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Türk-Alman ticaret ani 

l'iiıic - Alınan ticaret munhedesinin fl'\ ellti :.."in Aukanula imzaJambğmı hit<lirmi!oitir. Re
~ Hariciye Vekilimi.z .... U!~rrü Ssraçoğlunu it.ilifı i:ıı:wlark~ _ J{cisforiycr. 

şma

sı iki memleket arasında mühim 
inkişaflar te.min edecektir!,, 

-,- - -- _şark cephesi n d e 1 Tlc.'2\lm '"~Mu ~rnmt.a7. öı..-meu 1 ra n 
Türkieri 1 

Japonya matbuatı 
ateş püskürüyor 

--o--

tı:i11'~~"'o _.. r . ' Şehrimizde bulunan Ticaret 
.,_~ ~ ~ , 1l--ERl/f/JV Vekili Mümtaz Ökmen. dün öğ-

1 
lran il~ Türk;ye arasın-

da hakiki bir dostluk ve 
ittifak teessüsü isteniyorsa 
6ıoıun ilk şartı oradaki Türk 
le,.;n Mukadderatının dejjiş
Prtesi oe hakforının tanın

'1laııdır. /nıiliz müttefikle. 
"İnaizin bu hususta lranlı 
donlarımızı icabettiji der•
Cede tenvir oe irşat! ede-

riAlnıan - tebliOiı 
JMerkezde 500 -~ 1 

"Bu çe111berleme ,> kilometrelik : 
hareketlerine kar-1 ~;·~~ 1 

-- 01/BiOVSk. ~~" ...ı0 1Gt Ha re kaA tın leden evvel İ&ta.nbul İthala.t ye 

I I -t- ııı.\"' .İhracat Biı•likleri lhnumt Ka-
c., q \; \ "'~ tipliğine gelmiş, akt;;am geç vak-

ffOLOGAu\ it~ 0 ~\-<_ h u•• 1 a- s a s 1 te kadar meşgul olınuştur. V&-
... -..2.._v AL DA Yt: re; ~ .ı.. ,~ kil, bu ziyareti &>nasında muh-

......_-...... ~ "\ telif it:lıalat tacirlerini kabul e-
0 ~~iH ~ rosmi l•bll~"'"' gih"<', Ru>- de~ kendileriyle görüşmlb; ve 

-sTAKOV o yadaki IMiylıfc Almau h ·U'l"'lı- tacırlere bundan böyle takip e-
- su ebe.mmiyetti htldşafb.r dilt'<'ck hattı hareketler üzerin-

lıılııt..._ Klİ gös~mliııtt.u, Alınan kın·- de direktifler vernıiştir. Tema.&-

şıh!~f:a';,!;,,z L~ik aç~ 

l 0ek/erini ümid ederiz. 

..._ --~--~ 

lltiseyln C:thld YALQl.N 

O 
raııuı, ımüstebid ve mutlak 
bükfimet şekline nihayot 
vererek, halkın hakkına 

;'~~ ~iıniyetine riayet OOt.:r 
~7.0a ıslahat kabul edeceğini 
ogreruyoruz. Dost !ranın bu 
Y.eni yolda samimi bir ga.)TeUe 
t:!ddi terakkilere erişmesini pek 
tiyade temenni ederiz. Bu yalnız 
~onışumuza karşı duyduğumuz 
l'l'ı hislerin telkin ettiği bir emel 
~ldir. Ayni zamanda İranda 

taY~yan milyonlarca Tiirkün 
bii ılnkişatlan, refaJı ve sa.a

<letJeıi nrunına da. bizim için en 
~aslı bir gaye teşkil eder .• 

Tokyo, 10 (a.a.) :- Tarnnnıış 
bir Japon muharriri, Hoş.işum
bun gazetesinde şöyle yaz -
maktadır: 

VaJ?lııgtonda ne mil7.a:kc-ro 
edildiğini bilmi.yonız. Bikiıği -
m.iz yalnız şudur: Asyalı anmet 
lerin kurtulması bizim snrsıl
mnz ülk\imii,z(!iir. ln.~here dü
nün müteca,~dir, fakat Birle
şik Amerika Devletle.ıi yarının 
mütecavizi olacaktır. .A.ın1>rika 
ve İngiltere ile banş yapılamı -
yor. Çünkü her ikisi de kaderin 
talihsizlerin itlıaJat maddelerini 
kesmişlerdir. 

"Ni~ Nişi., nin endi.<:esi 
TO'kyo, 10 (a.a.) - N.işi Nişi 

gazetesinin diplomatik muhaı· -
ıiri kuşa.tı.-na hareketinin Pasi
fikteki lıaı p tehdidini izale et -
mek için Japonya tarafında ya
pılan samimi gayretlere rağmen 
ru-ttırıldığını müşahede etmek
tedir. 

(Sonu .. yfa 3 aühın 3 de) 

. .Açık ve samimi konuşmak 
111tcnz. lrau Türklerinin va7.i- lfthazahırdaıı tamamen uzak bir 
Yeti bizim kalbimizde daimi bir surette, kültür, medeniyet vt a
~ teşkil eden ve bi7.i ciddi su- d:ılet ba.kunından halledildiğini 
tette rahatsız ve meşgul eyle- görmek isteriz. İran ile Ti.ir
Yen bir meseledir. :Komşu lra- kiye arasında hakiki bir doolluk 
ba 1.lmrşı duyduğumuz dostluk ve ittifak teessHsii istcnivon:a 
\ı~ beslediğmıiz hayıı·hahlık §im- bulnun ilk şartı orada:ki Turk
dıye kadar bu meseleyi ortaya lerln mulmdderatının d€'~işmesi 
~tina.mıza. meydan vermedi. İran ve haklarmm tanınmasıdır. İn
ile münasebetlerimiz sıkln.:,<mkça giliz mUttefiklerimvin bu hu-
0~da yaşayan ırk .ım.rdeşlerimi- susuta İranlı dostls.nmm icab
~ sosyal ve siyasi va?jyetleri ettiği derecede tenvir ve ırpd 
lYileşeceği ümidini-besliyorduk. edeceklerini Umid ederiz. 
1'akat resmi İran hükumeti Vaktiyle lrnnda meb'us:uı 
bizimle o kadar yakın ve iyi :meclL<>i açıld.ığ-ı zaman, Fars 
llıünnscbetlerine rağmen '!'ürk lisanı ile birlikle Türkçeye dc
~~urunun mukadderatını ısla- mevki verilmişti. Fakat şimdi 
~ hiçbir zaman ehemmiyet Başvekalete gelen ve Ankara
\'-el1lnedi. Hatta 'l'ürk unsuruna da da sefirlik etmiş bulunan 
açıktan açığa düşmanca mua- dostumuz Fürugi Hanın vakti
tnele etmekten geri ~adı. le 1ran parlament.o~unda ilk gör-
Şunu derhal ilave etmek ve düğü iş mecliste Türkçeyi men 

~k açık olarak söylemek iste- etmek olmuştu! Mü.stobid İran 
l'iz ki bizim İran Türklerivle tıükfuneti sistematik bir mırc:t
alakadar olmamızın nltmda ·si- tc Türk unsuruna ka'I'Şl di~ -
Y~i hiçbir maksat gfali değil- manlıJc eseri göstermiş ve •ı ·iirk 
dır. hin üzerinde bir nüfuz ve wısurunu ezmoğe çaJışnu.'itır. 
temr davasında değiliz ve !ra.n- Türk Şahsevenler aşireti D.-me
<ian araziye ait hiçbir talebim.iz nilerden mürekkep jandaıma 
de ydktur. Fakat bu gibi hari- kuvvetleri tarafınd.uı imha et-
·ı~e _gayelerden uzak kalnıa.k, tirildi. 1910 da Türkiye hiiku -
~<Ul(1a,ki kmdeşlerımi.z.in mu- meti Tebrizde bir TUrk mektebi 
~adderatma lfıkaıyd buJwm1ak açnıağa teşebbüs ederek latan
ll'ıfu-ıasını ifude etmez. İrandaki buldan muallimJer yolladığı 
~~1!.lerin kültür ba:kımından in- halde 1ra.n hükiimeti Türk Ç<>
"'l§<Ularına sadık bir 1raıı va- cukların bu mektebe gitmelcrlııe 
~daşı sıfaıtiyle bütün vatan- mani ohnuş, gitmek isteyen ço
'-'~ haklanndan İ.ra.nWarla cuklar sokakt-ı d&vü:lmüş ve 
ltnü::ı:ıvi surcl.te istifade etmele- mektep talebe bulamıyarak ka
line, dillerinin ve an'aneleıinin panma:k mecburiyetinde ka&ış
tecaVüzden masun bulun.ma..cuna tır. Bu Azerıbayca.n 'lürklerin -
Çok ya.kında nala.kadarız. lrn.n- den balı.set.meğe hacet gör.mi -
~a 'l'ürklerin mevcudiyeti İran y-0ruz. Çünkü va.ziyeileri heıire
ıle münasebetlerimizi ihlal ede- ~sintmal(µnµdur. 1'.,akat lranm 
t'ek bir amil değil, bilakis .bu :$CnubuntlMbüyüık bir Türk küt
lbılinasebelleri daha samimi bir lesi vardır fi'i dünyadan tecrid &

lıaıe sokacak bir sebep te.şkil et- dilmiş bi:r halde yaşıyor ve ge
llıelidir. MnatteesaUf bugün.kil rok ~d lran hükumetin
\raziyet bu pek mc§ru arzumu - den, gei"ek İngiliz mü.<rtemlcl<e 
tu tatmin etmekten ç o k u- idaresinden gördüğü tazyik a1-
~ktır. }.farlmnki !randa milli h.8.- tında ma:hvolmağa ımahkfun 
ikuniyet prensipi mevzuu balli,'Oi- bulunuyor. Bunlar Kaşkai'lcr
llıağa baelamlf}tır, madem ki dir. 
tı:mcıa dost ve mUttcfikimiz ln- Sayısı bir kaç yüz bini geçen 
gUtermı.in medeniyet getirici bu halis Türk .aşireti Kcnnan, 
:Ytrlı niüuzu kendisini hlsset- Şiraz, Benderbuşir ve Bihbehan 

1 
:ncğe başlamıştır, İran Türk- şehirleri arasındaki salında ya,. 

meselesinin de, siyasi mü- ~lar. Yanlarında Bahtiyaıi a-

Harekat doğuya 
doğru siir'atle 

ilerliyor 
---»~:---

Voloa bölgesinde 
Sovyetler bütün 

kasabaları 
boşaltıyorlar 
Berlin, 10 (a.a..) - A.Jım.an 

ordulnn Ba.şkumanda.nlığırun 
tebliği: Azak deııi:ci, Briantik 
ve Viaznıaı yakınlarında çev -
.rilnıiş olan dü~~m kuvvetleri 
dünkü gün daha ziyade sıkış- ı 
tırıhnıştır. 

Bun<lan ~ cephenin mer
kezinde açtığunız 500 kilom~ 

(Sonu sayf• 3 alitun & da) 

şireti vardır. Bu lrani ~' 
İngiliz müstemleke id~deın 
gördüğü silah ve cephane yar
dımı sayesinde K~kai'lcr aley
hinde kanlı bir mücadeleye gi
rişmiştir: 

• _O ~ ııt:ıJ'1an Jnırcldt.bn li.at'i sif- laı-ının sonuııda Ticaret Vekili 
~EV ~ 1 bir ıı.rkada.jlDUZl kabul ederek 

O
POLOZJ<. , - 4111111ııııı...a ~MOSKO Vd ıa~-a girdiğini, me.rlit'rl.de Ti- ~-u beyanatta bukınmnstur: 

SAaP. ~ ~- mOQenko ()rduls:nnm imha +__ ~ ... ut'~ A v .. _ ı::;t::a.nbulda Vekfılete bağ .. fii 0ıı..~uı ZHA. '·eya ff>ir, ~1'hut lbata ulil- lı müc::;seıscleıin rues:ıilerini va-
. 'SH()l.EN.SK~""->J~~; ~f ·o mi~ olduğunu JddJa edi~or- ~ndan teiltik e1Jtim. Buradaki ' ~- ~A;t+r~ RİAZAN bl. Beri~ göre, merke:ı.de müc::ıseselermiz arasında d ıa 
l 'ELNY~~Tf'llJ , 60 - 70 tümen ~Tilmi~ir. yakın bir ifibirliği teımin etrn • 

ı~oSlAVL O - •o~~ , Ahnıuılara gör<.., Viıı:ana., ıçin ka:r.rrla.r :ıldım. !nşe ve Fi-

0 
B l<t Rriaa ii: ve Oftl'de 8'>'"'t ti& yat Mura.lro.be • ,.,.:ı,.ilatı "'- '-·ı·,,e-

rin lmha.sma devam . Ôlu u- '~ ~"'' -' 

B 
• o .~ ~ ye muhtaçtır. Fiyat murn:kaoo 

' ~IAN$1< ~ ..,.L . lflr. Bu nuntakada rl<>j;.ı)"a teşkilatının ve irontr<>lörlerinu· ı 
-...,,. O~E doi!'nı ~ derbı hir df-Jfü ıı-

GO HEL . ...._.' . • •"lm•.,.,.r. "ırım • .-.... -·ı· .... · ~ı mıırnkabc vazifesllıi müsQet 

0 
, K~~/'1/ ı.,. TA/18 OV .,. ~·· 0 

,_ ............ ... , ~de yaıltıkları görüknelrte-
, berı.:ahmda Perko! zaptt,.fil- di;':'. Hu gün Fiyat MuraJn-ı.be 

, · GLUCOY · • \İo~OIYe~ç mlştir. Buı-osunun başında şef olarak 
ÇERIVJ<;OV o ~ KVNSk fJ ŞiffiôlÔ9 bulul'!an zat ve arkadaşları ı ııe-
Q ~ - "o ..... __ sailerinde ciddi olarak çah.-s-

OB/L .,,.- t.ıı Ma.r•~ Voroşilof onlnhL- makta ve nıın·s.tfakıyet ~:>s ....... -
l(ONOTO: iliRA.POL YE .;;.J. n, i..ıeninbrra.dib nıuhasanı- mektedjrler. Ko.ntrolörlerdG.1 

" ; « dadtr. Hu ordular mulm.'i3.ra ~~~den memnun oluruıuya 
~ O lEBEDrlY - ri 1 , bır ıh--ı ~n ... ç;.,e'"' N'. 'ıJı· ıuttıh .... ,, ~ ~'/-rL- ·L.IAR ~-1!'" ç<·mbe ni ,lilnnnk inin f'..13r- ,.., "'"""LV .ı- .. " • .. .. " "' ,~r T7,..., ""r ~ tur. ı ruzbır'la tulOAmuşlardır. 

o Kl/PYANSA' M k d İthslitt teş\ili 
1118r 8Z 8 Bu defa.ki temaslarımın mü-

Almanlar. bu Mflhfıcle Ti-

1 mO(,,'e.11110 ordulanmn mf'rkn 
ve hac .. atlanna ya.ptrulan ia
nrruzlanla muw.tfa.k olmuş
lardır. 

Bu ötedenberi böyle oMu, 
böyle devam etti ve böyle de
vam etmektedir. Fakat 1ı"8nda 
m~ti bir hükfınıetin teeasü
sü ile bu vaziyet telif .kabul e~ 
miyeceği kadar İngiliz mütte 
fiklerimizin siyası ve ahlaki 
prensiplerine ve insani hislerine 
uymıyacağı da şliphesizdiı·. Bü
tün ıiünvanın mukadderatı mev-
zuu bahsoldu.,,0-U ve milletlerin ..... .-yadaki son Alman - SovyElte ha.rkitmı gÖKterir harita · 

Viamııı - Brbm>k hattrnda 
Orel l'>tilrnnmtindfı de.ıin ve 
geniş bir ginnt ~· aptbnıştır. 
Bu mınts:ı.luıda 60 - 70 fümeu 
~·mht'r i~ne alnımıştır. M0tr 
ko\'a - llarkof d"nıin olu bir 
çok ~-e~rindea ke. ... iİmiştir. 
Burada harp, Sovyoilerin 
sakl:ınuulıği wlri, ciddi ve 
\'ahimdir. Orel'i alan AJ
maııla.r T1ıJa - Şuring - V<>
roneJ )01unu ac;ıru~lardır. 
Almantarm, M®cova~rı sür-
atle do~"Ucb.ııı da çevirmek ü
:r..t're h:ıniliet ettikleri tah
min edı1iyor. 

him bir kmmı tthalat Birlikleri 
idare heyetleri ile it.halatçı tiic
carlarla yaptığımız mU7Akere-
1<:-'. te.ikil elti. Biliyorsunuz ki 
h.~kfırnct, itJıalatı teşvik için 
tuc_c~a ~~!aylıklar göstermek
te ıdı. Tüccarın istedim aılcredi
tif işinin kendilerini m~un e
d~~. bir tarzda işlediği görtil
muştur. Son zamanlarda tillıas 
sa son haftal:ırda mnnif:ı..tm. , 
madeni eşya gibi ithalat eşya -
D!ızın ithalatında mühim bi; in
lkL~ görülmüştür. İthalatı oa
ha ziyade a.rttmnak için menşe 
memleketlerden lisan.s a lmak. 
~vi~~ '.11mak gibi m~kUller n 
ı~a.lesı ıçın bazı :lıüki'ı:ıru!tler n' .. -
~ınde esasen teşebbüse geçmi -
tik. Bu mevzu üzerinde. daha 
fazla çalışmağa lüzwn Jıiı.sıl 
olmu§tur. 

haikkı ve adaletin tmıini namı
lna bu kadar kanlar döküldüğü 
bir ı:ıırada lra.ndaki ırık kard~ 
lerimizin daimi bir ı.ztırap içinde 
yaşamalarına bi:t.i.m de taham
mül etmiyec<',ğiııniz ht'Saba ka
tılmak iktı?..a eder. Devamlı sulh 
münasebetlerinin teessüs ede -
bilmesi için daimi bir ıztırap ve 
infi'al kaynağı teşkil eden yara
ların tedavisi lazımdır. İran hü
kfunetinin hükümranlık hakkı
na ve izzetinefsine dokunacaık 
hiçbir şey istemediğimiz için 
bizce pek elim olan bu vaziyt::tin 
izale edilmediğini görürsek 
çok incin.eceğiz ve darılacağız. 

Bütün arzumuz !randa he
men hemen ekseriyete yakın 
denilecek k a d a r büyük 
bir ekalliyet vücuda getiren 
Türklerin insanlık haklarının 
tarunmasındw ibarettir. Şim-

· diye .kadar 1ran Türkleri tıwı 
müstebid hükfımet şeklinde11 
zarar gördüler, heım hususi su
rette zulüm ve ta:eyi;ke maruz 
k~dıla.r, imha edilmeğe malı
kfun bultındular. İngiliz doetıa. • 
rımızm İrandaı bulunmalarmdan 
istifade ederek ve İngiliz milleti
nin BOSyeteler içinde ve sosyete
ler arasında hürriyet ve adale
tin hakiki bir şampiyonu oldu
ğunu düşünerek lnında Türk 
unsurunun vikayesi ve birnayefJi 

J Sovyef tebliği1 lseyoğlunda 
lMuhasaradaki kaç1rllan kal kuvvetlerimiz dın adliyede 
i saldırıyorlar ŞikA!etci~e bir 
.. ~ -------...

1 

kaç şuphelı şahış 
"Görii."meyen tah- gösterildi 
ıidat karşısında 

bulunuyoruz,, Keşif yapıldı 

Cenupta 
Bu ce~, Klyef ~

~11Dda ~fıp otan So\')"et 
kıt'alamım Ahnanlara mu
kawm~t. eıdebi.IOOeğ! mnul
mıyor. Bodiyenni ordulan 
Uoskof şehri üzerindeki Al
ciddi bir t.elıdit altlndadır. 
man tazyiki g>k artnu.~. 

Harp vaziyeti 
-•o•-

Moskova tehditte 
Moskova, 10 <a.a.) - 10 Teş.

rinievvel saba.hı neşredilen Sov-
1 yet tebliği: Dün gece kıtala.rımız 

bütün cephe boyunca çarpışınış
lardır. Muharebeler bilhassa 
Viazma ve Bria.nsk nııntakalann 

Dün ·haber ve!'diğimiz, Beyoğ
ltmdaki zorlaı kadın kaçırma ve -

1

--- Yazan : 
soygwıc?tu!k vak'~ tabkika- Emekli General Kemal Koçer 1 
tına polis ve adliye tarafından _ 

da giddetli olınuştur. 
(Sonu uyfa 3 aUtun 5 d•) 

ehemmiyetle el.konulmuş bu - BUGU-N 
hınma.ktadır. Ta.hkika.tı müddei. 
umumi muavinlerinden Kemal lkiıaci sahi/emirde 

(Sonu uyfa 3 sütun 1 d•) olcagunua 

Öyü Saatte ODsunDaırB __________ ...:;.. _____ .... ________________ _ 

Zeyrekli HUNNAB HOCA anlatıyor 
----------------~--------------için bir çare bulunmasını rica 

1 etmek ile büyük bir rahatsızlık 
vermiş olmaıycağunızı Umit ede- Pek yakında: "YENİ SABAH,, 
riz. 1 liüse)in Oahid YALÇIN 

Daimi seferler 
Nakil vnsıbsı te.ımııinde Jrii· 

(Sonu sayfa 3 &ütun 4 de) 

,...-... Soruyoruz: 
~ı Me~ur bu mudur? 

Matbo.anuzda yeni yapılım e
lektrik tesisatında cliliı b~ Mr 
a.n.ıa oldu. Karanbkta krucf)i{ . 
İş durdu. Kimse} i rahatsız t~ 
miyelbn di)e sigortalar ~ı ;u
de uğ~tık, olıruı.dı. Nilıa~et 
mmta:'ka itibariyle lr.ığh oldc
ğumu.ı Eloktrik İdaresinin lli>
yazıt Şubesine miirn.ooa.t ettik 
Telafonda karsımu..-ı ~ me
mur hrLi dlnlcdlkfon soııra şun
la.n s(; y 1001 : 
"- Gft.7-ete ~.Jkaca.kmı~, çık

IDIJ"llCGtlmıış, ~ :UO! &zııl
duysa yapsam.z "? Olma.zsa sa
balıa kadar bekleyin.,, 

Amme lılzmeti iJa mükellef 
ola.o bir memurun !)U lililıali 
tanı ifudesino acınıımııa.k ka.i)il 
değil. 

Memur, herşeyden e\'vel fe. 
rağatl<5.r olan ada:mclır. 

l>cruhte ctü~i \'117.i'fe,-i ';ııı:ı,. 
mı. 1!Ua nl"tnurluğu ÇOk gö .. dli 
ğü.rntiz l~'lJ' :\'apm:ık is .ı -
) mıa <le gt-.niş lir nuntn.Jc:umı 
3.."11.:ııc 1 L .. ·ti ı ' çi;:g-hu na!t-ıl 
' "'nyo iar, h '"T"et Nı;, or \ 

l . soru)'vnnız: 

ıVlenı ~ r l.J ıı m ud . ? 



!5llJ"IS : . 

rithamediyorumhı ( ş ie: H i R HA BE A"L~~ A E J 
JFransaya hiyanet eden adamlar 1 r'lllllıııı____________ .. . ~ 

;~~~~~:~9 ~~~?0I~~~;2 ::~~~=~~ Tramvay bandajl~n nihayet getyor 
Kış ~aklaşırken 

-<>

Ya~n: Yaşar Nabi NA 

K ış yaklaşıyor. Bu ' 
sözü bütün Türk 

daflaruıa aynı manayı ttadt~ 
mez. Keseli bir ffllrendM_. 

imtihanını 8eÇirlyordu. Yirmi otuz sonra 7ardımın ar.lcası kesilmişti. 1 Az buluyorlar ! 
Mlıedeıia bld. Framaa - tspanyol hu- Franconun INıan kuvvetine nisbet- I"\. 
cludlı emin diye. bilinmişti. İspaDJa- le bir kaç defa daha kuvvetli olan 
11m BaJew ..talan Franuz ana vata- ~ cöınlwsi7eti aakerleri faşist Şoförler, 90ll giialerde yiis
nı ne Şimatt Afrıkadaki topraklan kollan kal'llSlnda sil~hsızlıktan, cep de etliye lbliğ ohımn talaııl 
aramıda mtlnakale hatlarına hikim hanesWikteıı, mütebnsms fikdanın - l8ılDlanaı az bulmağa b&şla-
üulunU)'Gl'du. Fraruıanın mi.Dl mm- elan ve iJ'J lı;umaDdanların eksikJ..iiin- ~. OğnıDdlğlmbıe P 
taatleri hiç bir devletin Madrit Mi- den dolayı ric'at edı1cıdardı. tspaıı- re Şoförler Cemiyeti Beledl
kUmeUne Mirim olmasına delil o yadan alınan ilk ınaJamat Franco yeye miirMıaat ederek taksi
hUJdimet iblriDM JlBfU& .ahibi ol- kuvvetle.-t tuabndan aptedilen k6J' len )4 Y. wa yap·d-••• 
llUs1ıla bile mtlılMde edilmemesine \e kasabalarda neler cereyan ettiğini ""''' 'I' rdlr. ter.._ 1m1:ı1111 ~ aın&te 1Daa llDlatı1Wdu. BadaJoala iki bin sivilla Cemiyet ba ~ 
gösteriyordu. General Franeo'nun asiler tarafından katledHmis olduğu zam lrJn bam sebepler Deri 
i yan le u.:ı n ı panyol 1 abinesi- haber alındı. Dir hiddet \ e teesstlr sürmektedir. Bu sebepler Be-
ne 1 pany 1 k cer. müzaheret- feryadı koptu. Her tarafta hatiplerin: lediye İktl&ad Müdörliiğ1l 
tc bulunuy d ı. Bu lk cephesi dspanyaya silah! t p.anya3 a t.ıyya- taı'&fmdan tetkil< olunacak ve 
1936 subat i b tı d zici bir za- re!~ dıye haykırdıkları ışıtildı. bir rapor hazırlanarak Bele
fer kazanını ı. A ı tsp:myol gene - Gürültfüer ve feryatlar beyhude diye Daimi Enciirn«mine 
rallerinın na ıl rle \e ttaly:ın fa - idi. Tayyareler ve silôblı Franco ka- Bevkol•macakfu. Belodlye Da
iistlE.' Je mün. cl>etlcrı r;oktnn beri rnrgfüıına AJnwınya ve 1t Iyad.m :ı- ( imi .Encümeninde şlnulioen ha 1 
mal n bir h klkatt.iı. Quanl d'Or- kıyordu. İspanyol cumhuriyet1 yalnız sil olan kanaat ) eni bir zam 
say, hır b)Y re k.aasında ~gehfıni bırakılmı~tı. Demokrasiler onu kendi için esash ve maimi bir sebep 
surette ölerek isy nın kumandasını haline tcrketn.~ lerdi. Müt<>hnssı lnrın me~cut olınadığı şeklindedir. 
deruhde ed~ lıır.~n general fikrine göre, o sırada elıı tayyare 

San urj&uln 1936 kı ve bftharında Franco'nun plln.larını berbat cdebı- c h u rı·yet 
Berliııde butundug n d r malumat l'.rdi.? .baskın halındc.bır :zafere gü- um 
almı ve na 'hatlcr d 1 lem!cti. Gc- '1uennumy~ıd.uv. c pek endışe içıned bu- Bay ra m 1 
rek tratejık m l h 1 gerek de- "" 
molrratik iman ve k naat Fransanın lspanya hükümetı dahili harbin 
teşkilM& es9ll ye hkimı ~a göre in- başlamasından evvel yapılmış olan 
tihap edilmiş 'e b r t !e-5adına tayyııre ve sil/'ıh si par lerinln yerine 
kurban olmQf demokr tik ve dost geıirllmesirn boş yere isteyip duru
bir hiıkllmete milz he ·et göstermesi- yorlardı. Blum bük0met1 bu takbi 
ni icap ediyordu. 

ispanyadaki ilk çar1 ı malar Fran
sacla utulmlu bir .. ksl sada uyandır
dı. EfkAn umumiye m Un idi Halk 
cephesinin turaftaıları derhal tspan
yada meşru hllkumetın taratını tut
tular. Sai cenahda General Franco
aYn ası"lerlne mUzııhe t ediyordu. 
Mürteci ga7.elcler, ba a Le Jour V.J 

Grlngolre olm. k ilzere, hOkOınet ta
raftarlarının güya trt:kab etmi ol
duklan Jnuthiş ve r, ırur mezaliını 

tuvir ede ede bfUremiyorlard1. Ge· 
aeral Franco parıltılı :z rhlar içinde 
'bir ~vaJye, dl iz ve k na susamı 
41ütın~ra karşı mcden yetin par
lak bır muO.fiı diye nethediliyOl'du 
Umumi laarp C6na.'. ı \Pa t~panyol ge
norallerinln, küçük ruhban :ıumre
ainin ve büyük iş ada !arının A 1 

• 

ma~a ile Avu t ya \:C Macarista
nın tarafını tutm Ve.' tspanyol Sol 
cenahuwı ise Fransayı iltlz.am etmi~. 
hatta Fran!;a Ui:Ul'"olnd ı dıÖğÜ$tlliş 
olmasa Pındi Fran •z Saı; cerıatu i.ı.ıı-
rinde ~'bir ebemmiy t haiz olma
J'Ordu. O tarihte mu reddi bir 
Bourbon h2nedanı n evlidı il 

reddctü. 
A~n 8 inde, tsp&nyaya her 

- turlu tayyare vo silah irsalini resmen 
menetti. N~len bir tebJijde ayni 
maksntla bir anlaşmaya vanlmaaı 
i~in müteaddit hükümetlcrle konu
şulmata başlamıı olduau bildirildi. 
Bu müracaatlara alınını ce\ aplarll\ 
Almanya ve ttalya ile t panyada he!" 
ild muharip tarata silib. töederilrne
slnln men'i hakkında bir anla1manm 
yakında akli ümidini ve1·d ili ili~ 
olunuyordu. «Ademi müdahale> poli
tikası> dolmuştu. 

Ajuatosun 8 lıxle, kabine topMıntı
sındarı bJ.r~ sonra, bir so.7aliırt ııa
ZU'Jn yaııına gittim. HWcUıneüo bu 
mühim karan artık bir emti vaki ha 
liue geJmi ı. Naaır dehfet i(bıde 
kalmış ı&ünü31Ql'du. lllm1dand.ı: 

- Bu aı-tık isin sorıudıır. Bu ta
rihe iyi dikkai edWı:! Hakikatte 
Blum kblneauıio iaüfaaını IÖaterir. 
Zahiren iktidar mevkilode bulundu
gunu pekAla biliyon.ım. Fakat Blum 
hükılmetı artık çekilip ptmif demek 
tir. (AftMa var) 

---··Of.---
Büzük merasim 
programı 

hazırlanıyor 
29 Teşrinievvcl Cümhuriyet 

Bayramı bu sene şehrimizde 
parlak §ekilde kutlanacaktır. Bu 
hususta Belediye ve Viliyet gü
zel bir program hazırlamakta
dır .Belediye ayrıca şehrin ten
viri içiD şimdiden t\..'<ibirler al
mıştır. Travmay İdaresi Ci&
huriyet Ba.yramı gecesi tram
vay seferleriui biitün gece ida
me edecektir. Diğer taraftan 
mcketplerde de Cümhor.iyet 
Bayramı haı.~hklan devam et
mektedir. 

Şehrimizdeki liselerden .An
karaya gidecek iJlciler ayrıl
maktadır. Mektep i7.Clleri. aynca 
şehrimizde yapılacak geçit 'IWI· 
mine de iştirak edeceklerdir. * Ziraat Vekdleti t:zınir vili.Fetl 
d•hilb d ıki ~tçileıe 1110 ton tohum I 
luk buiday dalıtacaktu. Buna dairi 
emir gelmlşUr. Hazırlanan liate mu
cibince bugünlerde tevz.iata batlaaa
eaktır. 

JCra1 Aıt.mıı ' le d U: 

cYalılll ben ve a am Fraosa ta
raftar~. 

HARP VAZiYETi 

Moskova tehdit ediliyor 
ı'AZAN: 

dllkti &11111 Kemal Kaçır 
pan zi.f, sevk ve idarededir. 
Buı111uı eebebiai i8e burada. imha 
lüzum da yoktur. 

Tünel kayışları da yoldadır. Bu vaziyete 
nazaran Şehir. münakale zorluğundan 

yakında kurtuluyor 

İdare, Avrupa firmalarına si- muş ve bu banda.jlann imali ş1m r-
pariş olunan bu malzemeyi ge- di tamamlanmıştır. Diğer leva.-ı,_c OKUYUCU .,. 
tirte.:mediği takdırde yeniden zımat gibi bunların da getirtil- '· · • 
bir GOk arabaları seferden çeke- mesiue imkan h8.sıl olamamış- O / Y O R K / : 
cek ve bu. Sllretle miin'aka.lat tır. 

" Radgodtılci lstıldtil marşı 
pılojı aılc sık genilen•elidir,, 

Turgutludan lbrahlm Güler im· 
zulte aldıtımız, mektupta tunlar 
bltdlrlllyor: 

müşkülatı biraz daha artacak - İdare şimdi bu ba.ndajlann ge-
tır. tirtilmesi için Rumanyaya bir 

İdarenin, Avrupa harbi başla- ~.ur göndermeğe karar var
madan en·eı mevcut ihtiyacım miştır. 
nazırı itibara alarak tramvay ------------
malzemesi getirtmesi hususun - 81• r. ku·· rtaı· 
da. neden teeşebbilslerde bulun-
madığı. bir çok kimseler tarafın-

cAruıra gazetelerde görOyor ve 
okuyoruz. Ankar• radyosunun ki· 
mı MZtnı kimi elzUnD veya pro· 
ıramıaı tenkit etmektedırlar. dan ıleri süı·mmekte ve Tram- faciası daha •. 

vay İdal'esi bu noktadan auçlu Do1r111av ben pMHna aazından 

aitzDrıden memnun. BakıyoruM 

Ankara rady.., .._.. ı.taMftl yap• 
maktadır. 

addolun:maktadır. Bir arkadaş
mız bu hususta. Tramvay İ<la
r~ine müracaat ederek izahat 
istemiştir. lda.ıenin salahi -
yettar b•r ınenmru tarat'ındım 
V"rilen ıııshata nazaran, Tram
vay İdaresi şirketten depolar
d:ıki malzemeyi pek noksaa 
devralmıştır. Bunun için ltt39 j 
senesinde Frailsada.ki bir milee-I 
seseye tramvay mabıemeei ile 
birlikte tünel cer kayışı da sipa
riş etmiştir. Franmz müesseae
si bunlar iç.in 8"t-~ istemi§, 
fakat bu açürunadığından ıdare 
lılikftmett.en serbest döviz iste
nıiltir 

Bu suretle bir çift kablo harp 
başlamadan fWV'tl gelmiş ve bu 
kablolv son günlere kadar ti
b.elin çalışmasında rol oynanut
tır. 

---lN---
Bir kız, ameliyat

tan sonra öldü 
Dün de adliyeye, gene bir 

genç kwn ölümiyle neticelenen 
bir kürtaj facın..sı mtikal etmiş 
buloomakta.dır • 

Ankara radyosunun hiç bir ta· 
rafını tenkit etmiyorum. VRlıtı& 

her gece k•P•nıt meraa~lnde u· 
at 23 de Türk'On Ku .. •anı olan ta· 
tiklAI marıını aıınmıt, eıkl ve 
bozuk plAktan dlnlettirdlilne mil· 
teeaslrlm. Radyo idaresinin, mir· 

K\ırban giden kız, Yorgi kızı ıınıızın pllöını aak aık yetıllemı•l· 
Marik& adında henii219 yaŞÜPr nı ıetıyor.um.a 
rında Ta.ksimde otuda.n oldukça • __ _.. ________ .. 

Yeni anlaşmanın 
piyasada ki 

akisleri 

güzel bir genç kızdır. Marilca 
bir müddet evvel ae~-tiği bir 
gençten gayri meşru ola.rak bir 
çocuk peydahlamış ve çocuk bir 
k~ aybk olunca Tabiaıde mu
ayenehanesi bulunan bir Er
meni doktora müracaat etmiştir. 1 Türkiye ile Almanya arasında 
Doktor muayyen bir para mu • I evvelki giln Ankarada imzala -

ıo.. t nan 100 milyon liralık ticaret 
~!=9 ~ d~~~~- anlaşması, dün piyasamızda ıyi 
cak Mari'ka sa.ncılandığından akisler bıraknuştır. İthalatçı ve 
Beyoğlu hutabanesi•e yatını- ihracatçı tacirler da.ha şimdicfen 
mış ve dün sabah da <'lmUştür. Almanya ile ticari münasebata 

girişmek Uz.ere hazırlıklara bat:}-
Vak's.ya nbbetçi müddeiumu- lamışlardır. 

bir Antalyalı, hatta bir 
için ki§, bunaltıcı, kavuructa 
caklardan kurtularak biral 
rinlemek demektir. Fakat 
Karslı için kJpıı ne demek 
ğunu tuavvur eclebiliniDJlo 

Yurdumuam her yanı ıbk 
Akdeniz ildimile çevrili 
elbetteki meeelelerimia ...... 
"kış,, diye bir mefhum 
mazdı, Fakat hal böyle AılMll'~ 
Yurdun bir yanını ılı.k meıl!Mllll
rin okşadığı aylarda öbür 
nında korkunç kar tipileri 
vurup harman savurur. ...ı 

Ve Tilrk erleri, \ataıııll ~ 
ılık kıyılarında oldugu ~ 
kuş uçmaz keı van geçmez ~ 
dağlarında da nöbe .. bekler .. ......& 

Bu erleri hatırlamak ~~ 
için en basit bir şilkra.ıı ~ 
dur. 

Sıcak yuvalarımızda. rahat df 
hat çubuğumuzu tüttm-eı:~ 
muşak yataklarunıma ko 
rüya.larla uyuyabiliyorsak·~ 
famıa dinç, karnımız tok, 
ırıız peUe, unutmayalııa ki 
mes'ut günlerimizi kara, ti 
ay~ rağmen vatan suur 
canı gıbi bekleyen er oğlu -
borçluyuz. Unutmayalım ki ııı"' 

1 
tarip. aç, çıplak, aefil ve per~ 
bir dünyamn ortamnda bir~ 
ve sükun lıavasmın bütün ı:;. 
metlerinden faydalaıuyorsak 
ların sayesindedir. 

Bu erler aç değildir, bu er 
çıplak değildir. biliyoruz. J)eV 
onların sıhhat ve istir 
ilstünc hir baba sefkatile ti 
yor. Bununla beraber, vatan 
mrlıtnnın her yanı bir 
Suhunetin mahfuz ı,ehfrl 
de tnsavvur edcmtyeceğimis 
recelere düPtUğU yalçın ka 
UstUııdc de vazife gören eı-1 
var. Onların sırtına bir faJll 

Bu lrnhlolar geldltterı 3 e;y 
evvel Ahnanyaya başvurulmlJI, 
Jorj Hekel ımiiess<'..sesiınc bir 
çift kablo 8ipario eJumnUff:ur. 
Ancak bu fabrika faaliyetini ı. 
til ettiğinden kablolar almama -
mı§tır. 

bJ1 muaVhılerinden Necati Kü- "'-"'-"'-"'-""-""-"'-"'-"'-"'-'V"M""'""" ·-""'-"'-"""-""'--""'-"-"'--~--A~-A.--- .ı 

daha, ayağına bir çift çorap ~ 
lıa ili\Ve edebilirsek bir ~ 
~örmü1; ayni zamanda bir .. 
almı9 olunız. Bu TUifemizi 

1-iare geçea sene birbirini ml
teakip lavjçn, .Almanya, lııd
tere ve bat.ti Hindistana kablo j 
sipaJil......, fakat a.waıarm ela 
getirtilmesi bir türlü mümkija 
olıun.e.oııştır. Nihayet idarenia 
bit Amerfüau fınne"'N ıanar
ladığı kablolar yola çık~ 
ve ~iman malüınata ııazaı6 
Mısıra ika.dar ıelmiştir. 

Tramvay bandıajlan 

Tramvay bandajları geHnce. 
§irketin idareye devrinden ı. 
men biraz sonra Almanya.da b1f 
firma ile temasa geçilmif w 
bunlarda.'rı ba.zıianna siparleler 
verilmiştir. 

tUkçUoğlu el koymuş, Ermeni Sabun fabrikasmda 
~~~~~~ yangın çıktı 
muayene eden adliye d<*toru Diba Merca.nda. Pehlevi :ismin-
morga kaldınJma8ma lüzum de birine ait bir sabun fabrika
görmiiştlir. smda bir yangm bqiangıcı ol-

fDU§. fakat 'Y&k'a mahalline sür-
Bir neşir davası , atle yetişen itfa.iyonm ga.yretile 

Edebiyat fa.kültesi profesör - yangın büyümeden söndürül-
lerinden Herbert Meltsi:ııg, çı- mtiştUr. 1 
kardığı .. Atatürk Bibhyograf- Yapılu tahkikat yanpıın, e
Ja&ı,. aldı kitabı hakkında yaz- sesen çatlak olan faibl'ika ba.ca
,:ı,,;., b;... yft-~"" dolayı N11dir eının tutupavı yüzüuden Çlktı-
~eyhb';bi~ hakaret dava- ğını göstenn~. 

alıı.ıı§tı Fabrikanın döşeme ve tavan-
81 • ları lusmen y&nım\lftır. Zarar 

Bu muhakemeye dün de Asli- ve ziyan azdır. 
tiye Birinci Ceada devam olun- ------------
muş ve üniversiteden ehlivukuf 'r .----o ı H 1 L •1 --..... 
olarak istenen .isimler okUDDlllf- r " ' 

medikçe vicdanımız rahat edeb* 
Ur mi? 

Geçen klf, Türk milleti, ~ 
ayın davetine koprak, liJib ,ı 
tındaki erlerille yudun için ~ 
rıştı. Pakat teşebbüs biraz fi" 
kalmıştı. 

Bu sene daha erken dav~
rak kara soğuklar ~ 
yal'dunlanmızı yerl!>!ine 1J1JI' 
tırmak çarelerini dilf}ilnmeli~ 
Tam mevsimidir. Bu hayırb 
bafQJ'ma huew;uııda ka~ 
bir günümüa yoktur. ---... -~___..~ A lman cenub gnıpu, Bu

di)'Elllli'nin Kiyef di~ 
ğiDi silDgü darbeleriyle lehine 
düzeltirkEsı, Timoçeokonun mer
kez oıdulan da, bu hamlelerle 
çok da ilgili olmıyan mevzii uw
kahü taarruzlaıia uğrafılyordıı. 
Tabiye çerçeve.i içinde k~ 
bu hareketler, oya.lama, tacıa, 
ve ya. ıe.bit mahiyetiııden öteye 
geçemezlerdi. ~ediler. Şiın

sis, Raa OIÜJAIY>da söze çar • 
Alman taa.rrumnan. be))d Ti- Pabt o ane Kliring uıaoma-

moçenko ordusunu iki yamnden sı bittiğinden bandaj18.QID • 
kawama.k t\7.el"e, Şmd.ilik v~ tirtilmesine imkan h8.8ı1 ohna. -
na, w Briyanak ilWrametJeria. mıştır. Bunu milteıMtp verilen 
de .imdi&f ettiğini Rua telltiğ- siparişlerde &r Franms Tesli -
terinden anlamak miiınkiindUr. hat Nezareti liBw wanedi~ 
Brya.nsk'tan ilerleyen ordulu' den muamele iptal olunmuştur: 
gnıpunun Orel'e vardığını Loa-

tur. Bildirilen isimlerden tsmaiı 1 t ü ç D k b a b ı r l a r 1 
Hakkı Baltacı oğlu, Halide E- ~-..... ..-. ______ __. 
dip ve Sıddık Sa.mi seçiııniştir. 

Bu ehli VtJkuf yazıyı tedklk 
edecek ve hakaret olup olmadığı 
ha.1llkmda mahkemeye rapor ve
recektir. 

* Odun narhı ~nde suçları gö
rülen 8 toptancı tacir ile Belediye 
1ktıaaı Müdürlüiü miıraklplerlnöcn 
Süı·eyyaya ait evrak bugün adliyeye 
verilecektir. 

Tahran BOyük Elçisi 

Suat Davazın 
Cenaze meı·asinıl 

Tahranda vef t cd n T hı 

yi.ık Elçimiz Su:ıt Da\• z·u1 

bu rtk§run T0\06i elu:pı'CS!k şe 
a• eli merkelde girililen dev te • 

şebbüslerinden anlıyoruz, Al· 
man BıD& ordusu, Moskovayı, da
ha doğrusu Rus orduları aiklet 
:mel"kezini istihdaf eden en bü
yük mikya.slı bir ihata.ya baş
lallliji ve harekatı az mllddet 
icinde inkişaf ettirmeğe muvaf
fak olmuştur. 

Rus sevık ve idaresi, ötedenbo
ri, şah.si teşebbüsü hasmına bl· 
ralouıştır. Budiyenni ordulan 
Dinyeper sol kıyılarına ~ekilir
ken olduğu gibi, Kiyef mınta • 
kasında da çevrildı ve • parça 
parça hırpalandı. •nan atra.te
jieı, yarının strateg'lerine, bü
yük harbin çok yerde müdafii 
~ iamek Bl\lYaffakıyetini tl)o 
min eden yamaları yerine çe
virme, kuıla.tıma. eaasmnnı ithaf 
ediyor. Böyle ol r k g bi görunuyordu. 

Fransız nazırlarının LondrnJan a,·. 
detlerinclen onrn a 1 n adıml r böy
le bir letlkamette yür(iy~ln' aşi
kAr surette ipret ed yorlardı. 

Yvon Delboa 1 alya ile Alman hu· 
kümetlerlnden 1 panya mucadelesıne 
müdafaadan içtinab edeoekl~e dair 
temmatıan enerj k surette toplarke:ı 
Genen! Franco:ra giden beş tt-..1,rao 
tayyaresi şi.m1&li Afrikad:ı Fransıı 
topratdanwa m bur! bir ir:.lş yaptı

lar. Str Alman tanarat Madrit tay
yare me;,danmı asilerin 6ssü zanne• 
derck onlara tltihak edt)oorum diye 
meydana fnır.i5ti. Tayyare,ı meşru 
hükOmet taraftarları zaptfttllel'. 

Sai cenah matbuatı ı:lmdi hükCi
metl meşru lspaııyol hilkı1meUne gız
lice siliı.b ve tayyare ~öndermckle 
ithama baş} dı. Genç lın\ n 
P en- C t hücu ların en b l 
t ni kil cd y du. Man eti 

Geniş cephelerde, deliksiz ve 
bünyeeiz derinliği ihtiva eden bir 
defi ve ta.r<l tertibi almak imkan 
sızl.ığını derpiş edenler, orduya 
en yWuiek bir hareket ve manev 
ra kabiliyeti vermeğe meciıur .. 
dUTlar. 
Vakıa, Rus ordusu da mcr 

tör ve mblı kuweıtıer ve hava 
birlikleri bakımından zengindir, 
maldneleşmiştir, atee kudreti de 
dikkQti ciıliptir. Fakat, aıtee te
favvı*u, sevk ve idarenin ya
rattığı oynak \tir siklet merke
ziyl& elde edilebilir. Tepeden Ur· 
nağa mücehhez kıt'alar, en 
asri sil&h ve vasataya sahip or
dul&l' vücuda. getimıek, hiç bir 
kayıtla, kontrolle bağlıa.nmıyan 
Rt.S zi'mamdarlar için güç d&o 
ğildi. Ancak, itiraf et.ineğe mec
buruz ki, bir ordudaı yüksek 

h ord • K 1 Cot' 
H 

- komuta elemanlarını nCIJilden 
n ııesle intikal eden bir talim vıe 

eı b'ye, vukufla. idare edilen tat
tlar ve rna.ncvı alar, akade-

. mesai veıtiftirebilir. Şüphe-

dra telgrafhm da teyit ediyor- Yalnas Rumanyaya sekiz ay * Beyoilu Fiyıat Mürakabe bilro-
lar. Bn suretle bu mevkide bir evwi bin bandaj sipario olun- au bw8ün açılacaktır. 
çok Rus kolordularının, berma- ı 
ta.d. çevrildikleri haber veril- T . .. k 1 , ,. . I , 
~~denm §hnalkıyılanh>- r 8s1r1 a 1 1 m ş. , 1 

yunca ilerleyen .Alim,$, - Ru- ı 
men kuvvetlerinin, Diııyept.. " Nafii k Artık kt Js 
Tosk'tan gelen zırhlı Jmvvet • e OfDlaa Uza 8D 0 Uft 
ierle ilbrliği yaparak ~ .. .. .. .. • Hardal 
pOl'u ele pqirdikleri ve ~üttefik ocamın yuzunu goremezaın. 
ordulaırtn za.yıf ricat kollanaı öyle bir te'sir etti ki ... " 
takip ~ Raıtofa yüklen -
diklerini Ahna.n tebliğleri yay
maktaıdı:riar. 

Rus ordula.n baş komutan -
lığı, yurdwı her k&rlıi toprağı
nın sebat ve ina.tla müdafaa e
dmnes.ini ihtar ediyor. Evet, yol
.daşlaı-uı yunl ödevleri de bunu 
amirdlr. Faht, kcmutanlığm 
hüneri, yal111Z arui hlrakmamak 
değil, kat'i mecburiyet anında. 
en mühim hedefe tevcih edilmek 
üzere. orduyu konvnekt.ır. Ya
km tarih, burada bir hayli mi
sallerle doludur. 

lıioakovanuı ıae kilometre u
apıcta, bu meril• §ehrini ko
rumak üan tesia edilmiş olan 
lllWlzıimeD.in bt'i bir mikMfM
:va koyulaeağı tahmin edilmek
t.ec:tir. ÇekHea Rus kuvvetleri 
bu .sığınaddarda 1-rmmayı, tu
tunmayı diişiimüUrler. FaJrat, 
en aari qhlriıma.t da, &tet kucl
retiae daıyaımwık 18riiY!e ,..._ 
Jlli>ilir, 

Timogenko, .batti. bam feda • 
ürl.ıklar ınwıka.biliııde, kuvM
lerini bu mUatabkem devreye 
alabild :n h kle, soğukların da 
ya.ninniyle z an k " · ve açı 
lan rahneleri kapatabilir. 

M· . ", bütün 'ddetiyle 
de ediyor. Vasiyeti mlltem-

mall--t ipdtnlatlıCUd:lr 

- Halt etmıı, bu kadın hlkhrl 
bey, diye b•Oırıyordu. Kocamı eti
ne geçlrı, adamc•ğızın batını b ... 
l•dıOı halde benim Durlme bll)'ü
cü diye iftira ediyor. A•ıl büyDcU 
kenaı.ı. Bunça yıllık kocamı, klın 
bilir, ne bOyülerfe aya~ı da aldı, 
giitürdl.i. Zavallı kocacıı;ıımın eözi 
ne beni, ıte de nur topu 11lbl evllt
.. rını glriiyor, Varea, yol<M bu ne 
ldüğU belirsiz kadın .. 

- 8akınız, hlklnı be7, b•kımz.. 
Yaptıkları yetltmlyor, tlbl timdi 
bir de afzf11 k•rwınızcla hakaret edl· 
yor. 

- E...., eueu11ua •rtık. Mulla
kftffml 16rec:eı)lz, yok9e alaln ktlV 
ganızı mı ttlnllyeoeAlz. 
D•vacı ve ~tu kadı•lardan ikili 

de hlklmln b'8 Mrt ihtarı inrf• 
eomurtup yerkrhte otu....,ar. De· 
vacı lcadNı uau11 boylu. tombul vO· 
cutlu bir taze idi. &ucıu kendleill
den 16 YAi kadar fazla olarak • 
Y8fln4a llet'eıiyordu. 

An .... ldtfına glt'e, •çlu H ... 
cenin kocası ldrl., karıeı Anadol•• 
d• iken Ay,. •dınd•kl «tavacı 11 ... 
kadınl• lll p~ ve kendlella 
oturmat• ba9tamıfbr. Bir mUdM 
llOf'lra, Hat ca gelmlt. bunun Uzef'I· 
ne idris Ayte ile •IAkuını ke-.· 
mif, her lklelıtl de •stlce idareye 
glrlfl"lttlr. Ancak, Hatice lff o--

buk farketMlt. fakat kuru rlc•ları• 
n• ve ajll•matarın• raOmen kocaeı· 
nı bu kadı•dan vaz ıeçlrtenıemİf• 
tir. 

Hatlee bunun Uzerlne kof'YIUfı 

bir giln bir t•• hardal •Mr•k ko· 
enını takip etmlt. ve k•ndlel11ln 
AkNray• Aytenin evl11e glttlliınl 

tfrOnce, evin etrafına çepeçevre 
hardal dlSket"ek bir ıeyler okumala 
l>efiemıftır. A)'le t ... dlifen pen
oereden kencllelnl tfll'Wlllf ve bOyO 
yapbjını anlayarak eokai• kot· 
mut, iki kedın bir ıozeı kavıa et· 
tlkt.A sonra da ,otisl•r gelnılı ve 
Hatice yakalan•rak büyüciilUk eu· 
Pli• aallye sekizinci ceza nı•hkeme· 
tine verlhnlftll'. 

timdi ınuhakeın..ı yapılan Hatl· 
oe, llıDtOn bu iddiaları reddederek 
kendlalnln delil. aeıl Ayfeflln ko• 
caa1na bUyO yapnııı otdulunu iddia 
etllyordu. Netloede mahkerne, au911 

ublt """"·' ve Hatice hakkında 
benıet kar•rı verdi. 

Kararu11 aorıra iki kadın yine 
ltlrblrı ... ıne eöylene ellylene aı•h· 
tcelnedee dı .. rı çıktılar. Hatice cok 
-.emnultdu. öntlntle ldeta kotar
Cll9lna ıtdefl Ay§eftln arkuırıd•n: 

- Nafile kotm•· Artık koo•mın 
yUzllnU uzaktan oJaun giremezeln. 
Hardal lyle bir t..ır etti ki ... diye 
balırıyorclu. 

Diler taraftan Müraksbe komlşyo
nu, perakendecilerın :ıarnr etınemele
rinl temin maksadı ile toptancılRrdan 1 

alacaklım odunun çekisini 388 ku
ıı.tli yerine 370 kurUli üzerinden öde- nnzesi yarınki Pnzal' 
melerine karar vermiştir. rıbltınına mıklcdlter.:.-l bur * MemleketimWn ihti,yacı olan 
amonyak \'e gazın RwrıanyAdan te
minJ için çalışılmaktadır. Bunun ieln 
Bilkreş elçimiz Hamdullah Suphi 
Tannöver Belediye ile anlaema ya- ,..,...,..,,..,..,,..,,.,,.,,.,,........,...,..,.VV'~V'J~..,..,-

pan firmanın hazırlamıs oldui;u amon 
yak ve ıaz tüplerinin memleketimize Ca v~ p 12rımız: 
gönderilmesi için. tefebbüse girişecek -* N t nd z r -ti an ı , a er s 

r. SeJ met partn n da 1. E 
- Te\ecc hletini c t e 

Sinemaların teftişi riz. tık ımı.anda ıN 
~hrimi7.deki sinema, tiyatro, tireccğb:. 

lJar ve sair eğlence ye lennin -----------
sıhhi ve fenni noktalardan ıa.bıta r 
t:ılima.t.n~ine uygunlukJan-1 Yen 1- Sa b 
nııı te>SOlti kararlaştlr.ı.Jmıştır. -.ı 

Bunun için İtfaiye ve Be - ~v· 
ledi~ e la.kine Şubeııi Müdür - ABONE s~o~Lf 
leriyle bir belediye müfetti~ Ve tarklya EGM~ 
1 trık ulı ndisinden müte - -
~ 4 kişilik bir komisyon 1400 Kr.J. rroc ıcrt-
kurulmuştur. no • 1ue • 

Koınısyon bir kaç gim içinde 40I • 188 • 
Kar! '·üy ve CSküdar m ntaka.- 1 AVLIK 1IO • •oo • 
sıadaki eğlence yerlerinde tet -
ki.kat yapılacaktır. 
İdulah Pehlivan güreşleri 

Pazar günü akşamı saat 20.30 
dtı Şehzadebe.şındald Suleyınaui 
ye klUbünde iddiab ~hlıvan 
gUreşıleri yapılacaktır. . 

Bu gü:reeiere memleketımi
zin tanmllllf pehlivanlarındal'l 
Babaegkill Jbrahim, Baba.eski
li Mustafa, Karaca.beyli Haya
ti, LUleburgazlı A i Ah t. 
Karamiirselli Koç Al t, Po
mak Mustafa, P m k H 
gibi pehlivanlar i tir' k ed 
lerdir. 

Bu müsabakalara. Tekir 
1ı da davet olumnuştur. 
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Sayfs : s 

Odun mes'elesı §l~Clıj 
halledildi 

Yazan: A. C. SARAÇOGLU 

~~8brika mekte.bi mi~ Japon matbuatılro----.J Sovyet teb .ğ. 
es 1 k m e kt b I

• 
1
• • • (Bag tarafı 1 inci sayfada) 1 ece (Sa~ tarafı 1 inci :ıyfada) 

Domei ajansı, Birl~ik Ame- ) h b • MuTKıSarad.a olanlarm 
rikanın Büyük Brita.nyanın ve > ınu are esı 'niioadelesi ' T icaret V~dlinin odun me .. G eçeulcrd Kayseri Mensu- ş.ubesi, hazır elbisecilik gibi di- Felemenk ~in~tanı.n tatbikine J iroskova, 10 (a.a.) - Resmi " • J ff selesi etrafındaki beya.• 

Ilı.- catfnbrikalannda Teknik ğer bir şubesi daha vardır. Men karar. verdiklerı petrol ~~ar- J Sovyet ajansı diyor ki: 1 er uza er na.tını blıincl sayfamızda oku· 

aJ ı 

~~t ieçisi yetifitirmek için m<cat fabrikalarına ve mensucat g~~u ıle. Japony_anın k t ıyen J A ı m an l ar ilk "Müthi§ bir harp cereyan et- o ursa biz Ru ya· mU§Slllluzdur. 
~.l. ~lika m kteb· ıldı • e satıcılarına mahsus kurslar a m~r ~lınad~ söylemek-! ' mektedir. Almanlar, adcden faik Muhterem Yekilimiz. odun 
~L mırt.l~nın ı aç gını v çılmı§tır. Bir men- ~ır. Bu aJansa gore .ambargo defa To ~ukta bu kU\·vctler tahşit etmişlerdir.Rus daki den d a h a fiyatlarının indirilmesi . dohı.yı-
~~~eı"de <>- y , , H'lmı· YoJaÇ sucat fabrika • Ja~nyn~a .ç~k az tesir etmek~ J ) _ı b ların mukavemeti. anudanedir. siyle Fiyat Murckabe Komisyo-
ır:Uk. Şüphe cdi- 8Z80, Ar f sı iyi bir mühen- ~ir. Zıra, ~~~nya . bl! n~v~ J U S U e ue a Ş Hatta çember içne alınmış olan ahripkar Şe ilde nunun bol ik eden ta}'in ettiği 
~ ki bu iyi dis elde edebil- bir karar:m ıttilıazı ıhtimalinı ) d l Sovyet cüzütamları düşmana. d •• " .. " • yüksek narlun tadınB. al n o-
ta ~~ngıçtı. Eğer her fabri-ı mesi için bir mühendisin sadece h~a~a ka.tarak. icabf'den tedbi~ J vur U ar karşı büyük b'r enerji ile müca- og şecegızt) dun tacirlerinin n· ulU:me--
ıu,-:~cU işçisini ye~rmek, iş- mensucat mühendisliği nıelrtcp lerını çktanberi almı.5 bulunu.- Kahire, 10 (a.a.) - Ortaşat'k deleye devam ederek onu ağır Vaşington, 10 (a.a.) - M. lini önlemek icin ıC3.hımia. 1><~1e-
~~~in ve işlettiği makinenin lerinden diploma almasını kiifi yordu. tebliği hakkında mütalea serde- zayıata uğratmakta.dır. Çember Ruzvelt bitaraflık kanununun il- diyenin odun ğetirtip ha.Llce. U· 

d 1ginl öğretmeğe çalı.şırsa. i· I görmez. Uzun müddet iyi ve tec· "Japon Tim " e göre·:· den 1ngiltere askeri sözcüsü ıçmde olan baska bir Sovyet CÜ· gası hakkında kongreye aşağıda cuzca sa.ta.bilm.e-5i f::rrat8.nl!l["lllM 
~ı> OlduJ:ca kudret, bilgi ve. rübeli mühendislerin y nında Tokyo, 10 (a.a.) Japon Ti:mes şunları söylemiştir: zlıtamı, mukabil bir taarruula ki mesajı göndermiştir: hazırlanmış olduğunu ılllüjdcle.-

t • e kı- • '1mı i iler veti. ti- stn ·ını da tam 1 nıış olan gör· And Ldvertiser gazetesi şöyle "'J'obruku muhasara eden Al- bulunaı ak dümıaııın mal ·neli Esarete karşı harbeden bü· mektedir. 
~n~ pUr Je brikalarımız gülü mühendis a .. ar. B r mensu- Ya7Jyor; 1 m nıar, iki muhasım hat • ra - ku vetl rini in · a t ~ tını. 1 tün mille- le.-e Ye sahıslara, 1n Sözün nçıkcası Y u·ı: 

)1at ıle iyi b"r verim knzan· cat kombina ındu ti m udneler Pasiflktekı ummni durum İn· smaaki araziyi kontrol edişimır. \.e 4 bin Almanı öldürmü tür. ı gilt re ve Rusya.ya )aptığunızı - Odun tuc 1 n ) >ni nar· 
0 ur. Anc k bunu modern diğer makinelere göre daha hu· giltere ve Aml>rılmnın japonya- şeklinden endişe duydultlnn için Praı"!.tdaya göre... 1 yard mı gittikçe büyüsen bir mi lı uy:m kta .. kı n tiler 

~11
1~ Peclago isi veya iktisat ~usi mahiyet aı~ ltiğinden bil- yı ddcli f;uııette tehdit etmekte ilk de.fa olarak geccleyiıı kara _ Pı:nvada gaz-etesi, şunları YU· ~ tle arttırınak vazifemizdir. Bu :mi. Bclediy !lln i 1

1 J.l mınta· 
""&Oji i gô~ılc ynni ilmi bit" hassa Alnıımyada muk'•1e mü - olduklarını gö.ıtcriyor. Bu dtı.:- kol müfrezclerimize karşı t.unk Zl\'0).: I nu horlmsuz yapabiliriz Batı kalarındau dun g t:utPbilme-ai 

f lırjıa t.etki.k cd ek olursak bu hendisi yetiştiren mcl·trplerde rum karşısında japonyamn e:m kullanmak mecburiyetinde kııl- Rus milleti ve Sovyet ittil1'l.dı yarım kuresmin nıukaddeıalll için bütiin tedbirler alınını fır 
r a rncktc- ı ·stcminin ne mensucat mak'nelcri ühendis- niye~ tedbirleri almaJ{ta . ~a~ mı lardtr. Tobruk gamizonumu· içiıı bir hnyat ve memat mese- tcraz.idedir. buyPnısor . 
. ~Ye kadar maksadı temın liği ayrı bir sub hali~do tesis oldugu muhaldrn.ktır. lngilız ını zuıı yü ·sek maneviy tı İngiliz lesi meydana çıkmış bulunu- S:zc l t'iyetle söyfüyorum ld Bu söz üzerine in:ının ki o-

~ıleeeğini bunun faydalı ve edilmi5flr. Bir d en mühcncli i p, ıatorl ığuuun cenup me\•.W.e- askerlermin tanklara bile el yor .. , ef:;er HıJt.rin şiın ki nskeri dum•ıJ~r yelkenleri suya ındi· 
ı.ı lı cihetini araştırmak icap mensucat desenleri hak'nnda e· ı_:i.ne ~aponyanın .. ~anr!·.uz ~~- j bombalatıle hücum etmiş olma- l{ıslmç ııeklinde beliren Al- planları zaferle netict mirsc, biz ı-ece'.r rdir. Elverir ik. · bında 

l' saslı bir fikir elde edeb"lmel< gıne ınanm~c gülunçtur. Büt.ıı.n ları ile sabittir. man taarruz hareketi yalnız Rus Amerikalılar. k~di ocakl"nmı- belt'Cli) enin hakik.at.en odwı ge-
L~lluııdan bir asır evveline gc- için tarihi ve mod rn men<>ucat yükb~-nı~1:ıd'rt~aern Yv:P~~:ıtade ~rü. Askere gidenlerin kazanç davlet merkdne v1umak için zın ve kODdi hürriyetimizin mü-1 tirtcbileceğin iman etmiş olsun-
~Ye kadar A'TUpa ve Ameri- desenlerinden mür.eklt p bir kaç d!!ğil, ayni ıamnnda bu mınta _, dafaası için, şimdi Rüs cephe - lar. 
~hu 1 t t 1 b' , milyon örnek üzerinde ifler. Motor usta mektebinin mükeHefiyeti kau toplanan Rus ordusunu sinde cereyan eden muhnrebe Memleketimiz.de maatteessüf 
~ka ı!ı~t u 

1 
u ~uş ~e ırc;:~K Bir mensurnt m"l·tcbi11de '\'<? il . Ankara, ıo (Hususi rnuluı:bi· <' , İlmek ve ihata etmek için ya kadar pahalıya malohcak tah - acayro .tfr hal ti ruhiye varoır: 

~~nıa 'bu :Fs~i:ç~ı:§m~~~ tistirilooek iplikci, doh""Umacı teme erı atıldı rimiz telefonla bildırivor) - ınlmaktadır. • ripkar bir muharebe yapmak zo· Bir alaca { mc:w.lesinden dolayı 
%~ nıeydana çıktı. Bir defa (pamuk yün, ipek, kPten) muh· Ankara, 10 (Husuııi anuhabi- Askeıc giden kazanç· vergisi TimoçPnko, Almanların bu ni- rundn kalacağız.. Şere imizi ida· I borçluya müracaat eder, borcu· 

~lika b .. t.. . · 1 telif ncsc maddelerinin dolrnma rimiz bildiriyor) - Motör usm mükelleflerinin filen işleri • yetlerini anlamış ve bir dchnme mc. ettirmeliyiz. Denizlerin hür nu ödemesin' riea edersiniz. Al-
u n."l organızasyonıy e s1nı o··r. .... etmelc ve ı'ı>lı·g~~ıı' ha"'r- mekte1--= • ._~-· l ...... . . b k tkl ·ı .. r·lyetını· . ı·d ttı' .... 1.,ıı·yı· 1 .ıınş ctm ...... , da~"' .....3ecMı-=-' 

~ · b' 'stil 1 - d O . .>• .. ... ı.11lllll 1.Kıue a:wna meraı - m ıra t arı tarı ıte mu· lIPreketinden kaçınal>ilınel· İ"İn " al'e e ı .. "' z . ., u ""' • a 'CU -b.uu.; 
· ır 1 ısa ocagı ır. • }atmak m""burı'v"'tt"ııd~-1 =1·. ög· - m· Ma. r'f \re.kil' H Ali y·· k ·,lef' U · "h ·ım " ı AJ bJ so··yı"'rsı·nı'z O"Ane eı•-iyet t ınsan k' bÜtÜU '" J'- t:u.a l R i 1 ... asan U• e..ı lYC erme IlJ ayet V<'Tl e- OrdtıJarına .VaptırmaJcta oldugu- man te •gv c 1 '" ' b~.. UU1lTill 

d~ ve ma ·ıne r'·tmek ı·,.·ııı me••cul nıal,'uıe iR- ceı· h · l b · · .. 1 \" k-ı · 'ilhak 1 l e .. ~~·~tile çalısır. Ve rasyonel "' • ~ ın uzuny e ugun ıcra e- si .ı.•fa ıvc e a etınce mt · a- ricntile Alman plfınlannı rmya verm "· 
l!!,ı ÇaJışm_a a.i emekle çok verim liyeceği iptidai maddeye gı'ire dilmiştir. ta tamimen bildirilmiştir. clüşürmek maksadını istihdnf et (Baı tmıfı 1 ..;ncı sayfada) Lakin icraya müracaat edip 
C>I(! l:bn . st'hd f ed F b · hazırlanır. Fabrika buPU yapa- I miş buhmmaktadır. borl;a icra masrafı ve saire gi-
'i. lllUt. ı:~· azı ~e ~ngı·çeri. çl~e;~ı~ maz. o valnız kcnrli ifıledi "!i ipti· T ,· c a ret Ve k ı· ı ı· llE z 1 Şurası muhakkaktır ki Ruslar gcndislift1:1!. ~~lg .~~-doğuya doğ bi bir hayli masraf inzbn!:l.m et-

"' . dai ma lrleyi diil"iinür. t~i İE;e t "h' · • u erınno-7 .. 1 IDlı:>u.ı • tikten sonrn bakarsınız ki bor~ ' ·~uıı tomı'z ve bol miktarda an ın sımdive kadar kaydede- .Alm- n ha"a 1•uvvetlerı· du"n ıu kar"""".-...:ıa: 'd her verde :ıvnı madde üzerinde - ,J • • :t• <>&UUA.l ~ ana getireıek işin maliye· ""ıı:an fahrikn bulamıyncaihn - b rnedit:i muazzam askeri tahşida gece Kırım tayyare meydnn- - A birader. bu 'kadar giılfe-
"'--: lıaltmayı d"' Unur" ve dola- .,.... t b 1 d j bn ktı.rşısındac1ırlar. Sark cepbc l"'rını. C"J·'ıcnm· n.c k,. .. 7 ve cc _ rd ? C!--ı.· 
~ ""l e halita temiz, ucuz mal d" sindeki buhran en vükselt: nok • nup b""l!!cıeriııdcl\i do.miruollo- ı·an be"de batae-ı- mı idı" ?. +.:.-, i"ll)'l dan ;}>rid~ lC\f:llZ kalma tehlıke· eya na a u un u .. '- 11 

"'""' tene lüzum Vn 1. -=-u.n.l pa-
~l'l · siyle karsıhıır. Bm U!l ictn ır '-- ı k ·· - d' t ~ ,J .... ~ "iı..t.· 
~ Qrıak E.ııretıyle dünya pı- ki san:ı.u J •.,en ıremlekctimizde vıı;>na. gP I"l" uzcre r.,, ıı.nı ve Leı;iugradd!ı. bulunan as- al, getirclmı .. diyerek tıkır tıkır 
~hl-~rın tı ve pazarlarında rn- ,J .,. Çörçilin 'l.1(1-:i1ıeti sar~-ıl.yo1• 71 ut kcri tesi. • tı bomb b.mıslaroır. öd a:kl 
~r~ k k modPrn tekuik VC' tt>rhıye esasia (Bcı.~tara/1 1 inci Sayfada) bir tüccaTın vurguncu ıbir rol N k 10 ) T d borcunu ·· er ve ıbunu yapm a 1 ar~•sında dura.bil~· (ı evyor · ıa.n. - .,,on ıa-ı Berıı·n, lO (a..a.) - Bn·0 ..,rk · · --ı. ·-· k idi' 

il} .... ~ rı kurulurken baRka memleket- k met mtimktin olanı yap~nak- oynamasına a.sln ınijsa.adı; et.mi- ...... "' da sızı ıuw.ııcup ettiğıne an r. ~ ~ki temin etmeğc uğı"'..şır. d dan lmıcrika ajanslaJ:ınn hild·ı i. bölgesinde cereyan edem şiddet- B - . .:ı ki 
~-~ t~brikanın ba ,lıca işidir. :F'a· lcrin bir a~nr <ince takip ve son- ta ır. Memleketimizin toprnnt yeceklerini knt'i olarak temin liyor: li muharebclerdeu conı a ku.c;a- unun manam Ştruur yu-
:"l ~ • - ra terkottikleri yoldan yürüme· mahsulerini dı~arıyn götürlrnek ettitı:=r. Hükfunetin ihtikfır ile t murta kapıya gelmeden pek 
~ çıYi yetiştirmek, ögret- sini dof.:'1'll görmi voru~. Men1lc· ve dışa.ndan idhnlat mnddclerl- mücadele işinde nsıl bu suuf ngiliz p:ırlamcnto mıılıfilıe - tıl:ın kıtnat etrafındaki çem - kalkın:ımayız. Lakin lkarşımız-
~ibi aa.dece falmt kendi iş ketimizin iktiE:nöi vaziyetine mizi getirmek için daimi sefer- '\ratandnşların rolü miılı.i.ındır. ı ıinde lıasıl olan kanaate göıe ber s•kışnmktaclır. Sovyet. as- dakinin ic:nın.tııı geçtiğt..ni gö 'iir 
t~ ı .d4ında kalan öfrreticilık 1 göre Bıırsada. tzmirdc, 1stanbııl- ler tahsis ettik. Samimiyetlerinden asla süphe ot 8ovyetlerin uf!ranıkları muvaf - keılcrimn çoğu Çt'Cnbcri ya:rıp ve kararın; tatbik edebileceğine 
~ esln.i Uzeıine .alan fabrika-l da birer mensucat mektebi a<;ıl· Bu temaslar neticesinde Fi· ımcdıgımız bıı a'·kadaşlaıın bu fakiyetsizliklcr Çör<'il hükumeti gocmc:c istomişleı c de ağır zn- de inanırsak yelkenleri suya in-
~~\1\Tela Hğrctmen bulmağa, t ması ve bu mekteplerin ipek. yat ~furakabe Komisyonlarının mevzuda meııılckete iyl hizmet- nin va?.' yetini sarsmıştır. Ayni yiatla pü.skürUilmf lcrdir. diriveririz. 
~~.l iptidai adde vcm1eğe, .. ü . d 1 iUıalat eşyası için tesbit edeceg-i ler eedoekleri kcnaatindeynn· . ,, mahfi1le.rde bu halin bTı.hnre Budapeştc, 10 (a.a.) - Ste- B.inaona.leYlı odım taciri, n&-
lı..".'•ll&ıe:ripJıı bir kısmını onlara ııamuk ve yun :r.enn <',ıa ısa- tn~iliz kabinesinde bazı dem ik- fani: · ~bn,.~,, ""e 

0
• g~ıetı"cı' toakı"ln"tı ıak blılnndukları muhitteki fnb· fiyatlara esas olm:ık Ü?.cre sim· Yeni ruılaşma 1.1• • • ta d -· il' 1 V 1 b"'l . d b l lcdiymıin icabında odun getirte-

t~ "O"' y ~kı. b l rikaların teknik iSl'~lerini yetiş· dije ka<iar birlik idare heyet - V kil, yeni 'lürk - Ahnruı ti· h erı ın ç e ecegı uve 0 un· l 0 g-a 0 gesın e u unan bü- bileceğine a:kh keserse mesele 
~~eye menbur olur 1 u, tirme•i ınnıriQir. lerince ihzari mahiyette ve m.a· caret anlaşması üzerinde §un~ maktadır. tün hükfımet dcvairi Alınan ikı- yoktur. Bunun için de Beledi -
--~ anın iktis&di mel';nnizma- Fabrikn1arda ancnk ilk dev - liyetin tesbiti için yapılan mua- ları söylemiştir: ''RUS']/a d.at>a 1µırdımımtz az t.1.atı tarafmdilll kar;anılnn son yenin oduncuların aksülarnelini 
~~ 'llYgun olmadığı gibi mali- relerde kısa müddetli kurslar !!'.nele bundan sonra Birli-klP.r U- "-Biliyorsunuz ki yeni ruıln.; o3acak!,, J ınuvııffakıyetJer üzerine Ural- bekleınodcn harekete ~i 
~~~ yükseltici ve verimi a-1 vapılabilir. Fa.kat bir iplikçi, bit' mumi katibinin riynseti altında ma dün (evvelki gi.ın) Ankara- Lo d o ( ) Iar ötcs'ne uakledilııittir. l<izmıaır. 
~ ... bir yol olduğu uzun tet- • Bi J'kl u i Kati · d · cdild. M k ı · · n r.a, 1 n. · - Times ı 7 •us gemisi tahrip edi cH Kanaatimizce bu meselede 
~Ye tecıilbelerdcn sonra an· dokun:acı, bir boyncı .Y~ti~tir- ıe~~de~ t=ül ::ı,~a~~~ n::ı::etin tic~~ı: ~::b~~~~ g~~~~i ya.zı~~r: . 

4
• • rlin, 10 (a.a.J - Pike ta- geç bile kalınmıştır. Belediye işi 

~~ve son asırda fabrika - rı:e~ b~r k~ ~Hık~~ ~~tiy~n (Fiyat tesbiti Jromite<ıi:lce) da mtihinı iukışaflnr hu ulc ,.,.e- Butun İngıl ~-~ıllc ının ınan- arru u ile yapılan bombardım.an ciddi tutup tedbirlerini daha 
l\l"lt Ögr~ eti"ilı"k birbin'nd"'" av bır ıstır. Frubr ~a .. ış.ı dcbrıl bır ,, tıkın kabul et+->~ hudutlar da- """"SJnda 11 bm· tonluk b1·r ı"lltı~.~· .. _, eslrut ektebi ~udu· yapılmaı;ı kararlaştınlclı. Bunun tirecektir. Mukavelc.n.n bir hu· •<o • --== c vcl alını olsaydı odunun çe-
~\.ll'. Fabrik81 r muhtru; ol-~ ,. 1 ~ hem sür'at, hem de ticari emni- susiyeti de serbest pıyn.za ol- h.~ı•~de ~mümkün olan on ~üyü~ Sovyet nakliye g misl '\C 5 b;n kisini bugiin helki (350) den 
~ . teknik ı"çileri elde et- H ~ R 1 C İ yet bakımından faydasmda mu- dukça miihim oır mıkuır ayrıl- <'lU: etkarlıkl~ haııe~et .. edı~1e_:ıı tonluk d:ğer bir gemi, Ladoğa ya.kardık. 
'~kl~n bu i~~·ıeri yetistireeek "' ""' tahakıtt h~ıl oldu. 14lu:.latçı ~ olmasıdır.,. leh~d.e old

1
ugunu ıngilız lrü~u: gölü üzerinde 4 Sovyet na-kliye Buna rağmen zararın ncre-

.l'e.k ll1C
1<teplerin masraflarına k Üç Ü k ha b Q r' e f tiiccarlarınuz, itlıal ettikleri ıırnl Vekil ihracat, et ve odun me- ~et.L"Ull !in a:ıruş bulunması lyı gemisi tahrip etlibni tir. sinden dönülse ıkfır olduğuna 

' . 'Ve onları kontrol ebnek ların yüz<lc muayyen bir kısmı- selcleıi üzerinde de fi'U izahat.ı bır §eydır. Baltık dC'nizinde bir Sovyet göre, hcmıen harekete geçilme-
~ ~ kendi rasyonel <;alışma nı Anadoludan gelıp bu~öan vermısth' : Ma.am:ıfib, mua yen bir vak;t nakliye genusine o kadar ağır lidir. 
~~ni bozmadan iyi işçi elde * Bc1rırnd - Komfıni Uerle ya- ekseriya cliboş dönen tfü:carın "- İhrac ınncl(1elerimizin için dahi olsa hali l Rus- bir i. bet vaki ohnu~r ki bu ~!:.--::....~=-=z~~~~~::-:::-~=~ 
~ ı:: Yolunu bul.muRlardır. Tek pılan knnlı bir çnı·pışmnfuı 12 koım1- r ve alıcının ihtiyacım karşıhı.nıak harp iktı.~\"RhndaJd ınıillıiın yanın da\'asına pek az yardımı· gemi kullanılmaz bir hale gelın i eyoğ lund aD 
~\'e ıne.alek ınekteplc>ri bulun- nlst oldürımıı; ve 20 'komünist de üzere Birlikleı· Umumi Katipli· mevkii itibariyle müşterisi çok- mız o'aca<tı ve hatta içind n çı· sayıl..bilir. ka İ k d 
~l &.rı iktisadi muhitin ihti- yak:alnnnu lır. ğinin riya.c;etindoki müracaat tur. I<,a.kat memlcketiJı ihUyacı, kılmaz mııccmlnra kendimzi at- 1\fariowl µm3lllilcb. Çli~l an a ID 
l'ıt&.rına göre tanzim edilmiş- * Londra, ıo - Ycnld n on iki bürosunun emrine tahsis etmeği istik.b:ı.l için daha emniyetli bu- malda P..IJ$\.'aya zarar \crc..._ğı . Bir Alman filosu kı.ımruıda.ııı (Bq tarafı ı ıncı sayfada) 
~ r. Bir iktisadi muhitn faail- kisi Pı·ag ve Bmoda idanı edilmı(i- 1 muva.frk buldular. Bu ıkarann himnak <.lü§Üncooiledir ki ihrac miz de aşikardır.,. demi~ir ki: Özçolr..Jl idnı-e etinektcdir. Mu-
t~~hası zirai mahiyet göste· lercrl'. tatbiki için icap eden ha."21'1.ık- maddelerimiz hem lisans bakı~ Ja.nonua bekliyor ".Marl?~01 ~ında Sovyct avin d:iiı yanında Janet ve za-
~t ıse or.a.da muhtelif zirai * Vnsington - tyi n nlCımnt ıılan la.r yapılacaktır. Bu suretle A- mından ve hem de fiyat bakı- Va.5:ngton, 10 (a.a.) - Rus- asker~~m . Jıfunil 15 vapura bıta memurlan olduğu hal 
\i !;tlektepleri, sanayi faali-1 mnh!ıllcrdc zanncdıtdiı: ne göre A- nadoludan gelecek tüccarların mından sıkı bir miirakabe altın- yadaki askeri vaziyet karsısında tesadüf .~W.k .• Sovyet k~t.aı-an- vak'a y rine gitmiş ve bir ke f 
lb gQsteriyor i~ ihtiyaca go· merika - Japonya muz kerelcri bl,. kıs.men olsun ih i)açlarını kar· da bulw.durmaktavız. Japon,ranın h:ıttı hnrcketine bü n~n b::ı.kıyelen 11;1ıtır.ıla.ıa tam y parak tecavüz yerini t~ ıt 

~ltlıtelif sann.t mek~pleti, çtkmnzn gırmlştir. Bunun sebebi Bir- ~ılamak mümkün olacaktır. Et ve odmı fnı?ıtıannın tes- t.ün m8.hfil!erde bli\'iik bir ehem bır karguşa.lık haluı~.e dohn~ş - etrn· ir. 
~~ ~ua.melittı gittikçe geniş- ıe.ı-·k Amer·kanın Çındc Hl37 statu- İthaliıtçı tüccarın kar yilz - biti işi t::.nuımıyle malıa.llıdir ve 1 ~·et atfedilmektedir. Jano 1ar tu. Knı.myonlarla mu~oınadıyen Üç meçhul şahıs tarnfmd ... n 
~~ır muhit ise Ticaret mek· kos mun.tckrar te6isinde ısrnr eyle- delerinin t.ezyidinc ait dilekleri cınaha:lli fıya.t murıillai; kcımis Moı;lmva muharebesinin ncti(.'('3.İ e!rnd ve mı.ılze:uc gelıyordu. B 1 hem tecnvüre uğrayan .hem \.~ 
~ı oralarda vazife almış 0• mcsidir. de tetkik ve müzakere edildi: yonlarına. o.ittir. Ticaret Vekfı. kat'i olamk aıtlasılın 1ı~ı ve fırar hazırlıkları d vam eder- mücevherleri ile para'>l çal n n 

4'} ·Veya muhit iktisadi hem * Sofya - Bugilnden itibaren İtlıalat ticaretinin bugUıı lı:.ti, ancak mcmlcl,etşüıııfıl fi- S<n".\.·et mu•·3;'\"emc~ d r m cv'e- ken ~tılan bambala.ıım~ .. şi .. - Jı.n"t dün sabah aclliyeye !'""' -
\;~~em ticari mahiyet arze- soryada ve buyuk Bulgnr şchiı·}ı()rin- :karşıla-:ıtığı ani~küller, ciro ru>k yatlar tesbıt ctrnektodir. M~--a- di-· müdd,..tce '•ic bir harekette ıme~ıcliföı: vagonlarına, ':uruyuş rilcrek ldliye doktoruna ınua.yene 

er iki ci mektepler ça- de ekmek sartıyotı ve;lltaya tabi tu- ~ı, sigorta ile karşılanamı- hcde.me göre odun fiyntlan hnk- bulunnıı~·tı.e:ı.Idardır. hnlın<l~u kollara ve f?emil!3'c isa ettir.ilınişti:r.. Kadının viıc.udıuı-
~ağa, başları r. Mesela Al· tulacaıctır. yan riskler dolayısiyle ithalatçı kında yapılan şikayet üze ine · .. bet cttı. Ne tarafa gıdeceldcuni da yaru, bere izlPri gôrı.ı· .,, ·ı 
ı!ada Glo.dba.ch ve Kotbus yı ter.vi.k için kur yüzdel rinln Valııizin yakından alaka göste- MosYrooo hen.uz bo~a!mıyor ~ım~ı BolReviklerin gözleri tecavüz keyfiyeti trobıt olunn -
~,~eti mensucat snıuıyiinin oı! "~~r; ı~ te!:~,~~1~:r~~~ maJ..."Ul ve haki! olacak bir nisbet rcrclt bizzat rıyasct ettig o- St~~holm, .ı~ (a.n.a) - Sov- önünde na:klıye gcmilorı arka ar mamıştır. 
'lla f ettiği sahalardır. Bura- n .. n Mısır o durunun sen 1 ~urmay 1e tezyidi t<-karrür etti. 1thalii.t- misyon marifeti ile n.ldığı karar Y?t hu!ruı;netimn.~~ Mosko~~ı.rln- knya sulara gömüldiıleı:. },ruaz. J:ı ı~t, otomobilin fonerlc-ıi 
~ lheusucnt i isine ihti ·aç b<tsknnı g al Azirlilmısri'nln mu- çı tacirlerimizin hükfuneUeıı eli- yerindedir. !capcderse Bele - kı kordblo~atif!ln rı~yıtn htı zam alcvlcı bozguna uğrnvan sön urubnüs oldui;"'Und .. ~ V<' o 

lb ır. Bunun için bu ehirlcr- hak<'mc:>inc d n Kılıirede b::ı lnnınıs ledikleri bu mevzulara mukabil diyeyc doğı~'tldnn dw uyn l - teı.k tmek uzere o1d,. !arı ıa Sovyot t , ·k .. lerinill tama- gece mehtap da bulwun dı:?'ln -
~nsuca.t mektepleri açılmış kendileri ile Famimi ve açık bir hallinden odun get rtJrnek içın cl..ı.ı ?1~ haber, henüz tcyid edil me 1 tahrip edildi@ıı.i goster.ı::ıek dan ne otomobilin numarn~ını a-
e eıısucat sanayii diğer S<!· tır. ~ın·~ycti mlıtalea ve mu- icnbedaı yardım yapılacaktır. numıstir. te idi.,, laiilmiı, ne de mute.-... :izlerin 

l re gö:re dıı.hn hususi b'r ma * Bud pe' ıo - Ukrayna muhıt za;kere ettiguniz bu ar.kada..,<tla.ııı Ankaraya d .~ı nrn e 1 alim farkedcbilm.LJ ·r. Yn-
~ it taşır. Muhtaç olduğu ip- rebesindcn n buyük mildnrdn ihtıkf.ı.r ile mü ııdele evzuundn. I canlı hayvan naklinin tesri ve LÜKS ... TUVALET. ZARAFrzT MUSI Ki . DANS .. ŞARKI... ' l ~ hirkac ~ph 1i hıs 

,1_k b erdah kurt ve ayı •.niilcrl Transoh nnynyıı h ·· ı "' te · ild _ -ı :1-· · , ~ıb~b unıacı, oyacı, l - iltica ctmişlcrdu·. du.rnme eke
1
n ~~nıı:ı b" • e yar-

1 
tezyic.li ıcin dalıa fcwan vago.n vo BiR ÇOK GOZEL KADINLAR ... l§te: kcnd ·ne f"Ö ter ..... ( ı:: < 

~ ı a.Glıca şub"'lerden başka ım edec erını ve ı~t mura- I tahsis· etrafın teşebblisle.rdc genç k dın nıl tecnvizleri.n bl.?n· 
ll) nıiUıendisi yetiştirici bir (A. A.) kıp '\aziyete geçeı:ek lıerhangı b-.luna~<'Yını.,, A A AND lar 01 d ~nı s yl :r. 

~!!!!!!!!!5!!~2!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!':!~!!~~':.. ......__.. __ ı Zabıt.I iz tize ... ·:ndc bulunuyor. 
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't!ta~fol, kadın tüccan ! 
lUnadı, oturdu. Ben kalk~ 

t~· !!Usluğa gider gibi yaparnk 
;;.~· eldirn. Yemek salonwıcla 
~ ~l Efendi ile karısını vo 
lı, cuğu oturur gördüm. 
''tı~ liayro?a :tsıriail Efendi? 
~C~din gelin! 

°'\ttı-ı a11 Efendi çok ciddi bir 
, a cevap verdi: 

l.tt1~<>lanı biteni bizimkine an· 
~aht Seni bir lmç gün ve ge-

lll. l.z bırakmayacağız baya· 

'~ , ~eden, bir sebep mi v.a.r? 
, el>: bu Selim Beyi tnnı
~~n1;11 gibi ne canlnra kıy· 
~rıJın dayaklar yeter! 
ıır]1l söze kanşb. Ve el çan 

11.n bir tunç havan eli çı-

ka.rak gösterdi: 
- Hele bir gelsin! ! ! 
İsmail Efendiler bir hafta 

bizde kaldılar. Ben de bir ycro 1 
çıkmadım. Nefretim gittikçe 
arbyordu. Bereket versin ki 
miras muamelem bitmiş, vere
ceğimi vermiş alacağımı almıe· 
tım. Bundan ba.5ka üç sene bir 
masraf gönnediğim için epeyce 
para biriktirmiştim. En az beş 
sene işsiz kalabilirdim. 

Fakat inatçı bir kızım ; par· 
don, kadınım. Güzellik kraliçeli 
ği meselesini bir türlü unutamı. 
yordum. Yeniden bir intihap o· 
lacaktı. Yunus Nadiye şöyle bir 
mektup yazdım: (Geçen sefel' 
hakkımı mildafna etmediniz 
Babamı annemi yakından ta
nıdığınız bnldo bana piç diyen· 

lerin alçak ağızlnrını tıkamadı· 
nız. Bu sefer de kayıtsız kalma
maruzı rica ederim. Yoksa s·ze 
öyle bir i~ yaparım ki agzınız 
a.cık kalır. Her türlü tertibabnu 
aİmışımdır. Bu işler ilk gilnUn
den belli oluyor. Neler döndü· 
ğiinü, neler döndürüleceğini hep 
biliyorum. En biiyilkten en kil· 
çüğe kndar hepsine haber ver
dim. Si?.e bir bab:ı dostu sıfatile 
iltica ediyorum. Hakkımı mü -
dafaa ve siyanet ediniz üsta
dım.) 

Hiç cevap çıkmadı. Ben de 
yapacağımı yaptım. Yunus Na
dinin o geceki mliteessir duru
!'ill bundandı. Anladın mı şimdi? 
Müdafaa edemeyince müteessir 
oldu. Davetlilerin hiç biri de 
masasına gelmeyince bUsbütün 
üzüldü. Sana. da gelen mektubu 
ben yazmıştım: 

- Ya, il, fd ? 
- Evet ben ynzmışbm. B'itün 

baloyu ayaklandıran benim! 
- Hndi artık gidelim. 
- Peki. Sen b11irsin. 
- Giy mnntonu, hava serin. 
- wtcme-m! Ü Ursem koltuğu 

na sığınır, ısınının. 
- .Bak bana! O gözlerinle 

bak! Sen benin nemsin? 
- Sen benim ııemain ey dil· 

her ... 
-->;ı.<:;ru·kı yasnk. 

- Peki camm. 
- Söyle diyorum: Sen benim 

nemsin? 
- Ölümden öteye l{adar sev-

gilin! 
- Ben senin neyinim? 
- Sen de öyle! 
- Araba hnzır, hadi. 
- Acaba İsmail Efendi mi? 
- Olmasa ne zarar? Onların 

hepsi do birer İsmail Efendi de-
ğil mi? ; 

- Birer şarap daha içelim 
mi? 

- Evde. Marş! 
- Danlma. peki. 
- Yolda b a Erzurum Rar-

kılan söyliyecc. in! 
- İstediğin ı.a ı. 
Kapıyı nçruı . fdr gülümsiye

rek: 
- Biz de Erzurumlu bız be

gim! 
( Ar!:ası var) 

'l'arafmclan hurikuüıde biı tarzdo ynratüml 

Göz l mnştıran muhteşem Fılm budur .•• 

Bu Salt akş:ımı 

S Ü M E sine nasında 

s O D E R sine a ı, 
GRETA GARSO'nun Parlak Rakibesi 

SİGRİ GURİE 
Bir nsk kurbanının ınu ·r \ c h' i tarihç tnı t.. ir <"J 11 

Filminde_ bütün scyircilcrl ağl ft)O!' ' 1 e ec 

Bugün saat 13 t 

·::a!",filliillZl~2:.3!rz5:a3iıim~~~4 
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HERGELECi İBRAHIM 
!!2?.'-..... '":·"' ~ . .. 

ı Yazan: M. Sami Karaye•---~MD1111.11120 
7.30 Progr:ım 

ne ~reş uydurmak güçtü. Ali 7.33 Müzik 
pehlivan ve Said, Hergelecinin 7.45 H:ıbcrler 
n~ biçim güreştiğine d~at et- 8.00 Müzik 

19.00 Kon~ma 
19.15 Müzik lki pehliv<ı.n ayağa kalktık· 

lan zaman bu ı-efer alttan kur
tııhın Davut, c;ırpma.rak bir na· 
ra salladı: r -ı 
· - Ha.yda be!. -
· Davudun bn nara.<U da mani
danlı .. H~ı.sım elinden kurtuldu
ğu i~iu atılmış bir nara sayıla -
bBirdi. . 

J!'akat Da.vudun narasının se
bebi bu değildi. Hasmına. zorlu 
ve kınrı bir hücum yapma bo
rusu m:ı..hivctinde idi. 

Nitekiım • narayı atar atmaz 
Hergelccinin üzerine el ense 
ve tırpanla yüklendi. Sağlı sol 
ıu hasmına birkaç el vurdu. 
Hcı geleci. beklemedi. O da 

mukabe: e Pderel h~. i" ına bir fai 
el ense \ 'C tlrnc.n \ t.rttu. 

Darnt L·}fl tı miiddetince 
öyle el ımse 'c tır p"11 manev
ra.sına gelrofu'llLşti. Her el enseyi 
yed~kçe diırJeyıp yC'rc düşmüş -
tii. Paşa, kudpnıyordu. 

Arap Said, i~in ne olaca.ğına 
hükmetmişti. Ali pehlivana hi
taben: 

- Ali W:ıt..ı. ! Davut. bu güreşi 
çıkaramıyacak ... 

- Evet, Ezerçeli ters geldi 
ona!. 

- Bir türlü güre şuydurama
dı. Ba.k, nasıl mukabele etti? 

- Davut, zorla da söktüre • 
miyecek bu i~-i ... 

- Evet, evet... 
- Hem çabuk yenecek galiba 

Davutlu ... 
- Öyle gözii!küyor ... 
- Öyle ise sen, hazırlan!. 
- Evet ... 
- Muhald<ak p.ıı;ııa., seni tut-

turur. [ 
- Öyle ... Baksana ~anın 

ımratma! .. Alt üst! .. Fena. halde 
einirleımnis .. 

- Fakat haksız .. Da.vut ne 
yapsın? 

Dooıeğe kalmadı, Hergeleci, 
hasmını gene toplamış sürüyor
du .. Davut bu sefor uçai' gibi 
gidiyordu. Hemen, hemen çeu
gele gehnek üzere idi. Sırt üstü 
yere vurarak yC'llilecekti 

Hergeleci, bu sefer hasmının 
tşhıi bitirmek istiyordu. Dişle
lrini sıkmış çaprazı iyidoo. iyi
ye doldurmuş, dolu dizgin gidi
yordu. 

Davut, canını dişine ta.kt.J. 
Her türlü tehl&eyi göze aldı .. 
Öyle de mağlüp olacaktı. Hiç 
olmıa.zsa &On bir kurtuluş hamle-
si ~ımıak 19.zmıdı. Davut, bir
den bll-e çaprazdan sıyrıldı. Us
taltkla sıyırıldığı için Hergeleci, 
mu.kahil hamlesini yetiştirmıe
rnişti Fakat Davut, alta dü
een hasm.ıırun üzerine çullandı. 
Ve, derhal kemooeledi. 

m.J.şlerdi. AJi pehlivan Saide: 8.45 Evin saati 

19.30 Haberler 
19.45 ~eı·best 
19.55 Müzik 
20.l.5 Ra(Jyo - Said, görmüyor mwnın na- * 

sıl ters güreşiyor'? 12.30 Program gazetesi 
- Görüyorum usta! 20.30 Müzik 20.45 Müzik 
- Davut da., tamamiyle ters 12.45 Haberler 21.00 Ziraat 

geldi. 14.00 Müzik (pl) Takvimi 
- öyle ... , • · 14.30 Ankara at 21.10 Müzılc 
- Paşa, ne diyor? yarışları 21.45 Konuşma 

. -.~e diyecek bir mecnun gi- 15.30 Müzik 22.00 Müzik 
bı soyleniyor. 18.00 Progİ-am 22.30 Habeı'ler 

- Mesela? 18.03 Müzik 22.45 Mfü.ik 
- Güreşi bıra.ktıracağrm, di- 18.40 Müzik 23.00 Kaparu:ı 

yor.. ========================= 
- Ne için? 
- Davut, bir şey yapamıyor-

mlL'7 .... 
- Eh! Pehlivanlık bu.. Ne 

yapsın? Ters bir herife çattı .. 
- 8en, çık güreş diyor.. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 
- Hiç olur mu şimdi ? 11_1 

I: \ \ .. F 
- Dedim ya, bu pruıalruı.n ıDı 

Baş, diş, nezle, grip, 
.Nevralji, Kırıklık ve Büti1n Ağrıları der.lf:al keser 

icabında günde 3 kaşe alınabilir, Her yerde pullu kututa~ı ısrarla isteyiniz • 

ECZACILARA ~ 
Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezinden: 
Toz ve komprime KiNİN gelmiştir. 
İstanbulda Kızılay Cemiyeti deposunda satılmakta olduğu ilan olunur. 

Ui'JMC*BM 'WN49if'tSmr EZE 

BERLITZ 
İstiklal Ca<ldesi No. 29-l 

Fransızca, lngilizce ve 
Almanca lisanlarında 

hepsi mocnun böyle!. 2 IS! 1 1 l l!ı 1 
- S11n, btı herifle nasıl gü- ,.11--'-__,..._.'--..;.._-'--.!..--....;;.;...ı..-..ı,....-ı ı BELSAMI• TQL 
~ vanacagm•·u ke0 tirdi"n mı' ?. .) \ D 1 1 111 l 1 l 4~',j J "'...... ., ...... o••••• 

- Yoo... 4 1 l fl ~ illi 1 1 1 
............ Akşam kurslan 

Haftada 3 ders 
Ayda 4 'lira - Kıra.cııya güreş.. 5 1li1 1 1 1 1 1 'ı 11 

- Tabii, da.ha ilk elden kıra- 1-=-;.,:.'-"-..;..__,_-.:,,="-:...,_.;........:,.:.:~ 
sıya güre§ip vurup altıma ala- 16 J i!il ili ! il 1 
cağını.. Bir kün te aşıracağım .. 17' ~ il 1 1 l Ki 1 

1 1 
İşte bu kadar.. ı 

- Evet, evet... ı ı • : l 1 im\ \ 
Güreşin yirra.i altıncı daki-J 9 l 1!1 1 1 ill I 1 

kası gelmişti.. Pa._<ın, üç dakika . CI I l • l 
kadar daha bekleyecekti. Fa
kat vakit kalmadı. .Hergelecinin 
tekrar hasmına bir çapraz dol
durduğu göriildU. 

Hergeleci, hasmım sürüp çen
gcIJedi. Tam paşanın önüne dü
şürdü.. Bekletmedi, diiştirür dü
~ ürmez, derhal künteyi doldur -
du .. Ve gene bekletmeden aşır
dı. Davut gidiyordu. Paşa, Şa
şırmıştı .. Elinde saate bakıp du
ruyordu.. Fakat pehlivan hava
i~. ayakları yerden kesilmiş 
gıdiyor·du. Hergeleci, hasmını 
aşırdı. Ve sırt iistü tam çivi yu
karı yere vurdu. Hergeled, 
zaten ~ ile karşı karşıya idi. 
Derhal doğrulup temennayı 
ba.z~ı.. Paı:şa kudura.caktı. Asa
bileşti. Hergeleciye ba~rır gibi 
hiddetle: 

0 

- Bir kaç gün sonra asıl baş 
pehlivanınıla giiı·e,şeceksin? 

Hergeleci cevap verdi: 
'--Neden evvela onu çıkarma 

dınız? 
ı;>a.şanm dili tutuldu .. Herge

~ıy~ cevap veremedi. Hergeleci 
ikincı merdane sözlerini söyle
di: 

- Paşaı hazretleri. Baş pehli
vanınızla gür~imiz yarına Ö· 
bürgiine kahnasın.. Ben, h~ -
rım, dedi, çıksın mevdana ... 

Hergele<!iuin apaçık meydan 
okuması Paşayı ve maiyetini 

SOLDAN SA~A: 

1 - Türkiyenin incisi oaln bir 
şehrimiz, hayret nidası. 2 - Vil!yet, 
Tllrkc:c akıl, kırmızı. 3 - Alfabenin 
ilk harfi, herkes kendinde var sanır, 
fena değil. 4 - Ayıplama nidası, no
ta, Verimin zıddı. 5 - Sıçramak, 

6 - Alay, avcılar pesinde koşarlar. 
7 - Tavır, beynz, benzeri. 8 - Nota, 
dost bir ınillete mensup, şiş. 9 -
Bir emri hazır, dara, beygir. 10 -
Rütubet, akıllı. 

ı - K!!i~ilerde vardır, yabancı ls
nıi has (bir F'ransız devlet adam1) 1 

2 - Sinirli etler. S - Çabuk, tefri
kasını okudu!unuz bir mebus mu
h~tı-ririn i~mi. 4 - Hazır (gemici ta
bıri), baaışlamak. 5 - Leke çıkarır 
ince toprak, blr işi baııaramamak. 

6 - Büyük yılan, nida edatı, defa 
7 - Türkçe akıl, fnkat, Ermenice 
bir. 8 - Eklemek. 9 - Sarho!ı1Jn 
tfrsi, ışıklar, 10 - Bilgiç, Çanakka
lcde tarihi oir ~t 

Dünkü bulmacatım halli 

1234 56 7890 

ı NIAIRIA 1•'Pl lnlA.IY 
~IMIEIR lliNl•slu 
K~EIÇ \ t • IN AR•N 

Idrar yolları ntihabı, yeni ve eslti BELSOGUKLUGU, idrar zorlu-

ğu, Mesane ve Prostat iltihabı, Sistit ve Koli Sistiilere, Böbrek ra-
hatsızlıklarına karşı en mükemmel fül.ç BELSAMITOL'dur. BELSA· - Tecrübe dersi para..cuz 
M ITOL kullananlar yukarıda sayılı hastalıklardan ı;abuk kurtulur- --- - - -- - ~~~ 

lar. Eczahanelcrdc bulunur. Satış deposu: Sami Aksu Bahçekapı tş 1 
••••••Bankası arkasında Rahvancılar sokak No. 5 ••••••.... Askerlik işleri 1 

1 Devlet Demiryolları İlcinları 1 
ı~ıetmemiz ihtiyacı için açık eksiltme ile 75 ton çalı kirec'i satın alı

nacaktır. 
Muhammen ton bedeli f12> liradır. Eksiltme 20/10/1941 tarihine mU

sadif Pazartesi günü saat 11 de Haydarpaşada Birinci t~letme komisyo
nunda yapılacaktır. 

1.<>teklilerln '69> liralık muvakkıt teminat vermeleri ve muayyen gün 
ve saatte komisyonda hazır bulunmaları lazımdır. 

Fa:ı:la izahat ve şartname için İşletmeye müracaat edilmelidir. (8776) 

Beyoğlu Yerli Askerlik iUbeıln · 
den: 

".Aşağıda isimleri sltiıt ve rütbcleı i 
yazılı Yd. subayların acele ı;ubcmize 
müraca.atlıtrı. 

S. 5 Ml. Me. ihsan Cansever (lliff/ 
584) 

S. 5 Ml. Me. Mehmet E."at (4.'3210) • 
İs. Astgm. Müfit 4471:1 
S. 6 Hs. Me. Halit 323/51 
S. 8 fü. Me. Haşim oğ. M. F..sal 

18330 

'·. 
• • * S. 8 Hs. Me. Şerif oğ. Bürhnnettin 

Muhammen bedeli (2400) lira olan 300-0 Kg. Minyum (Sülyen) 21/10/ 1122 
1941 Pazartesi günü saat (14,30) on dört otuzda Haydarpa~da Gar bina.qı S. 7. MııkiıU.,i Hakkı 220/2 1 

dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınac:-aktır. Mu .• ~stğm. Ahmet Sekb~~ıı 31875 
Bu işe girmek istiyenlerln (180) lirıalık muvakkat teminat ve kanunun ~z. Tfm. İsmail Hakkı oğ. Mch- 1 

tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komiı;yona mü· ' mP.t Remzi 37005 
rncaatları 1Az1mdır. Tbb. Y:ı:b. Mahmut oij. Ali Rıı.<1 

Bu işe ait şartnameler komisyondan para.c;ıı olarak dakıtılmQktadır. 361'18 

(9075) P. A::ıtğm. Hidayet oğlu Yusuf Kc~ 

1 İstanbul Belediyesi İlinları 1 
Haseki hastahanesi için lüzumu olaı: 20.000 metre gaz idrofil, 2490 ııu

maralı l:anunun 46 ıneı madde.sinin L fıkrasına göre pazarlıkla salın alı

nac:<ı)üır. Tahmin bedeli 4500 lira ve teminau 675 liradır. Ş<ırtnarnesi Za
bıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. ihale 16/10/1941 per
şembe günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Tailplcrin ilk te
mınat makbuz veya mektupları ve 94l yılına ait Ticaret Odası vesikula-
rile ihale günü muayyen saatte Daiı,,i Encümende bulunmaları. (9081) 

lst. Fiat M'iirakabe Jıomisyonundan 

nan Barutçu (31759) 
P. Tğın. Hasan Eryasun (31526) 
P. Ttm. Ali Ergin (4'4203) 
P. Tğrn. Nafiz oğlu V<.>hbi (43263) 
P. Tğm. Musa oillıı Mf'hmet (20075) 
Dz. Gv. Yzb. Rnsiııt oğlu M"hir 

(1043) 

• • • 
Emınöni.i Yerli As. Ş. den: 

Ecz. Tğm. M. Rıza Vaıı (36967) 
Ecz. Tğm. Abdililrndiı' (88416) 
P. Tğm. tbrııhim "ll':;det (30131) 
Hüviyet cüzdanlarile birlikte acele 

$Ubeye gelmek.ıi i.liın olunur . 

11 

Hasmmı kemane ile havalan
dırarak sanna.ya gITTli. Ve kün
teledi. Hergelecinin niyeti bcı
ruktu. Fakat çok ust.a olan 
Davut künteyi ~•yırttı. Güreş 
altta bir müddet devam etti. 
Güreş başla.yalı yirmi dakikayı 
bulmuştu. Paşa, itkide birde sa
atine bakıp duruyordu. Sonra. 
bir kere olsun Davut, . hasmını 
atına alamamıştı. Bu bit kepa· 
zelik değil miydi? Nihayet on 
dakika kada.r daha güreş yap
tıraca ırtı. Ondan sonra güreşi 
durduracaktı. Haremağasma 
tekrar Arap Sa.idi çağırttJ. Sa
id, güreşin ne olacağına zatoo 
hü8mıetmiş bulunuyordu. Paşa 
sordu: 

. h~yretlere dü~ürdü. Davut gibi 4 !ilRIE IYllll•l•l İ IKIA 
bır pehlivanla güreş yaptıktan 
sonra üste de Arap Sa.it gibi bir 
pehlivana meydan okuyordu. 

120 No. lu ilAn: 
İstanbul vll:'iyeti ~~bilinde odunun çekisi toptan azami 370 k:uruşa Pf'• ıgp•ımım111•••••••ll5fil:ıt•i0iillı.l•i'.ii1•Z•Bii'J·Biı!l!!!iiilE!iDSSI,,. 

rakende ise 51 O kuruştan satılacaktır. 11 

- Said, bu ne rezalet? 
- Paşam, Dnvudun &a.baha-

ti yok ... 
- Ne demek kabahati yok? 

Bir avuç adamın karşısında re
zil okluk ... 

-- Paşam, btı adam bir avuç 
amm::ı.. pehlivMl olduğu orta.da . 

- · B;r :ıvuc adamın petııivan
lığın<lıın ne çıkar? 

- Öyle ise sen, çık güreş .... 
- Emreders.infa paşam!. 
- Şimdi çık güreş! Ve, bu 

herifi mağlup et! .. 
- Paşam hasmiyle boğuşu • 

Yfll' adam ... Bır de bendeniz çı-
knrsam na.qıl olı1r? • -

·- Bıraksın giirc~ Davut! 
-- Pa::-~un, Davut güreşi bıra-' 

kırsa yeniık sayılır. 
- Neden? Yenilmeden yenik 

olur mu? 
- Paşam! Haronma. meydanı 

tnrakıp Jmçmak demektir. Bu 

Pa~a, derhal harem ağasına: 
- Saidi çağır! .. 

~it gelın~~t~. Paşanın güreş 9 l 1 . I l I 
teklıf edecegını sc?.mişti. Fakat P E l P , E 1 N • A 
her halde hemen o saatte gü- O E L 1 
reş olmayacağına emindi. Çün- :.iiiiıılııiiiiiııiıldııiıımiıllııııııiiııılııiııiiıılıoıll&ıııılıııii-.ıtiiıAıl.._. 

kü, Ezerçeli İhrahimin Davuttan ====================== 
sonra kendisine meydan okuma- Yeni proğram 
yaeağını küçük çocuklar bile 
akıl erdirebilirdi. 

Paşa, Saide: 
- Pehlivan, haydi soyun! 
Deyince, Sait: 
- Şimdi mi paşam? 
Demeye kalmadı. Halim Paşa 

bağırdı: 
- Görmüyor musun dikilmiş 

seni bekliyor?. 
Dedi. 
Arap Sait, bir türlü inanamı

yordu. İbram, bu kadar aptal 
pehlivan mı idi? Hiç üst üste 
kendi uı.rarına bu talepte bulu
nur muydu? Her halde paşa, 
hırslanmış böyle istiyordu. 

Sait, Hergeleci ye döndü ve: 
-Abe, güreş mi'istiyorsun? 
- Evet be!. Paşa, söyledi ya 

be! .. 
Diye mukabele edince, hemen 

olduğu yerden ayrıldı ve soyun
mağa başladı. Arap Sait, fena 
halde içerlemişti. Ufacık asam. 
Üst liste meydan okuyordu. 

. ~ap Sait, kisbetinJ ayağına 
~Y.~•: Paçalarını bağladı. Yağ 
ıbngı başına gelerek yağla.nma
ğa başladı. 

ı:ıcbepten yeruk sayılır. ( Arl«ısı var) 

-· Şurada yedi sekiz dakika ==================== 
knldJ .. Davut ayağa ıkalkar 
\-n~kmaz ben, gilr~ bıraktrra. - r 
~aür~qgejer daha iyi oıur Sadakai Fıtır 
paşam!. En iyi iyi Son 

-Taha.m:mül edemiyorum. K. K. K. 

Bugday: 27 24 20 

Da"ut, bıı ara.tık gene bir fe
dakarlık yapru-ak ha.sının:ın elin
tlen kurtuldu. Ay-.ağa. kalli.tt. Da
vut hasmUUJı ters "e sfll l>ir ~t
rc.~çi okluğu.uu göuui!:;.tıl. Böyle
sine güreş uydw"!lıak gliçtü .. 
MUromadiyer. ihılJan f.Üı-t:şiyor 
ve soldan ıür~I:? giriyordu. HaJ 
hu.ki, he4· g'.:•~?'Çi ıtibi Davut da 

Arpa : 40 38 a7 
Üzüm : 2&4 170 117 

Fıtra ve zek5.t itasiyle mükeller 
olan muhterem ahalimize, mille
timizin en hayati ihtiyaçlarını 

knrsılıyan ve elde ettiği tebcl'ru
atı kendisiyle Kızıl:ıy ve Çocu~ 
Esirgeme Kuruml.ırı araı:ıfıda 
p.ıyl:.ışan '.l.'ürk Hnva Kurumuna 
her veçhile yardrmda bulunma
ları lüzumu ehemmiyetle arzolu-
nur. 

y~lı..:ıız sa.~ ' t;üre:; yapan bil' 1 
a.d~ndı. 

Hergolec.J ~~ h~·. sağdan, 
hem soldru' 'le lıcırıı ,Jr: böbekten. tstanbul Müftüsi.i 
güreşir bir J'ı."'l ı· ndı Böylesi- ~----.... -F .... o .. ıııiig,_en .. e,.r_,,,_,,,1 

Bu narha riayet etmiyenler Milli Korunma kanunlan hUktimleri dahi
linde cn:ılandırılacaklardır. (9085) 

119 No. ıu ilan: 
tstanbulda bulunan bilCıınum odun tacirlerinin ellerinde bulunan odun 

stokları miktarını !star.bul Valiliği veya mahallin en yakın kaymakamlık
larUc İstanbul Fiyat Mürakabc bül'osuna bir beyanname ile 15/10/1941 
çarşamba sabahına kadar bildirmeleri ilan olunur. (9084) 

Ehemmiyetle nazarı dikkate 

Isparta.da imal edilmiş her kaliteden en güzel halılar İs
tanbul Sirkeci caddesi Ham.idiye türbesi yanında (ISPARTA 
HALI PAZARINDA) satılmaktadır. 

En müşkülpesent mü~erini memnun edecek nümune
ler mevcut olduğu gibi her kalitede ve eb'adta mpariş de ka
bul olunur. 

ve Tarih- Coğrafya 
Fakültesine 

Harçlıkh talebe alınıyor 
Fakülteye alınacak harçlıklı talebeoın yaztlı imtihr.nları 

16 tlkteşrin 1941 günlerinde yapll~caktır. 

Ayd:ı kırk lira harc:hk nhırak talebe olmak üzeı-e talip ol.m li-
~ mezunlarının nihayet Birinciteşdnin on üçüncü Pa:1.oı.rtesi 

mına kadar fakülteye k:ıydcdilmiş olmaları lazımrlll'. 
- (6906) {8426) 

~~~.m-~. ~~~~ ----- ....__... - - ---- - - -- ---------·---- -----------
-a.~kiWJ&i TEL GR·A F--, . -

·S J u d i o a ç ı ·.ı . d , _ 
MASARIK ve arkadaşları 

Küçük· ta~~rruf. 
hr . -tai•ı· 1941 ~ 

İ t .~iYE PLANI 
KEŞIDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 

1 Ağustos, 3 1 klııclt~Jrln 
hrlhl"do y:ıptıır. Sahi !· 

Ba l 
A. Cemaleddln SaraçoOlu Neşriyat Mudürii: Maclt Çetin 

(H, Bekir Günıoylıır ve A. Cemaleddin Saraçoölu matbaası) lmmQilit!i~ı;ıı;ı:~""1".-

2 , 750 > 
4 > 500 > 
8 , 25t > 

35 ~ lOO > 
ııo > ~!} , 

~'}0 > 20 ~ 

d 


