasaray mulıacimle- fa<le eden İugıhzler ilnncı gol· " 
tistan ile \~ugoslavya aramnıi .. ,ı: fonla. ,·erdiği bir habere gö- fuıcü maçını 19 Mayıs· stadın- rinde önü boş vaziyette topu ll'lrini yaptııaı. •., d •· • • • • 
.,,ı_ \•ahı·m ihı·tı::." ve mt"'ın""''L:l E:ie- re, mahalli saat ile saat 3 de l b•' .. k b. kal bal k .. .. ·1 ak l G ıf Jo. b. B d G 1 1 mu urunun 
'\Qi tu ~ c a uyu· ır a ı onunue y a ıyan azaı er, sı ır un an onra a ,L\m.;aray ı-
bepleri vıicuda ge1mi~tır. H.u· hala tlevam eden Havay ta- Gala.tasarayla yaptı. Müsabaka- §title kaleye ha.vale ediyor. Top Jar açılı.) arlar. Galatasaravlı 
tnanya., Macariı;mn.a vl"'mıeı.;..:: arrwmnn takriben 150 Japon dn Başvekil vekili Şükrü ~ara<:- kalecinin elleri arasından kor- müdafiler, topu muhacimlerina beyannamesi• 
tnecbur ka.ldığı Traıı.sih anya - tayyaresi iştirak etmiştir. oğlu, mUstakil grup reis vekili nere gidiyor. Çekilen korner ne- gônderiyor1a.r. Merkez muhnl'Un 
lllıı bir kısmını hı<; bu z·ınıan U· ' l/onolulu üzcritukı Rfoıa Tarhan, İngiliz sefiri, ticesi.z. C~il topu fayJa a~tığından ne-
~utamaz. Yugeı.,l:nyn. ılıı lıır tar Vaşington, 7 (a.a.) - Numan ve Muvaffak Menemen- Oyunun yirmi altıncı dakika- tice alanıı.)or. "Z b t k il 
l'.aflaıı Alman hüc·umunct ma.ruz' Roytet': <:ioğlu, Matbuat umum Müdürü Oytm miitovnzin her iki kale a 1 a, ati ere 
kaldığı bir dakik.ld.ı .Macari~ - 1 Enaz iki Japon bombardı- ve birçok mebus hazır bulun • , """" de tehlikeli a~a~ geçir~yor. karşı amansız bir 
tanın fırsattan ıı:>t.ifadc ctmış nıaıı tayyaresi, mahalli saat muştur. ı A h b • OyunW1 35 ıncı dakık::ısında. 
olmasını baznw·demt.~.z. Yugı . ile takrilıcn 7,35 de Honoluln t tak d b' d V• .k vrupa ar in1n maç baA•~ 1- 'd :ı·,,,,,t· . .k"'"b"d. .. ..ll 1 • • ngiliz ıının a ır egışı - . ':t.n.l'il ('J Ol~ .. mı a,ı ~ ı- mucaue eve gıı·ıc-lavyanın Hırvatı ,trıııı ve lia-

1 
m-;e.riııc gı:-lmi.ş ve bombalar lik vardı. Dün sağaçık oyniyan f ye;r gıbı. J ~ 

radnğı unutm,ısı n..ısıl mümkün atmıştır. oyuncu soliçte, onun yerine de yeni aslı . ~a.lata."lc~r~y muhacimltıri ln· miş bulunuyor,, 
olacagını pek bilemeyiz. nazı ı R1.iO.'>"?:clt ta«rruzu teyit etti yeni bir oyuncu ikame etmişler--

1 
gı.ıız. kal .. rorn.ı sı.kışhnyorlar. İn-. P.,, ...... , 

7 
{a ...... ) _ Polı'-., mu". 

bölgcleıinin Arnavutluğa ilhakı Vaşington, 7 (a..a.) - d noı•ıtereden sonra 1 dn.f l da.h k eli , ... ....,, ' 4 
., edılmiş olması da o.yn biı· :ıık1- Hoyt, .. r: i. .k~ 1ız1 ~u ' ı 1en az __ ,_

1
.a lı N~t ditrii runfral Ba.rd, Pa.ris hal-

~. k. Galatasaray şu kadro ile sa- - ~e erme go yapa\;ö.J\. 8.!-'( • ı e kma şu boya.nnım1eyi nc>~Tct-yet sebebi teşkil ettigı aşı nr-

1 

R~i,:; Roosc:velt, Japon ha- hada yer aldı: kını korn\"r oluy(,r, Ç'.t>..ltilen kor- mi.,.+ir· 
dır. Bulgarisktan.ı dı~eliıDıceb ~ıı- v:ı kuvvetlerinin Havay ada- Osman. Faruk, Salim _ Eı;- Kanada, Avustraly12, Yeni ner müsbet bir netice vermiyor. B~: 

1
.:_, .. d ;ı...~· • 

1 
ı. 

raanyadan opa.r gı 0 rıça- lannua Pearl·Harbour'a ta- fak, Nuri, Musa • Gazanfer, Zeltinda ve Cenubi Afrika- Ga.zanferin gii:rKl bir ortalayışı- taı:;ıuı" ~~ade~~t-ı 1 ~%a tl ıtı.ı-
~fan dolayı şi.ma.l komşusiylc n.· ı arruz et• iğ"i haberini teyit et· Mustafa, Cemil, Arif, Salahnt· d h nı İngı'liz kaleei dört kişhıin a- • mu ı S\ • rn.c:. eoro 
!'alarmda büyük bir anl:-ı~u: .. zlı- · ti a üç devlete arp ilan maruz kalmışbr. Bu cınayet -
.... d al k l ti ınış r. tin. . •d' o lor rasınclan topu kurtarıyor. l . f ·u . h k 4ı • 1 gın mey an ma.sınn PE." • ı ı · ı Yaba,ıcı hai'p gemisi l ıy r • . İn . eıın a.ı erı, aro ewerıy e Ye 
mal verilomcz. Fakat Yunanıs· ı Nevyork, 7 {a.a.) - Roy· Bııgünkü maçı ngiliz bake- ı Bır gılız akınını hatalı sn· Fmn&'lya fenalık etıııek husn-

b 1 ı mi Mister Lorey idare ediyor- L d d k• rette dm·dıırnn Gatata.sarav a- . . tan ile büyük bir esap aşma ter: tıııı 0 11 ra a 1 Ro- - sunaa.ki arzuıarıyıe Fıt>.nsızıık 
~nnnm~•· zaı"• .. et;n.·:Icdir ·vu...,,, du. lcyhine frıkik \'enliyor. Frikik l h.' l~k· 

1 
' 

1 
~. _ .. • 

J'"'.r---~ ..... ..Z'. · ı .... "- Hent·ı·z te'"·ı·cı edilmeyen bı'r F• M ek. ·· · ı · k t ·ı· ı:ı. ıç ıa a a an o ınfüugını gos 1 d h l l . J Oyuna 1ngi!İ1Jcr b!'!Ala.dı. .A- nıan ın ve a on s ız UZE'rın< e fa at ngı lZ· . . • -ııista.n an a nan yer er mese esı Honolulu 11aı..~11·n.,. go··re; Pe- .....,. ~ • • ı d · ·f d d · l ' te:rnııslerdir 
hail dilm k 1• dı A · IA;" " kın Galatasaray müdafaasında er bun an ısti a e e cmıyor ar. ' · .. • 

Bir ltalyan gaze· 
tesi böyle yazıyor. 

Roma, 7 (a.a.) - Stefnı,i: 
Voce d'İtali:ı gazet~indr" 

Gayd:ı şöyle yazıyor: 
11'>, eçin istiklalini kim tclll ı& 

ediyordu? Heıhaltle Almauya 
değil, belki Sovy•"'tlc.r. J<:::ğer So• 
yetlC"-r, Finlanda'yı mağlup ed~ 
bibdcrdi, m\ıa7.zam ordul:,r ;ıe 
lsveçin hudutlnrıua gelccckkr -
di. ı~m~çin ısuklalinl kanlannı 
dokerek müdafaa edenler, mih-- · 
vc.r \Te müttefikleri olnn d \ l~t
lerclir. Fnkat Lwecin resmi .... .ı
şc1 ı. BoJ 'izmin di.işmaııl.ı.ril• 
müttefikleri aı asında bir ·'\.rk 
gözetmiyor. İtalya ve Alm.-ı.nya 
!ıwt:,;ten muh:ı.re~yl' milda.hale 
ctnwsini ist<'mcmişlerdir. Ve A• 
rupa kıtası medeniyetinin um
kr.dderatını tayin edecek olan hu 
h:ırpde İsveç tarafından da.ha 

(Sonu eayfa 3 •ütun ' de) c c az.m r. yuı za- arl·Harbour açığında. bir ya- an1 Carlar kamp lara Sankırmız.thların bir akının- (Sonu sayfa 3 sutun de) 
manda Bulgarist.a.nııı Yugoolav. bruıcı lıarp gemisi görünmüş kesildi. Oyun çok heyec ı ve ln 

1 il d ·· nı· k h"""" ..... ı ""r zevkli oluyor. tngı'lizler elleri- go··nderı·lecek da giliz müdafii topu elle tut- ~-.-.~MllMll!lıııılııı..lllıı•.-ıı.-M111tıı11'-ııııııı.lllllll-..-ılııllW_,., ya e e gor ec.c .. ~.,.ı.l'IJ ,,.. - ve ş;;chir müdafaa mevzileri t On sek' ·· · d ,..,,ı · • 
dır - ne geçirdikleri bir akında Gala· u. ız pas uzenn en ~n-

Çekoslqvakya. Ahna.nyaya Sü- ne ateş açmıştır. t.Mary nısıf sahasına indiler sı- Londra, 7 (a.a..) - Bu ge- len frikik neticesiz kalıvor. Ve 
d etlcr çevresini terkettiği va· Deniz Muharebesi kı bir şütle oyunun birinci <la- cc, geceyarısını bir dakika ge- devre 2-1 İngilizlerin gfiıibiye.ti 
kit Lehistanın zapettiği bazı flonolulu, 7 <a.a.) - Roy- kıkasında takım.lan lehine ilk ~.erek Büyük Britanyanın Fın- ile sona eriyor. 
l>ölgelcrden dolayı dünkü miit- te~len Honolulu açıklann- sayıyı kaydettiler. landa'ya, M~~ ve R<r /KfNGI DElrRE 

~~biilirn.e .muğber bir ~chre gös- da bir deniz muharebesi VU· Galatasaraylılaı\ bu golden ~~~e\1:k:f ed~i ~~ İkinci devreye Galatasaraylı· 
'Cn:: ku ı aktadı sonra canlandılar. Ve İngiliz ka lar ayni kadro ile çıktılar. M:u;. İşte biltün bu vaıuaıar göz ö- bu m r. lesini sardılar. Ariften Gazan- ilan olunmuştur. Polis müdür-
nilnde tutulursa. yarın Alman- Ja1xmlar Anıe1'ika ve lngilte- fere ve Gazan.ferden Mustafaya lüğünün hrumsi bir şubesine çok heyecanlı oluyordu. 
ya. ile İDgiltere erasında vücut 1·cye harp ilan ettiler gelen topu soliç güzel bir §Utle mensup subaylar, seyyar po- Galatasaraylılar hakimiyeti 
lnılıı.cak bir barışın dogu· cenup Vaşington, 7(a.a.)- Roy- -1 t ktı D"rd" cll dakik lis memurlal'ı yardımile Fm- C'lden bırakmamak i~in bütün 
!A.vrupasmda ve Bnlkanlarda. ne ter: ~! ~a~y 0 M.:amın ay:: landa'lı Romanya'lı ve Macar gayretlorini sarf ederek lngıtiz 
kadar pürilzlü meseleleri halle Japonya Birleşik Amerika ğile berberliği t('..min etti. evlerine baskın yaparak bwı· ka.!eRiui zorladılar. Nihayet bu 
LM\uh+.,,, bir .. ntrt}dc n"ık bıraka· ve Büyük Britanyaya harp la.rı kamplara göndermek ü- .:ı:orlay:ış 12 nci dakikada Gala.· ... _ ~ ·~ . Oyun şimdi daha seri ve da- lıkl d bul 
ea9.ı nşika.rdır. Yeni bir Avru· ı ilan etmiştir. ha canlı oluyor. Her iki kale de ?.ere hazır ar a unuyor- tasaraya beraberliği temin etti. 
pa •nizamının kurqlmasım bek- (Sorıu ııyfı a ıUtun a de) • B --..:1~ lar. Mustn.fadan aldığı bir pası 
terken yeni ve müzmin bir Av· t ehlikeler geçıriyor. u ~--.ua Otta.wa., 7 <a.a.) - Kana- Gaza.ufer sıkı bir şiltle gole çe-
rupa nifakının hazırlıklan ya- ------------------------ da, Finlımda'ya, Romanyaya virdi. Stadı dolduran binlerce 
lb)dığına 6a:hit oluyoruz. ve Maca.ristana harp ilin et- halk sarıkırnnzılılan çılgınca 

Mnatteessilf anla§ıhyor ld M·ııAı p·ıyango 3 uaşında 1 

miştir. alkıaladılar. lAvrupanın bu kısmındaki kil- 1 ~ Ottawa., 7 (a.a.) - Başve- Oyuna büyük bir şevkle devam 
!;W: devletler küçtlk mc.nt\aıa.tle- --- ---•,------ kil Y. Mackeıızie King, Avus- eden Galatasaraylılar, beraber· 
ruı mücadeleleri içlnde boğul • turalyanın, Yen.izein.J:ı.nın ve llk sayısından bir dakika son-
ır.nk hatsı.'3mrlan kendilerini blr Dünkü keşidede kazanan :ıınara• cenubi Afrikanın Kanada gibi ra, tekrar hücuma geçiiler ve 
tUrlil kW"tarnmıyorlar. Devlet- I • 1• t " .. .. b" ~dı•r harp ilin edeceklerini söyle-- F'aruğun merkeze k:ı.dıı.r getir· 

( Scr.u uyfı 3 etıtun 6 de> ara 8Jt IS e U Ç UDCU Sa il:: -.;;. ~ miştlr. diği topu 13 üncü dakikada Ce-
DüsoyJn caJıld ~ALÇIN .1ıııı--...----.11111111_...1111111ı_..._.._.__....._. ....... ..._,_..._ ...... ..._~._..-............ (8on11 uyfı 1 ıOtun 4 de) (Sonu aayfa 1 alitun 1 de) 

-==ıi F 1 K R A j::=
H o r o z öldü, 

Dava bitti 
Yazan : Aka Gündüz 

H OTOZ öldü da.va bitti te-
kerlemesinin nereden 

geluiğini bilmiyorum. Fakat bu
nun bir kelimesini değiştirerek 
günün dedikodusunu anlatmak 
mümkündür: Hamlet öldü, dava 
bitti. 

Ne Hamleti Muhsin Ertuğ
rul ve arkadaşları öldürdüler, 
ne Muhsini Ezine ve ar.ka.clıış
lan yamladıla.r. ıın,rır _ 

lfanıleti, dahi Şckspir öld~ 
dij. Hem eski 41.ri.stokratlık H~, 
lete henüz gebe iken ôldUrdlL 
Ölü olarak doğ.'ll"ttu. Ilortlaık °"' 
larak da yaş:atır.a.akt.adırt ~ 
taca:ktır da.. 

Hamletin s:lhneye -konuluı 

tnrzuıcfo.n dolayı M a}ısjne hU. 
cum et.~Uamoz. Çünkh hu~kü 

(Sonu ..ııyi.ıa 2 .Ulun 7 det 



Devlet Demiryolları 
• 

ul 

Otel ücretleri 

=IFIKRAl;:a-- / 
Hornz ö'dü, d· va bitti 

(Ba.1 tara~kiı~ 
rft 1 saluıe san'ati te A • • 

a iri ıyor uymaz. HamletiHramletde'1ıi"' • 

Yazan: Muharrem Zeki KORGUf AL 

r Okuyucu-- -
Diyor ki: ~ 

Beyazıt umumi halasa 
hakk nda 

Avrupaga 
göndermeğe 

20 Talebe ---o • de gibi oynamu_ Şekspir "" 

«arar Belediye Daimi her önüne gelenu beğen~ 
1 Kırk baiamaklı bir merdlven

\l .. n aşağı indıler. Uzun ve yan 
aydınlık koridorlardan geçtiler. 
a'ekrar kırk basamaklı bir mer
alivenden aşağı indiler. Yukarı
da iken duydukları boğuk ses -
teri, ~di, yürekler parçalayıcı 
feryacllar halinde iş.itiyorlardı. 
Rehber, pek yufka ylırekli ola.
tak ki, bayılacak bale gelmişti. 
Fıtk:ı.t V t bin Mus'abın tüyleri 
bil · rl!;(:IDişti. 

ı ra.nlılt bir de:ırz<Ln 
Uc.rlı) er~k mcs'r elerle aydınla
ul:ın ~era'tı bir ı >cydana ulaş -
tı'e.r. Meydanın öbür baş·nda 
'.lağnra kapısı g·bi bir delik gö
i.lnüyor ve bu delikten dışarıya. 

kalpleri parça. parça eden za
;allı insan feryatları fışkırıyor -
:lu. Rchb..:r, parmağı ile deliği 
ıostcrerek: 

- Ben, buradan ileri geçe
'-:ıenı. 1 te işkence odasının ka -
pısa ... Git. içerid ki mlithiıı .salı
n Jcri seyret. Seni burada bekle
rim. 

Dedi. Velit bin Mus'ap, cevnp 
V'!rmeden yürüdü. Mağara ka -
plSlna benziyen delikten içeri 
gırdi. "19 kence odaal,. denilen 
yerin listü ve etrafı kapalı ko<·a 
bir meydan olduğunu görerek 
hayret etti Bural::il da meş'ale -
lede nydmlatıhyorou. 

Fakat kendisine ]>ek ı:ntvenen 
\'elit bin .Mus'ap, çok feci man
r.:ıralarla karşılaşarak fena hal
de ürkınil~ ve korkmu.~tu. Belle
rınden yukansı çıplak olan iri 
ynn adamlar, bir sürU za.V&lh 
msana işkence yapıyorlardı. Bu 
oiçarderln arasında genç ve fev
kalade gii?.el bir de kadın vardı. 

Velit bin Mus'ft.p, bun.da fer
manlll işe yaramayacağını . dü-
7tinerek kendisini kim8ellin gö • 
reruiyeceği bir ~ aldtmdl. 
G<mç ve gür.el kadına yapıla.o 
l§kence-yi, yüreği sazlamadan. 
1eyretmeğe başladı. 

Kadlm anadan doğma soymuş 
tar ve bileklerinden bir direğe 
asmışlardı. ZAvalhmn bembeyaz 
vllcudtinde yer yer eiyah çi7.gi
leP görünüyordu. Bunların 
hrba.lr izleri olduğunu ilk 
helnRta anlamamak kabil def,il
di. Kadın, utıraptan bevılmı., 
olacak ki ses sada çıkarmıyOl'~ 
ttdece sa1!amvordu. Buna mu-
1'ab;l, muhtelif işkencelerle b;ı.. 
!!"ırtılan erkeklerin feryatları ta
:rıf edilemiyecck kadar müthi!fl,i. 
lskence memurla.n, hiç aldın~ 
ctmedcu vuifelerinl yapmağa 
devam ediyorfa.rd.ı. 

Velit bin Mus'ap, merak edi
yordu. Acaba bu genç ve güzel 
!uı.dın kimdi? Ne suç işlemişti ki 
bu işkence oda.sına getirilmi~ 
vt> tahammül e<lilmez işkence -
lf>rc layık görülmüştü. Suçunur: 
!.ins obııasma ihtim:LJ verilmez. 
:ii. Çi.inkü melek kadar güze: 
bi? l.adtnd8Jl böyle çirkin bir 
ha.r~ket beklenemezdi. 

Genç ve güzol kadın, bir müd
det sonra nyıldı. En katJ yUrck
.i in.sanlan meriınmete get:irecelt 
derecede eanhiraf bir feryat 
vlikseltti. Fa.1c&t bu feryad, za
lim ~enoe memurlarının kalın 
ve ç1rlcii:ı ka.hk<!haları içinde 
'tayboldu. 
İşkence memurlan, güzel ks.

iın1, astkla.rı direkten indirdi
er. Kı~ı~~ı bir tahtanın Uzcri-ı 
ıe cırt üstu yatırdılar. Ellerini 
' ayaklarını da. tahtanın iki u-

Cul"clakl kazıklara gerdire ger • 
ı.tıre i..ccğludJ• .r; mvc1.llıyı kımıl- Bir Olmyueumuzdan alm11 oldD-
dayamas bir hale getirdiler. twnuz mektupta deniliyor k1: 

Ka".l.'ll, artık feryat etmiyor; Beyazıtta Alaıaray u-amvay <N--
!a.kat en zorlu fcryaddan da.ha. 1 rak yerinde mevcut olan umumi 
feci iniltilerle çektiği müthiş 

1 
ı.aı.A yıktırıldı. Fakat bunun yeri-

ıztırabı if~e ediy\Jrdn. I ne bir ~ benfi.ı. ;,apıbmdı. 
lçkence memurlan, ortaya, Bu yüzden civar lalkı fevkal&-

karar verdi 
1 

Müsabaka imtihanları ayın 14 ünde 
Ankarada yapılacak -içınde m -çe koru bulunan man- de wrluk çekmektedir. Nitıa:re 

t:.al gibi bir kap getirdiler. Ate- 111ilbrem bir ihtıyac:a fiddetlıl ııı. Deml:ryodarmm lcıia lh._ ppmak ft demiryo1a işletme 
ı;ıin içine iki tane mil soktular. 9l!tUrm ba noksanın bir ln ~ adiherutisi yetiştirmek IDaltwdiyle hüldim&tfıııD Avrupa)"& 20 
Mıllcri iyice Jnzdırdıktan sonra. tesnıni hususunda sayın oJAkadar- tılılebe gönderilmesbııe lr:arar 111!11"1Jdşti:r. Bu !O gmeİll 10 bnıMI 
çıkard.l r. h .. ldııun göz1 z ine l:ınn dikkat nazarını çckınenizi lise, fen, kollcj ıneızunJan a.rasında yapılacak bir imtihanla 8&-

yanaştlraM!k o vaziy tt.-c tuttu- dilerim. çilece!~tir. İmtilııında muvaffak ola.ıı geu')!er Avrupa.ya l iik • 
Iaı·. ·tçlcı · don b.risi tehdide baş ..... !!jt)k miihcmdls nıetctepterine gooderilooc.kt.ir. 
ladı: r '\ Diğer ou talebe de San'at 1 __ ..._~-------= :~~:~=~un nerede? Y UR T TA ~~b~111!n1~~ ~~~~~e;ı:p~ 1 8 e y n e I m i 1 e I 
~ - .söylcmezsc:_n bu milleri SABAH :::at~~~f~~i~~~;e ~v;: Carrah'ar Koll:ıı·ı· 

go&lerme sokacagız. pa teknik muhenclis mektcpl~ u ' fi 
- Elini7.den geleni geri bırak ne gönderilecektir_. Bu talebe -

111&yın ! ler lkendi a.rzulariyle ınalQne ve 
- ôrnrUnUn sonuna kadar Şac:ılacak şey elektrik kısımbrında. Wısil • Şehrimizde yeni 

kör kalırsın! ~ deceklerdir. 'l'd.liplecin ya.ban- bı·r •uL- kuruyor 
_ Cl dilden birini bilmeleri şartbr. "S UC:: 

- ArUk yaşemıyacağım ki J.Iüsahaka imtl:han>arı ayın H- 1935 de merkezi Cenevrede 
kör kaıacağ1mdan korkayım. Kuduz manda ünde Ankarada 0ev1et Demir- bulunmak Ü7.ere dUnya cerrah-

- Fakat biz seni öldürmeye • yolları merkezinde yapılacaktır. lanm bir ara.ya toplayan bey -
ceğiz; da.ma işkence içinde ya- etleri halka Kazananlar derhal bıa.reket ede-- nelınilel Cen-ahlar Kolleji Jru-
~tacağız. t J ceklerdir. rulmuştu. Bugünkü vaziyet do-

- Allah halime acır da canı- sa 1 mlf ayısiyle bu uınunti merkez Şi-
mı alır elbet.. Kandıra (Hususi) - Deli :ea.. DarÜtHı~af aka mü- kagoya nakledilmiştir. 

- Memelerini keseceğiz! sanlı köyün.de kuduz bir köpe - ._._ • Şehrimizde bu ilmi kurum.un ilk 
- Keı:;.in!... ğin ısırdığı 15 kadar manda ve sameresı bu a L.~am olarak bir şubesinin açılması.na 
- Tırnaklannı sökeceğiz! ..._. hükfunetimizoo müsaade edilmiş 
- Sökün! sığır,. farkına varılmıya.ra.k k&- veriliyor tir. Türkiyede faaliyete geçe-
- Vücudüntin her t3.rafına silmiş ve elleri satılmıştır. BilA- D .. f k '-"-- _....._ cek ... ~ işi ile eski ~ı... ..... ...,.;nl 

h bu h 
__ 

1 
___ ..... , • • aruşşa a ayı ıuaa-. ~ 9"'......, ~ ........... ... 

kızb'lll yağ damlatacağız' are ayv~1.11 oı;wenııı Yfr Tttrk Okutma. kurumunun ıwıu. opera.tör Emin Erkul başta ol-
- Daınlatın ! dikleri anlaşılan 30 kişi, kudu:s ladığı büyük müsamere bu u,. mak üzere bir heyet teşkil olun-
- Likin ya.vuklun olacak tedavisi görmek üzere hııataııı. şam Çenberlita.ş Sinen1aS1D.da maktwlır. Yakında. Etibba 0-

haydudun nerede saklı oldugunu neye ka.ldırılrnıştır. · verilecektir. Evvelce de bildir- dasında ilk tıımumi toplantı yıa.-
söylersaı sa.rayın en güzel ka- diğimiz veçhile müsamereye kıJ yapılacaktır. Bu kurum bir 'kU-
duıı olacaksın; mücevherlere ~ metli ses san'atki.nmız Safiye_ tüphane ile bir müze kurmak ve 
garkedileceksin! /zmı·rde kemant Necati Tokyay, piyaıWıt bir ~ecmua neşretmek g&yesin 

- İstemiyorum Şefik, kanuni Ahmet, Konsel'- dedır. 
- İnad etme, güzel kadın! --o- v.atuar icra heyeti azasuıdu. r----------............ 
1 _ı. Allah bel&ruzı v~ll: Eyyfibi Ali Riza, Kanuni MI- • ' 

. ~ence memw·la.rı, _!'>ır~ırle - Halkapınar batak- nir, ha.nende Mecit, besteklr Sa 1 ki Tren 
nne bakı§tılar. Kaş. goz i.faret- eli ile değerli halk sa.n'atkirımıa 
erfie koml§up anlaştılar ve kadı- lığı kurutuluyor o j 
nı o vaziyette bırakarak diğer Naşit zcan ve arkadaşları f&b-
zavallılara işkence yapm.ağa İzmir, (Yeni Sabah) - Uzun sen iştirak etmektedirler. Kurum 

1 
çarpıştı 

gittiler. zaımuıda.n ıberi şehir h11lk10ın müı:1:amerenin tam bir mnkem-ı 
Velit. bin Mus'ap, kan ter için ve eivanndaıki köylülerin sağb- mcliyet içinde verilmesi h~ Makinist ve tren me· 

de .kalmı.ttı. Bütün tehditleri ku- ğmı tehdit eden Halkapınar ba- lıldarını bitirmiş, biltil.n tedbJr. 
lak arkası eden genç ve güzel takhğınm kurutuhnnsı için ~ lerı almıştır. murlart arasında kayıp 
kadmlD. cesaretine de hayran ol- rar alınını~1:ır. KömOrden zehirlendi ve yaralılar var 
mUllu. Şimdi kendi kendine dil- 700.000 metre karelik 1>lr ~ Küçükayasofyada Mecinee Kayseri (Hususi) - Evvel-
şünilyordu: Bu iradının bir ni - hayı kaplamakta. olan ba.takhğm sokağında 12 numarada otu.nn ki gece yarısından sonra bura-
şan}l8l var... Nişanlısı büyük w..~· 1::.1. 1 b ~n lannd M lüd ~.J~~ dan hareket eden bir nıarşan-
bir suç iı,Jemi,. .. ŞiddeUe aran - J::M.J.m.._. moom.e esi ittilcteırı ~ yaş a ev e vua.ıtlD - diz treni ŞafaJdı istasyonuna 
makta, fakat buluna.mamakta- sonra kurutulmasına ve toşçiri- da yaktığı taşköı:nüründen _. y.aıkın bir yerde, Şa.faklı ist:as
dır ... Nihayet herifi bulabilmek ne başlanacaktır. ~lenmiş ve Haseki haetah.ane- yanundıuı hareket eden ve 

ame kaldmlml§tır. · d il ı 
için kadını i.şkeuce ile aöyletm~ Adanada kağıt oyunu . Kayseri istilrametın e er e-
yi dWJü.nüyorla.r. Fakat kadın, yasak Bır yangm başlangıcı mekte olan başka bir marşaıı-
hayatını feci bir şekilde • Dilıı gece saat 18.30 da Tak- dizle çarpışmıştır. Çarpışma. 
feda etmeğe razı oluyor da ya- ~~ana. (Husı:sı~ - Be1edi?9 simde .EJlmadağı caddesinde 109 neticesinde iki trenin lokoı.rno-
vuklu.sunu ele vermeğe rv..ı ol- encunu:zıı. şehrunıs kahve~ numaralı evde, ma.agaldan aıç. ıt.if1eri ve ilk vagonlan ha.rap 
muyor. Bu, her !edaldi.r kadın- de kAğıt oyunwı .. u meneden bir rayan kıvılcunmr ytizn-..:ı- olmu.ştur. Makinist ve tren 
dan beklenemiyecek kadar yük- karar almıştır 'Ya.sak yılbaşın ~ menıurlan arasında kayıp ve 
sek bir fedakarlıktır. Bu derece · · · ' •· · yangın çıkmıştır. Ateş yetieesı · a.ralılar vardır. 

dan iti~ ta.tblk mev.kiine P- itfaiye tarafından söndürülmU. W.-ıiiıiiilii-....-iiıııloıiı.-..-----• 
fedaklr bir kadını dkurtarmak, recektir. tür . Kemal babanm cenazesi 
insani biı:- vazifedir. 

veıeıt bin Mus'ap, çok iyi dü- Bir kamyon kazası Basm birliğinde toplanb kaldırıldı 
~ünm4lş ve karannı vermişti. Edime - şoför Mustafamn ida Türk Basın Birliği Merlt.es '.Milli temsillerimlıxien ortn o-
Ne pahasına olursa. olsun, kadını resindeki 45 numaralı kamyon Heyeti Reisi Falllı Rıfkı Atay yunun son aktörü (Kemal Ba.
kurt:a:raca.k.tı. Farkedilmeyen bir Çorluya 20 kilometre mesafede bugün şehrimize gelecektir. Çaı- ba) yı da kaybettik.. Kcn.:Ii~i 
golgc gibi dışarı çıktı. Kendisini devrilmiştir. Kaza zararsız geç- şa.mba: gilnU Birliğin İstanbul son senelerde hastaydı Vt! 7211 

bekliyen rehbere: mıştir. Çorlu adliyesi tahkikata Merkezinde bir toplıalltı yapıJ. yaşında idi. Cenazesi, roUte'~ 
- İçeride gördilğUm sahneler el koymuştur. oa.ktır. zi bir §ekilde kaldırılmıştır. 

EncOMeni tarafmdan çalışan bir dalkavuk eser 0 

meJdana getirmedi. H~ 
tasdik olundu devrindeki cemiyetin bir çJ1fff' 

Belediye Daimi EncUmenf sindeki içtimai ve ruhi dal~ 
malzeme pahalılığını nazarı iti - n gösteınıek iç1n ebodil~ 
ban. alarak otel ücretlerinin Tenkidlerinden ötürü ~ 
bir miktar arttırılmasına karar ve vkadaşlanna da hUcunı ,JJ 
vermiştir. Buna göre fiyatı 75 lemez. Bir sahne veya. müzik• 
kunış olan ya.ta.k.lara. 40, 150 .. ~~;:. . be~ k il" 
kunı§a kadar lan yatakl 30 eermı ·ucoenıp genmeme 
300 k:urw}a :ada.r olan~: ti38.S ist.emez. O, salonu dıwld~ 
lara 30, 300 kuruştan vukan halkın· hakkıdır. Anlamaz 
olan yata!.hra da yiizde 10 beğenmez, iuatolsmı diyeb' dl 
zam yapılmıştır. mez, ru:ılar da beğenmez. 
vermişi ir. İhtisas, işin teJ·nik tarafı~ 

__ _,.~ dayanıııca liı.zundır. Bu da ~ 

E ir kadın ha· b'lrun 'kafasını a,...<rrıtımakla. ol
maz, mütehassıslar arasında dit' 

mamda öldü nşmadan, tlö~meden, sö\IÜ.t' 

Sa.rıyerde oturan 60 yaşların- meden yapılır. Zavallı !<oylilo
da Hrıvva isminde ihtiyar bir nün pekmez tulumlarım del~ 
kadın Sarı.yer hamamına git -
miştir. Bir kaı;: saat bc>.mamda meğe ne lüzum var? 
.kalan Havvaya birdenbire fena.. Fıkra her zaman için taptıdl 
lık gelmiş ve bayılmıştır. Hav- dir: iki .arkadaş 'kendilerine "Jf' 
vaya her ne kadar ayıltmak iç:hı ni bir iş bulmağa. gidiyorlarnııf. 
la?.un gelen tedavi yapılmışsa da Dağ tepe yürlimüşler. Bü)rilİ 
bir ımüddet sonra ölmüştilr. Ce- ibir çayıra. varmışlar: 
sc<li muayene eden belediye _ Deıin derin ne düşüııilyol" 
doktoru kadının def nine rnhsat 

Cam kıran sarhoş 
Ş:::hremininde kunduracılık 

yapan Necmi Aytu isminde biri 
cfün sı:bah ayni semtteki mey
aıanelerden birine giderek içme
ğe başlamıştır. 

A!kşama kadar durmadan 
içen Necmi nihayet körkiitüJc, 
bir vMiyetıte meyhaneden çı
brak Marinin Jokaııtasuıa. git
miştir. 

·Fa.kat Mari, Necmiden alaca
ğını ·isteuriştir. Bıma mütiıiş 
surette kıza.n anlı sarhoş kllf -
retmeğe başlamıs ve eline geçir
diği sandalye ile lok.antıarun cam 
!arım kırmıştır. 

Yetişen polis tarafından ya
kalanan Necmi adliyeye tesü.m 
edilmiştir. 

DUn cürmüme~hut suçlarına 
bakan Sultanahmet 1 inci sulh 
ce?.a mahkt.•mesince Necmi sar
hoşluktan 5 gün hapse mahküm 
olmuştur. 

Kaynar suya düşen 
çocuk 

Kıası:m.paşada Nohut soka -
ğında 4 numn.rada oturan 51 
yaşında Petra, odada aynarken 
kaynar su tenceresine diişmüş. 
tiir. 

Muhtelif yerlerinden yanan 
Petra Şişli Çocuk hastanesine 
kaldınlmıştır. 

" Kurtuluş,, geldi 
Yunanistaına üçüncU parti 

yiyecek maddeleri göti.iren Kur-
lul~'j va.pw·u dönmüştür. Şehri
mizdeki Yunanlı vatandaşlar -
dan t.opia:na.n gıda maddelerini 
göti~l"mek üıere bir haftaya ka
dar tekrar Yunanista.na ha.re -
ket ede<>ektir . 

san! 
- Birkaç sürü d:tvanm ol-

saydı diye düşünüyorum. 
--0 kadar davayı nideceksln! 
- Şu çaıyırlarda. otlatıp zen-

gin olurdwn .. 

Bu sefor öteki düşünm
v&rmış .. 

- Ya ~en ne düşüniiyorsun! 
- Bir kaç yüz kurdum olsa.1 

dı diye dü.5ü.nüyorınn. 
- Bu kadar kurdu ne .,... 

pacaksıu? 
- Senin da.var sürülerini 

saldırırdım! . 
Ravga burada kopmul}. A· 

ığııx1.an başla.yar L k yumrujl 
binmiş. O kadar ki bi?:i yolUJI 
bir tarafına, öbürü öte t.ara.fl-
na serile kaJnııslar. 

O sıra.da ~ine iki tulnnt 
pekmez yükleyip pazara git-
melNe olan bfr saf köylü b~ 
rı gönnili' .. Hallerini sormuş .. 
Onlar da. olanı biteni inleye puf· 
laya anlatmışlar. Köylil uzun, 
uzun güliimsedikten sonra b~ 
lin<le bıçağını çıkarmış. Bir •bı
çak bu tuluma, bir ·bıçaık o tu
luma dahetmiş. Poknıezler §&" 

nl şurul a.kınağa başlarken. 
köylü demiş ki: 

-Eğer ikinizde de şımcacı.k 
akıl varsa, tka.nım şu pekme.~ p 
'bi a-ksm !.. 

Benim de bu fıkranu bir pek
mez tulumcuğuna. beru:ctebilir
siıu. 

Bir adam kamyGn 
altında kaldı 

Kwnkapıda Kadu•gft. Liman 
caddes!nde 42 nınnaı ada otu -
ran Stefan dün ak,,.~m s.:.ai 
17 ,30 da Çarşıkapıda tı-cı.mv.:ııy 

çok hoşuma gitti. Onlan kana ---------------------------------------------------
kana seyretmek istiyorum. Sen 

caddesinden geçerken şoför fü
fa.tın idaresindeki kamyonun al 
tında ks.!.ıruş ve yaralanmı91:.lr 
Suçlu şoför ya.kaları.mıştır. 

artık gidebilirsin! 
Dedi. Rehber, hakikt maksa

dını bilmediği için, veı:ctin taş 
yüre-kliliğine hayret etti. Bir şey 
söylemeden başını alıp gitti. 

(Ark111 vat) 

Dünkü Kupa Mac/arı 
' Vali geliyor 

bahçe stadında ~ev~ edildi. üsabakalarda Galata gençler birliği Dün bisiklet tesvik 

- Arka arkaya 22 ev 
soyan kadrn · 

• 

Kupa. maçlanna diln Fen~ ~ 1 .Ha.c 2-4 Altıntuğuıı lehine bitti. 

Maçla.nn ehemmıyetsiz ohı.şu •• • • l 1 'S 
stada. az bir seyi~ci ~op1am•~ Suleymanıyeyı, Vefa Kurtu uşu, s· yarı.şı da yapıldı 
Ka~laşmal~! neti~ın~ Gala.- tanbulspo1" Topkapıyı Altuntuğ da 1 Sarıyer Hnlkevi tarafmdan 

\ ta gençler, Süleymanıyeyı, Vefa t tertip edilen 40 kilometrelik bi-
Kurtuluşu, 1staiıbulspor To~ka- l 1aksimi mağlup ettiler :;iıdet teşvik yarı<;ı dün Kcftıi 
pıyı, Altıntuğ Taksimi mağlup • köy ile Mecidiyeköy aı-nsınd.a 
ettiler. yapılmıstır. Mü<!::ıbalra n~ticcs·n 

f'ıeçen hafta içinde .Ankara •a 
giden İ.!:lanbul Va!i ve l3,.1e
diyP Reli Doktor J.,fıtfi für
d34 ;a bugün ~hrimize dönm~ 
muhlemudir . 

Yeni Sabah 
Gui.<Ua gençler~- Süleymaniye 0.1 seyinin geriye doğru yuvarl.m. hızlanır g;bi olan Topkapılılnrı de Hil&l kulübünden Alaaddin 

1 
Günün ilk karşılaşması sn- ği topu Muhteşem ikinci defa Sa.b:ı!ıattinin ve Sadunun ayak- l.04.41 tYeni il:ltanbul rekoruı 

Battaniyesini çaldığı a:Jam için şunlara söyledi : leyma.n.iye ile Gala.ta gençler a- rakip kaleye soktu .. Birinci .dHI- ıarile iki sayı kazandılar. j b_irin~i~ ~nyer Halkevinden ~ 
------- rasında yapıldı. Oyuna çok hı> re 0-2 Vefanın lehine bıttl Bu goller sarısiya.hlı ıorvetlc~ ~.n·_ı 1 ~!-llcı, .Topk_apıdan KaJrı 

AE.ONE BED=:LI 
TUM<lya Et'nabt 

" 1 b 1ı başlıyan siyah beya.zlılar ra-ı 1Jdnci doı..renin hemen ilk da.- ri hızlanmlı. Topka.pı kalcsuıa 11çuncu ge1mışl~rd r. 
Bana evve ce beraber yaııya m, kip kaleyi ilk anıaroa sıkı b1r k.Jkaıarmda ıturtu1uş kalesine bütün kuvvetıerile yukıendiıcr. Sinahi OcaRında 

8ENELıK 

ti AYLIK 
3 AYl IK 
i AYLIK 

--14011 Kr+. Uı::O Krı. 
750 • l4~0 • 
400 it &00 • 
t50 • ldb • 

demi~ti kabul etmedim timdi 

1 
çember içine almağa muvaffak inen yeşilbeyazlılar Mustafaıwı Fıkrct altıncı, biraz sonra da H . . 

._ t • • • ' oldularsa da santrforlarının be- savurduıfu topla üçüncü golleri- Kadir yedinci 1stanbulspor gol- .er ayuı _ilk ~um3:r~ı. akş~-
utanmadan ıftıra edıyor ce;.ıksizliğindcn birkaç sayıdan ne kavuştular. 1 · . tıı 0yun nl rı- mı laı>~Inıakta o.an_buııc~lik mq-

1
---... T-A-------1 

" blr mahrum kaldılar. Birinci devre Bu sayıdan sonra Vefalılar .... e:-mıdoyıaupSadaru.n uza.kuntan~"vtaır- ı;ab.~kaıa:1n:.ı. Sıpuhı oc:n.~ı k.ap_a· K V 1 M 
Jandarmıılann refakatinde cünnü larmda 1"'2.sıımn evine girmiı, Silleymaniyenin üstünlüğü ilr işi gevşettiler Bundan istifade d - g takı..... lı maneJmde devam edılnu tu·. Kasım 31 GÜN 342 AY 

1 mcrhut rnnhkcmeslne c t:rlldi. 35 b<ılt,ınlyc çalmış, evden çıkarken dl- geçerken O-O beraberlikle bitti. eden Kurtuluş. takımı yeşilbeyu ugu
1 

topl9:. Topkkardıapı u mın3-17 ı~a:ıi. ıı:tı~ma m~b~alarına ~ 
va§~anndn gllzelce, oldukça temiz ğer bir odnda pansiyon bulurum 1b- İkinci devrede Süleyma..'lJyeU- kalevi sık sık yokla.mağa koyul- sayı arını uçe çı . · ~a:; bı 11.;ı ışbı:ak ~t:n1i?tir: Falih 8 
gi.)'lluni§ bir kadındı. Fakat şirret, rahmdn de bir clbi5eslııi aşll'mayı leıin yorulduklan gö-ze çarpıyor du. Birbirini takip eden akıniar- L.tınbulııporun lehıne hı.ti. ~Efe ~zı)_ ı~e b_ır~ncı, Kemal (Do 1360 1351 
=:ı=~0:!1U::~t::~~ ~11:~~::;;1 çalınan tbrnlıim du. Canlı hamlelerle siyah b&- dan birinde Rainin ayağile ye- ~ı.tın~ 4· Taksim ~- . ~a~l ~le 1~-~~· .~afer <Bomba- ZİLKADE L Kanun İk.Teşr 
1i haı..·-ndan an'ft~1-ordu. Nlha- de çağınldı. bir gece kahveye gitti- vaz kaleyi sık sık yoklıyan G-.. gane sa.yılannı yapblar. Ml4 Bırıncı devrede zayıf nı.kıplerı 1 ..: ) ~le .~cımcu 1 olınuşlardı_r. ........ ._ ..... ~ · . stiinlil;;.n -L • • • •1 b' . T-'- . k da 1• b' .. .vrC!"Ul musahaka.ıarının l:;uyuk 19 25 
yet ~irretll!inl göstermekte gecik - tini dön~te ev kapısını nı;;ık buldu- lata gençlıter il 6 ... ele ..- 1-3 Vefanın ga.lıbıyeti 1 e itti. usun arşısın esasu ır us- kısmında Bayan Zina bhiuci 1 1941 
mcdi. Korldordn ertafıru çevircnlo- tunu ve elbisesinin çalınmış oldu- makta gUçlük çekmedJer. A%'- lstanbıiktpor 7- Topka'P' ~- tünlük ~.e m~vaffa~ o?ı:n ı rı ıwı mı ik..!..ıd, Kemal Ü •ün~ 
re nı;tı nfzını, yumdu ı&mııil- M... tunu sonradan anladığım söyledi. ka arkaya k~dl~lan. sayılar- Maçın her iki devresi de fa- Altıntuglular Cemıı ve Şc;~ın cü oldular. ç P A Z .\ R T E S f 
ıaklılnnn hepsini rezil etti. Sıra battanl7-1 çalınnn 85 lık lh- la maÇ'I 0-3 galıp bıtirdile.r. t&nbulsporluların Ustünlliğü al- yaytık~ ~yıl~rla J:ıa!~:yroı J ürük dresaj miis:ılıakasmrl:ı da 

Mahkeme salonuna pür hiddet· il· tıyaro ı:clmlşil. Bu zavallı da gördü- v ~fa ~- lfortu1.ı~ 1 • tında geçti. Sansiyahlı_lar oyu- O-~ gahp bıtırdiler. İk1!1cı d_ev- Bayan Dr. Frank birin~. Gcorg 
ren suçlu kadına b~ldm. hakkında- illmi, bildiğini ıınlnttı. Suçlu Hav- Oyun her iki taklmın ks.rt1 - nu.ı ilk dakikalarında İsmet ve reye çok ~ başlı~an Tak:ınn~ ikinci, Bayan Hizo UçUnc:ü gcl-
kl zaptı okudu.. ne diyeceği.nl sordu. va hemen itiraz etti: lıklı ve miisavi alanlarile geçer- K:ı.dirin yapb.klan gollerle 0-2 liler Altıntug kalesıne tehlikeh miştir. 
~c;lı.ı. &l;ıt, Knsım~şa ve Ha..Ut: ;:-~ıı:~ıe idbuJsundia ~~Jlah..> keu Hüseyin Ferittcn aldığı pa- v~ziyete giı;:Iilcr. _Bun.lan fiçtln· ~lar yapmağ~ ko~l~ula:.. 9n Beyog .. lu Halkevinde 
Feneıinde arlıca arka;yn 2" "' ~ ..... ..,.,,. ... fr<':T .:....... __ ,_ • •• • derek cu sayı tak1p etti. Bıra.z sonra nik, ferdi gayret.ile sokUp gotiır-
:ran meşhur hıkruı Hnn di. .._Bu moruiun bende !PU var ~ ö&AJ bır ş~te t.ahvil e ye- da Kadir MükeITemd~ aldığı düğü topları arka arkaya Altın- mı kavemet kocştısu 

f~A'ldıi'ı.ln suııll karşısınd : dır. Evl.ıne çok geldi. gJW. Beraber çil beyazın ilk sayısını yaptı. Ba pasla topu dördüncl1 defa Top- tuğ kalesine ı:ıokarak takımını Beyoğlu H lkevi tarafındnn 
•·- Ne diyeyir.ı bu ~e. d~· l.s- 7<ısamayı teklif etti. Kabul etme- golle hızlanan Kurtuluşlular ra- kapı a~la.n."la taktı. Birinci de9- berabere \"aziyete çık.ardı. Bu tertip edilen 300~ metrelik mu-

t::ın\Juld ne ad r snklı metti ı hır- dım tabll.B:uuı maval oku;y k de- kip ~~ye bir müddc.~ t.:lılikeH re 0-4 İstanbulsponm lehine bit- sayılarla hızlarını arttıran Al- kJYemet ko ·usu dtin Şiı:dide yu-
rnı1!t. roy cuı~ varsa hcpsml tu ya ... Kızgındır. l!tl:a c:diyor." olabildılerse de blr türlu ~ ti. tı:ıtuğlular Taksim kalel"·ne iyi- r Mı. 70 n.usabılun işt rak etti-
bam T.!klc . Biltwı bu lsnadla- Hiddetini Y edl, avukat tuta- J!jel"}iı1fe ulnı:m.madılar. Sağdan İkinci d"'\Te başlar ba.«Jlamas oe yerleştiler. Şeref ve l{amilinl fi yarış neticesi!.dC Raif (11 P.J 
:r! reddedenm.' ~ını &öyled M •h .. " başka i- ieo'lf edm bir Vefa akım Kur- Bekir sıkı bir şüUe beşinci san- ayu.klarile gol adetlerini dördo 10 23.3 de b"rinci, Ad."llUl ikiııci, 1 

H • 1 d"!a Cibalidc 85 ;ı. - !finc kaldı. t . •ş im.lesini kanştı.rıvcrdi. HU siyah golünü yııptı. Bu sayı n. çıka.rmağa muvaffak oldular. Sim-.n Qc::üncü geldL 
~ .... 

Güneı öğle 

2.31 7.25 
7.12 12.<JS 
Akşam Yat11 

12.00 1.38 
JC..40 18.19 

IKlntll 

9.4~ Eunr 

14. lf Vaaatl 

imsak 

12.4E Ezarıf 

==== -=========:.ı 
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D"n Ankara ..,ergi Evinde yapılan 
keş.dede kazanan numaralaı·ı 

bildiriyoruz: 
ı.nm Piyangonun 8 lnci tertip 27454, 64786. 15~ 67915, lle 

lllnınm 2 nci çekilişi dün Ank&- nihayetlenen bütün biletler. 
tl seı"gi evinde ynpılmı§tır. Milll 5~0 Lmı ~~~nl.ar 
l iyangonun 3 cU ya.'ına girmo-1 5~. 5325, ve D!54 ıle nıhayet-
1( münasebetile bu çekilişten ev lonm bütün biletler. 
'-1 mcrnsim yapılmış çekilİJ , 100 1.Ara ~(am~nlaT 
~ahı.n sesli olarak filine a- 228 ve 787 ile nıhayetlwen 
~nuştır. ( bütün biletler. 

:Bu çekilişte ikramiye kazanan 50 Lim Ka::aoonlar 
Aııtnaralan aaa.ğıda bildiriyo - '88, 775 ve 740 ile ruhayetle-
"'1.. nen bütUn biletler. 

ac:J)OO .,. ı :v ___, lD Linı Kazana1ıU:ır 
~ """S:,~03l,__ _,s 21 ile n.Uı.ayetlencn bütlhı bl-

1" 0,.. . ı leUc.ır. 
J 1 ı·O Liro Kazanan ar OÇEll 1./m J{a;xı a ılar 
Jw 5G, 6". 1 ıv, -' .J~J5 2 c o ıle nılıay Uem . .ıı buthn 

000 L ra ı ... ~.ı.m !ar lıil 'er. 
tı91 1, 05'14. ltJ47Go, 212662, Iı n ~ı PlYA 'f!QSU 

ı. -O 1 ~ ( K\FA'l'J,AI I 
•• OvO Lira K.cı.:x.ı.narı.!a1' Yılbnsı • y.mgo. u mukM< ti~-

(ı üıO, lü,ll>, ~2ô4. 114.71. rı şu nur: Bir tan· :> ız bio. 
~~,, 821\>4, 8Go.ı6<.o, 11:.·4s, li!"lı.: b~r t n_ altmı.s b !ıra, ık.il 
t .. 21, 6ıJ05. ile nihayctlcucn ta.,c kırkaı bın hrn, ı' ı ta..1 .. o-
tııt n biletler. i tu .. b n l ra. iki ta yırmi lı • 

JtJOO Lira Ka:-ananlar şer bi !.ra.. bo.s UI•c o ıar bin 
9u .. 40150, l , 9b151, lir i, ta.ı e heseı· bın lir.ı., yüz 

lo211, 61:!01, SSHH, ..> t){)2, tan t • i l) t b se-"' yüı. lira dillt 
L i, 32J~O. {MU ... cl, 88 ı 38, ;> ı . " b n hra, bin tane be· 
'2ıw, 11882, 16Jll2, 95855. şu yiı~ lira! 

n n 

Uza Şark'a harp 
basladı 

(B~ tamjı 1 inci 30y/ada) 
Tokyodan buraya gelen 

bir mesajn göre, Japon im
para.torluğu umumi .kararga· 
hı Japonyanın bu sa.balı fe
cir vaktinden itibaren batı 
Pa.sifik'de Birleşik Amerilta 
ve Büyük Brita.nya ile harp 
halinde olduj;"Uilu i.UUı etmiş
tir. 
AmcrU:an 1:uvvetıcri ~fcrber 

ediliyor 
Va.sington, 7 (a.a.} -

Royter: 
R.Pis Roosevelt, Birleşik

Amerik ı mürl· asım istih
da. en ve r.ıalııye i ıf a e
d 1.aıiyen talimatın tatbiki 
içı kc: -:ı. VP denir. mı hare
be knvvdlerine omir ver
mi!1tir. 

,r::.c /cr'lJcrlik 
Vn~lııgton, 7 (a..a.) 

Royt r: 
Ha,.b'ye nezareti, bUtlln 

aekeri mernı•r v~ mi·stahdem
l0rin s f F-''°t'"r edilmeleri em
rini venmştir. 

Da hu ue /.fo11.i7"1 ü,s'lcrifcş 
taa.rruz 

va~!ngton, 7 {a.a.) -
P..ovter: 

Reis R<Y>Sf'velt. Dnhu bU-• m a ç ıiik ar1asındnlti btitiin kara 
\'e d!'T!i:r. iislC""'ine ayn avn 

(llaştarufı l i ı<'i S'\Vfr. l ) dikkati cclboder. 'ankırmızıb-ı t·•<ı.rt"t·?ln.r vantlmlR olduğu-

... 
mu 

Ail, il ı İng.liz müdaiiıni '00''"- ıar ne C.3 \'C encıj ı n . oyun;.1n n· d" tt-vid eylemi$tir. 
"" 'll"" 'ııri hava butrruzunnn 

tek 4g1nr& taktı. de' u.ı."11 edeceği bır bJçu.k saate }.fpr,;1a'ocıJri knra ve dt>nis 
27 ncı dakfüacla Gata aray- g . :arlad hır. H tta gıttı ce ;;.,ı,,,;...n yapıldığı bildiril • 

lla.r ~ bır akııı \dptılar. I c Wı bır t lJ>O tutaı ~ nru;ıJ mf"ktedir. 
l'op' ' • e geldi, li€ni11 C....a- b '* :lnı"Sa öyle bltird.Jer ve R ı rnes"'le hıtk ·mda P.'3.~ 

Lfcrc nefis bir pas hrdı. Bu pc..c tabu olarak bu ıht.ıy .. tlı o- tN>ilf"re va:n•lan ltısa df"Jıcla.-

YENi 

LİBY A'DA 
(Ba., tarafı 1 inci B<rYfada) 

yeni bir muharebL.ye girişilmi3-
tl. 
Tobnıkun oonup doğusunda., 

İngiliz kuvvetleri hiçbir muka· 
ve.met görmeksizin Elduda'nın 
kilometrelerce oonubuna girmiş 
lerdir. Bu nıüfrcreler. 15 düş
man otomobilile iki sahra topu
nu, Uç .Alınan tayyare kal'Şl 
koyma topunu zaptetmişler \'C 
25 Alman askeri esir ıı.lmışlar
dır. 

Biraz daha. doğuda Sidi-Re • 
zcgh bölğesinde, temizleme iş
lerile- meşgul cenup .Afrikalı kuv
vetler, birçok in.şe mnddelerile 
iJ-i düşman ı ctrol deposu clo 
gcdrmi('iler, insun ve na.kil vası
tası itibarile biı çok zayiat ver
dirildiği bildiıilmiştir. 

Ela.dem bölgesinde. hava lmv 
vctlerimizin taarruzları bilhas
sa mües ir olrnwıtur. 

Ahn:m TeJ>liği 
Berlin, 7 Ca.a.} - Alınan teb

Jiı_~ndnn: 
Afrika şimalinde, muharebe

ler devam cdivor. Sirenaik sahi
!i ynkininde bir Alman rlcıniza.1-
tı geIJtfsi, Tobruk i~PSini temin 
eden bir dUsma.n kafilesine ta
a,.nız etmiştir. Bir muhrible. 
bir Petrol gen.isine V" bir deniz 
nal· iv<'Sine isabetler olmuştur. 

Dil..cun11.n TA.VVa.re kar.u koy
ma ateşlle. dii<mJan gemi'erlnin 
b. .. ttılcln:rmı görmek mümkün 
olmamısbr. 

Alman J!t'Ce sava.q tayva.rele
rl Malta ad8.8lnda bfr dfimıan 
hamt mPvdnına t.naıTttz etmiş -
lerrlir. Hsn~arlarla Jm~lal:o.:ra i
B.'lbetler olduğu görülmüştür. 

~Uıw istifade etlen Gazruıfer, J iJUlanmn ccmcr~ haklı bir n>~vn ... u.· rı'İ~ Ro()S(>V'clt'in 
U. b · ·t.ı ., ı g~ 1 ·,; '- :tle e cttıler fazJa t~efat vardıı-. Ordu men-vvet ı ır t'-t e liı...ı~cı - ~ J • ldlt;hi n F.nrlv okumwıtıır. 

>'ı.n 4 wıcü golunlı a u lnı; ızlcı ,Ankurad:ı. ya:ptıkL-v ... ,t-_1~ .J-~ -.J~L- supla.rı Honolulu Mlğesinde iki 
d d · ıo·w~'""'~ '~v--"'"' ~ IV"'7ı Jn.pon taUVG-Qinin dlbürü}dü-(\Jl!at:asarnybla.r bu golden n dört maçtan uçwı c amın V:ı..şinbrlon, 7 (a.a..) - Roy ,J_...., ~ 

~nrn biraz ~vacr g bı oldular. ikinci devreden sonra ıaçıhyor ve r: ğttntt söylemi. lerdlr. 
~ 2.ler sık sık Gala.truoaray oyunun niluı.yetl~~ doğru n- Taarnn deklarasyonu Be- Hicldıen-Ficld de tam isabet,,. 
la~!!ni tehdit etmiyc başladı- cı .. :.kıllı ~ı~yeti el~ alıyor- yaz"araydıt gazetecilel1c oku· le 350 ki."}i öldi.iı'fünU Honolulu-
ltı-. Bir aralık Ga..:a~y kıY j hırdı.. Denıw >illr :ı . m.i.sn.ürl& nurken, Japon murahhasla- deki Nati'onal Brood Costin 
1€l$.ıu i şut yagmunına tut ular., rL uı ı.:ıu t y~ını ıl:k d a n B rlcşik Amerika hariciye lnunnanyası muhabiri bildinniş 
l-a"- t bütfuı gayı etlere raı,men lxr~n. (~ala~ Ytu .çok ye~ nezaretinde idiler. tir. Birleslk Amerikanın Okla· 
IQaç 2-4 Galauısarayuı ga er~- r :ıJc ul n ten ;ınli ve ılıtiy.atlı t'' --~ı- horna muharebe gemisi Pearl -
ll.İ1u n t.ı •clendi oyuııu c1bnu.,ıtur • ..:an kııınwlı· I Roo&eV<,. m te?r--.n Harbour'da taa.IT\17.a uğr:ımış-
Arkaebşımız. Sadi füusa.n o- lar •. r ne k.ıdnr b"ımcı devreyi te;nşington, 7 la..1:1..) - Roy- ur. 

>'urıı.uı teknik cihetini şüyle an- 1 - 2 nmglup bılJl'dilerse de 1 Reis Roosevelt, bahriye ve Ôletıler, yam/ananlar 
lttzyor: k~·aı~ ni .~r~ ~!m,... dş t0! · harbiye nnzırlruı ve Birlcoik A.- Honolulu, 7 (a.a..~ - Royter: 

Fener Bahçe ile Galataru: rny d lan n 1 ncı ,r~vı .. " < " menka gpnel kurmay başkanı Bu sabahki hava. bomb3rdı • 
4nka.rac» İngilız ere kı.ı ~-- ku\'vetlı b~ar. \ e güzel pas- general ~ 1arshall ile görü.şmü,. ma.nı neticesinde enaz beş ki.p 
~an oyunla ri'üıık s11oru- ıa:r:ıa 3 mük<:mmel g 1 ÇIA-aruı- , tul'. lte sın katibi lııl. Early, M. ölmüş ve blrçok ya.rahuırn ol-
tı.ıın yUzünü nğa.rtnuşla.r ve bu ı :ıaı. . . ed ln . iz takı ltoosevelt'in H.avay ve Manila'- mu,ffuı'. 
teıbeptcn memle:-.ctimi7.in ih- B nncı devrv e gil • • ya karşı yapılan taarrw;lara ait N tional Broad-Casting Cor
tlull cdilamiyeoek bir kuvvet <>1- ı nurun en te!ıli-~cJ. 0?'.~ olan vcs.-ı.iki büyuk bir sUra.tle t.op- t><>rationun rasıdına göre. Hono
'1uğıı hakUratini orta.ya. kO\r:muş- meı·kez mih"ıacnnını ıyı mn-.ı.E' f.'l lrıdığını ve tahminine göre bun- lulu şehri ile Pe:ırl-Ha.<rbour d&
lafdlr. w moı;lııi bilemeyen ve bu sebeple lan pek yakında kongreye gön- niz üssüne ehemmiyetli hasar 

C..crçi Sarı 18.civertliler. İngi- iki gol ):ı~en Galatas.ır .> • ı.ı: dereooğini meaa.ja geçireceğini ika edilmiştir. 
ltı.krle yaptrk1ı.n n.t..Çta 2 _ 2 daf X3l tki ct .• devred~ ~ok l~ bildinn,;şlir. 
)le IJera:bere kaldılar. Fakai: bu anlayarak lngilız muhacımlen- Hava m.Mharsbekni Toeın-uzlar ~ ediyor 
~ L1ıoriik en son dakikada lıı- ne gozuçt~...diılar. Mu:ıvm hat- Honolulu, 7 (a.a.) - Royter: Vaşington, 7 (a.a.)- Royter: 
tiL .~lcr tanı.fındıuı güçtüklete- tı Ch mnhn.cım h1ttı'1ı ıı 11" ~~ tık gelon hab:!rlere göre, Ja- Havay ve Ma.uilaya k:ı.rşt ya-
'-ıın edilebilnişti. Yoksa 1'~ d:ıi~leme J>M!arla beslemesını pon bombardıman tayyareleri , pılan .Japon taarruzl~nnın hala 
l:ıa.:tıçe bilhasa& birinci devrede bıldi ve go~lenn ha.zırıanmc.:>uın biri Dahu adasındaki ha.va mer- devam etmekte oldngu Beyaı 
U. ıin bir OVlm ıt!t mı ' ~- l yardLn etti. ke7j olan Kickham meyd:ıınııa, sare.ydan tebliğ edilmiştir. 
!tik bakımdan İngilizleri baskı- Dugfuı.kU Galatasaray oyunu diğeri Pear1-Harbour'a olmak AJne:rikoft hl'bfncai içti?naa 

u bire bir kere dahı isbe.t. etnrlş 1 üzere iki bomba atmışlardır . çağırildı 
kat•t hikirni)~eti temin edebil • oklu ki mühacim h.ıttında, atıl- Bombalar petrol depolanna a.- Vqington, 7 (a.ıa..) - Röy • 
ll • iç...u "> ~ .)•t"- t> .... , _,...,;.. gan bir oyuncunun bulunması t~ vermiştir. Amerikan tayya- ter: 
tn .. bunyetinde kaldıklan iı;'n galibiyet için büylik bir imil <r re karşı koyma toplan ataş a.ç- Rei& Ruzve.lt, aaat 20.30 da 
ütincl devrenin yarıamdan son· luye>r. Bugün bu va1.ifeyi Ban 1 mışlar ve birçok Aıoorlkan as- ka.biooyi fevkalAde içtima& da
•-a gcvçeyerek ustwtlug~ Lıgi-1 lkırmıztlılann orta B!kıncmı Q>. keri tayy.ıreleri havalanmışlar- vete Karar vermiştir. Her iki 
lizıeıre k&pt.ın:ııı.şbrdır. Nefesle-! mil mllkemmelen başardı. Mü - dır. partinin liderleri. Nmyork saati 
tini iki devreye taksiın edeme • daf ad kaleci O.:.ııwı bir kaç Havay fldaatnda ağu' za1a1 OOI ile 21 de bu toplanby& i§tiri.k 
llıek hatasına dlişcn F ncrlile- golü kurtal'dı. Müdafi Fl\l'Uk Vaşington, 7 (a.a.)- Royter: edeceklerdir. 
lin bir ikincı iutıı.sı da galip va.- ile Sarm .bir ~-ok 1.P~likeli clan- Beyaz saraydan bildirildiğine 'Jı."evyor,'1r!t:a ukeri hıa~rlık 
tiy.,ue Wten müdafaı yn çc:kılmc l.arı ikestil~. Mua.vın h~tmda göre, Ha vay adasına ya.pılan Nevyoriı:, 7 (ıa.:a..) - Nevyork 
lcrı ohuuştur. 1'')wer ıle E"fal{, ~em mUdafı.ıa- Japon taa.rnızu esnasında ağır bölgesindeki ikinci kolordu ka-

tşıe• bu yanlış tabıyenın tat- ya ve h.em de hucmn hattına ı ağır basa.rat olmuştur. fnsaıica mrgahı bütün izinleri ktı.ldu.-w 
biki yüzünden oyunun bitme.si- kıymetli yard'!!nhı.rda bulundu - ~--=· w_......... • nuş ve hepsine kıtalarını. iltihak 
n ... n • · ' ' · r lnr . ...;oı açık Gaz.arıfcr de seri a- saycsindodir ki hiç de ihmal cdi- emrini venni']tir. 
golle ne yazık ki galip çıkma. kı ;lan ile karşı taraf m.üdaf a.ası lemiyecek bir kuvvet olduğunu Bir Anwikatı ~i..~ torpiU.eMi J 

bok cu.l ı için tehlikeli bir oyuncu oldu. bundan evvelki maçlannda bi.7..e Vaşington, 7 (a..a.) - Röy -
te bir netice alı:.ı nynldılar. Hiil~ Galata.sarayın 11 <r göstenniş olan misafir İngiliz ter: 

Gnlııtasaray ile Fcne.rhlhçe yuncusu bugün canla ve başla takımun kıa:Landıklan gallmyet Birleşiık Dev.letler ordusuna 
nıaçlannın bir muka~CSC8i )\lıltı· çllışıp oopsi de hisselerine dlL~ ile Galatasaraylı gençler ıklilı> ait kereste yüklü bir geminin 
13:. 'ili olursa. Grı.lafasaruyın b ı vazifeyi kuc;ursuz ba.ş.;:.rdı. leı~inin ve Tiirk futt>olünün ta- Santnmsiskonun 1300 mil bat!
h ta.lnrn dÜŞ1lemek ilıtiyıı.föğı.w Ta.kıımın heyeti umum.iyesi- rilıine şanlı bir ga.lih.iyet daha sındn. U:>rpillendiği Beya732n.y 
goct.erıniş olı cıası iJık önce ıııazarı nin çıkardığı bu ahenktar oyun ekledileı·.,. dan bildirilmiştir. 

Odanın pencerelerinden birini 
ac·h. Pancunı itti ve .kenduıı bah 
Çeje attı. 

'l'esndüf, Ahmetle Abidin ~y, 
Şevketi oda..cunda bulıımayıuca 
bal çcde anuna.k üzere oradn. bu
lunuyorlardı. Şevket bır tahta 
havale gibi dayısının üstüue yı. 
kıldı. 

Alt katta hizmetçilerin odasın 
dau gelen ı ık burasını nydınla
tı~ ordu. Şevket altında inliycıı 
"&!'lan Allahl!lı, nedır bu? Kım
cirı sen! Ah, aman ... ,, qıyc ba
~r ro.k adam ııı dayısı olduğu
gu l anlaymca hemen toplan
dı. ~yakta nf.' olduğunu anlnya.
ını. arak: 

• - Aman y~rabbucuğum sm 1 bu sun! ... dl ·c uıırıld:ı.nan Ab
rn ..ıi itti. T hanları kaldırdı. 

karha Yani man
dırasında bir 

rezalet 

T anı o sırada boş gü'1üm-
lerini beygir nin iki tara

fına asmış v bu Jağır hayvana 
k.~ndisi de binmiş olan bır süt-f 
su: . 

- Deh ... Aydi ynvrimo ... ayde 
k~e- 1 

Diye mırıldanarak geçiyordu. 
Ha\: .... gazı 18.mbalrı.nnın san zi
yası altında hayvanın kemikleri 
fark ed liyor; süt güğümleri do
lu olı: ydı sırtında bir de in~an 
Fnka.t barba Yani crocktur hay
\'anından bermutad fazJa. gayret 
l,'tJiyor, bir iı.n evvel mndıraya 
varmak istiyordu. 

· bidin B ' yeğeninin sırtına Hayvanın sırtına. birden bire 
dli1mesile yu ~lannuştı. Alınıcl yeni bir yülf'dliştli. Pek şiddetli 
iw..- efendisinin don Jrömlekle ~üll j bir kırbaç ve bir tekme yecl'ğinc 
te'l düştllrtiın · görunce nlıkla· - 1 kail olan hC'ygir birden bire tn
carnk yığıla<.'aktı. 

1 
b~nları kaldırd!. Güm.imler \'e 

Şe\ltct büyük bahçenin a.rko.- b'ltba Ynni n.z kaldı de\ rilecek
dnki yola r1lıan kısmına doğru ı !e~ü. Barba Y:ıı_ıi arkasın~nn 
kn:ranhlna. aöı.dcn .ı.mybolm al ~· lm~un k~ndısıne. sanldıgıul 
b' " b hissed ncc dızginlen bırakarak 
ır a.,ıı.cr altında panUllonunu j feryada başladı. İsta\TOZ çıkar-

1'e ceketini gıydi Bahçe kb.i>lSlll· ı dı: 
dau çılcw:aJL yerde b:r <:/ teıı at- Geçtiği yolda kimseye rastla· 
ladı; Yola~. ._,ıftı, Ark89Ddaıı ha,yvan.& __... 

atlayarak beline sarılan bu malı l 
lfık belki d '1eytandı. Göz.l rlııi 
kapadı, bir iki dua okudu. I 

Bu duaların tesırile olacak. 
Belindeki çember gev~ed.I ve tch 
likeli bir dört nala kalkan bey
gir a<'lrle.."b. Hnttii yürüyormuş 
gibi ağırlaştı. Ensesinden tatlı 
bır kahkaha i "tince barba Ynui 
gece vakti hay\•aruna nt!aynn 
mahlfilrun kendi cmsi.nden bır 
insan olabileceğini düşfuıdü. Ya
vaşça başını ç.cvird.i. Gilrel bir 
genç: 

- Kalispera b. rba ••• 
Diye yUzüne güldil. 
- Kalispera diya.vulLL .. 
- Diyavulu mu? Beni şeytan 

mı sandın~ 
- Değilsin kale!.. Bu nasıl 
- Amm:ı. ettin barba .. Bu sa-

attP- senden başka. kimse sokağa. 
çıkmaz mı? 

Bnrba Yani b~mı çevirdi. 
Ha,yretle delikanlıyı bir lrore l 

daha stizdü. v almı. Ü tü b 81 :pe-1 
riş::ı.n, fakat yuzü gözü düzgün 
bir gence benziyordu. 

- Bresi, detli. Baylc metazo
ri iş olur!. Ya ölczcktim, Katina 
ne yapru:aktı ? .. 

- Katina kim? 
- Benim kari... Benim laz 

Marikola ne ya.puı.a.ktı ?. Biitfüı 
konum barba Yani olmüş dıye ne 
yapazaktı?. 

- Canım meraklanma, hiç bir 
f}eY yapmazlar; keyifleı ine ba
karlardı. Hem bunlaı ı bıı-dk. 
İşte görüyorsun yo.. olmcclin: 
maşu-Jlah snpasnğ :ımsın. Ben 
de ne şcytn.m:m, ne de hıl'BlZ! 

Oınsını Teos bilir-. Gece 
kaıanlıkta baskası lınybana bi."l
mek büyük nuıra.fet .. .Masalla., 
masalla... 1 

- Ne ynpavım b rba Yani?. 
Arkandan bağırdım. sen duyma
dlm ! .. 

İsmini kendi haber verdiğini 

~~ ::"- - . ; . ·~ ;·,.. ,.. ........ ,ı:.... • 

Benzin tahdidab 
bir ay daha 

uzatıldı 
-0-· 

Anlcora, 7 ( A.A.) -Bttş. 
oekô.letten teblii edllınipiT ı 

9 Eylül 1941 tarihinden 
itibaren b .. nzin teT1ziah tat. 
bik edılmel..'te ola• to.hdida
tı11 9 BiriMifrşrin 1941 tari. 
lıindo ilan rdılmiı olan esas. 
lor dahilind~ 9 Jkincikıinan 
1942 tarilıiııe kadar JetJOM 
edecektır. 

İsveç • • 
ıçın 

(Baı tarefı 1 lıtel uytııda) 

iyi takdir edileceklerini bekli • 
yorla.rdı. Esasen İsveç siyaseti 
için büyük iınUh:ın saati gel ... 
ıniştlr. lngiltere, Bolşevist Rus
ya ile olan tesanUdünü teyid için 
1' .... mlanda'ya, Macaristana. ve 
llomanyaya karşı harbe giriyor 
A vnıpa. hrbinin bu yeni faslı 
J.mrşısında Stokholm nasıl bir 
var.iyet aJaca.kbr? Avn.ıpa kıta
sı milletlerinin çok daha gaıiş 
olan tesanüdü bertaraf şimal 
milletlerinin tesanüdü mevzuu 
bahistir. 

A~rupanın şarkında 
dlişmanhk tohumlan 

(Batına.kaleden detxnu) 
ler baza.n büyük ve devarolı ga
yeler uğrunda bir talrnn feda
karlıklan göre alabilecek ka
dar geniş düşünceli ve uzun 
görüşlü olmalıdırlar. Etrafımız
daki k-ornşular ve dostlar ara
sında müşahede ettiğım.iz vazi -
yet bizi memnun eclecok ve bize 
ümit verecek :bir mahiyet ~ 
mekten çok uzaktır. 
Buböl~ ~ ~ 

bir ecnebi istil&sı ve tabakkUmü 
felılkctinin zararı hepimize şa
mil ohnt;\-"~ olsa idi. hiç ses 
çıka.n:na.mak mü:nıkUnd.ü. Fa
kat coğrafi vaziyet ieabı hepi
miz bir geminin iç·ndeyiz.. ~ 

det ve !eli.kette mütesanit bu
hmuy<>nı&. 

Rusya da 
(B~ l incide) 

muatur. Abmn myiatı. çok a
ğır o~u-. Meydan muha • 
rebesinde fur Alman pi~ a
layı, 2 hücum arabası. Uç t.op, 
24 üncü ve 106 :mcı pi~ a· 
laylan umum! iaı.rargi:hı tah
rip ~r. 
Ahna.u tnarruzu du.rdunddu 
Kuybişef, 7 (a.a.) - Günlerce 

ev\•cl general Schweclloı· tara -
fındı:ın Don havzasına ikarşı 
merkezde yapılmağa başlıyan 
Alman taarruzu durdurulm~ -
tur. Sovyet kıtıaları. §.imdi düş 
nıam kuvvetle, W'dediyorlar • 
Bu Rus muvaffakiyeeti mü.h.inı 
dir. z·ra, eğer Schwedler, 
keııdi&nc bir yol bul :ıbilmiş ol
sa. idi, Rostov istikametinde Ha
ritonofun ve Lopatinlıı cenahı
m açmış o!ncaJ...-tı. 

Paris polis müdü
ı·ünün beyan-

• 
namesı 

(Baş tarafı 1 inci sa.y/adcı) 
Mareşal. size daha. evvel bunu 

söyledi. Bu suikast lrareketl.c.zi, 
dalına alçııkç3., karanlıkt.a vo 
ar.kada.n vurmak suretiyle ya
pılıyur. 1~gal ınaıkamla.rırun te
vakkisi imkansız mu.kabclebil -
rnlsillcrinin izdıra.bını sizlerin 
çekeceğinizi, bu haroket1 rin fa
ili bilonıı:z degilclir. Zabıta, bu 
canilere karşı amansız bir mü
cadele açmıştır. Hepsi yaka
la.ııaca.ktır. Fakat çabuk hare -
ket cbnek liizmıdır. Bunun için 
de halkın ynrdmu .zanırldir. 

Avrupa harbinin 
ye i faslı 
(Baı tarafı 1 inci ıaayftıcfa) 

H indh.-tmıda 
Yenidclhi, 7 (a.ı.a.) - Umı.wnt 

Vali, Hındista.nın Finlfw.ıli} ..ı. ıle 
hnrp halıı.de huiundu_; u bildi
ren bır beyaruuu:ı:ıe n.eşretm.i§
tir. 

Norv~kanm 

Londra, 7 (a a.) -Resmi Nor 
veç .Ajansı tebliğ ediyor: 

Nôrv ç hiikfımeC:i, Finlandi
ya ile diplomatik milıwiebetlı&
rini kesmi8tir . 

M. Litviııof 
Vaçingtonda 

Vaşington, 7 (a..L) - Sov
yet Rusyanın Birleşik Amerika 
nez.dindeki :yeııi Büyük elçisi 
M. Litvinof, b ıgün hususi bir 
tayyare ile Vaş.ingtona gelmiş
tir. 

. 
• 

ıı.~~· "'~z=:r:::-::-~--, ' 
l.:~~s.:.· ı::::.:'S RB'....::::_R::_:Hı , 

Bir çuval undan kaç 
ek '1lek çıkar 1 

Tau"' A. C. SARA§ 
V aktlyle sipahi zo 

dan biri bir çcpkenlik ku· 
mao aiınıo. ilk rastladığı 
dükkinına damlamış: 

- Baka terzibaş .demi& 
Sumaştan bana bır '°pk.en 
brmı? 

Terai kum , evirmiş. gcvtr; 
miş; 

- Çıkar ağa. ceYabmı ve:rl 
mi§.. 

Slpslıt kumaşı bll'akıp dük ., 
ikAndan çıkınct tıöyle bir du.ı 
ıııkhmı3, sonra <f~a dö .. 
nup terziye kılıcının lka.tm sını; 
sıvnzlnya sı\'azlayn: 

- Tcrzibaşı sen bu kuı:na:, 

tan bn.na iki çepkcn çıkanı.cak, 
sın ! enuiııi vcrm.iş. 

Ter.u b kmu ki herif bcW\ 
bir: 

- Peki ıığa! ilebaşmdaıı tıavı
mak ıstemiş. 

Dük.kandan çıkınca sipahıy( 
bir d~~cc alını§, tendi k~ud> 
ne: 

- Mademki iki çepken çıku 
dedi. üç çcpkecı ruyc Çlkm:ısın !l 
diye SOJ lene eoylene tcrziy• 
tekrar baş vunnuş ve bir çep., 
kenlık kumaşbn iıç çcpkcn çı
karmasını, bu sef cr piştovUia' 

ok.~ya.ra.k, tenbih etmiş. 
Gün gör:miı.§ terFJ bu kara.

ku§i emre de: 
- Olamaz! dooıemit. . 
Nilıa.yct çcpkenlerin te!;li:mf 

güuü gelmiş; sipahi çeJlkenlıll 
kmuaşla üç çcpken ka.zandığr 
ıu memnun, teı'Z.iye baş vur • 
muş.. I..iikin tcnıinin kendisine 
uzn.tbğı ınuniınini, ancak Uç y~ 
tJnda bir çocuğun giyebileceği 
üç çepkenle karşılaşınca afalla. 
ıruş. köpürmüş. 

Bu scf or terzi bu coşkun hid
det 6'arşı.suıda. istif'uu boma -
mı!j ve: 

- Bir çepkenlik kumaetu 6U· 
cak bu boyda üç çopkon çiknr! 
cevabiyle aıpahiyi sustmmuş. .• 

* 
B ir çuval undan (103) mü. 

yoksa (ll3} ·mü t:louck 
çıkacağı hakkındaki ıı 'yai 
ve ynptlıa.:ı:ı tecrübeler a..u yu
ıkandaki fıkrayı hatırlattı. 

Suya kuvvet verilmek sır. 
tiyle bir çuvaldan bir çok e C7'.i k. 
çıkabt1ır. I.Akin e~'Uir ki bu çı--

kan ekmekler sipahinin ~ 
kenlerine dönmesin.. 

Balkanlar ve doğu Avrupa rn 
ke:ıdi ba.şbırına yaşamak ve bu ,..ıııı•••••••mJ•••••••ımm•••-• .. t' 
baıvalide sulbü süklınu tesis Türk Okutma Kurumu DarUşşafaka 
etmek kabiliyetini gösteremez - menfaatine fevkalade müsamere 
lersc elbette bir ecnebi istilasını 
ceJb ve d&vet etmi.~ oluriar. Re
şid olmıy.aıı mıUctlC!"in hür ve 
milsWkil yaşamağa hakları id
dia cdilcımez. 

A'Vl"l:panuı bUyiik devletleri 

•w-.--t•• ÇEMBERLİ AŞ 
Sinemasında değerli sanatkar Bc:1yan SAF 1 YE 

ve al"k•d•fl•rı ta,..fından • ·mDntahap parçalar 

8.l'a.Stnda mücadele devam ettiği lst•"!Mlt ıe-.tua"ı mualllMferhuten 
Bın1da. hiç olmu.ea Balk.an dev- Eyubi Ali 178 
letlerinin ve doğu A vn.ııl& ınan
leketleriııin mütef e-kldrleri ve 
devlet adamları müştereken 

~ oldukları tebliko-1 
ler üzerinde zihinler.ni yoı~ 

ve arkadaflart t.refııtduı 80VOK FA&IL 

~l)'rAtıittl aanatklr NAtlT ÖZCAN ve aricadatl•rı tarıafından kGMectl 

DıKXAT: DileUer Ceubcrlitaı Slnenıoısı ıişeslode &atılmaktadır. 

yaım için ıt:ıkip edilmesi liwm 1 •-•••••mıaı .. _____ aillllill~•Jl'llB!i'l!Dı 
bir hattı hareket ha.kkındıı va-
.zili bir görüş sahibi olm~öa ça- ..ııııı ... •••••••••••&lfiilil'•111ı•rnıaı=nı•n•••=--
1ışmalı, b'.r program hazırlama.- tr 

zarah Leander Jıdırlar. 
Vckayi bizleri gafil ve h~ 

lıksız buJm. nw. Fek.at bugün 
türlü türlü u.a.klarla. bil'bir
lerinden ayı 1 u bu meınlek~er 
içlıı ne güç bir va.7jfe! 

Ilu~)iu Cahid l' ALÇIN 

' • 
tamamen unutan siltçü birden 
bire ~dı: 

- Sen beni tanıyor? Ne.reden 
tanıyor? 

Mtlkemmcl bir vesile elde eden 
Şevltet, arı.ık uu ........... u, , ... ,,,.uu 
h ) •ana bir tekme vurarak: 

- Anıma ettin ha barba Ya
ni!. Seni tanımaz olur muyum:
Sen bunadın l!.mmn ben buna -
m dun. Senin bu hnyvanın sır
tına az mı bindim!. Bizim kös -
kiin bahresinde nz mı do aştın. 
Bizo sUt getırı ez mi idin? Aı i· 
mi' beni görmiyeli beş on se-ne 
ola k ... 

Barba Yani bırdcn bıre sevi-
n 

- Ah Panayıuno.. Ma toteo 
sen Sükri p sa o.; uı>un. 

-Hah .. NnsıJ da bi1dm! Ney
se akbna gcldi demek. 

Barba Yani Şevketi görmek 
için bışını çevirmeye çalı arak· 

-Ah yavrimo ... Nesın büyilk 

KADIN SEVİNCE 

oldu? •. Pasa kamu. .. 
Hayvan ikı ağır yilldln altın

da bırdoıb re zınk dıye durdu. 
Arka ayakları çökecek gibi ol
du. Ikisi de sendelediler ve ye
re yuvarlanmaya hazırlandılar. 
Son bir gayretle kendini topla
yan beygir dayak yemeden ya-
1una •anı etti. Fakat barba 
Yani bunun böyle daha tının 
miidd gidemiyeceğini anlamış-
tı; 

- Sizin eve geldiğiniz za.-
man ... 
- Dium evde mi? ŞükrU pa. 
şa Bosb>.Jl<'ld:ı oturuyor .,.ımd ? 

- Ha.yır... Ben size mısafir 
gelC'Ccğim .. 

Bu so7.U iJ:ıitince barba Yani
nin i~ine yine §Üph dilştU. A· 
c.q.ba bu delikanlı a.m:ın bir 
hil kür m1, hırsız mı i 1U Yok-l 
a hendisile aln.y mı ediyordu! 

Şilk pruıan.m oğlu gece v. kil 1 
bil lnvaf ette bu yollara ne diye 
düsmuştiı 7 

rekct. ki acele pantolonla cek ti 
kapını.şun. .. 

- .Ah pa.naY&tDU. Ne olmus!. 
Yoksa l at.:.ı.ı le kall oWu ~ .. 

- Ha.yır değil ... 
- Yoks benden evvd ba.sk&-

sı hayvana bindi sen. Buytik 
ka' en cıktı. 

- Hah, onun gibi bir§ey ... 
- Ah yavrum, başhalannın 

malı, Jahkin yok. He :kes barba 
..'ani d~il, runa pasam, biziın 
O\ kfü uk. Mıımfir olmaz. 

- Sn.de y tacak yer değ.il, ba 
mı. yi)' de verecekain. Ka.r
n m nç barba Yani, ama bunla:n 
eski nhb.ı.p:.t.{ habn için yapma. 
Al şu iki lirayı. Ben masrafını 
Odıycyim de sen z yana girme. 

B3rba Yani uz:ıhlan """i hrayı 
h:ıvagazı lamb ]arının ışığında 
bır iyi muayene edip de bunla
rın taklit olmadığını nnlayınc
b!.rdcıı o kadar se~indi ki artık 
Uir'l yı büsbütün unuttu, dıll 
karıştu: 

Şe\ ket ?.rba Yanuıin şüphc-
eini ke: retti: - ;nmristo parapolu .... 

_ lhtiyar dedi. 1 in doffrusu D'yer k hayvana içden gelCG 
h mdan bir kOJ': gpÇti. bir gayrt't.!e iki tc.lmıe \: n!u • 

- Söylesen yav.rılrn.mLL .. Dir S vr, ti rı isafirir.ı birı n evvd &.. 

şey ol~1W! •• B~s."n a('ık... \'" gö i. nnek istiyo. du. Ev, ~"' 
- Sad<' b Nm d .. 'l • f'-Z lrn.l- ııi ınandını.... 

6lD SJrtun da açık 4la.c~t:\.~~~ ... 
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Katnncmm da brunnma glJ'o 
~ görülilyordu. F.ıeasen iki ha.
~ağır ve denk olduğundan 
stutUı..~ gıcır gıcır ses v~ 

ıı. 

Bergclbcl, mutadı olduğu veç
lailo gayet sert olmakla ~ 

5 
ustalıklaı hücumlar yapı-

n. Hatta g{lreşin beşinci 
olarına doğru Hergeleci 

\ı:ı,smını çn.pmzlıa toplayarak 
ü. D.llıa diğer pehlivanlar 

e.ya.kta boğu.~orlro'dı. 
Hargclecl1 kocarnan hasmım 
ınann meydanınd:ı luırman 

r :rclt yürflttil. Ve t.ehlikeyl 
t bnfl1U mağlftbiyctten kur 

n ( rMıl dönerek y"re 
~ t'• tı1.,.'rl11~ olsa idi, 

'tı •• ı , c l, "t-ıı mnhulck:ıktı. 
l~ • ro.so.,;lu ih: Aliço, lJPli "Mu

T .d hirUirlcrine lıakıştılar. Alu;o 
"6ylcndi: 

- Bu b~rif n(;hlivan ! 
~ Kav2.S~ 'iu ... ~ca lbrohiml. 
' - Kı~Jt ve ~ok tctık bir pcb 

• Jjva.n!. 
Dedi" Pom::.k Deli Murad da: 

• J - Hergclcciyi yenemez bun-
' IP.r ... 

Hergeleci, hasmım çok kola.y-
taV.la altına almutı. Eğer hasmı' 
Jı ı;at bulur da alla yatn1amış 
0151. idi. Bir knC' adım sonra mı~ 
hah kak bir çengele gc ln·ı•k mag 
)(Jp oln.r.aktı. l 

Fa.lu:t Hergeleci, hasmını &it· 

uı tutamndı. 
Çüukü hasmı, tetik davrana

rrı.lt korna.neyi buda.yarak aya
i a ]{alktı. Bu, sökü6 mühimdi. 
lic•rgclc:cl de gaflete g;elmi!}ti. 
Hammn b ı Rtıretk kuıtulması 
)ı •• ı ınc r{)fe•t-et \erdi ve çırpı-ı 
nt •. 11. h r nnı-n salladı: 

- li.ı~da. Hergeleci be?. 
1-~ rg !~i, h;.ı.Inının nirnsını 

b h akmadı. O da çı1 pınarnk 
e< 'ap -. erdi: 

Ha) Ja. mcl.!_,alla.li 1>-.!!. 
Ht ı t !ct.!n.ı ..,.ı lJ ... ı.ıP uarn a.t

:ın.ı •le bırtl"' ı bire b'lSIUlDln Ü
Z( .ı iw : tı metrc•den dalnıa-
1>1 bıı < IJu. ı ·u ani h i?1111.?ek ,iı
rotllı> hasrn•nın tli, topukla.nna 
ınmı tı. Hu hareket karşısında 
tcl.hlic,\le (t=İ. tiiğiluü gören has
mı dı>r .ı .l ndını u~rs döndü • ı 
Tl'l't; • \ ljf,p!o;I ı \ Pl"P atu. 

l•,gc ~ b ı ııdr. keti yapmamış 
4)1 .. ıd .. ~ ıı· de yüı. sıra yere 
vwınu• olacaktı. Hergeleci, bir 
Mi~r. yu w doğrul rak ha.smının 
:u7.enn• ullruıdı. Hasmı çömelip 
olumıu tu. Hergeleci, kemane
yc· g tı \e bekledi. Eğer hasmı 
iı ı 8 fl • dt l- r kalkış yapmış 
~ ! a id ı ılı· rap olacaktı. Çün
lrn .ti "' • ı•<:i. ona göre ' aziyct 
ulmı· • . . 1 crhal ~rpanık has;-
tıı ı N n~ı N:'ekti. 1 

lkı gur~l arasında müc:ıdcle 
mbhim oldu. Oyundan oyuna 
gt. en U~ leci, hasmına rahat 
'\ c.rmiw orc1 ı. lllc ycnınck istiyor
du t~ iıa bır kr.resincıe hamnııu 
:k • ıt ' . leh ' aıurmak üzere 
ik( n ı ı~ elinden kurtuldu. Bu 
mu :.fut'! bütiin şiddetilc de\ nm 
ed..rı durl. kem diğer pc-hlivanla.,. 
dak .!F. · yakt lıi b~1 leı ile 

;, .., 1p duru. ı 

tııtiJ'OI'- Bir parç& da pehlivan -
hJc 1izmı be ı. 

- Ba.k nasıl boğuyor •• Gırt.-
kığı çlkncalt .AhrouHn be? 

- Müda.h&e et! 
- Ne diye:im t 
- Doğru güreşsin.. '.rr.rn.t'tar· 

ia.r arasında. ka vs:a Ç1 k3.C3Jli. •• 
Dedi. Aliço 1crinden kalktı. 

Meydana yürü.1U.. .AdW H&.lilin 

~~L~ vurenk: - doğn! gU.reş be~ 
Dedi. Adalı Halil: 
- Gllreşiyorız ya be!. 
- Bırak oimdi ba. mnvalla-

ri.. Buna gilrıeB ciemEııPJer.. Ne 
dir böyle? 

- hh: .l rt:·ıl gLh~~z uct.1 

OC.~ JlL•r fı 1-cq• uh çevaem:. l 
:YOrn._'1 bu L...<~gını Çl.kıır8rnk mı 
~cvircu:!Nin ya? 

- h.u-:.n, .!Grnna ustı güreş 
be!. 

o;~ konu.']\J}'OT. Bir y321den 
da Ah.r.ıc<lın gwtlüh'llll çe1.rlyor· 
du .• ,Aliço, kızdı ''c: 
~ .Adllı, doğru gi.iroş.... Kav

ga çıkacak .. 
- Ne çıknr;a. çıksın? Ben 

doğru giLreşı~ :m.ım.. . 
Dlye cevap ı-erdi.. Aliço da 

Ahrnedc oot'";-ırllı: 
- Ulan Ahmet, ~en <le fırsat 

buhrnan \. .g .• 
Dedi Ve nK:yd ndan a.ynldı. 

Falmt etral l 1ı bağırmal r baş
ladı: 

- Boğm:ı:!. 
- Doğru güı c:; Adalı!. 
- Ayıplu l t'

1 
.. 

- Gen· nu k ·ıı; o ncak be? 
- Aıhmı l RNl ek b< g : . 
- Ahmed, ı:;ru de U'd"ir! .• 

YavM ~ .ıv t? kuı;.ıyordu. 
Kavga koJI•• • ktı. Afü h ~ah.met 
eyl~in Aruuı H lilırı giu t7 
rinin ckst>.ru ıltk lıı. yuzden iitl\'
galınr çıkardı. 1 vı::a \ \.,,uf, Fr 
<lirnede, Kırkp:nuıd1 Adalı ile 
güreşmckl.en ı; •• ınu-dı. :MaamJ
lah Adalıyı IA.fü ru'Clc yenmek 
bır mesele olurdu. Ve, Yusufu 
ölrl Unırlerdi. 

.Allah rıal'nn• t eye·n, Yu...<ruf 
bir giin Ad .lı) u ooyle bağır • 
mıııtJ: 

Abe, buı'AAl F.&me değil 
be!. Burada müşir pa.şa. yok 
be! Thvbeleı; olsun kimse kur· 
tıaramay, elin lt>Jl be! 

Koca. Yuımf, •rn.vşanlı güre
şiıKlc hu wzll r1 söylemişti. E
din elıler A.d.11.Jıyı tutarlardı. 
Yuı..ııf Müşir pu.saı dediği F.dir
nc Vall ve ku.ro.andam olan her 
hangi bir zat.-tı. Edirne Vra!isi 
Müşir pasa da Adalıyı tutuyoı-. 
du. 

Adalı Halil, )'N1ileoogi:ni anla 
dı:znı kavga an ulı.ıkkaktı.. Ta· 
raf t rlar birbirin • girerdL Bu 
seh<'ple, SelA.ııik güreşinde de 
bit· kaYga Çllr3.cn.ğı evvelden se-
7.llmieti. Aliçomm meydan ye
rine gelmesi bundan ileri geli· 
yordu. 

N100.yet, Ahmet, kapandan 
kurtuldu. .Ayag, kalktı. Ve, A
dalıya hUcum ederek zorla. bo
ywıduruk u :b. Ve, Adalıyı 
milthiş bir suı e'lte boğarak zor
ln rutına nlmng.ı. 7.0rlıa.ndı. Kara. 
Ahmedın kolları kına ve çok lruv 
vetli idi. Hel bilekleri ,.e pon

~- .... &~ -~ı 
(B~ taraft l inci .ayfatl4) 

tası te§kil etti. Uzun mer.lm!&- 1 2 5 4 5 6 1 8 9 10 
lerle ~ mın-afiaıkıyetsiz.. !iğin ehmıiyetin.i izah edebilir. 1 1 1 1 1 1 

Rostof döıı~ü yıapanlar, 2 ı 1 
dörtte b!ri .Alın.:m, Rumen. 1- 1-..;.-...;.-...-.__,;;=-__.:.--ı-ı..-~-1 

ıtalyan, :Macatla.rdır. Ve harpte 3.._.:...1 .....:..__ı..-1-_ _:_~~..;--11 
kuvvette teo.ı.ntlsün do muvaf- 4 : fJ ı 
fn.ldyette mU.essır olduğunu 51-..;.I ~!-----~-~---:---:---• 
Rostof maoorası da. isbe.t edebi-

1 .lir. 6·-~~~~~_...ı......;.;~~ 
Libyn.da tcşebbUs.: geçc-nlerin1 7 

ırnahtlut hodclli bir t. ;.ı·ı u dil- B-..;.-..:....~....ı..--'-;;;;..:---:--+-·ıı 
§Unmu!J oldukları za:ınC(we.mez- '".'i-...-:.---.;.:;;;;;..ı...+-:;;;.:~-'.-..ı....-'--1 

di. 'l'am manasiyl oynak mu- 9,1-...:.;:;;;.;,_~--ı..~~~~oi----·t 
ha.rebeler 001 eya.n ett .arazi ılı~ 1 oı 
s.imleri eld.ıin ele f>( . .ru ta- • ~-..-.::...e:==-r.ıa.~.-.....,_.. __ 
raf bir deneme yap:ll K n onan
li kayıplara muruz knkhlnr, fa. 
kat, henüz .Jr'"c:WUlllmıl1 bir mu
vaffıaln~ et yoktur ve yıpratıcı 
mı:., •'-' m <'il";or. Şüp-
lıt .../.ıı .) \. •• ~o• l •.., • t :...,.i.J._\ • 
nuı .ıntu .... ..ı:.wr .. LuJ ç;z.c: u • ı. 

lJ.OSk0\"8. Önlcr,Hc!~ Ve mllı:.1"0 
va için ç<>Jc kaıılı ıboguşnuıl.ı.r-1 
a3nmiycn bfr şiddetle cerc.> m 
eu!Deıktedir. Rus topraklıuıwJ::ır 
.ki taarruz harek!ı.tmın hcdefı, 
Rus ordub'Ullun hnhıası idi. ~r
çek! Bu orcl~ clhanm görme
diği zayiatla da kar§ıla.5t.ı ve ar· 
tık Moskova.nın müdafaası ü

SOLDAN SAOA: 

ı - Okud •jlunuz gnzcto 2 -Son 
b.ıhar meyvnv, ufrnynn mel'un olur 

rt ednlı l - GUıc>l 

u - Ay-.tklann knr nzcrmc"c nı "' tı
ğı Şf'y, tyle ml?, tuluı! il 0:1•, tbı.ı
htm ıı kısMı 10 - Dtkişe y:ır:ı •• feııa ı 
kan (iki kcllın.e} 

YUKARIDAN AŞACIYA: 1 

mitleri de sönmüş gibi idi. l<"'aı- 1 - Uzüntn veren (lld kl'Urne) 2 
ka.t, ilti aydır, l!cı'\kcz. ordusu, - Azap, eski i1lr Yezni 3 - Gö tı.
ltooko\•anın ileri mevzilerinde, riş, sofra basımı oturulunc:ı 1 bh:ı c 
hatta bır; ktığı araziyi lstJroat çccuklara annelcrhtln "i'I"diltl~l c
etmek üzere, mııkPbıl hmnleler mir 4 - Mamur lalm:ık (nropça), 
tevcih ediyoı·. Rus t.nb ·'" · 1in ışık (al'<ıpça) 5 - llay:ıtt.ı olmnk 
pnr!ak bir ders mnlıiy<:tinı ı •iz 6 - tlgl, isim 7 - Blnn cdt'tl (anıp· 
bir te:'&.<ı.hilrü, oynak müdu.f:ın çr). :ıcabn man:ı.sınn gelen eski btr 
dediğiıni?., w; ulu <laima hüıınct tilbir 8 - Zammı, k.ıı ~ lm üstünclc
elmooidir. Kule, nvlk bir du- ki meşhur :ıııyflyc kllyU a - Rnknın 
n •ndadır, bunu inkar etmemek ilmi. kumaş ir.ını ıo - R'l:ıs, iyi (frnn 
ge -ektir. Ancak, Ruslru·, şeh - sızca) 

rin evlerini de milcla.f aayn flz..im- (Dihıkii bıı.lmaoanın 1ıalli) 
uı ler ve bu knrarlarnu tatbik l 2 3 4 ~ 6 7 8 90 
<1lk:bilcceklcrini, btr oba etrn· 
lıı •r. dn dn'ma lrnn <loküikleıini 1 K ! A V 1R1U1 K l•l T j E K 
~~-~~~~re " g-0ranti etmek isti· 2 1D1 E I E K 1A!H1 1 R E 

. ıo .. kova .giınlerdenberi top 3 T ı A 'il 1 K Al•' A: R A S 
iht:" •• a.lt.mdn.uır. Leningı-ad ise, 4 ı 1 5 A L 1 E 1 T I • 
bu t•cheruK."1lli haya.ta çoktcı.n a- A K 8 1 

lışrnı: .. ur . .M uhJrip, yaşadığı mUd 5 B al A R ı 1 Z 1 A i• • H 
detçe, ne yalnız •birlerin talı· 6 E • N ı A 1 R 1 A • A ı G A 
ribi, ne malzeme z.Iym. t.aarnı - 7 n · K 1 A , Z il T 1 E 1 M E 1 L 
zun başa:nJmasm; mlkfı.n \"erc-
mez. Bir blede mUclaf aa. kudre- S M!A T mtMta K'A!BIA 
tipi temin cdt;n, ateşler fışla.ran 9 f F • S A 1 L '• N E T 
m.ııu;unıc:l~l·dir. Bu ıate!J ma.lune- ~ , 
si i~ledik<;c Moskovanın di\ş· O T ı .\ 1 V U K 11 A B. il.!.!, 
m~ı bt:klt.>ııeonez. · 

m:ııeol~~ıd~~!~;:f: vı:: i RADYO PROGRA~ 
berle:c ina~k lazım gc:~~· n 
gerçekten norklınr:tur. Bu UNU- -s 1 . K. 1941 
üicü vw-.ı~ t (kvmn edecek mi· cı anun 
c1ir? Viikıa ,tahkim si temleri, 7,30 Program 19 30 AjnJl9 

muvaf:f\ı:kiy tin yegane funili 7.33 Hafif 1 hnberlcrl 
sayılan rruz mctodlaı mı ok- parç ılar ~ 19,.a Serbest 10 
~yamazlar, faknt, müdafaasın- 7.45 Aj~ dııkikn 
da llJUsır bir k lenin, Jn:rl>iıı ta- haberleri 19.55 Mlli'Jk 
Hhi Ü7..eıin·le mühim bir rol oy· 8.00 Hafi! 20.16 Radyo 
nac1ıgına Verdun, mukni bir mı- parcaıar gazeten 
sal teşkil eder. 8.1~ ~·\in saati 2Mfi Mil!ik , 
Şark harf>.kfıtındu. me\"lfunin s.zo Müzik 121.00 Ziraat 

tesiri mah.sfıslur. Rus ilısının, 12.so Progrom Trutvlmt 
tabiatın zorluklAnJU yenmek 12.sa Şark ve 
!lnıdretini !haiz bıılundtıklann\

1
1 türküler 2ı.ıo Jstnnbulun 

1 
eski t'\o.1.-:' 1 ed iddia eden her iki orduyu da, 12.45 Aj:ıns "'' ........ 

ergeç, nisbi •bir slikfuıa sevkOOe-- haberleri 21.80 Temsil 
ccğino inanılabilir. Çılgın tipi -, 13.00 Ş:ırkı ve 2U5 Rıı~yo 
1er başla.yıncayaı kadar Mosko- tcırklller orkcstnısı 
va ıbölgesindc ve Taganrog k&- 1s.so Kar1'1k 22.so Ajans 
simlerinde sUrekll w !kanlı pro;:rrnın haberleri 
boğu1Jrrınlnr vukuu kuvvetle 18.00 Progrnm 22.45 Dans mil. 
muhtemeldir. 18.03 Rr.dyo dnns 22.55 Yarınki 

y~ 
rip, romat~ - .m 

!\°ev raiji, Kıı·~lılılı. ve Biitürı Ağrıları derhal l. 
lcz.l:;ında günde 3 kaşe afınabilir, Her yerde pullu kutuiarı ısrarı 

Yiyecek madde- ,~soaoeoeoaocoacJCE»:Jı~eh 

":::~:?~t~~!!n:~~ ... !: Ernıak S tm almak isiiyeıt~ere 
Y. , t~ ıı: çnlı \ c 
An i 1 ı <:urt, u-
r. k, tombul - 19.~ 

s 1 t ç .. ıı 20.~ 

Horoz %4 
Oı ve Rize b:tttab :!7 
Doımnsyon 

B:ırbunya 

K:ıı:ıdenh. 

uf:ık . 
NOHUTLAR: 

Tc-ı ~ ır.ıturd 

23 i'u lı kalbur 
o~tu 

:ıo NoJı kalbur 
üstl1 tı:pan;ya 
tohumu 
32 NoJı kalb11r 
\lrtlı bpan,.-ıı 

29 
15 

ıe 

15 

17 

il 

tohumu ::rr 
MERCiMEKLER: 
% 85 ı-andllnanh 
IJ, t'CkSJz temiz 7eııQ 
mercimek Sl 

Kınlmı:7 tfomJx 
kırmı:z:ı 

Yakın \Juk 

11emtlt-r 
23 :.!3.5 
24 24.'i 
:ıg 211.5 
31.5 32 
J4ı 3U 
17.S 11 

lUı 19 

)8 11.C 

ıo ıo.s 

L 

2t 26., 

11.~ 32 

M.5 U 

mcrclmek 25 29 %9 S 
MAKARNA ye tEHAIY!LER: 

Toptnn aırıba!Ajh 
kilosu 
Toptan amblıltjsıs 
kilosu 
Pcrnkeud &ın al.'ıjlı 

ki!osu 
Pe ·:ıl,t·nd.• aı:r b .. lAjau 
kıhl'iU 

TEL ŞEHRIVE: 
Topt:ın nınbr.IAjlı 

kılo u az."lmt 
To tan ıım b:ıJ~jE1% 
kilosu azamı 
P~wkendc :ımb:ılfıJh 

kilo u ıı:ı:ami 

Perakende mnbnlAJsn 
kll~u 

YA~l.AR: 

40 , 

4!! > 

4S Krş. 

47 ., 

46 ) 

~ 
En1lak ve Eytanl Bankasında 
Emlak Satın alma!{ istiyenlerin Bankamıı• 

ı mOracaatla pazarlıkla satılacak Eml4k listf' 
ferini tetkik etmeleri itan olunur. 10151 

1 Devlet Demiryolları llinları 
Mtıh:nnmc-n bedeli (12.000) on il-J bin llrn olnrı 300 ilde& ktlç,ık 

t~kmu 16/1/1942 Cuma günü s;ı:ıt J5 do kap.ılı zarf usulil 8e Anlı 
td:ırt• bina.cıındıı 2:1tın alına~ktır. 

Bu ise gırntt•k isUycnll•rin (!l00.00) dokuz yıız liralık IDUYaklt•1 

mıoat il~ kanunun to.yfo cıuı:i vesıkı:ılnn ve tcklincr:lm 8,)'ııd .an saat 
ı k&clar komı:.31on rclsUğbıe veını,.lcrı Jft:umdır. 

Şnrtu~mclcr parasız olarak Ankarrıda Ma1zeı""e 

p.~da T<"scllüm ve Sovk ŞcaifinJcn d:ı·ııtıbcaktır. 
~ . . 

"' ,h mmen bcdcli (88.'iS) lira olan idıue m11tb~a!-!lnm b1r lleDe1Jlt 
ya ı l ııh nan (9) kalem muhtelif klişe (22/12/1041) Pazartesi S(lnO 

• ( 1 'i '.iO ı on beş butU}ct;ı Haydarp:ı'":lCl:ı G.ır binası d:ıhlllndeJd koll 

ı..rarn d .. n knp:ıb 7.arl usuuıe satın alınııcnUır. 

Bu ı~ lrmek lstlyenlcrin (664) lira (13) 1 uruşluk ma"4bt 
ve k nunun t.:ı)' in etU!l vcsik;ıl:ırla ıekllflrrlrıi muhtevi sar1lanm 
gıin ı;;ı:ıt (14.3ll) OD dört OtU7.:l k;ıd:-.r komlSjOU l"Cl liJliMı vermeleri 
dır. 

Rıı i~c :-it ~rtıı.meler komıı;yondrm paı ru;u ofar k 

11
• H. K. Bllrsa Ş11besi nden: 

Til•k Ho.va Kunımu Bursa şube 1 t.ıra!wd.ın bu sl"!ltt Klll't»lm ..,_..,...iVI 
topl::ınncak olan kurbnn deri ve b:ırs.-ıl:l:ırı l/Hırinci .tınun/1141 tarih 
22/Blrincllduıun/941 tarlhlnc knd:ı 21 gl\n mliı'ld!'tlc nçık ~ 
nlımEtır. 

isteklilerin ~rtnamelerinl ttıı m Jrcrc tı.ıtnnbul ve Buna 
pey ~E".k Ozcre de ihale sıunU l3uı ~ ~be;inc mür .. cnatlan UAn 

(106'13) 
S.;deyaa fiyaUan ,u feklldc tıın-

:ıım edilm~tir: 
O inal top· porıı· 

tan kende 
% 3 :ısıtli Urfa 165 183 
"< 8 ru:ıtlı Urfa J60 11a 
Dıyarbakır 152.5 170 
Birinci nevl erlın1J 
Kal"S ve Ardahan 145 102 

Birinı..i ne'\i erimemis 

Karı ve Ardnhnn 120 184 
Trabzon azami 132.5 150 
ZEYTI N YA~ 1: 
Kllr nlıbeti: 

Toptnn % S )'a1'l toptımcı 

perakende % 10. 
PEYNiRLER: 

••n••FT!ll neyoetunda lstlkll\1 r ıcıılr Jndc 370 num:ırah 

1 BAKER l\1AGAZASINDA 
1 F..rkcl-., k:ıclın '\"C tocuM:ıra m. 1ı uz 

j GABARDINE, COVERCOOT ve TRENÇCOO 
ı Kumnşlıınnd.:ın mnm!ıl ve her mmnn ollhı:.'U gibi en 41A cinsten 

MllŞAMBA 11e PALTOLAllllJ!/Z 
Muuhtercm müşterıJcrinln tmrınc umAde bulunmnktndll'. 

:~:- KUŞ TO.YÜNDEN -YASTIK, YORGAN, YATAK kullanmak hem kesenize ve hmt ete 

o/ac 
lerC' 
dilci 
b,·,.. 
tss " 

H<>rg 'N:<. i f ola.rnk 
)ıır 611.Mll .. 
\.ır ı. l ~eh ı 

ç leri fevkalade · kavi idi. Koca ==========::::;;;;::= 
Adalıyı b~r yandan bir yana sü
rüyordu. 

orkestnısı program ve 
18.50 fasıl heyeti knpnnıs 

Beyaz Peyrılrler: 

:~;::~:;:;.· BİR KUŞTUYO YASTIK 1 LİRftDIR 
~ ıtı ld l. < ' • D ı 
~· tı. Iki t f birbirlerine· 
~ıucıım Ü7R inr- l ıu 1 eoıyordu. 
/.ı.crgcleo, ı l' , b ·ı ıukça Ka-ra Almıed.ıı . ni takip cdi· 
p'< rdu. Ada..:, Ai me<U e-.onecc 
~alışıyordu. 

Ahmet, Ad:ılının tırp:mlannn 
i'..oyundurıı.klanna ayni ağırlık-
.a ınııkabel00c bulunuyor ve dur 

tn3d, n h"-cunırın siııyordu. Bu I 
lkı pclhivanın güToşi hakikaten 
~ı:ticrooruıdı. &;:"er Hergelecinin 
~ırnğı da Adalıyı yenerse bu hal 
fialil için çol< hi :aplı olMaktı. 
~ıı Aebeple Ad."lh hn.'illlı elinden 
) e! igi kn.d<.r ayak güreşinde 
~ .ırnıya çah§lyordu. Fa:1m.t 
~ 1ct de boş dunıııyordu. O ds: 
İı snunı eziyordu. • 

Hır anılık Adah, Kara~ 
ç?rmza a.hmlk sürdü. Veba& 
dı AJ1met, nihayet alta d~ 
üstü. J>. d lı, tı ından oyun 

ı un dı. Ahmet sarımı ~s 
tc -rı ı srua oır türlü sarm"'vı 
mıyordu. Athlı, Kemanede 

C 
J.yor, lf.r ney nlncağım diye 

W.\ 1x riye bükmcğe R"J.'\1'8.Şl· 
'(' 

• .\dalı Li.pa.na. girdj. ' 
iV<' • Jı.- e.-m eğe b d . 
•ıwmmu •nrtl.•g ndan <lcı • mı 1 
br>gar..ı.k piikl ")rdu. Ve z ... 
jçcvırip ycnrnı-r.;e çalı,,ıyordu. 
IBoğ-!ŞU QO"'r lınınmıe idi. Öldü -

ıyc l:~ı ) ordu. Güreş kı
r.u1 lor n ıt:ı. f 'almt bu dere,. 

ı hı'.- r ılc sayıimazdı.. Ali
ilo ](, :.. ,.;h nP dönerek: 
ı - ~ ! h•ı.le bak .usta!. 
İ. - B :ıd m he.ı> böyledir. 
J - Söy'.eme be! Benim çıra -
9ımJ. 

- Aliço, Adalmm böyle yap. 
- gilrcşlcri sevmiyorum. 
1-- Ben t1e ... 
-. Sen d gacljar ~n

'mtr_ · Faknt böyle değil.. Bıı. 
~\ mutlak ~k vcnmek 

Fakat .Almıed, nklllı idi. Ali -
~. Ku.vnsoğlu, l{ooo. lbrnhhn, 
Deli Murad ve sa.ite biç müt& 
essir ck-ğillerdi Aliço gülerek: 

- Ulan Ahmet, boğ! .• 
Diye sesleniyordu. Kavasoğ

lu: 
- Aliço, ıbağuına. • Biisbütün 

kepazelik çıkacak .. 
- Çıksın be!.. Herif haklı 

değil mi şimdi? 
- HiUdı amma.. Bizi de ~ 

Wk ediyor dc.rla-.. 
- Desinler usta be!. 
- Fena. boğuyor .. 
-Boğsun ... 
Etraf1Wı da bağırtılar be.şla

;.(h.. Adalınm taraftarlan 'hak-
lllZ olsr8k eeslcniyorla:cdı: 
-Ayıptır •. Yetişir ..• 
;_ Boğma be!. 
A.hlmet, hasmını iyice~ 

Lakin altına a•anmdı.. Adalı, 
boyundurulmm kurtulduktan 
sonra Ahmedin göğsüne bir 
yµmnık vurdu. Ve söylendi: 

- Ulan ne boğuyorsun? 
Ahmet de yumnığa. mukahele 

et1i Knvg. başlaruıştl. Ve ka.\r -
ga~ da Adalı sebep olmuştu •. 
Deı hal Aliço, meydana fırla • 
dı.. lki pehlivanın ara.sına gi· 
rero!. ayırdı.. .Adalı, dıaba hali 
aöyleniyordu: 

- Ne boğuyor be ? 
~hiddetle bağirdı: 
- Sen ne boğuyorsun tieT 
- Ben, böyle mi boğdum m-

.. be? Oyun üstünde boğdum. 
- Güreş kıran kırana deyen 

sen değil misin? Oyun tistll, 
oyun altı var mı be? 

- Böyle mi boğaı'lar be? 
- Sen, ne kadar boğdn isen 

o da o .kadar boğdu.. 
- Ben de boğacağını be? 
Kara Ahmed de dikilerek: 
- Boğnn, boglm.ıynyım ben 

ae... 
lArkul v:ıır) 

Giresonda açılacak 
yeni mektepler I ' 

Giresun (Husust) _ Bura.da Ademi lk'lld:ır, 1Hıboliuklu6u ve 
bir Ticaıet Orta Mektebi, birer zafiyeti umumlyeye kartı 

=:~~~ek san'at mektebi a- GLANDOKRATİN 
Her üç :mektep içhı, ayni m>- Prf. Stelnach'ın terkibidir. 

manda birer bina. da yapılacak-
tır. Binalar için mtiruısip arsa .. llBeçclllİİlte•i•le•k•·u.t11usi!iu•2•0•0•kunı•ııiıl1•i 
aranmaıktadır. C. H. P. Vtl~ 

yet ldare Heyocı bu işlerle aıa.. ' ' 
imdar olarak arsa teminl için AKBA Kitabevi 
~. 
lzmirde Sıhhi tedbirler ~ f::1!e&i 
lmıir, (Yeni Sabah) - Sıh- Her dilden Jdtaı;, mecmua, ga-

bat ve İçtimai Muavenet vekfile- zete ve kırtaSl.re sntıs yeri. Her 
tinden Yilfi.y~tc gelen bir tambn llsanda kitap sipar~ ve abone 
üzerine şehirde lokeli hibnma kabul edilir. Şubesi yoktur. 
hasta.lığına b.rşı tedbirler alm- Telefon: 3377 
mıştır. 

lstanbal Defterdarlığından: 
ı.tanbul Tapu mildQrlOğll btnamıd• 7JlptınlacaJc (2683) lira (62) kuruş 
~ tamır ~ 15/12/941 Pazarles1 g(mü saat 15 de Dct({!rd:u-lıkd."l 
toplnnacok olan komisyonda açık eksilbıe D.e ihale edilecckUr. Muvakkat 
tcınJruıt (202) llrodlr. Keşll, ~ w.satr milnalaısa evrnkı Mllll Em-1 
JAk 4 di lo:ılcmindc gürülebilir. 1 

tst&.IUcrln en ez b1r teahlıfulde (:000) ftnıhk bu ı~ benzer ~ y:ıptı- ı 
ğına dair fdarclerlnden almıe olduğa Tesikalara lstin:ıdc:ı lstnnbul Vllfı· I 
yetine münıc.ı:ılla eksiltme tmihlndeo tlıtil gijnlcrl lınrlç (3) giin evvel 1 
alınmış ehliyet w Hl ,.wna alt Ticaret Od= veslkalnn ibraz etmeleri 
rnukwJdir. (10455) 

lstanbul Levazım Amirliği Satıaal
ma Komisyonu llilnları 

ISS,oal ... _f' ~'bne& ~ 

Binncı nevi 
Ynflı Trakya 
lkinci nevi 
beyaz peynir 

Top· 
tan 

62 

KAŞAR PEYNl~LER: 

Mnrk:ıh lı:ag:ııl:ır 120 
Birinci ncvl ynğlı 108 

1kinC1 nevl y:ı.i,ilı 
Uçüncü nevi (Kanı 
ve mümasili) kuru 
knşar peyniri 
NOT: 

6S 

pera· 
kendıı 

'15 

'71 

145 
130 

ns 

8'1 

1) Toptın aatııtarcfa nıahn men· 
ftlnln ve clnılnln aarlh bir pkll· 
do gl5stcrllmeıl prttır. 

2) Perakcndecller etiketlerde ma 
tın flyntındıın maada malın lın1l

Le men~einl de g!Ssterec:ektlr. 

3) Komisyonca kabul edllml5 u• 
zak semtler Yedlkule Topkapı, E· 
dlrnckapı harici, BoOııxl~I (Rumo· 
it aahlll Bebekten ttlbaren) Ana• 
dolu, Adalardır. 

4) Tayin edllmlı olan toptan fi· 
yatlar dgkme olup latanbuldakl 
toptan fiyatlardır. Bu fiyatlara pe· 
rakendectnln vesaltlne kadar ar· 
dlyeden çıkıı masrafı dahildir. 

AA.A"-. ..-uo.~~~vvvvvvvvvvvvv.. 

~an Bayramı, üç mmı cemb'e
ttn gayelerine yardım içln c u.Jıun 

:brsatlardnn biridir. 

"Yeni Sabahın,, 
HAn fiyatları 

Kr. 
~.ooo San •a1rme r.6JJl'(llO ~I\'. 1 
255,000 S:ın dökme Köprllsilz ~ Başhk maJrtu olaraJl 9150 

Yukand:ı ynzılı Oç knlC!Ul ınnlzcme l.l'~ .... tbl-:t naııf '" he!a°bnıM al?mı- B:rlncl sayfada santimi 500 
caltltr. PnZ<ll'lıkb cksiltm :ıı 10/12/lMl Ç~r "'lb:ı C{mJ . , ... l' <!t. .roph:ııw-

A ·'~ t h ntioci u ,, 850 de lst. Lv. mh 1 fil S<Jtın~ılrı n kflT. 't.7nı. dn To.rıw1.nıttır. A1rJJ ı. ın -
mln b dcll 15,7C4 lira 5G Jru:.• ş ı.11t tnır.:ıu:ıb 1lS$t lirJdır. E\snf \il' ı. '1\..- Ccüncll • n !00 
JU>le:ri Jmmisyonda. aö.rüllJc. Tldfpkd!l beDl VJUrdttc Jı..>rnl~'11Ul neJm •~l. ' Jli.irılüncil .. ., '!00 

,421 - "" S\ la ..,,..,~ _...... ~.,.. 

Yastık, yorganl:ın da pek ucuzdur. Adı • ıst:ınbul Çakmakçılar, 

ômu Ballof:lu Kuş Tu3ril !ııbrlk:ı~. Telefon: 23027 • 

l
~ . .-

Deniz LPt tıııı11 ,~atınalma 
J(onlisyon11 ilfl11lar1 

t.ç . eıcı motorpomp 2lınııc:ak 

Ellerinde motoı ı;oını bu nur ı ırı ı • l,•rın 
ve kot:ıloi?l:ırıru en eç IO I'-• ı ınucv\ 

Kasımpaşnda bulunan komi " m 
) . unu nkşamına k 

(10711) 

Asileri Fai;ril1alar ~S11tına/nıa 
ih:1~ları 

Altı kalem grafıt potn ve pot11 dlpllğl alınacak 

Tnhmin edilen bedcli 43340 llrn ohm yukarıda y,.zılt altı kalem l'I" 
rıota ve pota dipliii Askeri Fabrikalar Umum Müdurlü~u marke% satın 
1n<1 koınisyonun('.";1 26/12/1941 cuma gUnu ııa:ıt 14 de p."'l?.ru-lıkla ihale e<aj 
ccktır. Şartname 2 Ura 17 kuruştur. Knt'J teminat 6501 liradır. .oorı 

• • • 
2000 • ıôoo metrf! mlklbı ceviz tomru6u ahnac:ak 

Beher metre mlklibımı. 54 lir:\ bedel tnhmin edil~n 2000 - 3000 m 
Jrtlitlibı ceviz tonıruğU Askeri Fnbriknhır Umum l\ıüdlırlUJıü Merkez s.1 
elJI.a komisyonunca 19/12/lHl cumn &Unü aat 14 de pazarlıkla ihale <'° 
lıe<..ekllr. Şartname 8 lira on kuruştur. Kııt'I teminat c18700 llradır. 1\1; . . . .. 

3, 4 - -1 X O,! - 0,4:> X o, o,e - &,lJ nıetre ob'1tdmda 1600-llOO ırıJ • 
n Jrllp dışbud3 veya Karaafnı:: klllın alınacak 

Tahmin edilen bedcll (135,000) 111"2 olnn yukarıda :yazılı 1100 - l~ 
mdrc küp dişbudak veya knra nğnç kalnsı Askeri abrikalur Unum:. ~ 
dilrJilfO Merkez sntm almn komisyonunca 20/12/1941 cum:ırtes1 dDO 
J1 de pazarlıkla il&e edllecekUr. Şartnnme c6> ı:.ra c'Ub laırulbD .. 
teminat •l 6000> l1radır. (107 H.) 

• • • 
IOO - 400 ton Kul"fUn alınacak 
Tahmin edilen bedeli "260000'' lira olan :ıoo-~o ton Xarşan .A..J 

:Fnbriknlar Umum Müdflrlllğü Merltcı 5:ıtınalm:ı .ıtomisyor.mıca ~ıı7~ 
p:ızru"tcsi gü il s.:ınt fo d p:ıznrl:kl."\ lh le edilfıcclttır. 

Şa.-tnnr•c 13 lirod r K ıt'I t<-m.na~ "28300" llrı:ıdır. 

&lhlbt: A. Cemafcddln Sararo(jlu Neırlyat MUdUrD. 
llas ldı "~r: (H. Bekır Güraoylar Y• A. Ccmele:foın &l! ~col'lu .....aw-.> 


