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RUS 
Phesinde 

~ 
~ "•• filcrbıl ,,.1c:...,. ps-

'•lıeoilc ı.,,retleri 
~ ... n Jlıı9a, 

. tWetlorurua oet•11 
~/j ~-tek Wr ....,., 
~' Iİrrnesile kurtalabi
'ıct· 
1 • ''" Rus mili.ti, şikaget 
~~1 .b;,. rejimden kurtul. 
it~ 1ri11 düşmanla iş birliği 

"'Qlc h ~ d- • ltı atasına uşm~mıı, 
1 •tıı -d j ~I • ' ~, .. mu a aa vazı1 esını 

d11.- J -~ -,urıcenin ii tan e gor-
Staıtn '-~ "'gördüğümüz hirikolı 

-~~'"'eJler• imk_ıi_"_J._ .. _l. _.I r-şart "P hesin d • 1 

Harek:ltln J 

hülasası 

lliiı;c~in Cs 111. t Y Al.ı('I 
~~-~============ 
~ ır tarafta. Tobruk du
~ ruyor; Leningrad hem 
~ dayanıyor, hem mil.te

~tkış hareketleri yapıyor, 
. kanlı hasad me\'simi gi

~VJ'et orağiyle Rumen or
~ ll biçiyor. Kırım yanm
~ diişnıana kapılarmı a~~R
~ta ~ı;.u· ediyor. Mo J,ıwn 
~zca ya. ıyor ve tiyatı'O 
t...~ ~ni seyre koşuyor. Di

~-~ta ~i tebliğlcı· düş
ıı.~ ~'Üz biuleı'Cc esir, top 
\.. "'11{ alıyor; :roomi tcbliglcr\e 
~~ Ol'dulan çevriliyor, im
~Yor, cephede beş altı 

>.ıı: ~metrclık dclıkler açılı
~rakat dort Jx>ş gilnde bir 
b~etin bır ucwıdan gırlp 
~: llCUnda.n çılonağa bizi a
~llı.lş olan hücum tankları, 
~ arabaJaı· \'C yıldırım tü-

?'i bir iki ytlz kilometrelik 
~~eyi bir tUrlU kat'cdıp 
'OSko\"8 varo. lanna dnyn-

\t~<>rlar. 
~11tclıa.'iaıslar söylüyorlar: 
~ için harp edilmez, düşS °"luıa.nw mahvetmek için 
\;!'.edilir, ctiyoılar. Duyduk, 
~· iman ettik. Fakat or
L41' 1'lahvokluktan sonra ~
~ dunuwir mi? Şehirler 
~~onsa, §clıirl r d:.
~. berzahlar ZOl'laDl· 

~1...:~ ki ordular ne 
~ ~· ne mahvedilmistir. 
~ bwılann ibepsi olacak. !<"'a. • 
~~--~ o1maış değil, ileride 
'-~· Jilu "ileri,, kelimesi nP 1 
~ tam&D.l ihtiva eder? bilmi-

\.~'ia mutantan ililnı ile 
~ lıaber aldığımız mu
~ ve kat"i hücum iki haf
~ fasılamz devam ediyor. 
~ parlak muvaffakıyet 
~ ile~. Parla.J< mu-
1.:~yetler ~edildi .. Hat? 
~ bile biraz bOObın go
~U. Bu hususta Londra neş
~~ büyük kıymeti vardır. 
.~ltij tngilterede ef.kün umu-
~~en hakikati sakla.yam.az
~ ~unu yapmak içhı hi bir 
~huriyet.Ieri yoktur. Ruslara 
\~ tabii olarak meyyal ol-ınlar 
~bu hislerini objektif ha
l!....': Ueri deği~ek derecede 
~~e vardarnmazlar. Hür, 
~~etlerin tnhakkilm usulü 
~ ..... idure edilen memleketlere 
~ın iate böyle imtiyazları var
~· Onlar dOhTllYll haber alma
' ~ül edebilirler. Bina
~ leyh, L<mdra gazetelerinde 
ı...~ .tadyolannda bile az çok bir 
~~İnlik eseri hissolwmrsa Rus 
~L.f.'.l!Sinde vaziyetin çok ciddi 
~da §Üphe edilemezdi 

.. ll'akat günler geçiyor. Çbkl 
\~ bir cephe üzerin.do büyük 
~belerin birkaç günde 

Muhtelif luıynaldardan ve 
resmi fobliğlenlen köğrenil
diğine göl"t\ Moskovan.ın tah
liye edillDl"'t.e olı.luı.,.iu tahak
kuk enniı:tir. Bu ıaııula l..eni
aln talmit f!(lilmlş hal~ Km\ 
.meydandaki tnrllıi mabeddo 
muhafaza t cfilmokte buhman 
nfı.~ı, Oralla naklolunmuş
l;tı r 

Merkezde 
Cephed J;i hnrcltflbn So\'

yet nus~ a toıhindt> ~, ni IJir 
inkişaf göst"mwdil;i t, 'ımin 
edilnıt'ikle herul.cr "azi) et \"a.
'hametini nrtf:ın;ror gibidrl. Al 
ma.nls.r, i'o !w' ayı t-hnalden 
de tehdide ba ..... !1lntı'jlarlbr. 

• R) et Sm) t•l i re merlce
zinin şimallıuleki Knliniıı Al
nıaolar tarafııı lau i~ı:,ral olu
uursa, M081io\'a. daha t..Jıli
keli bir clunıJID glntrif'j buJu
na&ktır. 

Alman il~rl lınrekiWıun he
defi, lUoslun a istikametind&
dir. Almanlnr, 'eritıea nwJiı
mat tlogro i8e, 0\3'd. haf.
şehrine 6.=i - 70 kilometre yak
la§mışla.rdır. Hatta bir Sov3'61 
guetesi, ı:,ıehrln tebllk-ede 
olduğunu. Aln&uıtar:m mş mü
dafaa hattma kadar geldikle
rini ) auua k tadır. "Pra.üla,, 
Alman ile~.) işini lcıaydettik -
t.en sonra, ooı•heye durmada.o 
tak\iye kıt'atı ~Vkolunduğu
nu da bildiriyor. Bütüa buma
lômat, M08kovanın yslan btr 
'6hdit ,.e tehlike &ltuıd& bu
Junduğunu ifade eder mahi
yet teıa.kki oluıunak1Bdır. 

Almaıd.va göre, ~e 
Moskova ~ydan muharebesi 
kszamhnı~ savılablllr. 1 

Ruslnr, l ' iazma """ Bri
a.usk bölge.simle yüz binit-.l'('e 
esir ve ağır rmıbcme zayiatı 
venni3lenllr. Ahnanlann şi- · 
mali batıda büyük faa:li)-et j 
gÖbtenlikleri anlaşılmaktadır. 

Cenupta 
Ukntynııda vnziyet mericff.I. 

cephesinden daha \'nhim gü
rülüyor. Rostof, Ha.rkof, Sta
lin gibi büyük saııali şe.Jtirlcl'.i 
Alman orduhınnın tehı'"di al
tma gfnni,5 galJidir. Jlarekftt 
Donet~ havzası boyunoo. de
vam etmClctedlr. &w3 etler, 
Aza.k denizi slmalincü'Jd fari
ya.polu tahliye ettik1erlni vt 
Ahnanlann Ta{,'Ul'Of sehrine 
\'Sl'dıklannı haber veri)oıiar. 

1 

Sovyetler 
bildiriyor: 

Almanlar, 10.000 
tankla Moskovaya 
hücum .ediyorlar 

Bir gazeteye göre 
--->oc:---

" Düşman Kalinin' de ~orkunç 
darbeler indiriyor 

- Zayiat Plançosu -

2,000,000 Alman 
3,000,000 Rus 

MoSkova, 15 (a.a.) )- Sovyet 
tebliği: 

14 ilkteşrin günü kuvvetleri~ 
miz bütün ~phe boyunca düş • 
mania ça.rpışınışlardır. MuharE'
beler bilhassa. Viazma, Briansk 
ve Kalinin istikametlerinde çok 
şiddetli olmuştur. Kıtalarımıı 
Mariupol'u tahliye etmişlerdlr. 

13 binden eksik olırıamak lize· 
re Alman asker ve subayı ölmi.ış 
veya ya.ralaıunıştır. Kıtalarımız 
ilerlemekte olan düşmana amı· 
daııe mukavemet etmekte de\·am 
ediyor. 

14 lJ':teşrin gUnU cephenin 
bazı k simlerinde, Almanlar \'er 
dikleri zayiata bakmaksızın mü
dafaa hatlarımızı zorlamak için 
müteaddit taarruzlar yapr.· ışlar
dıı·. 

DUşma.n cephenin bir kesimm 
de hatla.rımızda bir delik arma.k 
için muharebeye 28 to.nk, 2'lO 
motosiklet ve bir piyade alayı 
sünnilstür. Kıtalanımz, bu hlicm 
ma tank muhribi, obUs !.ophrı
mn ve ağır mitralyözlerin au:l?i 
ile mukabele etmiştir. 

Blitün bu harekat esnasında 
tayyarelerimiz kara kuweileri· 
mizl faaliyetle himaye etmiştiı 

Oe.aupta \.'&Ziyfıt vahim 
Londra, 15 (a..a.) - Moeko,·a 

harbi '6hrin ,gıırbindebüyiik bir 
şiddetle devam etmektedir. 'Rııs 
tebliğinde ilk defa adı geçen Kn 
linine Moskovanın 180 kilometre 
şimali garbisindedir. Almanlar 
Rus mevzilerini yannak için 7.1.'l· 

yiata bakmadan harp etmek -
tedirler. Almanlar merke7.de 12 
bin zayiat verdiklerini ilkıı et
miştir. 

Askeri mütehassıslar, Rus ka
yıplarını, esirler de dahil olmak 
Uzere üç milyon, Alman kayıp
lannı iae iki milyon tahmin edi· 
yorlar. 

Tahminlere göre, bu defa yapı 
(&onu sayfa ı eütun 4 d•) 

Moskova Radyısuna ıöre 

Almanya şimali 
İtalyayı işgale 
hazırlanıyomuş! 

j Radyo gazetesi 1 

İngiliz knynaklarındruı gelen 
mnlfımata göre, İtalyan iktlsa.· 
diyata gittikçe bozuluyor. Bu 
haberler mübalağalı olsa bile, 
durumun iyi olmadığı hakkın
da.ki emareler arMıra dışnnyn 
sızmaktadır. 

ttaıyada sık sık tren kaza.lan 
tr.~leımlCSinC intizar edile - -------..----- · 
~-- Fakat bazı emareler mu- ================================ 
~ıin gidişi, başlangıcında- edildiği gibi, bozulmadığına bir 1 90viklikten şikayet eden bil
,.., kor.ıtunç mahiyeti kn.ybetti- delil olduğu söylcn<-..rek mem - yük bir k\itle şüphesiz ki mev
fillli gösterir gibidir. Şimdi Rus- nuniyet gösteriliyor. Şüphesiz ki cut idi. Sovycller Birliğinin 
~ Çok emin davranıyorlar. Bu Rus münakale yollarının ma.su- böyle bir harbe bir iki ay goğüs 
~~ aözcüaünUn vazifesidir. Fa- niyetini isbat için böyle bir tec- gerebilmesine, dahili vaziyet 
~lrka.ç gün evvel de ayni riibe ya.pılma.mJ§ olsaydı daha mülP.hazalariyle, ihtimal veren-

~ r!:=:~~~:~~ m~;~l~ gfu-ülebilen :t ~~ir lş~ =:~ 
"' el görUlınlyordu. Rus tak- bütün hakikati, tczatlan ·ıe Alman beiinci kolu hiç bir te
;f:__ kı!Alannın harp cephesine müphem taraflan ile işte biraz sir yapamamı§ ve Rus milletinin 
lı..~ başladıklan anlaşılı hülS.sa edebildik. Almanların el- vatanpen·crliği karşısında iıciz 
~: ~bava kuvveUeri iti: leri altınd:ı. kullanılması müm- katm:ıştı.r. V-atan fikrini yakma
~~ de birkaç gün evvelkine ·kilıı bütün kuvveUcıi toplaya- ğa çalışan Bol§CVik gayrctlori 
~ kendilerini toplamış ol- rak kat'i ve seri bir nctiee al- ka~ında bugün Rusya: bütün 
(.~nı bildiriyorlar. Bu şüp- m~ iç.in hepsini Rus cephesine evllıtlarının vat.an fikri etrafın
~ lnf;iliz ve Amerlka.n yar- attıldarı hiç şüphe götürmez. da tek bir vücut halino gitıın(? 
~n neticesi olaca.kt:ır. Ayni Ruslraın da alelacele her taraf. siyle kurtulabilecektir. İşte 
~anda. kanlı m.uha.rebc mey- tan celbedebildildcri kuvvetler • Rusyarun kazandığı zafer bu
ttfUarına karın tertemiz örtü- le istilaya karsı durmak için dur. Rus milleti pek şik!iyet et
"-de çek.ilmeğe başlamıştır. Bu hiç bir fedakfi.rliktan ~ekinme- mekte haklı olduğu bir rejimden 
~ llU8lar üzerinde adeta bir dikleri muhakkaktır. İnkii.r olu- kurtulmak iç.in düşmanla işbirli-
llrdancı, bir milttefik ve hn- namaz ki Ru.c;lnr çok iyi dövü- ği yapmak hatasına düşmemiş, 

L.. · lir_ gibi bir tesir yapıyor ve ~yorlar. Bu Führer'in bile iti- vatruıı mildafaa vazifesini her 
~'-"'eı mancviyclerini arttın- raf ettiği bir hn.Jdkattir. düşilncenlıı üstilnde görmüş ve 
~';t Maamn:fih, lfoskovndan ço- Muharebe meydn.nındn gnle- görd~'1imilz hfırikalı mukav&
lıı .... arın, ka.dınların ve ihtiynr- be kimde kalacak? Bllllu bir ta- metlere imkan bulmuştur. Ncti
~ııı ~"da. Ruskayna.k- raf4- "bırakalım. l<"nkat ortada ce ne olacak? Ne olsa, R>uı~ 
~~ca mbul edilmclrtedir. Yal- kazanılmış dığer bir muharebe milletinin şeref ve namusu her 
~-~u hareket mUnakn.le yolla- vardır ki btuıwı galibi Rus mil- türlil halelden masundur . 
~ d"şmab tarafuı.clan iddia. ıetidir. Rus milleti içind~ Bol- Jlü eyin Oalıid YALÇIN 

Almanlar 
bildiriyor: 

Cif ta meydaı 
' savasmın sonları 

artık yaklagb 
Odesa boşalıyor · 

-o-

Bütün cep~el erde geni~ 
va şümYllü ye~i taar U! ar 

başladı 
-Harkofun vaziyeti-
Şebir gittikçe 
tazyik ediliyor 

Berlin, 15 (a.L.) - Almaa 
oı~u lan başkmnandanlığınua 
hususi tebliği: 

Briaıısk \'..: Viauna çifte rDf!1 
dan muhıu·ebesinin sonu yaıkla.t 
ma.kt.suiır. Hugün Bnansk'ın ~ 
ma.lıııdeki cephede çeınber al
tııı ı ulanmış bulun.an d~ 
kuvvl..'ileıi de Atman kuvvet • 
l\?ri tarafından mağlfıp edil.nıi.ır 
lır. 

Alırutn hava kuYvetlcri d~ 
• llna .kanlı 7.ayiat veroimli;1tir. 

Briansk'ın cenubunda.ki or
m .. ılık hölgcleıinde m.:ı.ğlup edıl
mış ve orada çomber altına a
lınmış düşman oı dul.arının ı.. 
kiyelcrinden temizlenmesi d. 
vam eyi mektc<lir. 

Şart< eeplıeSlncle, So\')'et Jnt'a.lan, anu
dane muka.vemett.e devam ediyorlar. Re
sbn, Sovye.t talıkbnat ~grup
~ itinde buluımıı bh &gv topa ate§ e

derken göstatyor •• 

Bu mu~.zam yazıma ve ~ 
vfrme muharebesine ~ et
miş olıın Alman kıt'alannın kül 
li kuvveti başka ha.rekata de
v .un açın şimdiden serbest .kal
mış 'bulunuyorlar. 

Alman kU\·vctJeri ,şi::ndiY9 
kadar 560 hin esir almışl&l·dır. 
8 tnnk, 360 kam~on, ve 413S 
top ya tahrip edihni§ veya it~ 
nam olımmuştur. 

MojoitJ;'1a IAlkutu 

HA~P V=AZ!~t 

Vichy, 15 (a.a.) - Load.ra -
dnn hnber vruildiğine göre A.l
nınnlnr. foskovaya 105 kfbnet· 
r mesafede kiin olıul Mojaiak'a 
var.mışl rdır. 

l Cenuptn Dniepcrde, Doınıeıta 
v Aza k 'm'nizi anu:; 9"' •• 
içine allllllıış olan ~ kuv
vetlerinin ta.sfiyeıt.; işİ:ne sooa 
e.nniş n:ı.zariyle bakıbn:ıldadır. 
Almanlar, yeniden taa.rnır.ıanm 
ba.şlam.ışla rdır . 

Moskova dayanacak mı? 
• 

Def ve tard sistemi, motör gücOnOn yarattığı 
atef kudretine dayanmadıkça asri tahkimat 

manzumelerinde tutunmak güçtür. 

Odesa ~)or 
Biikrcş, 15 (a.L) - So\ryet 

k.ıtat:ın O..Wsanııı tahliyesine 
ba.şlnnuşlardır. Bu krt'alann ~ 
ni?.den muvasala. hU8U6undalri 
baYJ kolaylıklara sahip olduk
la.n ve Rmnon kuvvetlerinin 
tazyiki knrşıs.ın4a Ea.radenizm 
başka limanlarına doğru gitme 

YAZAN: '1 
Emekli General Kemal Koçer 11 

M. ı.ıussoliııi 

olmaktadır. Son yirmi dört sant 
içinde 3 tren kazası olmuşWr. 
Alman makamlarının ısra.rilc 10 
vali ailedilmiştir. Bu aziller gC'r
çekten İtclyada. fcvkalfıde bir 
llalin hilküm sürmekte bulundu
ğunu anlatıyor. 

1 
ğe muvaffak oldu.klan söylee-
m rliı 

L Alman top~umı ve Stuka tay
( Saıuı aayr. 3 s~-~ . 

N. Menemencioğlu 

Büyük harbin bıktırıcı siper 
muharebeleri, tank savletleri 
ynaşmışt:.J. Cepheye ancak si
lfilı ve mühimmat yetiştirmeye 
özenen Alman sanayi ve mennbii 
bir yandan Britanyru11n karşı ya 
kaya geçirdiği tank kütlelerine 
to~u ile cevap vermek ızt.ıra
rın<la kalmak yüzünden, hasım
la.nrunki gibi ba.şrui gösteremi
vorYlu. O sebeple, Abnan mağ- ff • • V l "'I t• U j k"' t•b• • 
Jfıbiyetinde bir müessir de tnnk, ancıye e ca e 1 mum a 1 ı, yenı 
piyade için bu çok vnhşi bir si- Türk - Alman ticaret an)aGması esas· 
lah Otinuştu. ~ 

J928 de, Vi.kersin bazı tank ları üzerinde beyanatta bul ndu 
denemelerinde ve ordunun tank -

1 
Ankara 15 <Hususi Muhabiri-

tatbikatlannda bulunmuştum. YE ı· TffRIKAMIZ . mizden) - Hariciye Vekaleti 
Bir arkadaşla. bindiğimiz Umumi Katibi Bilyük Elçı Nu-

tank, bir hendeği atlarken şiv- man Mencmencioğiu, Tiirk • Al-
ler yılnlmış, tank da devrilerek Hunnap H 0 c a n 1 n man ticaret muahedesi hakkında 
4 metre gen~li!tteki çukurdan gazetecilerin suallerine knf<f! 
geçiş tecrUbesinde muvaffak o- beyanatta bulunmuş ve demiştir 
lunaanarnıştı.. Bir SJr halinde h t ala ki: 
kalnn 60 kilometre sür'atli, ufak - a 1 r n - - Akdettiğimiz vesikalar itn· 
tankları görememiştik. Orta -o-- za tnrihi olan 9 Birbcitcşrlnde 
ta.nklruw atış :tecrübeleri de, mcr'iyete girmiştir. Hükumet 
bize.e ümit verici değildi. 70 ton- -Pek yakında- 3970 sayıla kanunun verdiği sa.-

(Sonu sayfa 2 si.ıtun 2 de) (Sonu sayfa 3 aOtun 8 de) Moskova radyosuna göre, Al
ma.uya, İtalyanın <şimal kısımla-

rını işgale ha.zırlanmaktndır. Al- :::==================================:.:-::-: 
manlar, bu maksadlarına temin 1 

1 
için milhim tedbirler almışlar- ---------- F a K R A .ı----------dır. Bu tedbirler şöyle hlilasa _ : 
edilebilir: 

l -Almanlar, şimali ltalynda A lt \•e ii.<Jt Amerikalnr da A •k bazı Amerikan gru>.ctecilen u h· 
mevcut askeri garnizonlatını gazeteciliğin ne oltluğu- merı an tadan, yapma bırer adam t;ıbi 
artbrmışlardır: nu az çok biliyoruz. Kimsenin •ı• • hiç bir şey hissetmiyorlar. Yap-

2-Afrika harekatına iştirak işlerine, gidişlerine karu·.acak gazeteci ıgv l tıklan; sadccı> sansasyonel ha 
bahanesile Sicilya ve Sardnnyn değiliz. Yalnız Avrupada bulu- ber vererek patronlanna hO!ll 
~:uş"~! yeni garnizonlar ku- nan bazJ. Amerikan gnzctecile - Yazan: Aka Gündüz göri.inmektir. 

rini • insanlık a.dıfna • biraz na- Devi ti · ı dah' 3 - Almanlar, İtalyan kuv- e er ara.sı sıyaset er ı zik olmag~ n davet cdecegız~· . rok na .. ı1-·1..........,;.,H So d veUerini Balkanlarda zaptU rap- k tali l le lekle arasında , ... 11. ...., .. """i'wr. n ere<.e ar · ar a Y r dikkat etm~1- bı'r hakild ga.,,,. .... _ ta memur ederek ana vatandan Dört beş yliz milyon insan ız- hava muharebeleri olur. Yaralı, CA ""'"'" 

uzaklaştırmış, bu sur tle işgal tırap çekiyor. Milyonlarca ordu- ölü dilşcn bu hayvanları göriln- cinin ilk ödevi olmalıdır. 
harekil.tı başladığı zaman knrşı- lar kıyasıya vuruşuyor. Kan dö- ce acınz. Yüreklerimiz burkulur. Bu bazı gazeteciler bu yoldll 
da görülebilecek mukavemeti a- küyor. Arkada kalan yii7Jerce İnsanlık hislerimiz incinir. Kaldı da Kckvork. Maçiç, Qarlis
za.ltmak istemiştir. milyon insan da kan ağhyor. ki, kendi cinsimizden olan mıl- ton oynar gibi devletler arası si-

4: - Almanya, ttalyadn sn- Şehirler değil , ülkeler yanıyor. yoıılar için daha acı duygulara yasette kalem oynatıyorlar. 
baylann öldürülmesine mani ol- Okyanuslar kan köpüriiyor. Gak kapılmak şüphesiz vicdanlan- fr,tc bunun içindir ki kr.ndile-
mnk bahanesile orada meveutl lC'rde ölüm fırtanalnrı esiyor. ım.za borç oluyor. rini harp hnkkını.ia insanlığa., 
Gestapo teşkilatını gcnialctmiş, Döğüşenlerin hepsi de insandır. Fakat Avrupada kol sallayıp siyaset hnkkııı ,ıa nezakete dnvet 
İtalyanlardan idam salahiyetıni Ynz mevsiminde vakit vakit rahat dolaşmak imkfınını btı.lan et.meği milnnsip götJük. 

ıalıp bu teşkilata vermiştir. 1 ==:..::=:;.,;;.;,:=:==========-==-=-· . ~----=-'----.,_~~·""' _A -ıa:: 
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: ... .::~:!.~ahl:u:: Yeni Seyrüsefar tarifeleri .__ ,,_.. ""'~ sonra mt\er ortaya 
Yazon: Ya~r N•W JI 

Du: - ....... hı et,...,;....,..,.ıı.:-•~ bildirilmeal iç!n emir 
lıı1r 7em attı ve Fransı.% SnJt cena -O&J -~~........... d ı • 
§~~~ ~I::..~=::~ı.:EŞoförlerinzamtalebiDüntayine i enyenı 

G eçen gUn bir kadı' 
ma ve ırz.a. tecavil' 

sı oldu. Bu çirkin hfl~ 
tr.. haberi sütuıila.nna 
yalnız yeni Sabah teca 

:ıa~::::,::aı!~d:c;p~=~ ::=: ı!~ınn:~ ~= r e d e d ı· 1 d ı· az a i ş e b a ş ! ad 1 tmnda. Hi.tJer biç bir zaman komu- relt bir tebli4 Almaza askerlerinin b- # 

tlerle ayni masanın b4şma otur- panyol Fasııui g&ıde:rilmesi biç dfi- . lstanbul l1yU Munlahe Komlsy~ takyi~ ~ 

rayan evli ka.d.nun ve]' 
isimlerini yazmadı. Gö 
fen bazı gazetelerde ise 
adresler hakkında. tao:ı ~ 
·n.rdı. -M aıayacatını lUraf etmiıtL Fııamız Saf filnOlm~ olduttmu ıemhı etti. Hu Şehıtmfzde ~ yapan otobüslmin kra taıtfelsi n:r verilmişti. Bu eıılnde+e olara.k komısyom. yewdaa baıD a.-

ftnahı son derece memnun idi. &ı suretle Hltler 1evahai kurtardı ve 1 ~ bik ulnnacaJ.-:tu. abı- tayin edibni~ Düşünün bir kere, bör 
Tanca taarruza. u~ 
yet üf et sahibi, koc&lı bit 
dır. Haysiyeti. onuru. 

nlann nazarında Sovyet Rusya ile an.ı zamornfa Pierre Viinot'nwı t3k· 
aaxi Almanya arumda bir hesaplaş- bih edilmesine ubep oklu. Derlıı:ıJ. Bu tarif o ile bazı otobüs ~ 1 
IDmllD yaklaşmılkta oldutmıun delili ibütiln mürteci matbuat hariciye mils- vislerindeki araba miktarı ~zal- SP O R 
.tdL . Fransız gnzcteıcrl, ihti- tesaruıı tsııaıurada kanlı bolsenk ~ blacaktır. ~ıe ~ -ır 
yatlı Le Tempsdan zehirli GrlngQlre'a jimini kurtarmak lÇlll Frnnsayı harbe Yenimn.halle otobüslen raat 21 
vorıncaya kadar, kom.ı:ıtem aleyhtar- sokm a ~akla iUı:ıma ıu:.l ru- den sonra tamamen kaldırılmak
lığı misakını cFrnnsız emniyetinin ınr. Sat c ahın «yalan lıavadl!<ler» tadır. 
kuvvetli bir unsuru> diye nl~ladı- aleyhinde bÜJ'Ük nl.sbctteki w. mıl- Dığer ta.raftan. tramvaylarda 
br. ı n:rada bo):eiklik -onl:ır fa.. e&delesi budur. O tarihten sonııı. ne kış tarifesinin tatbikine dun sa
panyıı halk cephcsl baklanda bu ta- zaman bir haı;adfs onlann planlanna bahtın itroa.ren b stır. Bu 
biri lc.ullnnırlardı. Bolşeviklik ezilir uygun gelml?%Se buna cynlan h:ıva- suretle tramvay seferleri bilhas
ezilmez Führer Sov7et Rwı7a ilzerl- d .s> damgasını ,.a~bnyorlardı Co- sa geceleri biraz daha erken so
ne dönecek-ti. mite des Forgesin mutcmed ndamı r.a erecektir. Belediye sinc."lla ':e 

Yaptıkları tasfıye ameliyc\erile za- olan sefir François Poncet şüphe yot.: tiyatro dönllşü h~ mu'.ıtelıf 
7.tıayan, manen bir uçurttm kena ~ ki U!bl.ij?i kaleme aldı!ı zaman or.un mıntakalara. n~lını temın et
nnda bulunan Sovyetıcr kırvv tlı mahiyetini pekAlfı mudrik bulunu - mek mn~ıle ~m~ın . ~ı; 
uzi askeri makinesi ıçlıı kol:ıy blr yordu, Onun nazarıncJ halk cep~e:ıi- kış saa.tlennd kı otobus servısl. 
sikAr teşkil edeceklerdi. Bu gar.ete- ne mensup b"r hariciye naı:ırı, D lbos rini arttıracaktır. . 
lıerdeıı. biri "yle yuıyordu: gibi z.a)'lf bi.rj olsa bile, tabaı:nmül!l Şoförlerin m1n tolebi 

cK.omlntem ale,-htnrlı~ı m1aa 1 kabil olmayan bir şeydi. reddolundu.. .. . 
lmıl tehlike ile meuul olurken Fren- Diğer ta.raftan, taksi şoforlerı 
.. için bir mı.sal teşkil cdebllir.a. Bu FM hltdbesi 1.stisna ed'lirse. Belediyeye müracaat ederek ye-

Yeru tem edilen ad<.mi mütlahnte 1987 senesi rnnsız. barict yuetın- nidcn zam talebinde bulwuous -
komitesinizı ilk topbntw Lo!'ldrada de hiç bir mUhim " olmadan •~- llı.rdı. Belediye bu tal bi tet~i~ 
Lont Plymouth'uıı ri,yP.Seti uıuııda ti. s ·nh· harbi her gtınkü şedit ve etmiş ve şoförlerin taleplerını 
7apıldL Komite Almanya ıle ltalya- mahdut faaliyctı~rne devam edıp makul bulmadığından reddet
Jllll şillh Ye askeı: yuklU gcmilerıı .. ı;ı durdu. Hltler nihal :ı:a!cr için bir miştir. 
Fnmco neı:di.ne citmclennc manı <>1 4 başlangıç tcşk11 edecCk. tarzda Fnın- Tmımoo.y lxmdıa.31an. 
ıınak: ~ hiç b!r arzu izhar etmedi. conun kat'I bir galebesini b(oldiyor- İstanbul Bebdiyesi Tramvay 
Hakikatte, komite Alman ve italyau du. Fakat Madrldin hiç beklenmeyen idaresinin Rumen finnalnnna 
1nücbhalesi hak.kınd hiç bir delil kahnımanca müdafa ile fEP n;ra sipariş ettiği 1000 bandajın Ka
bulamazk.r hiık\imet taraftarlar na dakı mücadele mihverin tahminin- ra1enizin seyrüsefere kapatıl -
Jtusy:ı.nın yardım etüğiııl uıbst ede- den çok tnzla uzama.fa başla•nıştı. ması dolayısile şehrimize ge~nl 
cek yolda dcliller ~de etmek çin tki ay eV\ el işin sonu gelmi-: gibJ mesine imkfuı bulunamadıgmı 
IJO;Jülı: bir gayret sarfcdiyordu. Teş- gorilnürken hAIA b!r şey yapı!:ınuı- yaınnıştık. İdare b nd.l.3!ann ge
rtnl.e\-veld Sovyct d 1 esı Mal kv mıştı. HıUcr 937 kAnunusanis;nde tirtilmesini temin etmek malt -
hOltCmct':nin ademi .ır.udahale rrus - il~ gelen müşavirlcrile bir toplantı sadilc Rumanyaya. hususi bir 
küf! kt'rld"sinI artık sair devlctlerd.m yaptı. P'ransız Hariciye Nezaret.!niQ 1 memur göndermeğe karar Vet' -

d.-ıha fazla ba!lı h" tmed.lti:ni bt:- aldı~ maldm:ıta gorc Fınırcr İ'l>flll- miştir. Bu memur yann Rum.an-
7ıtn etti. yol mace.resı bibnedlkçe ettemmı,.eUl yaya gidecek ve bandajları~ ge4 

mum hilkdmetintn bOttin S!yMi bır ~ilse intizar edilmem~ ı~- tirtilmesi icin derhal faalıycte 
bayatı İ!l;>anyol mesel~nııı U!sirr nl- z:ım gele<:ğeini soyledı. d:spanyol <>- get;ecektir. İlk parti olarak 100 
tında idi. FTtıneo ~ndrid ıızef'ine kunu Frımsanm cnses n k:at'i su- bandaj getirtilecek, v bunlnrla 
ilerliyordu. Meşru hükUmetin iyi tec- rette saplnmadan evvel, Flllırer ku- 40 tramvav arabası derhıı.l seff'
&l.z edilmemiş askerleri ric'ate mer- tur ctmclfte olduğu b r sıra taarru1.- re çıkarılabilecektir. 
bur kalıyorlardı. Fransız Sat cenahı :ıarı file kOfIJlaya başlamanın muva
Madridln mit etlllf'"3 ınıkutundoo :tık olmayacaCını d üyordu. 1s-
90m11 lspanyadnkf :ıarb n çarçabuk panyada mukatele devam ederken, 
ı>etlceleneceğl.ni dzli Ch:lf ~klt,ror- naztler biltün gayretlerini Franconun 
du. 1936 senes! Teşrln~nisinin '1 hAkıın oldutu havallde mühlm ai_vast 
sinde, mtırted gazetelerin bir ç~u ve iktısadl üSleri temin etme!e bas-

Da(Jılan çöller, 
daima ir, 
daiına toplu. ımeral Franconun Madrld girW rqledila. 

bıikkında parlak tagvfrler nesrettitec. ===========~(~A~r~kası~~W~T )~~==========~=~ J'nnco lehinde btr ııürü ~blyat !O 
J'raruıayı doldurdu. Bunların çoğu • 

Cenevred~kı «komln~,.nı aleyhtarı o- VA 
tıı > den geliyordu. Bu ofisi nod!.tt -----
bl kaç sene cvwt tesis etrnişlerdı. 

H fürr ile Mussollni tspanyayı y~gi
nc ~ms!l eden hilktıınet diye Bur'°' hilkOnıetlni tanıdılar. Böyle ya
parlarsa avuçlanrun içine gir.mt1 gi. 

bi tel kki ettikleri blr z.aferi htt!aı.
dnTn~ olaoklnnnı ilm!t ediyorlar
dı. Fakat bu sadece bir l\mttten iba
ret kaldı. Madddln fdlı.l hakkm<U 
~('!C!llcn lteşin hiklyeltr N!ilfüe 
5abtlsında tck"zlbe u~dı. Frını~ 

Moskova Dayanacak mı? 
<• .. ur•fı 1 leci .. yfada) 

luk. M mUtmetre w.iı ~ 
w 1 havi tanklan, tank cep kı-
f:mda görüyordu'.k. Hemen 
bütün incelemeler ,en ufak tank 
lıı.rda toplanıyordu: Bu &teş ma
kinesi. siklet merkezini. ~ -
lerden koruna.ra.k, ~ d~-

• ··+.;;~-ı. :Fullcr'ın 

F~nrb~=~ 
bin olduğu sanılmıştı. Şimdi, bir 
meydan muh~ iki t&
raitan 30 bin tank tahsis edil
diğine inanmak ıaz.mı ı;elivor. 

Tank hamlelerindeki d~ 
yol haricinde, wlıık arazıcı.e ~
lılıkla.rda, hatta., seyrek vem

p, .«:. e 
ta ·matn me erine 

o·e er ~ı n 
Talimatnamelerin en mühim maddeleri 

Eugllıı .A.n1mrada. tetkik edi- mebde Kanunwuıni olmak ü
lecek olan tallma.tnamelerin en zere bir sene müddetle bekleyc
miihinı noktaları şunl.ırdır: celderdir. Bulıınıluğu kfüpte 

Yeni sicil talim.at.nam.esine çalışmak istediği spor şu r.esini 
göre istifalar ve klüp deı;iştir- bulııımayan sporcu, bu spor için 
meler yalnız Kinmıusani ay- diğer bir klüp namına herhan
la.rın~ yapılaca:k, federasyon- gi bir sporcu lisa.n.sı talep ed~ 
la.r lisans verme ayı olars.k · bile<:cktir. 
tMart ve Ağustos aylarından bi- llü.sa.b!l.ka ~ 
rini intihap edeceklerdir. Bu mühim nokfaJa.n 
aylar haricinde lisa.ns veril- Müsabaka ta.lima.t.na.mesinc 
miyecektir. Bir klüpten ilk de- ı;öre bütün müsabakalar res
fa olarak istifa. eden bir sporcu mi ve :hususi olmak üzere iki
bll.;,<tlta bir klübe intisap için bir ye ayrılmıştır. Bölge, grup ve 
sene, ikinci defasında. iki se- Türkiye birincilHderi ~mi. 
ne, üçüncü defnsm.Wi üç sene bunun haricinde ne kadar mü-
ceza. müddeti bckJeyeccktlı'. Sıabaka yapılırsa hususidir. 

lstüabr Kbunusani ayla- Hususi müsabakalarda her 
nnda kabul edileceğinden se- kfüp dılediğı takdirde ta.kımın
nenin diğ-er h rha.ngi ayında da ecnooi tebaası taşı} an üç <>
istıfa eden sporcu istifasını ta4 yuncuya yer verebilecektir. 
kıp eden Kanunusani ayından Memleketimizde yapılan bti-
itiba.ren bir sene bekleyeceğine tUn E>-porlaıın federasyonl.:rı 
göre ceza müd ti istifa tarihi- elemaıılarırun hangi yaştan 
ne göre değ~ek: ve o kadaı· itibaren milsabaka.yıı.~ er 
uzayacakbr. debileceğini tayuı edecek. si-

Hiçbir klübe intisap etme- cil kayıtlar~. ~.ô4.~crce Y°:PılıP 
miş her hangi bir spoı·cu re- ~mum ~udürltikçe ~t ~ 
nenin herhangi bir ayındl\ tes- dılecek, lisanslar doğrudan 
cil olabileooktk Bir bölgeden 1 doğruya ait oldukları federa:s
diğer bir Oölgeye nakledilenler yonlar tarafından verilecektir. 

L ~ 

Halkıaldatan ~--Ol'flLI-, 
Ça lg"" ılı yerler ,_I _k ü=-=ç ü_k _h ...... b e_r ı_e r ___ ı 

18 Gaz"no ~ahibi 
tecziye ed· iyor 

* Albn fiyatları düşmeğe h,or;Je-
.ınıştır. Bır iU'a 26,5 li.reyn çıkan sonra 
tedriceı:. hıe ine 25 1..r;ıda kıırnr kılan 
bir altının tiyalı dün 24 lira 80 lm
ruv idi. * Liman idarestne aluıncalı: me-

Bazı çalgılı yerlerle ve garino tır. Kazananlaon lsimlcı:i bir kaç l 
murlann imt.luınları dün yapılrru~-

sahipler~nin vergi kaçakçılığı Cüne .kndar belli olncaktır. 
yaptıkları ve halktan belediye 1 

- -.-.-.~~~!!!! 
kuvvetlerlnin Ocrllemesl Modrld h
pılannda blr uç bin tspanyol ı:ısk.m 
fl beynebnfiel ctinllllillerden v bun
lara milıaheret eden Rusya ta.,.yım? 

ve tankları 'tarafından dW'duruldu. 
Müteşebbis Fransıı: gazetecilerinden 
biri. genera Francoyu hayalinde~
yaz bir atn binerek Madrld sok.ttkla
rında dota.,rt.ırmışt b le. Bu. fs$st 
Caudı"llo'nun fehre girmesinden M
mcn hemen fiti buçuk sene evvel vu
kua geliyordu. 

193G senC9l. ta m bit:ıMtleft 

liklenııe go~'"""~ 
muharebe me}'danıruı. ha.kinı ol
mak yolundaki iddfasını tahah:
klık ettirecekti! 

Fransa, par!Amento mıırak&
belerinin çemberlediği Fransız 
ordusu, nihayet ooki tanklarını 
tadille uğraşıyor, mevcuda bir 
aeyler de ilave etmiyordu. Al
manya, ahşap tankla.riyle t~
li bir rolden de fayda beıkliyor
du. 

tarafından tasdik olunan tarife- kontrolünü arttırmıştır. 
Yapılan tefti 1er neticesinde 

}erinden dn.ha. fazla. para aldık la.- 18 çalgili yer ve ga?..ino hnkkın-
ce ağaçlı orma.nbµ-da., 35 d~ 
receye varan iniş ve yoku:.c;larda 
gösterdiği kabiliyet değil, fış
kırdığı ateş, alev ~ çelıt ya
şatmaktadır. Ufa.k engeller, tel 
örgüleri, tank ha.rekitmı durdu
ramıyor. Ancak tankı, tankla 
tepelemek, tank zırhuu çapı bü
yük :sila.hların delici ve kıncı 
memıileriyle delmek ve parc~
ma.k suretiyle tank chı.!galarııu r

n yapılan ihbarlardan anla.şıJ - da. ceza zaptı tutulmuştur . .Rc!P.
mktadır. dıye bu gibi yerlerin teftiş ve 

Bu itibarin Belediye aon gün-1 kontrolünü biraz daha sıkla.ştı
lerde bu gibi yerlerin teftiş ve racak ve devam ettirecektir. 

1 ' m.,, -~ 
Bl mt kabinesi iııtlfasını verdi. Uı>on
Y& mes · bakkmdA bh' müzakere 
~ ıamnda. konıClnistlcr hQldhnct>n 
polıtikuına ınlluıhcnıtten imtina 
~sterdiler ve itimad reyi vermek
ten ınfürtenldt knldiliır. Bu rnC\n.ııtt
bMle, Bhım mihver devletlerini bil
d!kleri gibi harekette set"best btrak-ı 
rnak fikrind olrlı.ı~u aı;ıf vurdu. 
~ettcnr.l<'h'in şu l!ÖZ.lcrioı tekı:ada

clı: 

•Arlnı .. mdn.n toplatl:ı teyid euneğe 
hazır<> dığım blı: Oltimtıtomu becı 

hiç bir zamno vermedim.> 

0 bu sözleri soy!erkm Alman as
kerinden ınürekkep ınllhim bir kuv
vet bpanyeya gitmek: üzere yolda 
'"11unuyordu. 

Yeni sene Frl!.n5U. ener.Us1mn bİ\'-
4icnbire galeyana gelıne5l De basladı. 
i'nkat bu da vücut bulrııası dbl çar
ftlbtik sbnüp giW. Yvon Delbos lsti
rnhat itin mezun bulund\$1 sırada, 
Harldye Nezareti Müsteşarı Pierre 
Vifaot oltı bin Alınan askorlnln Ka
rilsc çıkmış olduiuwı dzıir mıılQm.at 
aldı. Bunlar bir kaç gün zarfında 
Fransız Fasına hembndut olan lı;pao
,-ol Fasına nakledileceklerdl. Maltte
ftt, BaşvCkil ve Genelkıırma7 (bu
nan ı:izli ajanları ela haberi teyit et.
mislerdi) ile icabedcıı mtızalıcereler
Ce:n sonra, Franms diplomatik mat.
buatmı davet cW. Havadlsi onlara 
bildirai ve bunun &lddelll bas ın&
kıılclcrle birlikte neşredilmesini llÖJ'
ledi. Aynı :zaınıınd , Bcrll."ldeld Frt.n-
111 scllıinc nazı hükfuneti nezdinde 
ku.,..,,.ctli bir tcşcbbü tc bulunması ve 
Fransanın 1sl)ruıya Faimda Alınaıı 

Gelen haberlerden öğreuiyo
l'UZ :Moskovayı örten Rus~ 
dusunu istihdaf eden Alman or
dusu. 14.000 tan.kla'~
tadJr: Mehip bir ateş kudreti! 
Bu kuvvet, bu ha.rbm ilk safha
larında, hava filolariyle clele ve 
bir çok muharebe vaziyetlerinde 
piyade ve topçu ilo iş birliği yap
madan, zafer yollan açıyor, Po
lonyada, Belçikada ve Fransada 
cephe gerilerinde pamk uyandı
rıyordu. Rusların Polonya top
raklarında ve daha sonra.ki d~ 
fi ve tard muhareöelerınde de, 
Almanlar, ayni şidde!; ve haşyeti 
uyandırmak istemişlerdir. . Rus 
piyadesinin, delen tank kafile!e-
. · arkada bırakarak, :müda. -

~:tada. sebat ettikleri 'rikidL 
Bir mii§Shit, 52 tonhık Rtm 

ta.nklarının 37 lik toplaırla. de
lincmed ikleri.nl ve Alman tayya
re defi toplannın bu ~öır tank
ları da karşılam::ı.k ıztırannda 
ka.ldıklarnu tanin ediyor. 

Moskova konfera:nsmdnn dö
ndn İngiliz heyeti reisi, 30 .bin 
taıık bnal ve irsali suretiyle 
Sovyet .ib.tiya.oının kar§Jlanmıp 

smda g bahsetcıektedir! AJman
lann şark seferine do bu milc
ta.r tank tahsis ettikleri teısbit 
edilmiştir • İngiliz generali 
Survindendis. 2000 cla.rWsmaa.· 
da 200 bin ieçinin m · saat -
lerini 2,5 saat artbroıa.kla yeni 
ihtiyacı göz.de bul LUıiu.kJa.n.. 
IU söyl üy-Ol'du. 

öıılcmek ımfunki!nüür. 
1ngmere ve Amc.-ika hazırla -

nıyorlar, elenince, artık demok
ra.sinbı karnlarda da zırhlandı

"Anlıyamadım, bu mereti u a .... "" .... ....,. .. -
ğını anlam ktayız. Bir taraf- mı çaldı, yo aa de i . gi e-
ta bütün Avrupa d..~aa
ıa.:.ı ·büyük merkez devleti ordu
lanna tank, tayyare, si.18h, va
sıta ve mUhimmat imaliyle 
meşguldürler; harbi, harp için
deki mesai besler, düsturu meş
gul memleketlerde de tatbik ye
ri buluyor. Bir yıl önre, 12 b:Lı 
t&nkı istik.sar edenler vardı. Bu 
gün, bir vaziyeti başarmak için 
bir taraf bunun bir kaç mislini 
az göril,yor . 

Almanlar, ordula.rı.nı motör 
leştirmekte ve zırhla.makta müş 
külata maruz bulunmadıklarını 
cereyan eden devler musaraala
nnda da isbat ettiler. Bu, hn.y-1 ret ve takdire şayandır; fakat 
bu doymak bilmeyen oburlara 
benzin yetiştiren kudrettir ki en 
büyük dikkati cclbediyor. 

Yedi yılın mooa.isi, bütün ihti
malleri derpiş eden plinlar, bu 
f ev'kalidc vaziyeti~ hfıl~ <;>l-ı 
ma.k imkAnlan . temin etmiştir. 
y a.nnın ihtiyacına bir mikyas 
da çizmek kabil olmadığına gö ı 
re, her feda.kArlığı göze alan 
şimdiki kaıllı teşobbtlslerin esas 
hedefinin. müdafaa cephelerl 
ötelerindeki kaynaklar olduğıu -
nu da düşilnmelde hata.ya dtı -
~üş olmnz. Onun için, taar
ruz ordusunun daha yapacağı 

leıine mı tak lıp kal ı . " 
Am!ye altıncı. cexa mnhkem '!Sin

de davacı yerinde bulunan kıruııu 
kuşaklı, pos bıyıklı davacı. cllude
kı bir kilo :ığırlı.ğındıı, çift kapaklı 
kocmnan Scrkisof nuırknlı saatinı 
evıre çevire b!ıkime g6sterll'Ot" ve 
başını llti tartıfa sallıyarak: 

- Vallahi Bay hAk..i.m, diyordu. 
Anlıyarruıdıın, gıtti. Bu mercU bu 
adam mı çal<lı. yoksa deW:l gibi 
dilğmclcrlne mi tnkıldı kaldı. 

Zere bu müb:ırek Rama.an ganG 
~ g:irmiyel.im. Bu sab:ıh Fa
tihe gitmek üz.ere Edlmckapı tram
vayına binmiştim. Tramvay çok ka 
lııbalıktı. Te bu adamca ız da 7a
rwuda duruyordu. Bir aralık, eic:ı
dice kulağıma e!llcrek: 

- Müsaade eder misiıü:z! de1l " 
bo.na sfuilru? surüne tramvaydan 
indi, gitti. Biraz sonra, Allah raıı 
olsun ynnımdnki dii!er bir efend.1; 

- Yahu, d~ DüğmelcrlD denıiA 
ilikli idi. fimdı neden çOzillmOı! 

Hemen elimi attım. Te bu naı
çığım cebunden uçmuş oldutuDu 
ıördilm. Tnblt trnmva;ydıuı ntla
dun ve bı.ı En;öz mü. Erg& mıı o.a, 
cnu yakaladım. 

- SnaUmi veri diye yakasına 

yapıştım. Beni görünce rengt attı, 

hemen eilndcld snot1mi uzatıır.ık: 
- Beıı de şimdi cebtime takı-

lan bu ati kim koydu. diye dü
şüc:.ıyordum. Al! diye verdi. ~tmd.I 

ben saatimi oldım, amma, bu ııda
nun yankesicı. nıı, ,.oksa degıl nıi 
burasını sa anJ.ny ıruz. artık! 

Davacı yerine oturduktan sonra 
Yakup Erso:z adındakı suçlu uur
teıns ve pürhcyecnn ayafa kal~..ı: 

- Ben1m gibi bir masumu mu
hakeme edeme7.3ini:z ki diye ımlr.t
mııga ~lııdı. &n b"gtina}:.ım Bu 
vak'a bir giln stt.in de b~ e
lir. T.ramvaylıını:ı halini bilİJ' 
rıu%. tnaanın dili;mcs!ne değil. Sa:!t. 
vallabi insan bile t.alcıltr. Ben bu 
ısa<Jti çalmadım. 

- Yani sıltlŞlk va%iyette gider
ken dü[:mesine takılmış, diyorsun 
67 m.l? 

-Evet efendim hakikat de bı:ı
dv.r :zaten. 

Bun.un Uzerlnc hftkim, samiin 
anısından iki ki11ilik bir ehli vukuf 
sectı ve keı:ıdilerlnc mevzuu b,his 
saatin ceket dü!mesine takılıp tıı
kılrunıyacııtını sordu, takat saat 
kalın bir altın zincirle y~lek d~
ınesine batlı oldutundan ehli vu
kuf bımun mflmkün olamı.Y'C&ğını 
s5vledi \'e neticede açıkgöz yanke
sid ı.~ ay müddetle hapse mah
kQm edllı.fi. 

U2Uil ve önemli işler vardır. \. _______________________ ..,,. 

Bmılar, lth&IU v. thracat 
Birlikleri Um'1IDI KAbôi Muh
mut, Millt Sanayi Birliği Umumi 
Katibi Halit Güleryüz, Yerli 
Mallar M:üessescs· M:üdürü Ah 4 

met, ve Ticaret Odasından iki a
zadır. Mahmut, tacirleri,Halit, 
sanayi erbabını Ahmet, Sümer
bankı temsil edeceklerdir. Biiy
leliklc, Fiyat Mürakabe komis
yonunun bir eksikliği tamamlan
mış olmaktadır. Komisyonun t•s
ki azam aynen irka, münıkabe 
bürosu §efi Muhsin Baç ise dni
mi aza arasına ithal edilmiştir. 
Piyat JJ.!Uraknbe Miidürı1 9itti 

Ticaret Vekili ile beraber şcl14 
rimizıe gelip Vekil tarafından 
birliklerue kurulacak teşebbüs 
...e müracaat bürolarınnı te;ki.!ı
ne memur edilen Vekalet üra
kabe Müdürü Seyda buradaki 
işini bitirmiş, dün An.karaya. 
dönmüştür. 

Odıın bctJCMtımnderi 
Sehrimizdeki odun stokunu 

tesbit etmek ve icabında Relcdi.
ye tru:afında.n odun getirtilm~~ 1 
için alınacak tedbirlere zcmın 
teşkil etmek U7..ere odun ta'!ırle.
ri ile depocularından beyanname 
istenmişti. Beyanname verme 
mühleti diln bitmiştir. ÖğrP,ndi
ğimize göre bUtün rnilkellt?fler 
beyannamelerini vermişlerdir. 
Bu b vanna.mclerde zikredilen 

1 
miktnrlat"ln satırından imtina c·t 
tikleri görl\lenler haklnndıı. milli 
korunma. kanununa tevfikan ta· 
kibat yapılacaktır. 

Meşhur 
ihtilaf 

canlanıgormu 

te bir mevkii vardır. BU 
2abıta ile ailesi arasında 
dı uğradığı f eUı.ketin ş~ın 
o n.sbette tahdit cdilınlŞ c 
tı. Halbuki böyle iğrenÇ 
kanın kurbanı olarak adı\ 
niyle teşhir edilince, hB 
sonuna 1..--ado.r unutulmayıı 
eı bir hatırayla damg 
luyor. 

Fakat bu münferid ~it il' 
değildir. Hemen her f?W1 
viden adlı adsız tcşhırlcf 
zete sütunlarında yer a 
görüyoruz. 

Ne yazık ki kadına teJ? 
bu şeni vahşet, ccmiy~ıi 
ayak takımı arasında h!i' 
an'ane halinde devam _

1 
başardığı bu neviden bil' 
övünen vicdansız ve şuur5~ 
da i~imizde eksilt değil._ ~ 
insafsızlığı nisbetinde ın5'1 
ca eczalarla önlenincere • 
bu kötü itiyada daha bır ço 
dınlanmız ve kızlarımız 
olacaktır. Şimdi bizim ~ 
miz. acıları yetmiyonnujı. 
e:nlann taze yaralanna, a 
tcı;ıhir suretile. biraz daha 
akıtmak mı olmalı ! 

Bn teşhir usulü devam 
müddetçe. bu neviden suç!~ 
C(oğunun gi?Ji ve cezamz- lt 
f!Jna yarcbm etmiş olaca it 
d::.ı. unutmayalım. Zira, etil 
lun ki. böyle feci vaziyete 
müş kadınlardan bir çoğu. 
olmazsa ayıplannı örtba.s c 
için şikayetten çekirunekt 
Jcr. •f ı 

Sokaklarda kadınlara la 
erkPJtleri kanun cezalandır( 
Fakat böyle bir a·ı teca 
uğiııyan ka.dınla•·ımızdan il 
kacı işlenen su<'u zabıtavn Jı 
veriyor? Onlan bu şekflde 
reketc mecbur eden &miller 
amdn. "'azetcde te bir edil • k- •• .. ., • korkusunun da bulunduğu. Gazı opl' u ç n lıakknkbr. Ken~i"'i"j o .,,.. 

b t irtil ·yor koyun, adınızın böyle bir it 
oya rln cerr;tCvesi ic;nde yer a1c11 

Gazi köprüsünün kabulü mu- gön ek if't<>r misiniz! 
vakkati bundan tam bit- ~ne ev G"irüyorsu.nuz l:i te hir ne 
vel yapılmış, fakat fl~a ~!e .be:- suctur. ·mımuü dei;ilse bil ' 
tediye arasında çıka~ bır ı_!1tilli.f ciani bit' su~! _. 
yüzünden kabulü kat ı henuz ya4 

.. ------- • • • 

pılamrunıştır. Bunun ~~bi .~~- ea .e re il. 1!•t 
te:ıhhit firmanın Gazı koprusn· Mn "f v kil" Hasan Ali ) 
niln denizle temas eden,,, kısım-

1 
~ ~d 1 Tekn k Ted · 

lan.na. vurulan boyanın luzımge4 ce.: a. •. e.. ıiJ 
Jen evsafı haiz olmamasıdır. ~ Müstesa.n ~u tü Uz.el ~~ıct 
tediye tırmnya., köprUye §a.rtna- halde dtin .o·;lcden soı_ını. e 
mede kaydolunan boya vurul . okuluna gıderek tetkiklerd 
madıkça kabulü kat'isinın yapı· luv~~~- lmik kulunda 
ıamnyacağını bildirmiştir. Bu . e n.., c 0 • v lalJO 
itibarla firmanın belediyeden 2- bınasını, ders~ el~r elerlt 
la.cağı olan 60 bln lira da bu rart ratuvan gezer m ım . 
ifa edilmedikçe vcrilmiyeccktir. nı.~ ış. b se~e. a.lı~ .. yenı 
ö::!rendı.ğimizc göre :iınna Al· Icbcleı:le de görilflIIluşt;ttr. ( 

b d şartnamedeki şartlan Vekıl a.k..."'8.ll'l re.fakatınde 
~~y~ira~oya getirtmek üzere rif ,Vekfile.~ N~yat füd" 
teşebbüslere girişm~tir. Faılc Reşıt oldugu. ~de 

----•11« karaya hareket etmiştir. 

Ardı Q.rası kesilmeyen 
ihtikar suçluları 

FiHps radyo sergi şubelerinde 
16 kuruşa satılması la~m gc .!ı 
radyo kadran lamb:ılarııun 100 
.b.-uruşa satıldıgı ilJbnr edilmış 
ve bu hususta bir cürmü meşhnt 
tertip edilerek sirkctin mümes4 

silı adliyeye vcrılmştr. 
Bundan ba~ka, Knraköydc A
rika.n Gündüz mağ-aZ!:sı sn.bi

bi ile 15 tane kasap; nınka,.nacı 
ve peynirci ihtikar suçundan do
layı Müdd~iumumiliğo teslim o· 
Iunmuştur. 

Aksaray semt ocağı 
ko ... gresi 

C. H. P. ocak kongreleri!l 
basla.dığııu yazmıştık. Semt 
cakla .. ı kongrelerini munta 
fasılalarla. yap.maktadırl~· J2r, 
akşam Aksanıy semt oca~ ı:ı 
Sa!.\ Celikln.';lın reisllfuıde, Ş ·ll1 

Meclisi az:ısında.n F:ı.tih ka~ 
ida...--e heyeti reisi mc:: 'um~" 
h uzurile yıllık kon.:,crresını 
nikanı orta o1r•tlun'i.: akı.et 
miş, ·Aksaraylıların ilıtiyaçınrı 
di:rı.Iiyerok bunlamn u.:ı.hive k 
p~ne arzına kar3l' verIE!~ 

~ 
e~ -ı a 1 

o l e ce ~,....:~""""';'V'V'~"""'""""'VV'-
oün sabah Müddeiumumi1ikte 

bütün müddeiumumi mu vinlerı- TOrkl.t• 

Po is 

nın ıştirakı ile bır toplantı ya- aENl!LIK t4QC Krf> r 
pılıruş, bir çok adJi mesclel il-

1 
AYLtK 1 e ,. 

zerinde göriişillmüştfır. a AVLtK 4<>0 • 
Toplantıda bazı mühim ka:nı.r-

150 
• 

ıar da verilm · 3, bilhnssa müdd i B-.:.1 .;A.;.Y;.;L;;•;K;...-...1ı-~---"4 
umumiliğın salahjyet ve ye-zaıfı 
cümJe:,;nden bulun:ın polis teş· 
kili.tının kontrolü işinin tatbikı IC4 GLN 289 AY 1 
knrarlaşbnlmıştır. .. ____ , 

16 1357 

e. Te"tıiı 1. Ter: 1 

941 3 
PERŞEMBE 

Aynca .yat Mw lmbe kamis 
yonunun takip edeceği iht'kar 
vak'ahnnda Müddeiumcm ' 1iğin 
direktifi il ı areket etmesi mü
nasip gör'1lmüştür. 

* tstaııbul Belediyesi Kofüeı. va· 
tuvı:ır icra heyeti kadrosunu nrttır
mağ:ı karar vcrml tir. H~yet. 14 Ra
mı tkfırdan müte;ıel:.kildir ve b:mhır 
80 ile 120 lira arasında UCt' t. ııln1 -
tadır. Kadro 30 a i~ ed lccek ve 
'1yui zamandc kadro'i dahil s:ınat
ldirb.rm maasıarı uo liraya ibın o-

Gün .. 

12.43 
ti.13 
iftar 

1~.00 

öOlo lk.ııdl 

6.~ı 9.JS Eunt 

12. o IS.O V1111 tf 

YataJ lma:ık 

1.31 ıı.r:s Czanf 

lunacakta. ·-~;.;;,:~---------------· 
17.28 19.01 4.3'"i: Vasati 
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nSon ve 1 r- Haftalık hava faaliyetleri=" ( 
,___ ve muhtemel inkiş~ _J - elg ra 
9Birinciteşrin 941 den16 Birinciteşrin 941e ~~~~~~~~~~ç~~r~çi~I ~~~~~~~~e~t ~te~~~Ii~~~~Su~lh~ş~ay~ia-~lar~ı ~S~o~vy~etl~ere~y~ar~dı~~ 
~adar bir haftanın hava hadiselerinin icman lan ~fı~~=-... i~~~ 

Ya zafer, ya ölüm 

Yazanı A. C. SARAÇOÔL~ 
B ern'dcn Anadolu AJ~ 

' Yazan : Emekli miitehassu taggareci A. Şefik 

G eçen haftanın hMiseje- bombala.mışla.rdır. Bu taa.mıma 
. ·cmaı da ı.... 9 İngiliz tayya.mruıe karşılık 13 

b.... nni ı sırasın ,uüva Alman tavvnPl'>a; .ırn .. n...ın-ı;., ~ 
rı~ekatın §al'k cephesinde çok ....... __ 'J.1-- ~.._'"41 
:-aa hareketli geçeoeğhıl ve '-iM· 

belli başlı hedef olarak Lenin- Mukabil Alman taanuzu ise 
~ad ve Moskovanın Mihver sanayi merkezleri olan Man
'""Y.Yare akmla.ruıA maruz ka.- cheste:- ile iyi bir liman olan 
::ğuu taJımin etmiştik.. Bu Hull'a karşıdır. Dört ticaret 
.A ı..... ta zarfında gün geçmeden gemisinin batırıldığı bildiril
-~ tayyarecllerlnlıı Lenin- mektedir. 
~nd ve Moskova askeri hede..c:ıe- ~ark cephesine ve Mihver 

ne taarruzlarda bulunarak §ki-
d~Ui darbeler indirdikleri gelen tayyareciliğinin yaru başına 

t
ala.us haberlerinden anlnşılmı§o- müttefik olarak gelmiş bulunan 
ır. ve yer alan İtalyan. Rumen, 
. l3u n.rada Karadeniz sahille- Ma~ar , lirin ve İspanyol tnyya-

d
l'indeki limanl:ı.nn ve askeri he- recılikler~in biltiin bu harekat 
~flerin bombardıman edilmele- ı:;ırasıııda bir rol almamış bu

l'i hUsusundn. cenup ordula.rının 

1 

lunduğunu görüyoruz. Bunlar _ 
~nfaatıi olnr~vı ve bilhassa dan sadece Fin tnyyarecilerinin 
ııtih ..........,, Murmansk demiryolwıu tahribe 
~er havacılığının bu faaliyeti muvaffak oldukları haberi gel-
~ ~n:mıyacağuuı dn ~'-l'E!t et- mıştir. Diğerlerinin bir şeref 
ı tik. Gerek Knradeniz liman- mevkii aldıklacını ve sadece ma
h~ °h?yunca gerek Aznk De- nen yazdım<la buluınduklarını 
"«G1 eıvanmn bombardıman c- ı ~di~ g?rüyonız. Bilhassa da mbu.l etmek icap ediyor . 
d la.riopol lima.nı oldukça şid- Bir haftanın ha.va zayiatına 
em bir baskına maruz kalmış gelince; gerek Sovyet ve ge

".e buradaı asker yüklü olarak rekse Mihver tayyarecileri faz. 
~akalanan 15 gemi birbiri ar- la bir şey kaybetnıGmişlerdir. 
~ca bat.ınlmıştır. Bu hareket Her iki tarafın zayiatı ~ 
~ı-adeniz ve Azak sahilleri üze- tayyare ka.daırdır. 
~· e tevcih edilen taarruzların * 
f 1hver lehinde en verimli lam-
ı Obnuştur , 
Alınan tayyarelerinin Şark 

eeh Phesindeki diğer harekatı cep
. el.ere inhisar etmiştir. İaşe ve 
ik:tnaı kuvvetlerinin bastırılma· 
~· cepheye uzanan Demiryolla-

ve üz.erindeki ağır yüklil alt
mış katarın imhası ve tahribi 
~~e gerisi fruıliyet.lerini icmal 

1 
""'4Uektedir. 

l3ütnn hadiseler göstermek
~ ki. Alınan muharebe tay- ı 
<# .~leri artık büyük kııvvetle
l'.iyte cephe boyunca lıard{ete 
geçmişlerdi!'.. Bil.hassa. harhin a
çıldığı ilk günlerdenberi ciddi 
lnuvaffakıyctleı· gösteren Al
~ pikecilerinin muhasaraya 
~lllnış Sovyet kıtaları üzerin-{ 
~ tahripkfır taarruz.lan, bıraz 
nı... tnaneviyat üzerinde müessir 
~ad.."tadır. Gene bu tayyareler 
~aki tayyare meydanları
~ sıkı bir kontrol ve baskı 
,..Unda tutuyorlar. 

S ovyet tebliğlerinde, ha-
va faaliyetinden uzun ıboy 

lu bahsedibnediğine bakılırsa, 
Mihvercilerin d:ıha :rbest ve 
daha hal.im bir vamyettc cep.-
heler üzerinde uçtlıkları.'na ve 
Sovyet havacılığı ile ciddi su
rette hava muharebelerine w
tuşmadıklanna kani olabiliriz. 
Bu va.zıyette önümuzdeki haf
ta zarfında daha ziyade M.ih -
vercilerin faaliyetlerini göre-
ceğiz. Ve Mihverin gene Lenin
grad, foskova ve cephe boyun
ca olacak taarruzlarıua Sovyet
lerin mukabele etmekte gevsek 
davranabilecekleri tahmin edilir. 
Buna başlıca amil olarak da, 
Moskovanın Mihver ordularının 
taanıızwıa kıı.rşı yapılacak 
müdnfaa.smda toplu ve kudret
li bir havacılığın elde bulundu -
nılmak dilşllncesinin ihiikinı ol
d~ğu da ~e? .sürü,!ebilir. Böyle 
hır tahmuun doğruluğunu i..~ 
Moskova. müdafaa.<;ı gdsterocek 
tir. 

Sovyct tayyarcciliğinin faali
~~ ~elince: B~ havacılm. ar
~ ~utun enerJlSini üzerinde 
~f etmiştir. Ve en faal bu
•ıuıduğu nuntaka, bu hafta için Manş ve Afrika cephelerinin 
<ie ıncrkez cephe.<3i olmuştur. Al- ise bu h::ı.ftaki kadar bile faali
~au yürily:ilş kollarına ve mo- yet göstermesi ihtimali çok za.. 
~.:ıu vasıtalarına karşı yaptığı yıftır. Çünkü Mihver .ha.vacı
~bardıman akınları muvaf • lığının ilk ve başlıca gayesini 
~Yet vadetmelrtedir. Sovyct cephesi ve :Moskov.a tcŞ
h.,._ Bu hafta zarfında Alman kil etmektedir. 
t-.u-aşütçülerinin ccplıoler ge..--isi- A. ŞEI11K 
ııe. indirilme teşebbUsü, Sovyet ... ·... .. ~--- ~===~==~·===: "' 
tıuidafna tc:rtibatı tarafından S d ~1:inı ~ı~ıştır., .Bunların ua Davaz 
~.amıyle imha edilmış bulun-
~w Sovyet t.eblio"1erinden 
·6~ekteyiz.. 

Q rta.sark Afrika.sı ve Ak
&· denlz b51gesi; Sicilya ve 
~ngazi üzerine yapılan biroc 
bı.~bardıman tanrruzile kapan
;:__? gibidir .İngiliz. tayyarele
t..,~ın bu hafta.ki Afrli·a hareki
"'Ul Manş cepbesindoki bir iki 
~ ile telifi ettiği göze çar

Yor. 
ı...~giliz hava filoları ilk taar
, "Zlannı Holıuıdaya kar§ı yap-

Ailesinin teşekkürü 
Tahran Bilyük Elçisi Su d Dav07Jn 

cenaze mersimlne bizzat iı,;tirAı~ et
mek veya çelenk göndcrınck ICltrunda 
bulunan dostlarımıza minnet ve ş-Jl.
ranlarımızın iblflğı hususunda muh
terem gazctenitln tavassutunu riu 
ederiz. 

Suad Davaz Ailesi 

Açık teşekkür 

~§lardır. Hükfunete yapılan 
b bardruı yirmi dört saat sonra 
.. 1-0terda.m' o. bir bom!>ll'dunan 
~ı yapmışlar ve ikinci ta.ar
t~~~ Bremen'e tevcih etmiş-

~ı; ~. Mnşta haftanın en bil-
.tel ~ ha.va akınını İngilizler 300 

1 ~Yyarclik bir filo ile ~ 
k 11 Iar, Nüremberg ve Breımen'i 

Menşei burun boşluklnnnd olan 
\'e s:ıhhatfml bozar.ık beni meslekten 
ayının mfu:.ınln iltihabı kıymetli el· 
lerilc ameliyat yaparak ted8\i eden 
Fnklilt.e klinW prof örü Ekrt:m 
Behçcte t'lk t ekkürlerimin tnhrir 
ailesinde bulwımııklıı irtıhar cttiğiM 
Yen! Sabnhta yııı:ılmnsmı rica ed -
rlm. 

~tı 

tf -

lhtlyat Hava Binb~ 
1. Dedri Celbin 

GÜZELLİK KRALİÇESİ 
~A~i~t BiR HADlSENiN 

1l9!,..-.. lftlıl~-"'1~ ~ıvlri'~~~ 
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Densiz, densiz gillUemeler. 
-Demek enteresan evler? 
- Harik.ulAde ! 
- Bu kız mektepte de öyley-

~~ ~ep hayali romanlar okurdu. 
~ep müsamerelerinde hep 
Ş trajediye uyan roller a-

:Siteviye ipretler, gülUşmeler. 
tn - Mektep iducsi pek bozuk-

Ue. Oyle anlaşılıyor. 
da -Bir aralık Şehir tiyatrosun 
lı: artist olnıağa kalkıştı. Bere
~et 'Versin, çok kabiliyetli diye 
lnadıl.ar. CGülüşmelcr) 
.- Hakikaten kabiliyetli, bil
~bir artist olabilir. Bunu ba
ı.,~.ta.'llşma.mızın birinci merhar 
~de isbat etti. 
~t Desenize bize hakiki ha· 

tan alınmış nefis bir roman 

okutacaksınız. (Kıkırdamnlar.) 
_ Neşretmeğc henüz niyetimi 

yok. 
- Vah vah, realist bir eser -

deın :mtlhrum kalmak.. 
- Dunmuz hanımefendi, ese

rimi neşredeceğim. fakat şura· 
da sizinle bir dakika konuştuk
tan sonra. 

Sertce ıni söyledim ne, kum -
panya biraz duraklayıp kulak 
kabarttı. 

- Ortada bir avukat Selim 
Bey yoktur. Feri miras meselesi 
iç.in ihtiyar bir avulratın yazı ~ 
hanesine ancak Uç dört defa git
miştir. Avukat bC'Ş çocUı:,"unU 
acınır halde bırakarak nnjinden 
ölmüştür. Feri Selimin ne kati
bi olmuştur, ne metresi. Bir şo
för İsmail vardır. Bu, babası 1 

Rusyaya yardım tank kullanmaktadır. 
komitası reisi oldu Ko~ c1ar1>eı1er Moskova, 15 (a..a.) - "Kızıl 

Londra, 15 (a.a.) - Kızılha
çın ve Saint • Jan'ın Rusyaya 
yardım komitesi reisliğini kıl· 
bul eden madam Çörçil Rus miJ
letinin yeni bir cesaret ve mulca
vemet nümunesi gösterdiğini 
beyan etmiştir. 
Başvekilin zevcesi demi§t.ir 

ki: 
''Bu ı.bbilsümün muvaffak 

olmasını istiyorum. Esasen bu
nun boş bir teşebbüs oldu~mu 

zannetmiyorum.Çünkü bu sur.1tle 
ha1lan §İddetli bir arzusu yerıne 1 
r,eimiş ola.c:ı.ktır. !nşaallah biz 
Rusların bu esna.da geçirdik'cri 
imtihanlara marnz kalnıav1z 1 

Fakat eğer biz de hövle bir 1m~ 
tihan karsısındn •rnJac-ak olur • 
sak önümiiule p k güzel bir mi
Eal bulacağız.,. 

Ayni topla"ltıda r.ıareşal Chet
wvod şöyle dcmi"'tir: 

lngiliz hültumeti müsaaıie e· 
der etmez komite. başka bir sı:o
f t.:ri kuvve in gönderilme_~i ih • 
timaline mebni hazır bulun.-fu -
rulan bir çeyrek milyon İngiliz 
lira.sile <;ok miktarda ia...qe mad· 
delerini ve tech"zatı SovyctlP.r 
Birlifrne sevketmiştir. :.::... ____ .:...:.---=-·-- ::.::C::.::=:ı::Jlllli:!L 

1~. ~~enamsnci o .. ,b 
(Ba.ştnrf1fı 1 inci Sc:yfa.da) 

lahiyete istinaden imza edilen I 
anlaşmaların derhal mer'h·et~ 
konması için bir hüküm k~bul 
~tti. 

İm7.a edilen mukavelelerde iki 
prens·p hfıkim olmuştur: 1 -
Mübadelenin fili olması, ~ - 1 
Türk v~ Alman mallarının gerek 
nakti kıymetlere, gerek her iki 
rnPmleket için haiz oldukları ik
tisadi kıymetleri mütcmndi bir 
teadül ve tevazün dairesinde nm. 
badele edilmesi, 

Bu suretle Türk - Alman anlı\s 
masmda her iki taraf bugünl<ı1 
ı;;artalnn daha pratik bir usum 
istilzam ettiğine kanaat getir -
miş olduklanndan nıtıllann r.a
man ve mekan itibarile h r dn 
fili olmasını kabul ederek he -
s::ı.plan Türkiyeye Alman mL\lla
nnın ithali ve Türkiyeden T=irk 
mallannın ihracı esasına istinad 
ettirmişlerdir. 

Alman listesi ha.rb malzeme· 
si, deruir ve çelik makineler, ııa· 
kil ve cer vasıtaları, bakır rna- ı 
mulleri, tıbbi ecza, kağıt ve sel
lü1oz, pancar tohumunu ihtiva 
ediyor. 

Türk listesinde mad<>n cevhet'
lcri ve madenler. zeytinyağı. tif
tik, pamuk, yağlı taneler, pala • 
mut ve hülfısası, afyon, deri, 
keten, kend r, fasulye, bakla, 
nohut, darı, kepek, paçavra ve 
süt tozu vardır. 

Bu listelerin mübadele klvme
ti 55 milyon lira<'hr. İkinci Şekle 
da.bil mübadelelerin yekunu 41 
milyon liradır. Bu listede ba•ık, 
ti.ittin, kitre, kuru üzüm, inen·, 
fındık, kuru yemişler, kuş yemi, 
meyan kökü, yumurta, şarap, 
konyak, sünger, barı:ıak, anasorı. 
yaş meyvalar, balmumu, postlar, 
ve saire bulunuyor. 

Yıl~ gazetesi. Kalinin şehri 
&:.ünde son derece §iddetli mu
harebeler cereyan ettiğini ve 
düpa.n.ın ilerlemc.1' için korkunç 
darbeler indirtliğmi yamnnkbı,. 
dır. Almanlar tanklar ve 
zırhlı otomobiller Jmlnnlmnkta -
dıra.r. 

Bir kaç dilşmd'n müfret.esi 
Sovyet istilıka.ınlanna. girmeğe 
muvaffak olmuştur. 

t;epneden geten telgrafla.r AJ. 
man moWrfü piyadesinin ve 
tank kolln.rının bombardnnaıı 
tayyarelen ve par:ışi.ıtçü mufre
zclerinin yardımivle Moskova -
ya yaklaşmış okluğunu ka.b• ı 
etr~ktod'r. 

Son günlerde Sovy"t kıt'ala
ı ' < ı ... c goçen \ dtka.IE.U'df n 
aııl~1ldı0~a göre, Alman or
dusu Kızılorduya mensuv h ro 
esirlerine .arşı lıusudi bh· t.'!llir 
mucibince iş ·ence ve bunlnrı 
katletmektedir. 

Mosllo wfa hicret bu§bdı 
Stokholın, 15 ( ( .... a.) - Da

gencs Nyheter'in b"r İngiliz 
k&.ynağmdan haber aldıt;'llla ge
re, Tmıoçc.nkoya Rusya 1çcrilc
ı·inden ~eıen takviye kıt alan 
verilmiştir. Bu ku\'vetler ıki 
·olordudaıı müteşekkil olup 
Mo.3.ko\•anın on mil ~imali şar
kı.jnd~ mevzi almışlardır. 

MO&kova.n.ın siv1l ahalisi iki 
gündrnıbcri mcrete bac:.Jt:m.ıŞ • 
b.r. Ye scvki}at. ileri h .... tla.t· 
yeni kıt'alar getiren knmyonlar 
vasıtasiyle yapılmaktadır. 

Lor.avs.ki-Wn :Jcıi 
Moskova, 16 (a.a.) - Sov

yet hükfuneti sôzci.dı M. Lo -
zovski dün a. ğıdaki beyana -
ta bulunmuştur: 

. "Alma.ııln.rı.n Mos..lcovayı hiç 
bir z:ıman alamıyn.cakla.nnı bili
yoruz. Abnan ileri lı:ır ı· t· 1 r 1 
gün biraz daha ynv::ı.şlamakta- 1 
dır. Her goça.1 gi.Jl d~na pa 
halıya ma.lolmlı tadır .. , 

ine>· iz 
• • • 
ıının yen a n 

Londra, 15 (a.a.) - liı1.;•:ı n~ 
zareti bıldiriyor: Bombardunq,n 
servisine mensup tnyylll'Cler dıiu 
gece cenubi ..\lmnnynJa bazı he
deflere taarruz etmişlerdir. Ru 
harek • dört tayyarem iz ı 
dönmemıştir. 

Sahil tayyarelerimiz N'>l" ·e~ 
sahili açığında düşmanın bir ia
§e gemısme, ba ,ım oır va1mra 
taarruz etmişlerdir. 

lngü.terede r..ava akınlarına 
karş-ı geniş teilbi.rıu 1 

Londra, 15 uı.a.) - Hava ta
arr.ularmın yeniden b.ı. amam 
ihı..imaline knrşı sığınakları ıs
lfi.h etmek için alınan tedbirler 
hakkında, Loı dlar kamarasında 
sorulan bir suale verdiği ccva. 
ta Heli Snell, şimdiki tertihS\t 
sayesinde 20 milyon kişinin ha
va nkı.'llarından konınması mum 
kün olduğuım söylemiştir. * Berlin - Führcr, yıldc nun11 
münasebetlle Elgnnist:ın kralımı ea
mlmt temcrıniyatmı bildh·cn bir tel
graf göndcrmı~ir. 

Btınlara mukabil .fAlmanyadan 
resmi dairelerin ihtiyaçlarile ''!!!!~ .... -ınııııı'?"..,,,....,.,_,,_,moı,._,...,., 

iki mevsimi göz önünde tutma<;.a çelik makine, hırdavatçılık ve 
geri kalan yüzde elli nisbetinde 
ki para ile de Tilrkiyey.ı ithali 1 

memnu olmnyan aleliımum Al· 
man mallan o.lına aktır. 

Türkiycınen ihraç edile.eelc 
malln.rı söyledim. Bunların ic;in
de 1 ububat yoktur. Esas n Tür
kiye hububat ihroç edeb'l<><'ek 
vaziyette değildir. Evvelce söy
lediğim gibi miibadelelcr ithal 
ve ihraç imkfınlan göz önü d~ 
tutnln.r:ak ancak iki mevsimde 
otabilecektir. Bizim piyasamız 

merhwn Mehmet Ali Paşanın 
yetiştirmesi, namuslu bir adrun
dır ki her zaman Ferinin işlerine 
koşar, ailesi ve iki çocuğu ile 
beraber. Ferinin başı meyhane
de bardakla yarılmamıştır. A ta-

1 
türk lstanbula ilk defa geldiği 
gün Feri mUhimce t>ir otomobB. 
kazası geçirmiş, bu sikatriz on
c!andır. 

Rica ederim sözümü kesme -
yiniz. Bayanlar, baylar da de
minki gülmelerine devam ede
bilirler. 

Feri hiç bir za.mnn. hiç bir 
kere güzellik kraliçeliğine nam· 
zetliğini koymamıştır. Ne bana, 
ne Yunus Nn.diye, ne hiç kim -
scye mektup yazmamıştır. An • 
nesi yabancı olduğu için nam -
zedliği roddedill!'emiştir. 

- Demek hiçbiri doğru değli? 
- Bunun böyle olduğunu he-

piniz ilk günUnde.Tt biliyordunuz. 
- Biz mi! A, ne mlinasehet? 
- Ben de bunu ilk günUnden 

beri biliyorum. Bana anlattığı 
her vak'ayı ya. o gün yn ferdası 
tahkik ediyor ve yalan olduğu
nu öğreniyordum. 

., 
mecburdur. Bu suretle ihracat 
piyasa.sının sık şmnsına ve bir 
takım gayri tabii neticeler tc\'· 
lit etmesine mahal yoktur. Bn
na esasen imkan da b ıı:ı.l lm1y • 
caktır. Tediye meselesinde ıki 
memleket de döviz mürakabe 
hükümleri baki kalmak ve h ~ 
ha:-ıg; bir mırette sermaye nak
lini to.zam."Ilun etın mek artla -
rile bir ta.raf tan di~er tarafa 
her tUrlü tcdiyat klering yohle 
yapılabilecektir., , 

- Bizi ne aiye karıştırıyor
sunuz? 

- Anlatacağım dedim ya. 
- Bizi meraktan kurtarımz. 

- Bilmezlikten gelmcyinz. 
Her hangi bir giln bir toplan
mada edebiyattan konuşu;> or
duk. Şu muharrirdcn bu roman 
cıdan bahsedilirken, benim a
dım da geçti. Her hangi biriniz 
dedi ki: (Ona hakiki hayattan 
aldığı mevzuları ynzar, diyor
lar.) İtirazlar oldu. Benim ze
kimı. metodunıu ve budala olup 
olmadığımı imtihana çekme~ 
karar verdiniz. Bu işi Fcriden 
daha mükemmel yapacak kahra
man bulamadınız. Selim Bey ma
cerası mevzuunu elbirliğile bul
dunuz. 

Hayatta. çok güzel olan kadın· 
lann bir tarafı soğuk, bir tara
fı aptal olur. Tesadüf edecek o
lursanız liitfcn dikkat ediı\iz. 
Böyledir bu. Eyer Feriden baş
kası bu işi yapsaydı; beni ap -
ta.Ilık imtih::ı.nına çeken ve ka
pılarda romanımı neşrederscm. 
kalemimi dünyaya kepaze etme
ğ-e hazırlanan o Jozın veya kn-

Maksat, Alman 
zaferini lıüçü it

mek inıiş 1 
Berne, 15 (a.a.) - Ofl: 
İsviçre g,a.zeteleri, Almany-ı. -

nın bir sulh akti maksadile i9 -
kandiller yapmış olduğuna mii
teallik habo..rlerin Berlin tarafın
dan tekzib edilmesinden tekrar 
bahsetmeğe başlamışlardır . 

Basler Nachrichten gazetete· 
sinin Berlin muhabiri yazıyor. 

Geçen hafta sonunda Alnuuı
yanın Rusyaya mütarekç tddıf 
etmi"J olduğu Berlin<le tckzib e
dilmiştir . .Şimdı d Almanyanın 
bir sulh akti maksadil(' isk:m -
diller yapmı~ olduğuna dair In
g'Iiz meııbamdan verilmiş olan 1 
haberler daha 1'.at'i bir ifade ıl•! 
tekzip olunmaktadır. 

Bu mulıabir, ilave ediyor: 
İngiliz milletinin Alını-nlan11 

Rusyada Jm:za.nmakta oldul hırı 
muvaffakiyctler k~ısındaki ak 
sülamelı:ıin Rusların muka' eme 
tin; h.,ddinden faz.la izam etmi.:; 
o1an 1ng:liz nazırlarının hi" de 
ho"unn gitmiycce:{i ve bu müta
reke ta1ebi avialannın bu alr
sülfunellere mani olmak ve Al
man muvaff kiyetlerini halk na
?.arında küçültnıa.1{ iein ileri ılı]. 
makta olduğu burada ehemmi -
vetle Jmyd~ilmektedir. 

----~ 

G"b Is söyJiy r ~ 
" 
ı 

Berlin, 15 (a.a.) - Alman 
propag.ı.ııda nazırı ( öbel.,, . öy
Iediği b'r nutukta demistir ki: 

"Artık luç bir abluku bin aç 
bırakama~. Ham maddeler· sn· 
hasında düşnıanlanmıza olan 
iistünlüğümüz bugUn her 7 .. t -
mandan ziyade belirmiştir. Diis 
man kendi zararına olarak ya
s ttn taamı' C1 t0 .m ?.. lman 
vaya ne a.sk rUkt • ne de ikti • 
Ea.tda taarruz edilemez. Alrr.an 
asker.nin kah::-amanlı ~.., s.._y sırı
de Sovyetler biıl' ~inıu e'inde 
aı tıka 1': •• s2had ı nı
yabilecek kadar siliihlan kalma
mıştır. 

---·ııoc-----

A an e 
( Ba~ tıırafı 1 inci sayfada) 

yareleri Eriansk keı:ıimıni döv -
meli::te ve bu bo!gedc bil bir
likleri Harkof sanayı şc ırıni 
gitgide dalı fa.zl a ıkı.c:;tınnu k -
tadır. Bu lmn va.ziJeti Wyei 
ile mı.:.kaycse edılebı1 r. 

lfumdemz ~ ı!ı'uml hİr f n· r 
i,%'Ul cd.Llllj 

Berl · n, 15 ( a.a ) - Alınan de
niz ınuhru be kuvv tlerın men
i>'Up J-ıtalar, So.vyctler tarafın • 
dan fevkalud tahkim edilm q o· 
lan Karadeniz E.ahılıniı zorlı.ııda 
varılabilen ı ltalarındnn bir.nin 
mUnf ı id b r noktasında kam 
bir deniz f nerini cür'etkiirmıe 
bir hareketle za.ptctmişlerdır 

Batınla.o ~enıilir 

Berlin, 15 (~.a.n) - Alman 
umumi karargahının tcblii:i 1dc 
CCbelut rık ... f"l la.nnda bir l tal 
yan d nizaltıs:n' bıı 1ı cilız tor
pitosunu batırmış oldugunu ila
ve etmel. cdir. 

P:ızartesı günü Alma.Tt cıavaş 
tayyarcl n L:ıdoga ~b'ü ÜZ'!rin
de biri 5 O diğeri b·n tonluk ıki 
Sovyet nakliye gemisi batırınış
lardır. 

dının cihanm en hımbıl kadını 
oldu "huıu söyll!mekte tercddut 
etmezdim. 

Fakat Feri için asla! Bö~lc 
bir şey söyliyemcm. O ne soğuk
tur, ne aptal. Çok güzellerin bir 
istisnasını teşkil eder. 

- Feri bunu nasıl yaptı? 
- Hepinizle beraber yaptı. 

Mevzuu beraber buldunuz. Pn.ı
vamı bile yaptırdığınızı kuvvet
le tahmin ederim. Feri önce ök
süz, sonra. bakım$z bir ev ha
yntı yaşadı. Sonra kötüden kö
tü idareli bir miiessesede yabiı 
uzun tahsil yılları geçirdi. Ede
biyata, san'ate meraklıydı. Ha
yalporesıti. Müessese kütilpha -
nesinde ne bulduy~'l. okudu. Kim 
se ona bir duygu, sinir ve kafa. 
Yani okuma programı vcrmedı. 
Sadece artistliği ve hayalperest
liği alkışlandı. Her ıınsılsa be· ı 
nim aptal bir romancı olup ol
madığımı imtihandan geçirme
ğc karar verdiniz. Alkı. lı tRlltin 
lerin·z o kadar t('sir gösterdi ki 
neticesinin ne olduğunu yalnız 
ben bilirim. 

İşte böyle sayın bayanlar, 

---:>oa---

Attlee, planların 
gizli tutulmasını 

ı:, ... 'edi 

sına gelen bir haft:>erda 
Moskova rady08Wlun:. uy :t~ 
fer, ya ölüm,, cümlesiyt · 
sa edilebilecek bir heyecanlı h\. 

Londra, 15 (a.a.) - Retrter tabede bulunduğu lıüd.ıri.liyori 
ajansının parlamento muhabiri Ya zafer, ya öllim!. 1 
bildiriyor: Bu dort ıkelme ~ 

Rusyaya yapılan yardım plAı:ı otuz kilsur sene evveline ait ~ 
lannın diŞna.na. faydalı malll- tmaJı hiidlseleri canlandırdı: s~ 
mat verilmesi korkusımdan d<>- Mart hadisesi, safları arasm.dal 
layı ifşa edilemiyeceği.'li söyli- keçe .küWı1ı gönüllülerin dJ 
yen M. Attlee'nin ira.d ettiği nu- dahil bulunduğu :hareket onlu' 
tuk bugünkü çarşamba günü sunun 1stanbUıa. girişi. Mah ~ 
a.k§aını mebuslar ta.rafından mut Şevket Paşa merhum, eon
momnuniyetle karşılamna.kta· ra ikinci Ab<fülhamidin hal'i, a 
dır. Mebuslar hüki'nnetin Sov- zamana kadar 1.stanbulda hid 
yetler BirI:ğine azami yardım gürw.ınem.iş idam sehpalarında 
yapmak üzere imkii.n n.isbetiııde sapsarı sallanan beyaz gömlekl! 
çnlıştığına kanidirler. Ve bu maslfıplar ve saire ve saire... 1 
nutuk M. Çörçilin Sovycller Va.Kia keçe kulahlı h.urriyet 
Bidığine yardım haklmıclıık-i gönüllülerinin yan giydikleri 
beyanatım aynca takviye de serpuşların ::ı.lın tarafınat~· 
et:molrtedir. eden kısmında kyaz 7,emm ü-

Am rika.nın ym dırnı zerine kımuzı ibrişimle " 
Vaşington, 15 (n.a.) - Roo- hurıyet, ya vııl.'lı., yazılnuşt:ı ve 

sevelt ,ltusyaya millıim rr.ik"ı.ar- , kom ımıuz Sovyetler ınıgıün! 
da malzeme gönderilmiş oJdu- hürriyet için değil, zafer için & 
ğunu beyan etmi.:ıtir. lwnu gozc aidlıiilll§ t>wunuyor-1 

liunadada lar amma ajansın Sovyet paro.f 
I..ondra, 15 (a.a.) - Kanada lası olarak kullandığı yukan

Milli Müdafaa. Nazın Albay daki dort kel.ime işte her ne
Ra.lston, nıatbuat mimıcssilleri- dense bıze otuz küsur senelik 
ne be) anatta bulı.µıarak Kana· hürıiyet gönılillülerlııin keçe 
dnnm şimali Amerika lcvazın kulfilılanndaki o vecizeyi hatır· 
komisyonunun planlarına tm1ı- latmııı; oldu. 
kan Rusyaya .malzeme sevki Çeyrek asır evvelki "va hiir
işine Qon derece yardım ctıı:nck- riyet, ya ölüm,, düstunina rağ
tc ol<lJt~nııu sövlemiştir. m0ı1 Cı.mı:hurıyetin ıtd.lllı..a ım.uw-

Mumaileyh, ila. ·eten <lemlş- hılıTiyete pek de kavuşamamış 
tir ki; b:ışlıca. irsaıat, lngilizmo- olduğumuzu gö.z önfuıde bulun
dcli tanklardan ibarettir. duracak olursak 18.fla. pcyrur 
A man - ıı gar - gomısinin ~=iiyemi:;eccği an

laşılır ve bugunkti harp usum~ 
muahe ' si rıni de ha.tırıayınca <K.OillŞl.!!l.UlZ 

1 Sovyetler için meselenin haki-
za an 1 katen "ya zafer, ya ölimı., şck-

Sofya, 15 (a.a.) - Ahnanya linde tecelli edccc.<{in.e şüphe et.
namına doh"tor Landwehr ve ı memek lhım gelir . 
Bulgaristan namına Tıcaret Na. Zıra ışın şan:aya gelir tarafi 
ıırı Zag rof ve Harici Ticaret' gerQCkten yoktur ve zaten zafeı 
Dirdktorü Tozonof tarafındnn olmazsa ölüm muhakkaktır. 
'da.re edilen .Alınan • Bulgur 'ı'i
carct miızakercleri düıı akşam 
sone. ermiştir. 

Ye.ni Alınan - Bulgar iktısat 
anlasmrısuıın bugün imza edil
n.czi mulıte ... ıelclir. 

Bulgar başve'!illi Pct-1:e<IB 
Budapcşte, 15 (a.a.) - Bul

garistan ~vcl.ili ve Manr 1 
zuı Filof ile 7.evce::rl , • · -

b:ıh Budapeşteye gclmuµcr, 
karşılanmışlardır. Filof öğleaen 
sonra naib tarafından kabul edi
lecektir. 

Sinemasında 

çe s""z ü 
En buyük M cera ve Alık 

fılmi ol:ın 

Ş:ıh<-Serinı mutlaka görunıız.. 

BRUCE CABOT 
· Fckalnde mizansen 

Muau.am ve kuvvetli me\'7ll 

Resmi Spor müsabakala
n hasılatı nasıl tevzi 

cd:lecek? 
Ankara, lf' (Hususi muhabi· 

r l - B:ıcfon Tc.b:) 
teşkilatı tarafından tertip cdi . 
len resmi spor müsabaka.la.rı ha· 
sılıitının ne suretle taksim edil 
ceğme dair olan talinıntıw. 
V ckıller Heyetince .kabul ve tat<
dik cdilmişt.lr. 

Bu tnıı.LLaı 11:.uney\.' güre 
mum M li<liirnt~e ait mu3r1.'ba 
m~ r fl ı Pnıur.ı Mudurl • 
taro.fuıd n, bul •. c!erc nit ıntı 
blka masr.ıı~Lrı d bhJgelc1 t 
rafından verllcc:!ktir. Macırnfi 
çıktıktan 5/lnra k.ılac .: ı <>r 
yü?.de onu bölgeye ayrılacak 
ğcr kısmı da bölge idare h • 
etlerin tesbit olwuı.c ı~ bn.re

klüplere dağıt ·ac 

Tepe sı Dram Kıc:;nundıl 
Bu akıiam saat 20.30 da 

HA, .I~'.F 

5 perde 

• • • 
lstikliU Oa.ddcsi Kom<'m 

Kı nm 
~u akşam saat 20 • 30 da 

bu~lnr! 1 Esln tanıdık Rum ailelerden hı 
?<, u.-::tarip ve bedbaht Feri ar- l.açı geldiler. B rlcstık. K1 

tık beıımı odu. Mera i buyur- ıı :uıdoliıı, kadın ~. ve Çallı 
m yınız, kınıin aptal o dugunu Boyle bir gün herkese nasip o 
kım.n oln adığını gösterecq,ım maz. 
escrimı yakında neşredeı:cgıın. Bir aralı'k başı ilgazla.rdan d 
l• uk:ıt şu dakikada bıldiğıniz nıanlı Çallı Feriye şöyle üç o.d• 
§<-kild~. Artık esl ı gülü.nncleri- dan bakb baktı. iki kolunu il n
ııizd1.; devanı edip etmemek sızle- ye u7,atarak haykırdı: 
ıin bil c:chri b.ır iştir. Allaha 1s- - Sen ne güzelmissin be ı : 
nıarladık. Yaradanın ben olsaydım. bu k::t 
Avanakları şaşkın bir halde darı elimden gelmezdi. 

bırakaıa Ferune sc
0

irttim. B'r kaç güzel Rum bayanı ffÜ 
t;orunürlerde yoklardı. Boş rre- lilşcrek sordular: 
cen bir arabaya atlayıp yetiş- - Biz çirkin miyiz 00.y Çanı] 
tım. - Siz de, hepiniz de güzclr 

Feri ınerakln gözlerimin ıı;ine niz be! Bugün bütün krunat 
bakıyordu. Bır şey sezdırmemck zel! Garson barba Yani bile dün 
i~in olanca neş<>mi takındım. J güzeli! 

- Anıma da geveze yleı miş Feri kulaıhma eğ.idi: 
bu seninkiler Feri! Beni öyle - Bana kız. dedi. Kadın oldu· 
lfıfn tuttular ki... Affet, g kul- ğunıu bilmiyor. 
dım. j Yumuşak lclttım. sertçe SÔ' 

- Sen zaten benim iç::mden ledim · 
nynlma.dın ki... 1 -Roman bitti! 

- Teşe.kkiir ederim sev ılinı. ki peki. bitti, d nlma! 
Çallı g· le k homurd s·r gU .. gclC'vim "' 
- Beni kısı.undınnayın b ... 1• re- · · y ..... yun. P.e"'...irı seıg i 
Gazinocuya gil\ ı - de tablo gôrsün. 

mış Guzel bir gün 



-
l HERGELECi İBRAHIM 
-Yuan:' M. Sami Karayet 124~ 

P.,w ve Çll'Ptnmal&r . b\tti. 
brl'U., tıa;da.,malar ~y.e
te erdi Artık .meraaim bıtmt~, 
ciddi güreş be.şl a JTUlfb. 

Hergeleci. daha ilk elde Rüs
teme girdi ve çapraz topladı ... 
P'abt. Riistan bir anda Herg&
leclni.n ~razına. mukabele ede
rek besmmı ~ lı::a%P· 
sınd.a dikildi, kaldı. . le 

Hergeleci, ha.yatında böy 
,ey göımcmlşti Onuıı çaprazına 
k.areı K.ooa Yusuf, ve Yancılar 
bile böyie muka.bele'ie buluna· 
ma:rnıgb. Hergeleci, Rüstemlıı 
daha ilk elde usta bir pehlivan 
olduğunu sezdi. F akat gü~ 
çekinilmedi. tkinı:'i haml~·mı 
v.aptı. Ve, bir < fl.tıI a.;. dnha p.r: 
dı. Rü. tem, Hcrgclecinin ~~ıncı. 
çapraz.ııu da üç b<'ı-. a~ı. ot:cie 
söktii. Ve, çırpma.ı. · bır nara 
salladı: 

- Hayda F.n:en~cli be! 
Rüstemin bu narası manidar· 

dı. Yani, sen bana öyle çapraz
larla bir şey yap:unazsın, de-
mek istiyordu. • 

Hergeleci, fena halde si~irleJ?-
mişti. Üçiincü bir h~unle ıle bır 
çapraz daha toparladı. Fa.kat 
bu çaprazı da süremedi. Bu :e
fer Hergcleciyi yanbaşa gcti -
rerck savurmuştu. Üste de bir 
k&.1.ek atmıştı. Bereket vcrsin 
köstek tam rnfuıasiyle yermı 
bulma.mıF;tl. Eğer bulmuş olsay
dı muhakkak Heı·geleci, alta 
dih~ekti. . 1 

Kol':'.l Riistamin dnha ılk el-
lerde bo' le Ht'.rgeleciyı bo~~ 
Jl:tlim paşanın keyfine gıtti. 
Yanında bulunan Ali pohliva.n&I 
dönerek: 

Pehlivan! Hakikaten Rüs- 1 
U-.m yaman bir pdilivı:uınıış.. , 

- Evet Paşam! Çok usta bir 
pehlivandır. 

- He.rge-leciyi dalla ilk elde 
bozdu. 

- Sebebi var pa.şa.m!. 1 
- Nedir? 
- Rüstem de, Hergeleci gibi 

her ~rafta güreşen bir pe.hli- ı 
va.ndır. 

- Bu ne demek? 
- Yani Rüstem, sağdan, sol-

dan, merkezden ayni ayarda gü
n~ş yapaıı bir pehlivandır. 

- Ya. bundan ne <.-"lkar? Her 
pehlivan böyle g'ıiı·eşıniyor mu? 

- Hayır paşam! Mesela; A
rap Said. ])avut hep sağdan ve 
bir taraftan giireşç.iclirler. Sol· 
dan, merkezden bir pehlivana 
ayni sağ güreş gibi glnmezlt'fl' . 
Hep bammla.nnı sağdan tutar
lar .. 

- Allah, Allah!. 
- Tiergeleci de, her taraftan 

b ir güreşçidir. Bu sebeple gü-

rett uydunılmas güç bir pehli -
vandır. İşte okkası hafif olduğu 
halde kendinden }.ki misli peh- ' 
livanlan yenmesi, bo'ı.m8Sl bun
dan ileri geliyor. 

- Simdi anladmı .. 
- Paşam, Rüstem de Herge-

leci gibi her taraftan güreşçi 
olduğunda.n hiç biı tıtilıednıe ten 
gelmezler. 

- D6mıek bizim Arap Said, 
DaVtit bunun için gilreş trydlıra
madılar. 

- Evet paşam! 'l'er8 geldi 
da.ima. onlara Hergelecl.. Gör
mediniz mi! Hergeleciye bir 
şey yapamadılar. Çünkü Her
geleci, hep ters girdi gı.treE;e. on
lar da sağlannı kulla.namaclı1ar. 
Mağlup oldular. 

- Evet, evet .. 
- Rüstem, çok Jru:rna.ıxlır. 

Hasmının her taraftan güreşçi 
olduğunu anladı .. Hergeleci, bil
mem Rüstcmin her taraftan 
güreşçi olduğunu anladı nu? 
Her halde anlamıştır. Çünkü 
çok zekidir. İşte ~ şim.~ 
asıl giireşi seyredeccgız.. İkisı 
de camba.7., ikisi de mahir.. ikıs.i 
de her taraitıuı güreşçL.. 

- Ne olabilir dersin pehli· 
van? 

- V al lııı.h paşanı ! Giirfo,ştir .. 
Bir şey söylenemez .. Fakat şu
nu söylerim k.i , bu gür~ uzun 
sümıez. İki taraftan biri ç~a
buk yenilecektir. Çünkü ikisi 
de hızlı adam.. 

- Rüb"tam şimdi g.ılip gibi 
görünüyor ... 

- Belli olmaz p.aşcwa! Fa.kat 
HergelE'Cinin çaprru:larını çok 
gti.7..el karşıladı .. dedi. 

Ali pehlivanın söyledikleri 
ve görüşleri doğru iri. Rüstem 
her taraftan güreşen bir adam
dı.. Binaenaleyh, Hergelecinin 
giireşi Rüstcımle denk diişmü.., 
oluyordu.. Artı!k Hergelecinin 
R ü.c;tc:Jne ters bir gUreş çıkar -
mn.k ıhtimali yoktu. İki camba
zııı bir ar.ı.da oynaması müş -
küldü. 

Ali pehlivanın dediği gibi, 
gür-eş u7..Aynmaz<lı.. Muhakkak 
iki taraftan biri kaybedip yeni
lecekti. 

H.ii.stem df'! nftrasmı salla.dık
tan sonra Hergdeciye mukabil 
taarru7.a g~ti.. O da bir çapra
za girdi. Fakat ayni alabete ığ
radı.. Hergeleci, na.cınunın çap
r.azını derhal karşılayıp sök
müştü.. RtisWın. Ucinci hamlesi
ni yaptı. Bu sefer de hasmııun 
topuklanna. kadar inerek dal
dı. Fakat Hergeleci, derhal has
mını karşıladı. Dönüp sıçra.ya

rak kaçtı. 
(Arkası val') 

Milli Piya o 
Cumhur~yet Bayramı 

/?ev kalade çehiliş planı 

r 

fkrami~ ikramiye ikramiye 
Atletli Mi karı Tutarı 

Lira Lira 

1 50.000 50.000 
1 20.000 20.000 

Tam bOe1 2 10.000 20.000 

2 Lira 8 5.000 :{0.000 
!O 2.000 4.0.000 
(O LOOO 40.000 
80 600 4-0.000 

400 ·100 40.000 
4.000 10 40.000 

80.000 2 160.000 

' . 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlü· 
ğünde ı 

!9./D/10.U. 4/10t:IDC1, tlf1Ql"1 '90 D/10/19'1 tarlhlerinde Vnkft, Yeni 
.. bfl 01\!l olunan I02 tnkım 

R CA radyoları geldi ! 

Bu mfihimsenmiyecek bir haber değildir. • • • 

Bu haber, meşhur RCA radyolarmın teknık kıymetin; 

ve ses vermekteki mükemmeliyetini bilenleri 

sevindirecek bir haberdir. 

BUR LA 
BfRADERLER 

ISTANBUL. ANKARA• IZMIR 

[ -----· - --- ... - .. .. .. --·-·--· -..... _ ·-·-·· ---:-:._---.-
... .. -- .... -
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'•••••••••••Bayramda yalnız•••• .. :•""•' 1. 
~ 

KIZILAY GAZETESi 
Çıkacaktır. 

1llnlarınw vermekle hem kendinize ve hem de Kızıla ya 
etmiş olacaksınız. 

111n uyfaaında santimi 50 kuru,tur. 
:Mürac~at yeri: 

htanbulda, Postahane karııL~ında K 11.ılay ~atı~ bUrosu 
tstanbul. Postahane arkasında tlftncılık Şirketi. Tclelon: 20094 - 95 
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..-=-ıl A M p u LI-__ , , 
VER/TAŞ MARKA 

~10 ve 220 volt 5 Vattan 1000 Vata kadar 

ELE i AMPU ERİ 
Çok mtısan ve tenzllAtlı fiyatlarla salıhnnktadır. 
A.nrM O ~n Tt!SC'ıoitlu. Karnk,öy Palas O ıncı kat No. 15 

Beyoğlu Yerli Askerlik ıubeıin· 
den: 
Aşağıda sınılı. rütbesi, baba ismi, 

ismi yazılı Yd. subayların acele IJU

bemize mllrac:ıatları. 
Top. Tem. Ahmet Faik o~lu Gıya

scttin (44731)) 
P. T~. Muhittin oilu Ali Güncü 

(47114). 
P Astğm. Nedim otlu Celftl Soy -

man (38965). 

iLE SABAH, CGLE VE AKŞAM 
Her yemekten eonra gUnde Uç defa muntazaman 

dlthrrlnlzl fırçalayınız. 
P. Astğm. Salih oğlu Nurhıın Ce- flrJ!!!~ilBlfSIS 

ver (47321). D as~t 
Levazım T-el'nen AlJ Zühtü ( 48 p P.Astğm. Hasan Şükrü of:lu Sezai 

(13348). 
P. Astğm. Ömer Cevdet o~lu Mus

taf:ı Nazmı (14243) 
P. Astğm. Abdülkadir oğlu Hüse-

yin ~akı (13517/16278) 
P. Astğm. Sami oilu Aziz (16082) 
P. Asttm. Rıza oğlu Milnir (rnC29) 
P.Astim. Sellin oğlu Lmıail (40W) 
P. Astğm. Rü~tii oğlu Ferit. ~ 

(44228) 
P. As'!ğnı. Mehmet Adil oğlu ~h· 

mut Şevket (44115). 
P. ~. Osman o!lu Fahrettln 

(31988). 
P. Astğrn. Mukbil oğlu Ahmet 1h-

S. 8 MI. Me. Fuat oflu Ome.: Nus
ret (823/71). 

Tbb. Ttm. Semt o,ilu samı Pori• 
(&8395). 

Ecz. Astğm. Hasan Rad oilu Ah
met Bürhanettin (36852)) 

• • • 
Beyoölu Yeril AabrfJk fııbeal 

BatkanlıOından: 

Aşağıda sınıf, rütbe ft illmi yamı 
Yd. subayların derhal pıbemize mil
rac:ı .. tı.an. 

Piyade Tekrnen Safa (31017) 
Piyade Te!men Bahacttin (32855) 
Plynde Teğmen Mehmet CeWettin 

(13017) 

Havn Teimen Ali Mcıbft oi]u 
nan (332 - -H6) 

• • • 
OakUdar Aakeı<llk tub .. trtdell~ 

6ubece nvakibt meçhul kalnlJ.'J 61 
828 - 9il alcil numaralı yedek plfl' tıf? 
:rOzbası Ahmet Zahit oıtu Ncd 1' 
lsta.ıbulda ~ derhal tnşrnda ısı:" 
uat z.arl>nda nerede ' bulundu~ ol 
F.JlJeı:nize t.ildiri!mesi ııızunıu il'JJ 
lunur. ~ 

~ ... 
Sflhibl: A. ... •aıe .. Jln sar"' t, 
'llWcşriytıt Müı:'llı .1: M aolt ç.e 1ı 
Br-,ldıjı yer: (h'. ee!tlr Gi •11""1'' 
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