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G0NLÜK SiY ASI HALK GAZETESİ 

-Cümrük, inhisarlar 
Vekilinin beyanatı. 
"-------~~~~~ 

l!ıFra!'~~da "~nhisar. m~~~rl~rının te~a?tlük d.~lekleri.yeni bir kan~~·3:.halle
~kumıyetler dılecektır .. lyı amıller yetıştırmek uzere hır şarap enstıtusu açılı-
.. a •• ü.F, •• ~ •• •r<•J•• .,:ı yor- Trakya hudut gümrüklerinde nakliyat kolaylaştırılacaktır,, 

rtoze çıkmıı olan 6ıeJb•ht 
•• /j~ •ile yaoasına hen:ıer. 

&g/e bir Jakikanua /eca. 
•I' 
4 

ırte en galcııacak h•r•lcet 
•lcilci llir teeHiir içinde 

'-icar hir citlJigel malaafo:ıa 
'"~relc if li• etmiş bir itlare 
lele/ini •ilip dipiirerek laa
ltilci oe temi6 lailr:rig•t üze
"İrte müesses bir milli haki
~iget rejimi k;,rmak olobi. 
'"·· Her ne 1«kilde o/urşo 
•lıan, bir diktatörlüğiin 
l',._llHgı Joluı hüyük f e/ô. 
l.t1ere süriilclenebilmesinden 
A:orkorız. 

--
HU~ytn CaM" 1· Al..f'IN 

inhisarlar Umwn. Müdürlüğündeki maka· 
mında. kendisini ziyaret edip gümrük ve inhi
sarlar işleri etmfında yeni mallım:ıt rica eden 
bir muharririmize, GUnrük ve ln.hisa.rla.r Ve
kili Raif Karadeniz, aşağıdaki beyanatta bu
lunmuştur: 

- Burada bulunduğum müddet zarfında 
inhisarlar Umum MüdürlüğU müessese ve 
fabrikalnnru g~im. Gümrük ve gümrük mu
hafaza teşkfüı.tııu yakından gördüm. Sureti u
m.wniycde işlerimi7.in normal olarak yürüdüğü
kane.atini edindim. 

Pl)'aila.ra Z1UU '\1Ll' mı! 

- Şarap fiyatlarına bir ıniktar 7.a.m yapıl
dı. Diğer inhisar maddeleıioe de 

0

7.am yapılacak 
mıdır? 

- İnhi<;ar maddelerine zam deyince ild 

manlarda yapıldığı gibi Müdafaa Vergisi ve
ya inhisar resmi olarak maliyet bedelleri üze
rine ilivete.n almakta olduğwnuz paralardır ki 
bunlar ıkanun mevz.uudur. Dığeri ise inhisar 
:nw:ldelerinln maliyet bedelleri yükselip al
çaldıkça yapılan fiyat tenzillerl veya artımıar 

lanndan ileri gelmektedir. Birinci şekilde zam 
tin §1mdillk bir dilşüDCE1miz yoktur. Di~r Ju
aım vttırmal&ra gelince iptidai madde fiyat
bnnın ve diğer JnQSraflıarın artmış olması yü
züııden maliyet bedelleri eskisine n~.aı·an ka
bamuş ve bunun zaruri neti~ olarak şarap 
ve bazı a.v ın$lzem0f:.in.i~ı satış bedelleri bir 
miktar yükseltilmiştir. Eğer maliyet bedelle
ri tenezzül gösteıirse o .zıam3ll bu zamlar ta,. 

biatiyle indirilecek, eğer bugünkü maliyet be

'J&'IA\ • delleri herlıanı'i bir sebeple yüksekclc olursa 
(Sonu Nyfa a aDtun 6 de) ~ ransaıwı hazin sukutu- türlü mm hatıra gelir. Bunun birisi 80l1 za.. 
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SARK CEPHESİNDEN RESlMLER 

iDARE YERi 
Nuruosmani,., No. 17 lstanbuJ 
Telgr.ıt: YENİ SABAH htaabul 

T.ELEl'ON: ~ 

Japon kabinesi 
ıto•-

HÜKÜMETt 
Bir General 
KURUYOR 

fı.' ' --o--

Amerika vaziyeti 
derin alaka ve 
dikkatle takip 

e~iyor 

Radyo guzt .esi 

Japonyada Konoye kabiı~ ı 

FRA 
'A 'SA DA nin istif asiyle hasıl olan '.. yet 
ı y 

1 
UYA..ltşarktn l\ioskova ır.e' d;;n 
muharebesine ait büttin aıiKayı 
arka psitna atmıştır. Japonya-
yadan gelen haberlere göre, (}. 

Gamlen Blum Ve tedenberi, iç ve dış politikada 
9 , ih at ta.:-a.ftarı askt~rJcrle n ute-

0 1 ti• , , b b t dil siyaset tsrrJ tarlan arasında a auıye mue e g}ı.li bir n~ücadele ·.ral'Oır. Pr,ma 
, 1 h.c:ıoye ımpaı·ator hanedanına 

k·u· reu .. ~ mahku,A m oldu men-;up. itimat telkin ede:ı bir 

1 

ıJ-<>--
1 
şahsiye~;; •• ~~y;.'!~,'t'.:~·~:;• 

Mareşal Peten 
kararını millete 

bildirdi 
-0--

Suçl11lar Pola/~t 
kalesinde 'hapis 

edilecekler 

Gam.elin 

=i So1'yetler ı... 
bildiriyor: 1 ' 

işgal sahalarında ' 
cete harekatı baş ,artı 
' 
Moskova garbın· 
da çok şiddet l 
muhal"ebeler 

Sefaret memurları 
Moskovadan ayrıidılar 

~ ~ olduğu tees.sür haJi de 
t'zll ederkea., Fra.nsadaıı gelen 
..... haber bOtUn bUttbı ümid f\!· 
l'ıcı ve yc'is verici bir int.ıba 11&.
:1.~·. Victıy Hükumeti Re.isi 
~ Petam yeni yapılan 
~ esasiye ka.nunumrn 
~e verdiği sal{ıhiyete 
~' ctivam adalet adını 
~~ bir heyetin tavsiyesi 
~ eski baş\•ekillerdoo lk
~~lum ile Daladicr'yı ve eakl 
:.'1'1>sız Ordulan Şefi Genwal 
Caznelln'i m~ kalebentlik 
~ mahkUnı etti. lkon 
~~'un siyasi kanaatlerine. ıtr 
"ll"8.ll etmiyoruz. Fa.kat LOOn 
~ll.llll Fransaya hiyanet ede<:ek 
~.adam cleı;11dir. Karakterinin 
"'QIJ'lizliğinden ve Fransız vatanı· 
-karp eadakat ve bağlı~'lll
~ kimse şUphe edemez. Dalar 
dter'nin karakteri hü.kında ay-
111 şey söylenemez. Dejenere 
OlnluŞ bir demokrasinin bütün 
'-ıtıikalan ve do}aplan içinde 
~. kendisine bir Napo-
~~. tavn vemıeğe çalışmış bu 
•'4Qlkal Sosyalist Şefinin o
~ ttzerinde büyük ila.ba
~Uer vardır. Leon Blınn'un 
~ hatasız olduğu idcüa edile
bıez. Fakat baştan aşağı çUrü
ln\lt gibi bir manzara arzeden 
~ politika ilemi içinden 
nlnız Blum ile Dala.dier'yi ela-
1'1'k bunlan vatana hiyanet cUr
tnU ile bir kaleye kaprunak cid
diyetten çok uzak bir hareket
tir. Bu siyasi bir intilrom hare
keu <>W>illr. Vatanın düştüğü 
f~ten ümitsizlik içinde 
~ Fransız ha.Buna yeni bir 
eeaarct ve hayat vermek içni 
laeyusa.ne bir çare diye düşil -
'lWCbilir. Fakat hiçbir zaman a-
6- "adalet,, denilemez. E€er 
~ vatana hiyanet cür
ltlil aranmak lizmı gelirse onu 
"9\reli Na.syonal - Sosyalist er 
:il..ı &1fatiyle Pa.riste gWi faa
'ye!ler sarletmiş ve bir düzü-
1'8 Fransız mebUSUDU cebinde 
~ aöyleyerek: iftihar et 
lbie Herr Abetz'in elde ettiğ 
adamlar aruında aramalı: icaı 
ederdi. Hi.risicih ve entrikacı 
Bon.wrt, Laval, .Icıandin herkefl· 
t.eıı evvel mahkeme hıızurumı 
~k icap ederdi. Ca 
COula.rda'la.r isyanım hazırlamıı 
\'e daha harp başlamadan evvc 
l'ııuısız vatanına hiyanete 
~ fesadcılarm muhakmıe 
•ine ~ lizundı. Ciim • 
huriyete kaış iBtilıf'8.flann giz
~ ve Bertin ile mtinose
betıeri tamamiyle tenvir edil
~ bazı generaller ve bUytll 
-.ske:ri eefler ınileltin gözü on~ 
4e muhakeme edilmeli idi. Sulh 
~ gizli gizli vazifelerle 
~line g&ıderilerek el altmda.n ı 
lnUnasehetlere ilet olan &nt l 
~ Bri.ı..>n bugtiıı en mutemet 
bir devlet anamı halinde el U
llertnde tatmırken, Uon Bhmı 
cıDi belki hayalperver, imarih 
~ belki zayıf, fa!kat ter
"'Q.IUZ ü.ır adamın va.tana hiya
~ d.irmiyle mahkum edilmesi 
~bir vicdanı tatmin etmez. 
1-!ilcıs nur ve hakikat Fra.nsa
llllla, htlniyet ve ndalet Fran-

J-sr Ahımnlar kauıtlmda a1Q;ıaın yoldaması - Bir Sovyet 
kefjlf müf~ a.teş boyuna gidiyor 

Yeni mebus namzetleri 1 
Almanlar 
bildiriyor: 

----11 Şark cephe sındı , ı;;._~._,lAlll_,.._ 
Moskova, 17 (a.a.) )-So\·yct 

tebliği: 16 nkteşrin günU bil~ı•t: 
cephe boyunca muharebeleı :te· 
vaın etmiştir. Bu muhareh~ ..... r 
bilhası:ı..-ı cephenin gaı·p isı.ikam( 
tinde çok şiddetli olmuştur. Ceı 
henin garp istikametind0 ki nıu· 
harebeler esnasında her iki tn· 
raf n[ır zayiata uğramıştır. 

c. Halk Partisi genel haıkanlık Donefz havzasındak! 
divanı namzetleri ilan ediyor cember darallyor 

Ankara,, 17 (a..a.) - ~k Ye Mardin mebusluğuna eHki ı J 
olan Ağn nwıbm!Juğuna emekli Burdur mebu.-ru Halid Onaran _ 
korgeneral KND&I J>obran, BI- GerW ~ Divaıınıca Cenupta mu-tte 
ittik mebuslu~ Kilıil Bö- Pa.rti mıımcdi olarak BeÇildf- -
}ük e&çhıi Mftnduh Şenet: E- lerdlı'. fikler düşmanı 
8endaı, Denbli mOOıosluğuna İz- Sayın ikioci müntehiplere mı. 
mir Bırffdiye Rftsl Dr. ~ dbir ve ili.o ederim. takip ediyorlar 
Uz, Muma mebusluğmm fJD)llf(- C. H. P. Gen.el Başkan Vekili • ->o•-

!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!~!!!!!!!!l!!!l!l!!!!!!!l!!!lm~!!!lll~~lll!'l"ll~ Sovyet ler, Odesa sınai 
ti Korgeneral Ali Raa Artwı1ml Başvekil Dr. Refik Se.ydam 1 

General Gamelin'e getifnce, Führer, Fransaya bir t.ram- müesseseleri ateşlediler 

~~' yakışmıyaca.k çırkin 1 
~;a.set tezahüründen ibaret 

onun ka.baha.ti. kendisine kaldı- pete çalarak gireceğini ve Fran-
ramıyacağı karlar ağır bir işin sayı kolaylıkla yere sereceğini Berlin, 17 (a.a.) - D. N. B. : 
ytikletikniş ol.mnsından ibaret- harp başlrunada.o çok evvel Alman umumi karargahının 
tir. General Gamelin kraliyetçi temin ederken elbette bir şeyler tebliği, Odesanın işgali bıldıril- 1 
ve faşist b&u Fraıuuz general- biliyordu. Fransa .bir gUn kan- "inekte ve Odesa limanları önün;
lerlni.n hililfına olarak Cürnhu- di hezimetinin samimi ve hakiki de, Alman hava kuvvetlerinin, 
riyete ve Fransıs vatanına sıv tarihini yazmak isterse davaya asker yüklü 14 dü.~an gemisine 
dı.k bir asker idi. Yugoslavya yeni ~tan başlayacak ve bu- isabetler kaydettiği. ilave olun
Kralı İkinci Alexandr Marsilya- gtin gizlenen hakikatleri orta- makta.dır. 
da katledildiği uma.n, genersl ya dökecektir. Bu, bir iki ki- Azov denizi ile Donctz arasın
Goorgee ağır mırette yaralan- şinin hatası ve kusuru olmıya- da, Alman, İtalyan, Macar vo 
mamış olaa idi General Game- caktır. Slovak kıt'aları, bozguna uf;rra
lin'i başkumandanlığa getir - Bugün Fransa. içinden bir yan düşmamn takibine atılmış-
mek kimsenin aklından geçmez- cenam çılıinış ola.n bedbaht lardır. 
eli. General Gamelin. küçük bir aile yuvasına. bemer. Böy- Kt.Skaıc1 yarrrıaJJ<i çalı.şıyorlar 
:Maginot hattını yani asıl Magi- le bir dakikamın fecaat ve ıma.- Bertin, 17 (a.a.) - BrianRknı 
not battırun Sedan'da nihayet tem.ine en yaıkı§8.cak hareket şarkındaki cepte çember içme 
bulan noktas.ından Belçika hu- hakiki bir teessür ic;lrıde vakur alııunllJ olan bolşcviklerin imha· 
dutlan boyunca denize kadar bir ciddiyet muhafaza ederek sına, 16 Bfrinciteşrinde de de. 
imtida.t eden kUKllJ1ll Wi dere- iflas et.mi§, ve dejenere Olmuı vamedilmiştlr. Sovyet kuvvetle· 1 

cede tıakviye etmemiş olmaktan bir idare şeklini silip silpUre • rlnin bakiyeleri kendilerini nev
cidden suçludur. Fa.kat General rek hakiki ve teiniz bir hürriyet midane müdafaa etmekte ve a
Gamelin'in tanzim ettiği muhtı- üzerine müeesee bir mılıt hlld- ğır telefat vererek hep nıuv:ı.f
rayı Heyeti Vekileye paris.k ve miyet rejbni kurmak olabilir. kiyetsizlikle, şarka doğru Aı
fmuharref bir şekilde bildiren Her ne şekilde olursa olsun, bir man kıskacını yarmağa çal~ -
Hariciye Nazın Bonnet ile bu diktntörli\ğihı Fransayı daha maktadırlar. 
tahrifi bildiği halde susan Baş- büyük felaketlere sürükleye • Rumetı tebliği 
vekil Dala.dier, General Gemelin bilme ·inden korkarız. Bükrcs. 17 (a.a.) .:.... Resmen 
clea p daha 8UÇluııhlr. Huseyba O&bW :!'ALÇIN (sonu aayfa 3 aütun 7 de) 

Harekatın 
h ü ı asası 
Şark cephesinde di.in de 

şicldeüi ço:arpısmalar olmn§b.ır. 
?tluh'U:'lif tclgraflanlaıı ve~ 
mi tebllğ1erd$. ama§ıldığnıe. 
göre, Almanla.r Kalinin'den i
tttJare.n Mosko,'1Vlln cloğusu
na <loğnı büyük hanılc.wr yn.
pı;)orlar. llcrlcyen hu kolun 
MOIBlrovayı ciddi bir fohdit al
tında bulundurduğu anla.~ıh
yor. A1ma.nla.nn, '.ftlos'kom 
doğusuna sarkarak Sov~'t: tle
ri ~oernber içine almak istedik
leri tahmin cdilmektıedJr. 

!rim~o'nmı Moskova 
müdafaasında mul<avcmet 
g(istemıe e ~) rohlike
li htr hıı.nlkct olarak tcliikki 
olunmakta., şimdiki duı u
mun Kiyefte Budi)cnni ordu
laı"liun ka:rşılaştıi:'l <lunımun 
ayni ol:hığuncla ısrar cdil
ıoo1de'1i r. Bu i tillftJ'"m Timo-
qi"Jrnomı n k.-ıt'i bir kanır vcr
mP zamanı gelmiştir. l\loslw
va.nın Almanta.ra terki, şii p
hesizki 8()l-yetlf'r i!;in biiyü'k 
hir ka~,p (})aoaktır. Fakat 
S°')·cUerin bu fedakfırlığı 
şimdiden "'öze alnıala.n lizmı 
~oi~ anlaşılıyor. 

En cloğnı hareketin Sov
~ et kıtaht.nm 800 - 400 ki
m tre cloı,ruys ~krnffi w om 
da ~eni bir müdafaa hattı te
sis e1mek oldUı:,"unda ittif 
edilmektedir. 

Yt>.dt'k Subay O!mlunun bu 
devre nmznnJan dün lllıru'8Slnile 
diplomahınru a.Jdılar. Anlm.n"° 
dn yapılan merasime ait taf si-

lftt üı;iincü sa;\'immzdudır 

' ........ ..;! . .. .. ... .t ""(- .,.• ,. ' .. ,.. .. 

15 ıık~rinde 43 Alınan t:ıy
(Sonu sayfa 3 a!ll..ın 3 de) 

H.A.RB_l_N_D_O_G_U_R_D_U_G_U_M_E_S __ EL_E_L_E_A 

Hava hikimiyeti 
Moskovaya tevcih edilen hava akmlarınm tam 
te'sır gösterememesi tard ve müdafaa cihazmm 

muntazam bir plan dahilinde işlemesinden 'ir 

( ı--AZAN: ""'\ 

EmelıU General Kemal Koçer J 
Hava üstünlüğü iddiasını, 

sırası düştükçe, her iki 
taraf da ileri sürmekle gfıya 
tam bir h3.kim.iyet elde ettiği 
kanaatini vermek istemektodir. 

Semalarda kahir bir tef.av -
vuk, hasma havalan hnrn.m et
mek miinasıru tazanımun eder. 
Bu iddiayı h8.diselerin cereyanı 
tekzip etmektedir. 

aJ Muharebenin mihrak nok
talrrunda havn filolan dalgalar 
halinde çarpışmakta ve zayia
ta uğramaktadırlar. 

b) Geri harekatı sistematik 
bir surette ta ·iz edilmektedir, ı 

c) Şehirler, da:rüssınaalı:ı.r, 

müstahkem mevıkiler konvoy
lar, uçak meyl.ianla.rı ve ilh, d<>
vülm.cktcdirler. 

Zayıf, fakat cür'etli tir !ıa
va filosu, semanın namiltennhi
liklcrinde daima bir oyna.mıı sa
hası bulabilir. Hele ge('dcr, 
havalarda işlek yollar aç;ar. T!ly. 
yarcye karşı her değerli hede-"'in 
yemen, battU hdVMan koııın • 
ması, defi ve tard tcrtiıJlerı .nil
kenunel de olsa kolay s:ıyılnu .. 
yan bir Şiir. 

H"r m vki, ch~1yeune gö· 
re, ük.._if ve pasif te-W.ı-1 ri ihti
va eder. &-ikının "lCr tcwco 

onıı savfa 2 ~· ın 1? '°e) 
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Tenkitlerimiz 

Ş ehir . Ti~tro~:; 
temsillerıne ait ~ 

1 P:oru bitmem~. bir çok hissetmese idik hiç bir ~ ıobizi du-1 

pavyonlnn MlA i~ edı1ınck üzere ~ezdi. k l • f • k 
Jken, m:ıyıstıı. açıldı. nernaı büyük ve Onuncu Bab Te'diye için Maliye t e f l Q ul olun 
.-anuUılınaz blr tesir husule g\.lUrdl. Uon Blwn'un istlliwndan sonrn Vekaletinden henüz 
&nkf Frıınıns demokrasisi h'!!r ıey- geçen on ny içlnd dört. kablne gel- • den :fernpf. edip cl1n1 çekmeden ev- dl, gitU. Bunlardan ikisine manevra bir emir gelmedi 
eı dünyılY kcndl debdsı ve bilyllk üstadı Cıırnlllc Choutcmps riy~t et-
ili tuıll:lnn<b ~ ve sillnmez mlşil. Blum'e o halef oldu. Vücudc Bu sene Şeker ve Cümhu-

Mc bir lr anetmek Utcmlşti. getird iı kab1nenfn en göze tarpan riyct Bayramlarının birbiri 
ine nehri boyunca dar bir k:Ot'ldor '\"Utı Maliye • gfatile Georgc arkB.Sllldan gelmesi dolayısi-

& sergi binalıuı o kadar mııh!ranc Boıınet'ııbı tcki'ar bülrllmete gelmesi le memur maaşlannm Şeker 

Ekserisi çürük olan Y enişe irdeki evler esaslı 
bir t?.ramadan geçir· ecek 

rıızetelerde merakla taldP~ 
yorum. Birine ba.karSnll: ~ 

~=nrnu~~n~ 
katledildi. Birine gore: '' ~ 
lık Buda.lası,, m Molyer . .,,.
daha. iyi oynaynma7.d.ı. sır~ 
knsı !'1ll kanaatte: Molyer _.._ 
nin ne hale gjrdiğini g0rse;. 
1ardı. Birlerine gore ·-i-lf 

1rleştirilmlstt ve mahdut yer o ka- idi. Blum. &,vdd.lettc bulunduğu bayramından evvel verilece-
~ selim bir U!Tke ore Jrullamlrruş- SJr.ıd bu. tehlikeli muarız.dan kur-! ğini yazmıştık. 
tı ld modffll dQnyarun geniş, tulınnk. !;hı onu Blr Amerıka j Fakat vilayete bu husua-

Dahiliye Vekiletinln d:weti 
üzerine An.karaya gitmjş bulu
nan Belediye Reis Mwı.vbıi Ri
fat Yenal dün 68.baıh §Chıi:m:im 

vn.yl.ıı.rındaki Vakıf hisselerinin sasen çöktüğünden biraz evvel ev 
satın alınması hususunda. Vo.- de oturnnlar bazı çıtırdılar duy
kıflar Umum Müdürlllc:.c'rtı ile d muş ve derhal po · · vaziyetten 

mükemmel, diğerlerine !'.,.. 
nki hudutsuz rengAren~ Abtdclenn- devletlerine efir diye göndermişti. ta Maliye Vekiiletinden hiç teımaslar yapmıştır. haberdar etmiştir. Bunun üm-

Öğrcndiğimizc göre bu hu- rine belediye mülıenclisi ve po
susta bir mukavele hazırlan uş lis derhal binaya giderek ha1-
tır. ~Q~ b'n W'alık va), f · .,- kı <l ar ya ~ rmıştır. 

bcrbaL. ~ den m kkep bır dfuıya nneder gi- Fakat simdi Bonnct ne knnsı Fransa- bir emir gelmemiştir. 
bjYdJ ece bir mır d:.'IlizI her tarafı .. ~~" n d t ec1 l d ya m ....... ucr.ıne .. v c yor nr 1• Dif';'er taraftan ge«cn sene 

dönmüştür. 

dal lnrile kop!; dı ve mi).Yonlarca n- Kafalarında ınuau.am planl r dola - Cümhuriyct b yranu"'dan ev 
ynretçi celb tti. Fransız viltıYeJleri şıyordu. vel Ziraat Bankası memurla-

B. Rıfat Yenal, Vali ve Bele
diye Reısı D htor Lut.fi Kır
d ı. a Ankara temaslJrı la kın
da izahat vermiştir. Ö•;rc11dıği
mi-.c naznran Dalıiliye V cimleti, 
Bclechyenin yaptığı tekliflt!ri ?U'..

zan itibara alırak yapı ve yol
lar kanun on bu-ın i r "
desinde tacııllit yapm<ıyı kabul 
ctnııştır. Bu t cLi..ı.t, ın..ar v-•u
lan dolayısi}le hakkı tı:ı.sarru
fun t:ıkyidıni ortadan J dır -
ma.k gayesini fatihdn.f edecek -
tir. Bu suretle belcdive ile 
halk arasında çıkan devamlı ih
tılafların onu uluınblıooe.;~tır. 

sesi 200 t'ıı lımy 15 een 'ele D er t:ı.raft.:.n Yenişehirde 
ve 15 müsavi taksitte f Lulun~n binalardan b:r çoğunun 

Dede efendi konse tc
b:ıhseden yı>.?.ılardn. da a;'Jll J;J 
zatlar gi>ze çarpıyor. öyı~ığf;ıı 
dıniornck fırsabnı b a 1' • 

bu konserın bir hürık3Jlll ) ·tl' 
sa bir faci mı olduğunu .kC5 

tcin hususi bir snha ayrılmt§b. Bura- Blum, Cha ps kablncsınde b· - ra aylıklarını avans suretile 
d. muhtelif hnvallnin mahc;ulleri vekil mua";nı oldu. Dal ıc:r Harbıye vermişti. eıh.rak ödenme'~ şartiyle r çürük olduğu talunin olunmak-
:r.c k Vt' ~ırur lle teşhir cdilmiıı bulu- Nezaretine, Yvon Delbos Haricıyeye 
nuyordu &neb bir ziyaretçi icin geldi. Oyun kfiğıtlanru k-arışt.ırıp Bu yıl da 29 Birincitcşrin-

caktır. 1Jk taJ sit 13.3 li- tadır. 

Fransız pavyonları nrıısında P.enn - tekrar kA.tıt "ermekten ibnret cskl den evvel gcç"n sen~ld gibı 
ra olr..rak 1 Ağustos 1912 tarı- B.ı itibarla Belediye mühen ~~o~. k ··1 me· . heı· fct' 

:rnek Frnnsıının külüirü ve kuvveti oyun yine t:ıl.bık edilmişti. ~laıışl~rınuhavnt ns 1şek1ı~dl e vke-
'· nie verilecektir . disleri tarafından bu mıntnka - '-'"'rçı zev • o ç n ıJll 

de gore değişir. Amnıa bU~tıl 
bir haddi -w-ardır. Bir şey ~·efil 
zamanda, hem en güzel, ,. 
en çirkin ol mn.z. Hüld~t· 
rasmdn bu kadar derin ı· 
lar göriıldıi mu, bwrn ya kati~ 
atlcrdcki samimiyetsizliğe, ~ 
bilgileı\it!ki noksana vcrcxı 

hııkkınd:ı muhl<' m bir manzara teş- Chautemps knbinesinJn teşkil ettığı l rı ~esı m eme goru mc -
kil etınek lAwn gdirdi. fasıla esnasında, Fransız demokrasısı L tedır. 

Fakat, bcyhnt., siyaset, bu mama- o malüm ki ~reneğln tekrar im- •---·------,,....

Zehjrli ilaç içip 
hastahanede ö dü 

nnuı muvaffaJdyeti lle btr sü\tQ:ııet "141U. YenJ hiç bir ısl hat d~nUl
-.e isti.kral' d~ ne isal edıl .. medL milyordu. Harici siyaset sahasında hlç 
Jfaznunda, b r ka b::uıger Madelame bır yeni karar ittihaz <!diL"Tliyordu. 
k1lt:9esi civ nndn meşhur LDure 1o-ı D.ktııtörler huırlıklarına hummalı 
k ntamıın bir ı:alcmunda toplandılar. bir :faaliyetle devam ediyorlar, oır Kalyoncukulluğunda Eczacı PO-

ı birinci davetlileri lyao nıı..-cüsi- sene sonra meydana çıkacak fed te· kağındn oturan Katina admda 
~ komtsYOnunun tek goı:luı.d..ı ~üslen kin kuvvet topluyorl:.ırdı. bir kadın. e"'Velki gün mide il5..

m'li Joseph Caillaux idi. Bir kaç gun Fakat Camillc Chautempa kllt\lk en- Cl i~ece:::.; yerde zehirli bir ile~ 
1 

smıre ~yenin yeni bir kncıruıın trlkalarııuı, adı parlftmcnto kombi- içm"ş, sancılanarak kaldırıldı:h 
Jııdı. Fransız pnra ı yeniden tehli· nezonlanna ve kısa ömürlü tedbirle- Beyof!lu hastahanesinde de öl -

ked • Sanki bir tcsaduf ~rı gıbl, rinc devam ed yordu. müştür. 
Pclst ne Bnndouln şanj kontrol ko- Chaulemps devresi Fransa için en Vak'anın müddeiumumilikçe 
~lteslnden iM!faJarını verdiler. Fra"- aşağı bir dt!reke idi. Fakat ba,)ıta tahlcikatına b~5lanmıştır. nati-

bankasının reskout fıyatı yü-ıdc yerler i~n böyle defildL EylCilde, nanır ,..esedini muayene eden a.cl
ont!an altıya çıktı. Kııbincye nihrıt Mussolini Bcrlinl ziyaret etU. ttalya liye doktoru morgn. kaldırılıruu:ana 
bOoımun bqlamak üzere olduiu a.5i- ~5 terish bir sur tte komlntcrin •- lüzum görmütür. 
klr i:dl. leytıtan misakma nüh:ık eyledı. Hit- N . · n.ıtt" k, 

Blı.ıro parl!ımentodan kararn!lnıe- kr Uknynanın zcnr.in toprakları ve 
6 ıçın ,. "1 n yapaca 

lcr ısd11r etmek salihlycti istemek mebzul kaynaldnrı hakkında alenen B!r müddet evvel lrn~sınd~n 
sureti1e bu vliluanın önune gecrn~e ilk rzuyu g~rdi. Fransız Sat ce- ayrıl~ Mehmet aclınd~ bır 3of or 
teeebbibs etti. Sel flttinm bu yoldaki nahının alkıştan kulakları pctlat c.- k ~vv~lkı akşam muhtehf yerle~e 
taıep?cnne karşı o dnima mulıalı?fet bir tasvip u ultusu haline çıktı. ıçm.ış ve sonra ~y~a Hu.· 
ptermişt!r. Bir def , bu meseleye Ayni ayda bir infıl!ık Şa .,el ." d- seyın adında birısinııı evıne. JP· 
dair cereyan eden bir munak3Sia es- Yarında Fransız nmcle 1-.""Ullananlar derek, evde yalnız bulunan bınsı 
nasınd ~ federasyonunun merkezini hasara evli ve birisi de nişanlı kızlan-

- Mutlak salAhlyct. oohıfctmckte" uğrattı. NiluıYct ek.om ın:st. kon.plo- na kendisile knnsını banştırma
~ lıir kralın idarei nltında bulun- su•, chnlk ccphcslrıin clnayetb işte sını rica etmiştir. 
lıMYl tere.ıh ederim! m~ıı çıkmtşlı. S!ığ cenah bunu Bu aralık sarhoşluğun tesiri-

Dly hnykırmıştı. snbırsızhkl bekllyordu Urnımnyctle le kızlara s:ı.rkınblı"a başlayan 
Hükftmct koolisyonunu il eden halk cephesıne ve bllho ı..-omumst Mehmet, kızların bahçe tarafın-

175 mcbustıın 346 m karnrnıııucler lere karşı atb tta şiddetı bir hnrp daki pencereden karakola koşup 
ı..cıdar etmMı: ahlyeti lehinde rey açıldı. Nazı gaı:etelcıi husus1 bir haber vermeleri iizerine yaka -

eni er. uhalef t. ar.cak 347 rey memnuniyetle bu mücadeleye miıw- lanmış YC ndliveye verilmiştir. 
toJ)lıynbndJ. Ezici darbe lıynn medi- 'herelte bulundul r. ~hne Sol braf * tstnnbul Cümriiklt'ri Başmüdı"\-
.uxlen ccckti. kuvvetlerine k l'fl nı i hücun rı ru Methi Ad:ıknn ile Gümrük Mu-

Cnlll ux bu dakikayı beklcnılşıt. tertip edilmiş gıbl ır.öruııfiyordu. ı hafozn &~üdurü, teftişlerde bulun-
HarlsicAb, mü hakltlm 'e kin- (Ar~ var) mnk uıcre Trakyaya gitmişlerdir. 

Diğer taraftan Dnhiliye V ~ 
k!lleti istimlak kanunıımm do
kuzuncu maddesinin tadili iç.n 
hazırladı rı bir kanun projezi
ni meclise sevketmiştir. Proje 
Meclis Dahiliye Encltmeni tar.v 1 
fından tetkılt olunmakta.dır. Bu 1 
tadil:i.tla kısmi istimlaklcroe 
mevcut formalite güçlükleri ta-ı 
~n kaldırılmaktadır. 

AI!ı · ıi iıılıidam e' lt"r yı rtlnlarok 
Yenişeh:irde Dercalt.ı cadde

sinde Vchap adında birisine ait 
bultman bir binruun çöktüğünü 
ve bunun yanındaki dı -er bına-
1 rch da hasır yaptlğını yn.z
mısttk. T 1 Jive Fen Heyeti 
? !Udürlü.:,tiü inhidam hadisesi 
lıı.nkında tahkikat yapmakta
dır. Bu :ırlıntakadaki binalar -
dan mes'ul olan Beyoğlu n h 
Müdürlüğü Mühendi~1ertnu n 
Sa.im bu hususta. Belediye Fct.ı 
müdürlüğüne bir rapor vere -
ccktir . 

Tahkikat belediyenin, bu bi
n:ı.yı dnhn evvel maili inhidam 
görerek alrumdarlara teblif?at 
yaptığını göstermektedir. E -· Belediye Reis u:ı.vini Rifat 

Yenal Ankaro.da Üsküdar, ı:a-ı 
dıköy ve Havalisi Halk Tr:a.m-

1 

Alaşehirde yangın 

Alaşehir (Husus! Muhnbirlmiz-

Odun fiat arını den} - 13 Ukteşrin akşamı saat 19 
da Alaşehlrin maruf zenginlerlnacn •• ı it ı Bay he1vııeı Al ye alt dukkllndan -yu {Se en er teş çıkarak bu dükk~n ıamaınne yan~ 

--o-- mı~tır. 

D k t • J Şehrin tam merkezinde ve çnrr.ıı 
o uz acır e içinde bulunan bu bı.iyük mafaza ku-

b İ r m e m Ur nı odun ve susnm yntı Oe dolu oıdu
ğundan nteş çıkar c;ıkmnz dernal 

a d 1 i ye d e rr.nğazııyı. ~ ve ynngın clvardilıd 
gaz deposuna sirayet etmek tclılikesı

Fiyat Mürakabe komisyonu ni gösterme!e başlamıştır. 
nihayet odun işi Ü7.erindekı Uı.h Bereket versin ki clddt geyreUP1 I 
kikatını bitirerek suçlu gördüğü neticesinde ateşin EirayeUne mAni o
dokuz odun taciri ile belooıye lunmuş ve bu suretle büyük bir tcb
mürakiplerinden Süreyyayı, lü- likenin önü alınabilmiştir. Yangın bı: 
zumsuz yere odun fiyatlarının kaç dükkAn ötedeki gaz deposu dllk
yüksclmesine ve halkın aldatıl- klnına sirayet etmiş o~ydı çarşının 
masuıa sebebiyet vermek suçun- büyük bir tehlikeye maTUz kalaCJU'ı 

~odam bir 5tlne ev" el Ayan me"
&1ııiıı halkın an.usu karsısında bc.
)'\m ~ mecbur kalmı. oldu!u· 

Harb·n doğurduğu meseleler 
dan adliyeye vermiştir. j 

Müddeiumumilik tahkikntı muhakkaktı. . Yangın neticesinde Bay helvacı A-
Milli konınma kanununa göre linin zaran (10.000} lira kadar trın
yürütmektedir. 8 odun taciri ile mln edilmektedir u unutmn13"0rdu. Artık hilkUmctw 

eo yilluıck maknmma hiç bir zruna:ı 
pka~ı 'biliyordu. Fakat bu
hilk6metin ba;pruı çıkıımlT-tcaw d:ı 

1ç olmazsa bır hukümetin ccllüdı 
c:ılmak istiyordu. ~xüne yerl~ -
tml~ tek öxlfi!ilf, ın · ı ,.e 
klistahane tnvırl:ın Ue ba..w kile itı:rr
fl blrblrı nrdmcn tııhlrlrler yuğdır

m n b«ışlnd:ı. Hülrum te itinuıd re
yhu vcremlyece{;l.nı ııoyledı. Huku -
mct bwıa ll.J df:iildI. Fnasanm 
hııkikii efendisi 'kim oldutunu bil
miyordu: Xabme ml yo cht.\!;; 
kütleleri nezareti> :mı" Hattlı bu hu-

ömetin parlAmanWI" proıaınuna ve 
vnltkrlne sadık kalmayı isl.eyip istP.
modlğlnc bile emin dcğlldı. 

Bunları dinlıy n l.n\•al uı.un su
lt!ltwıu kırmak ıçin z.aınaınn ol"Wı 
olduğuna h!ıkmettı 11e Cııillaux un 
hücumlarına ı.,.'\tirük eyledi. Blum 
kahm ı fiyan mecellsind 72 reye 
kurşı 188 rey fl.c malll(ıp oldu. 

Bu mutl 1uı kabinenin l.stifn feme
l'bıi k-np etmezdi. Fransız. leşkılfıtı 

es ne ~re, Mcbusan eclisinde 
fı.ç kere mudoıfaa ednmşi olan Ayan 
ıncclfsi alc;yhind ki bir lfıylha b•ı 

raümımeatl;ırQ r men kanun halımı 
aıinniit • Blum Mebusan 'MedLlne 
döncrct ayanı boyun egmcğe id>;ır 

ebllirdi. M u nda Ma kat"l b:.· 
ekseriyete malıkti. Blum bu hattı 
hareketi takip etmiş olsa idi .rao 
meclı nin Fransız siyrısoUndekı faik 
nuftız ve tesiri, reyl!ım .Ustcmınt

kal'Şl bir cnecl olnrnk illd edilen 
bllv fntihnp olun bu beyc
h kilm ve ehemmiyeti kat'I sıı

rettc pıırcnlonıp gitmiş olacaktı. 
Blum ittihnz cdebllecdi knnır. 

Concorde meydaıurufald arbedel den 
ronra Daladlcr'nln karşılaştı!• kıırP.r 
:kadar m hlın fdl. 

Ayan meclisinin lddetli mu-
kavemcl.i ayni isyan cereyanının 

ba&b bir tczııbUrll domekU. Fakat 
U n Blum, F.douard Dal!ıdier'nin 

ınlmlini tnldp etti. ıstttnsını ~ rdl. 
Blmn'un istifası hakkınd:ı verilen 

izahat p:ırtısinin üzerinden bir müd-
et o b · bUkOmet mes'ııli)'cti 

gtıUeslni atmak arzusunu ileri 6ilriı
yordu. Blumun beyanatına göre, bir 
mfiddet radikollcr ikinci derecede 
bir yı:ırdımcı hlJ;metini ifa etmek ıs
tiyordu. B\I ctı ıeçirccckleri istirahat 

evrcsindea istifade ederek ve kav
eüc:oerck tekrar h kQmetc avdet ba

tini bnırl:tmak içindi. Fakat. iki 
ll'llW , Blum 5U s6zlerl söyle -

ek1 hakikati lt!rııf etmiş oldu: 
- B :c galebe çııl:ın kuvvet mnU 

~onı...._...u d iildı. HatU lıyan rr.edisi
h:ıLl ~i bile de leli. A ele 

b fikir \e ub 

H _va s~P'a bu~erde milddeiumu ···-~·•e••·i·········· .. mılıge celbcdilerek sorguy çe-hakimiyeti kilecek ve suçlu görlilürlcrse Utüncü yılına basan ve dUnyanın 
leme harckU.tmın mes'ut netic~ mahkemeye sevkedileceklerdir. altılll üstüne getirmekte olan harp (Bat tMafı 1 inci sayfada) 

cU hedeceğini önceden kestir
mek güçtür; vukuu ise, d"'kika.
lara inhisar eder. O sebeple, u
fak hava kuvvetlerinin de ha· 
sım hinterlandında.. tehclidıni 
ika ettiğine ~idiz. Almanya, 
harbin ilk sühalannda, gerçek
ten yı UsttiıılUğılııc sahipti . 
Buna rağmen, mgiliz iılolan, 
hatta Berline kadnr uzanıyor, 
bir gecede bir çok bölgelerde 
hedefler alıyorlardı. Londra. 
gün boyuna, ir.r çok tnarruz 
dalgalarının darbelerine manız 
bulunuyordu. Bu, bir teilavvu
ku ifa edebilirdi. Londralıl:ır 
bu ölüm dirim gtinl rinde her 
tehlik yi göze aldılar •e ada
nın büyük ha va birliklerini ora
da teksif ettiler ve bir gunde 
189 tayyare düştiriince, payı
taht havalarında gündüz uçuş
larına sed çektiler. Bu hfıkimi -
yet, m ~"Zildir, belki adedi te
favvuku elde edemeyendir. 

Girid semalarında Alıruuılaı·, 
itiraf etmelidir, ka.t1 bir hava 
h8Jtim.iyetini temin etmeh aye
smde, kıt lar taşıyan ve yere 
inen nakliye tayyarelerini koru
dular. Gökıten yağdınlan bom· 
ba ve mermi yağmurunun ya
rattığı ateş çemberi arkasında 
paraşütçU birlikler de indirildi 
' ada f edildi. 

Fbnder dönUşUnü temin e
don, ricst ıztıraplannı dindi
roo de, bava kuvvetleri olmuş
tu. 

Polonya ordula.nnm mı kave
met ruhunu kıran, Varşo·rn 
boın'bardınıanları idi. R..ılanda 
cephesinin sökülmesi, Rot:erdam 
yaııgınını takip ediyordu. 

Fransadaltl yazma hareket -
}erinin inkişafında hava ordula
nnın ve zırhlı kuvvetlerin mü -
essir olduğu erllk bir hıık;kat -
tir. 

Bütiln bu hareketler, ni~betle 
mevziidirler, :üıknt önüne ge
çllemeyen bir hc:wa hakimiyeti 
ile muvaffakıyet vadetmişler -
dir. 
Tefa~ tayyarenin karak

teristiğ!nde, sistem farlanda, 
milrettcl>a.t.ının yetişkinfü;inde. 
sevk ve idarede, mruıcvra ve ha
rekat kabiliyetinde, taktik ve 
st...ratajik sahadaki tertibatta 
da armıır. 
Şark <.'ephesı har(>katınd'l her 

oncmli y::ı.muı., iruta \ c ç moer-

ye erdirilmesind tayyarenin Belediye· mürakibi Süre!·ya- bizi daha kuvvetli, dahn terUpli ve ı 
büyük büyük hissesi göze çarp dan başka. adliyeye verilen 8 o- tedbirli olma!a ı:orlamııktadır. En 
ma.h.1:adır. dun taciri şunlnrdır: çet'n vaziyeUcr karşısında bile, bu-

Girid çekilişini çok p:Uıalıya Niyazi Y elkencioğlu, Raif E- gu:ıc kadar oldutu gibi, sağlam '"e 
:maledenler, E.ge ıkıyıla:rından ve rin, Nafiz Güneş, Hüseyin Bay- ı snrsılmnz durabllm ~e de\'Dm crlc
adalanndan lnvalanan filolnr - rak, Rumeli odunculanndruı Hay bilmek icin, dah:ı. kuvveW, olın:ık 
dL İngiliz luı.:\-a. ve deniz filolan dar Dağyolalnn, Kancnl şirketi hazırlığındayız. Siz bu hn?Jrlıkıan, 
yet.esi üslere malik değillerdi. şeriklerinden Fikri Kanenl, Mus fitre ve zeklltınızla, hava ~rumuna 

Eğer, Akdeniz yoliyle Orta tafa Tuncel, Nihat Güven, Eterul yardım ederek kohıyl:ıştırabllınııni~ 
şarka yollnnan Konvoy'lara Bilroğlu. ı HIH••••••~ 
hava filoları refu.ka.t etmesey-, 
diler. Sicilya Bo!!azında m -
ruz kalının tehlikeyi azalbna.k Ot 
veya ntlatmnk mümkün olamaz r- ha n 
dı. 1 !doskow,ya tevcih cd.Uen ha- · 
"!-1.akınlan~ın, .8?vyet ~bliğı: Karı Kocayı kıtır kıtır kesip ciğerle-
rırun yaytıgı gibi, trun bir tesır • • • • 
gösterememesi, aktif defi ve rım köpeklere atmakla telıdıt etmıı.şt 
tard cihazının tam vaktinde •------
ve plan dahilinde işleme<:ıinden- "1 ~ · 
dir. M kovanın henüz tatııiye Mahkemede nsan tavuk mıdır bay hakım, kolay 
edilmediğine göre, Sovyet ha- kolay boğazlan r mı?,, dedi 
va k~vvetleri bu. ~~tnhk~ _ tnsan tavuk mudur, bny hl- ııöverlm, öldüriiriim de yine kimse 
mevki ~emalarında: Jyı bır tevkif 1 kim, kolay kolay bo ıazlanır mı:' b;ına bir sual sormaz. Otelden c~-
perdesi kurmak meharct vece- _ Ynni ~mu boğulanır d... kıyor musunuz, çıkmıyor m~ 
~ .&öshtemıb. cktedirler. mek istiyorsun? ' limdl? .. demiş. 
....J...- li{_tırlıar ın UıOcrnl crdepbele- - Eh tabii ... Şey yani biç bir Tabll Salt ve Melek Humılizun 
nuı ıw. y-0ruz. t'a a a bır §ekilde boğazlaruıını:ız. bu tm1i karşısında isi, altbn 81· 
tarafın. tam bir hakuniyet ka- Ne yalan, ne yalım y rnbbim. mışlnr ve her sözüne ev dı;>~ 
1.alldığı da vaki idi.. Bununla Sözde bende kocam.arı bir saldmna rck tabıı!ı sokaga attıktan swıra 
beraber, blzim tarafın kclıra - bulmuı;hır, bu Melek olncak kadın- polise koşrnuşbrdır. 
man bir t çağının Fifüıtinde iki ı la kocasını bununla bo ail:ıyn<'llk- Şimdi yakıılıman Hürmüz. ganp 
günde, bizi çok taciz eden veba- ınışını. HiiU kuçük cllllın1 yutuca- ıarıp vaz.iyetler alarak mahkemede 
taryalarınuza. ateşl r davet e-
d 

·· b l ,,..,, L·t - d ğım vnllnhi... kcndlsini müd faaya çalı ıyordu. 
en uç a onu ,u.n ıgıru a Ullll- Kendisini bu kilde müdafn ya Nihayt:t hAkı.ru kendisuu swıt..ıra 

tamıyonız. Halbuki hnsım kuv- çalısan kadın orta yaşlı, kahve rak şahit Polis memurunu çağırdı. 
vetleri sık ve filolar Dnlin - rengi mantolu idi. Sesini dış:ırıdan Hakkı adındaki bu memur: 
de ufuklarda do'..aşır ve gündii- işitenler içmde bil- erkek konu- - Efendim, dedi, ben Sirkecide =: ve harekatı giiçleş- şuyor :mnnederl.C'rcli. işaret memuruyum. Hemen her gıln 
Muhnsımlar, bütün imal ve Okunan ttıhkiltat evrakından muhtellişşuur oldııiunu bildi un 

ıırilnşıldığına öre adı Hür- bu kadın yanıma koşar, dindeki 
ikmal • ta v membalanm müz olnn bu kudın, yanındaki çııntasının içinde bulıındutum ya-
harekete geçirmi lerdir. Bir ya 
nş devam ediyor. Gaye, haVllr dm""DO yerinde oturan Saitte it - run kufübeye atar ve ııonnı: 
larda de hikimiyüet elde etmek- rısı Meleli kıtır kıta kesmekle - Şunları otelden nasıl çıkara-
tir. Ba2.ı mütehassıslar, hava- c:ığerlerlni köpeklere atmakla teh- cağını yarabbi! diyerek saaUerce 
barda ancak beş misli bir sayı dit etmıştir. Sebep tc. sahibi bu· anlatır, durur. Nibnyet bundan 
üstünlüğü ile h!kimiyet kazanı- lunduğu otclindan ttkmamnlan lllkbrn ve Saide giderek: 
lacağına kanidirler. Belki, me- bn1ş. Salt Hünnüzüıı otelinde kah - Bu luıdı.nı tahrlk etmeyın. Ak-
nn.bi buna. da imk verecektir. vecllik yapıyor ve konsile beraber lmda tıozuklu.lc vardır. Bir ka1.a 
Ancak, gene tekrar edebiliriz, otelin bir odıısında otul"uyormlJI. yap:ırl dedim. 
bu maksada vüsul için her şey- Gel zaman, git zaman, nedeme Hürmüz burnya kadar ~~mı 
den evvel c~'l'afi vaziye:tin ve Hürmüz Saitten ~arunamış " sallıyarnk ifadeyi tasdik ebn•ı;u 
sevk ve ikmnl keyfiyetinin mU- kendilerini çıkarma a kmıır ver- Nedense bini bire ay kalka-
s:ı.it bir f]Ckle sokubnası zaruri- miş. Ancak, SaiUe Melek de çık- rak: 
dir. Rolün ifasında yerin ve tel\- mronakta ısrar cdlncıJ, Hürmüz - Ben! Tahtalı şuunnn amma, 
tib"tın da tesiri büyüktür ve eline bir ekmek bıçn,!ı geclrmiş ve bay hakim, aklım tamdır (1) Eğer 
Almanya, filiyata gegmezden bir gun kan kocanın kiı:rşı:nna tl- böyle olmasaydı, şimdiye kadar bu 
evvel, A vnıpn kıyılarını elde krırtık: kan kocayı tooooktan kCS<'rdlm. 
etmekle, en el erişli plaruannı - Benim eliınde nah ~ btr Mahkeme karar için başka gı e 
tatb'k için 7.emİn de mı.zu.laınış- lnpor var. SiZf burada dwcrim. kalmıştır. 

tır. 

da bulwıan bııtdn binalar e
saslı bir tarnmada.n geçirilecek 
ve m:ı.ili inhidam olanlar yıkı -
lac:ıktır. 

Nitekim yapılan tetkikler 
:neticesinde ı enişehirde Bele
diye Daimi Encümen i:.zasmdan 
.AJnıca Tevfik'e ait bir bina. maili 
inhıdam görülmüş ve sahibine 
tcbliğat Y"ntlnuştır. 

ir i. ·dam dn.'ha •••• 
Son günld"de y~ < m yat;'lm.lr

lann tesiriyle evvelki glın de 
Trabynda b"r inhidam hadisesi 
olın 1ş, Dümbelek sokağında 
1 ro ndında bir kadına ait hu 
Iuırın 7 numaralı ev birdenbire 
çökmüştür. 

Bina c•·vclce tnlıliyc edilmiş 
bulunduğundan insanca bir za
yiat olmamıştır. 

Gizi mezha a 
meydana çıktı 

"çerde elli kiloda 
eygir eti 

bulundu 
Cemil, Mehmet, Sait ve Rıfkı 

adında dört kişinin Karagüro
rükte Su!tan mahallesinde 17 
numaralı evi kiralıyarak bir 
mczb:ıba haline soktukla.n ve 
et kaçakçılığı yaptık1nn haber 
alınmış ve ev dün anınzın ba
sılmışbr. 

18.zım. ta· 
Burada başlıca yan usV 

raf, zannıma kalırsa, i~flll~ 
luUığıdır. Zıra, tenkit, 
sruı'at ~uhcsine aitse, o S3~~~ç 
ait ciddı bir ihtisasa fhtiber 
gösterir. Tiyatroya giden ,.. 
seyfrci o.rndan, mizacına ve .~..!J 
kine göre lıir takım iııtıh~ 
doner. l3u iııtıbalar birer tc rı 
makalesi halinde yazılıp o~~" 
dol ülsc ancak bugim tcn-1(1'' 
sa.lrnsında gördüğüm.üz ~f 
.meydana çıkabılir. "d,.. 

Bir san' at şubesini t.cnki ~ 
debilımek i~ın :ıevk sahibi.~~
münevver olmak kil.fi cıq;.a.-:-il· 
O şubeye ait sathi <le oıcı.a. ~ı· 
gilere sahip olmak J.3zlln.. t 
yatro mevzuunu yalnız uy;gı 
ro salonundan içeri adı.m a.t 18 
and n itibaren hatırlayan ~ 
di§an çıkar çıkmaz unu 
bir ınüncvver, zevki ne k~~ 
inkişat etmiş olw'Sa olsun. ti) • 
rcı münekkidi ofulmaz ve hü1'~ 
leriııe itimat edilemez. _, 

Edebi tcnkidlerimizde de n.Y"' 
derci gôze çarpıyor. Dost -:; 
yumak vo duşınan ~ernı . 
gibi hususi bir t.ı.kım m:ık "' 
lara filet edilmediği zam n °; 
bu ne'\iden t.enkidlerin çv - U>l 
ihtisas noksanı göze çarı 15.>~ 

Saliıhiyet sn.bibi hakıh! 
meslekten münekkidlcr y~uŞ • 

Arama esnasında garip bir mediği müddetçe tcnkidın,,.~ 
vaziyet meydana çıkmış" ve ka- başıboşluktan kurtulnıllü"" 
çakçı şebekesinin ka.cak olarak bekleyemeyiz. ___,. 
sattığı etlerin beygir eti olduğu 

5
-h -- si 

aruaşılmıştır. a te bono muhakeme 
Sa.hte gayri mübadil bonolnt1 

basıp bunl rı m telıf tarıi. r· 
.de Ziraat Bankasına kırdıran 'e 
piya.say süren Nihat Özkoy~ı:· 
c.'\l ile arkadaşlarının ikinci ağıl° 
cezada görüien muhalterue!.erin° 
dün de del'.8lll olunmuş, mazotıl1 
lar avukatları vasıtatlle miıdS' 
faalnnnı ' ·tpmı~lardır. 

Mutfakta 50 kü~ kilo beygir 
eti bulunmuş, kale boyundaki 
bir mağarada da bir miktar da· 
ha beygir eti ele geçirilmistir. 

Suçlulardan Cemil, Mehmet, 
Sait yakalanmış, Rıfkı kaçmağn 
muvaffak olmuştur. Bımun da 
bugün yakalanacağı muhakl<ak 
sayılmakta.dır. 

Muha • karar veriımc1' 
üzere baş; bir güne bırakılftl'' 
tır. 

1 l r--------""5"' 
,,,---O H L ---... Sada ai 
1 k ü ç ü k =~ a b e r 1 e r ıtır 

* Dü.n vil1yette Vali mwıvıni 
Ahmet Kınığın riynseti altında bir 
toplantı yapılmıştır. Toplantıda Ciım 

huıiyet Bayramı merasim progrumı 
etrn fmda görüşU lmüştür. * Beledl;rc Reis l\1UU\,in n. Ltllfi 
Aksoy dün p1rdekı :>eşil aha ole.

c:ık yerleri t.etldk etmiıtır. 

* Börekri, simltc! ve pnstncılarıı 
yapılan un tevziatında yol:;uzlul.lar 

oldu wı.a dair ihbnrlarıo tabkikatırıa 
de\Jam olunmaktadır. Dl.in ihba.-L'lrı 

yapanlarla, un tevziatını id:ıre eden 
7 kişilik idare heyeti dinlenmiştır 

1dare heyetiuirı hesaplarında 46 lira
lık bir açık görülmüştür. 1''akaı bll
nan kfıtlhln hatası yüzünden c;:ıkı.ı,ğı 
anlaşılmıştır. 

* Bir müddet evvel Rum nyayn 

En iyi iyi Son 
K. K. K. 

BuOdey: 27 24 20 
Ar:>:ı : 40 88 S7 
OzGm : J!'4 170 117 

Fıt?'ft ve zeldl.t ıtnsiyle mük f 
ol:ın muht ran :ıhaliını:::c, ı:nlllf"

t mız.fn en hıı.,ır.ıtf ilıUyıı 1.rrıQt 

karşılıy.m v e-!de etttğI tt>berrtı 

atı kendisfyle Kızılny ~ Çoc:ult 
Esirgen~ Kunrmlan arnnndJi 
payln~n Tih'k mı,,. Kurı.m .. rıa 
h"r veç-hile y:ıt"dımda l ınn1a• 
lan JQzumu ehemmiydle arzoıu 
nur. 

tsta ntY-11 M'ttttiisiô 
F. Oı;-er 

ABONE BEDELi 
giden Petrol O!lsi Umum Mudlirll TOrkty• Ecneltl 

Tniha, şehrimize dönmuş \i'C Ankurt:- aENll!!LIK 1400 Kr+. UOO Krf. 
ya gitmiştir. Bükrı$e bir mılnşma o AYLIK HO a 1410 • 

esosın:ı vanldıiı söylenme ·tcdir, 1 ... '."'.Y_L.IK ___ 4CO __ • __ aoo __ ·_

1 
" 1 AVLIK 150 • SOO » 

Büyüklcrlınhln güzel gô~ler.i ve 
eşsiz idareleri, dfuıyanın knn a1.I:ıd1-
•ı bir devirde bize, sevinçle dolu bny Hl IR 166 GUN 291 AY !C 

ram g(lnleri temin etmektcdır. Faknt 1360 8 13 S7 
bir.im için en bUyük ve h:ıkıld bay-

ram, kendimizi dünden dah:ı kmvet- ~ maz R B. Teşrın 1. Teşrın 
li ~örbcllmektir. Hill<Omct°!l oTd ı 26 fi 
tedbirlerin dışındn bı. de dah kuv- 11-----"' 9 4 

sine emek verebiilriz. T ı k h ' 

Cının ihtiyaçlarını karşıl m k t 

büskrinl bıılandırmak 

zel bayram gunlerinin h 

s:ıtı knçırma.m.ah ve b ~ n .. 
yardım ebncliyiz. 

CUMARTESi 
GUnq 061• lklrıdl 

12.48 6.34 9 • .>6 Eunf 

15 11.59 15.02 v ptf 

it r Va ı imsak 

J..,.GO 1.31 11.1(} E .,, 
I'l.25 18.58 4.36 Vaaatl 
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~~Y_U_RT_T_·A_N_s_s_L~Jt~~----~~---- ~~. 
!llUg"'la-Aydın yo cuıuuw Sovyet te liği apnn e. e "caret Yazm,,A.C.SARAÇOÔLj lll C 81 :n f (p,., 0 ..,._,ç,. 1 .:-. ...:.:ı- \ ge ·ıerı sila -

ı1 (Ba§:tarafı.1. incide) amJen, u111 ve ua a- ~ ı.cuvı• i1WIWJ:f j .-..ı- n-....,.. TT-- • 

eden Zümrelerin üstünde, 1ıv ın1acak a.poey~ 4
.n:;m; .o.u.uoyen 

yaresi düşUrülınüştUr. 28 t.a.yya- diye müebbet kür: ğe mnmıs bir devlet roclilU olc\uğu istifasım, ıtıP. 
b 'bettik hk- ld Vaşington, 17 (a..a.) - Mebu- :kı ıt.ı-.---~- ~lm . • 

re Y · ma: um O U ~in, film.."'tığu hükUnıetıerde de san Meclı'sı" n-=sı· alf ıR•..,y'--·- ,.,,.uı.aı;=un 3.,... ası ır enır 
Çete 1uıro1di:t>ı Va.şlrıdı (Baş tarafı 1 incida) derin bir itimat görmüş:tür. lf- dün _vn-r.,,.tecll; ~~~ ~ · glreı:kaı d:taly: 

Çete harekfw ıdüşman işgali sayı ııa.zırlıksız harbe sürilltlc • ra.tçı askerler., 939 harbinde .ıra.- ~~ !harbe mljdp'tuilesi ıgı"bi, Sovy 
altınClnld bütün bölgeleroe §ıd - · · ="---, _.__.~ °'nnTl'U'alil!l iStifade etJNm ıi ... nn yapbğı .beyanatta mebusan mee- Ru.synCla da bazı cephelerin in 
dctlenmiŞtıir. Almanların za.. ::.1' ve 'Vazifeleztlnı ..u.u.wu. ~ ~t'tiğun ileri sürdükleri ~ lisinin bl\bÜD. vn.purlar.ın sıW.h - hilfili üzerin .Jn.ponymıın bar 

manlarda işgal ettiği K alini.c., !Mareşal Peten, dün gece rnd- Prens 'Konoye, memleket mu- =~~kabul~ ~~ gireceği · de 'tefsir eden cı 
• ~ j "--- · "'-ldor M. N. A-1 ] ~ • ' Orel bolgelerln.de, çeteler, waıi- yoda ~·ır nutuk soy emış .Fıan- kadderatmm bir mn.cern.ya. sü- .,..,,..,fo::ı•:-. çoktur. 

\!1 ı--.. · ..,., Y'~ • den fazla Alman öldürmüşlerd.iı'. u ' rük'~-1 .. .,,; ... m· do:!-• .,_1............. ~~ı.u.. Kimbilir belki :hakikaten ''d sayı inbiz.ama sürükleyaıı1er m ~ :. · . ... ~ 
A. mekte oldUoöıwda.n kamyonlar Cep'hnne ;yüklü '200 aen fa.ila kam hakkında verilmesi kendısme ca~ 'ka.oıaa:tiyle 0 zaman istifa - ooecclrtir? Bunu anc.ık Japon- .ğan ,gün ., emle'l;eti müdafap 

~
l'\ Y~ ~ ~ dere -yatakları ~"ndea geçmek- yon yakmışlar, bir çok .köprll bırakılan lmnırı !bildirmi~. .etım.crt;i. F.altat, im a.t;anm yadan mllte:mrJm malUmat ıgel- Anının ıhulfil ettiğine 'ZBlıip o .. 
~ ., tecllr iber1.ın.va etmişlerveımiımm.mik Mareşalin kararına gore, Da- 'ISI'tiriYle 'P™ Rono~ ka~ dikten milamnk -miizrOdln ırak Johcım y.ırmakiizeredirveı 

~Ya ~ı;O:: ı: ~ ~ "Vlkıl tarda1 ia.şe m~!~~ ta?riP eı- ladier, Blum, Gam1en, 'kanunu nin 'ba~da 'luılmıŞ1'T. tur. ibnnun · • <lir · P.rens Konoyo 
l"'P1'Ulerlıı~~ugu- .....C\.,f\ .. _ çok sikııitih ~- ak.at lemış erdir. u.A.iınill ~:va.rınu:ı. esaside tesbit edilen en ağır ce- 'Son iki ay iç.in& Aımerlka, mevkiini harben 'bir apon 
~ h uua&AL J \UI~ asıı büy.ük knttı yakındn. ıha.~ f~y.ette bulunan bir miif :reze. "Zaya, müebbed kalebentli -e malı .So-vyet Rusya 'Ve Çin1 bir u,. :JYğer tara.ft:ıan ~ C'ttmı devlet rilknUnc terkeylemek fü)' 
~ em nnldiyat glic;1c<}miş, lıyacak olan ~~m- mevGiınin b~r Alma_? nlay ar~bını l~e- lküm edilmişlerdir. Bu uç sa , kı:::ı siye.c;i temaslarda bu1un- hurreisi 'Ruzvelt, oün knrn., de- ıZumunu hlssetm"stir. 
~ de yolculuk tehlikeli bir de görülooekJtir. Qünkü o za- Zlmete ugratı_n~ş, :mmım .ves1 - Potalet kalesıı.~ sevKedıAooeK _ .nıuşt.ır. E cü le, Çine lbir mü· niz ve hava kuvve ..... 'Cr-ı 'fle'f. nni Lii.kin bu istifa \'e harbe> 
~ ahnıştir. Halk gelen her ma.u :er.e yat.akla.nndaıı u;eı ıgi· kaLv ele .geGınlınu; ve bır QO~ lereLr. mC3Sıl gönder Lnı.iş, Çinin ıih- ça.ğnırrolı: Jrendilcriyle ıki saat 

1 
ıgirilecekmiş -gibi tehditkfi.r bir~ 

~ona bir şikar gibi sadır- decek ve bataıklık bir gele- eepbancyı !berhava ederek 5.> Guy Luchambre ile .Joconot tiyac'arı scruım tŞ, b'.l defa da görümnü!'rt.ti:r. 'Bu mahiyette ıvn.ziyet n1nuı.k St'lvyet Jtucyay 
dır. Bu vaziyet kn~ın- cektir. Bu vaziyet dahi!inde Almnnı öldürmüştür. mevkuf ka1acakla"", :son baş-ı•C"klı kıralama ka.nwıuncluı lbibiü- 'gtimaln.r, Kanada.da. -da cere- Aksayı şarktaki kmwetleı-.ini 

~re ricalar edilmekte w nakliyat ya duracak· veya çok Sefare_t mc:nıurJ.arı a~ıı..,,ldılar Rcyno ne dahiıiyc nazırı Mım· fade malzen.e vardınunda bulu· yan ediyor. .çekip hMJ> cephesine gônder-t' olunulduğu takdir kam güç bir safhaya girecektir. Ay- Vaşıngton, l7 (a.a..) - Bır del de ınüebbeden biT kalede-hap -nacRb~ bildirmiştir. Bundan N~'6li< ymH;e -gö. ,,, mckten alıkoymaya matuf bit· 
l':ıA-~ bir ~esinde ayak ko- ,...J.- • u ... ;w.. yolu ~k mühim müddet e"~.·el Mo<-kovanın :t.akri- "'edı"lccckle--lı" r. ba< ka Amerika, .,,~",..,•ova koo- NcU<Uor.ıt a'\TlTl;c: ...-nw>tesine .Jlünıayisten .ibar.ct olamaz ını '> ~ 
~bir ~er alınabilmckteclir.. .. • • ~1•1 du~ .... -6 ..... ..:ı-.;ı ır. ~......,_,.:;,....ıH ben c.oo ,·=1ome:+-. "'.arlonda hu- ~ ııu '"'-'""""' ._, J·~ b-~ ~ •uı nrııı:uuu ~ıı""u.""'.r<>"" "" ıu ""~ 'l Mareşal bu iıüktimlerin kntii f rn.nsımı. da lit.r dclege yolla.ya- göre, !Bit' eşik A:merikn ve Ka- Son..~ buna emin olmak .ıcsp 
;ıs ,f~ dıyorum, çunkü: oto- deniz nakliyatı durduktan son- lumın Kazan sclır rnırnn.klta- olduğunu ve ıa~rilmiyoc..,gı· ..mk Sevyct. ükfıınetine y.urdı 'lıadadn-endi..qe fo• :.mr. Eğer eder ki .Ja..pony.n Sm~et Rusya 
~ """11en nesneyi bulmak için, ra bir kat d8:ha nrtımıştır. F-et- ten Sovy~tler BirliOinin lneııke-. ıri söylemiş ve nutkunu ŞO) ıe bı- ma. başlam?§tır. 1şte, .A.meril·a- japonya~ Sov_yelterin &ark cep-. nın or..,ndan Jmldın1ıp üç yti7. 

411- Sok günler beklemek ve ta- hiye. !{öyceğiz, armaris, Mi- ii ?labileceği Ye Am~ikn ~~- linniştir: mn Rusya, 'Qin ve hıgııtcre ile 1ıcsınderu zayıf ~nden ilyon ~lının lT.l.ij.lai 
2'1>1:..c.aizSe açık göz olmak lfu:ım Jiıs Bodrum yollıı:rı ;y.ni şıse ı1eti memurlanndan bır kaç ki t- '"Bu 'karar, Frnnsanıu en buh· bu ~ekilde işbrtliği yapması, · U'ndeye kn.'lkı.~ tffr1ey.Jt A- · Ye Ju;yaJ .Sovv.et to r.aklıı.r.ınl 
~or. Binılcn kamyonlar boş ~den .geçmektOOir. nin şimdiden lbu şehirde 'buluu- nı.nlı devirlerinden birinin sonu- ifrat tand'ttn alan n:kP .. -leri sa- merikanm derhal harekete geç- cczrJ bir teşkilata tiı.bi ~.
~ne saadet .. Ağzına kadar \Tila.yetlere benzin tevziaıtı dus?:1 söylen.mişti. . nu teşkı1 etmc1rtcdir. Yaşadığı - blrsızlaııdırımş, bilhassa Rus- "l'Ilesi icap edeceği yolundclci ka- mı. :ı.ıe Aksavi .aarid:alti Çin •c 
~0~Ü ~~;n1 ui=~ yapılırken her hnlde yolları dü- lDıplomatık mahfıllerd dola- nıız ilevirde herkes mesu'liyetın'l -:yada t.tınrp vn:ziyetin:n 1birdMbi- naat -gittikçe 1unumileşi0or . .Je;pon topnlklnrma. komşu o1mn.; 
~ J~--v şünmek ve bem:i:n tevziatını onn ~n sayialara göre ıvıos'kovaoa Yüklenme1idir. Ben 'bllllun mıs:ı- -re vchamet '.kez:bctmesi asker- /,ıgil.iz U~c h"'WnUlnda'tıınm ımı. ıkat''ven UlıammüJ ed 
dir. ~ yolcu beklemekte - güre yapmak en makul yoldur. bulunan bütün ecnebi scfııretha- Iini veriyorum ve bruıa düşen 'ierin ağır basıruısına Behey ol- sJ:zleri 1 Buı an manası dur ki Japonlar 
~ Yu'irb. vilayeti 'VC civnM kııza- ınelerin memurları u şehirden mesueyati lka:bul ediyorum. mu~tur. Bu 1Sral", Prens 1{oQno- Lonara, 'l'i a.a.9 - Uza'kŞnnc 1 ,A:vrl!'l'ln ~ .A~"tl.dnki 'Sovyelle 
~01cular her sınıf ve dıns la.r bÜtün ihtiyaçlarmı ar.a ayrılm1s1ardır. Si?.e kat'i olarak şunları soy- ye kabinesinin iStifamy1e neti - 1ngı1iz 'kuvvetleri Ba-skumnnda.- 1 dips:nnın tamn..:nile ir ecnebi 
t~ ZÜmresindcn müteşekkıl :voliyle temin ıetmekte ıOldu.lda - lngiliz a.s'loeri heyeti füyOT-'Um: 1hanetc uğ:rudınızs..-ı. ce1cnmiştir . nı General 1.Brooke Hapmmı ynp-ı jstiIA.sı altında kalmasını .istemi· 
b.:'• Çoluk çocuk, icadın, erkek nııdan benzi:ıe şidd.et!le ihtiyaç Londra. 17 (a.a.) - Burada emin -olunuz ki !bundan RC>nra ıa.1- Yeni r.ükfımeti te.şkfle me - tığı b yann.ta, mütt.efik1erin as - yorla.r. 
~ kucağa oturmalttadır. lıı.rı w.rdır. Yapılnınk için yı- ahnan haberlere göre, 'MuSkcwo.- do:tllmıyacaksınız.,, mur edilen Konoyc ~aı"bines'lnin l·eri bakımaan 1Uza'kşarkt.ahi du- ninaenale._vb "Prens 'Konoyenin 
~ ~kerickler.in çamurlu.klan kıl?!n köprüler ıço geç t:mmr rlaki il:n~iliz askeri lhevelli, 'Sov- Londra, i7 (a,a.) _ V'işidcn Harbiye Na:ciı General Tayo, rumlarmın pek ziyade iyı1eş~ği- 1 .istifasını muf!<ıka bir har.p bns· 
~tinde kamyon kafile.sinin ku· edihnektedir. Tamiratta.ki ıbu a- yet makamla.rmın talebi 1izer.hıe bildirildiğine göre, <siya.si ında1et daha evvcl Berlin ataşeıniliter- ni rve fıni 1bir ta:a.rrm teb1ikesi· le.D.Alcı.suretinfu> telak'ki edenler 
\ı,~danları bulum:nn.kta ve ığırlık ~ edecek '()1.ursa, mezkUr f>Chi~en avn~f}tır. divanı ıta.n'fınclan Oa.1a ·er aley- 'liJiııde bulunmuş, 'tlazizm tar-al- nin ıI7.a"lda.cjtığım söylemiş '~ bir "ar11b '? hpısını dalına a, 
~ Yaziyete göre kumanda .köpriiler ıkışa i:udar yap~ • A merı.l?ı !heyetı . hinde ıserdedilen !ihtimaller mm- tan ~r askerdir. demiştir ki: ~K bıril:malıdırlar. 
~ekted.irler: Ayaklan içeri mış olacak lbinnetıioe mı:tlıya.t Nevvork, ı, (a.a.) ~- Stıı.ıı - lıı.t'dır: ~ Haber verildiği.ne göre, yeni ''Biz Ja'p<m;'8. ile harp iste.mi· _. • • • • • • • • • • • • 
~lai arubaya değmesin... Herkes büyük ızorluklara lloOnı.yaealt - ınin 1foskova.yı serbest~ 1r iliı.n "Daladier'nin Baş-vekil oldugu lkabme general ve amirallerden -yoruz. Fhkat 5nponya 'lsrar e· 1 t bJ• v 

~a ayaklarını topluyor, tır. eClooe!?ine de..ir ;h" bir emaTe esnada Fransa, -kiı:fi derece& " 'terek1kiq> edecektir. de~ iı~rr:- . . . ıman e ıg 
~ hep birden t.ckr.ar uzan- Bu hıur..ıntm na.7~ itib:ırn a- yoktur. .zırlnnmamış oldu!!u llıaldc :hnt'be l>e<Mli ğin ' ri Şımdı sarka-e'hemmıyetlı mı - r( .,,, 11 mcide) 
111 · Beş on dakika sonra ıa.y- hnaralt taminitın bir an evve1 Amerika. nfiri Steinharat., girmistir. Seferberlik, Sa': ri iJa"P®yudaki bu ııtabine aeği- tarda hm-p ~hizatı gönderil • . . . ra-ı,. . . • 
~~~~ "B3.Şlarınızt -eğin., diye bfüribnesi ve baıızin ıilrtiyncmın kordiplomatiı?.in h •.eti .umumi- hazırlık v~ hudutların müdafan ı;ikhğinin her tnra.ft11 g"Cniş a- f mektedir. JB.Iıon hava seya'hat lbi1Cttrilıyor: Odesanm · ga'li - ~ 
~4lQ1Yor. Derhal it.ant ediliyor, giderilmesi için alakadar ma- ~i ve :harieiv kom:ise.nliifi ıme- 'haline konulması işleri salahi· <kisler yaptırğı muhakk&ktır. hattının Timor'a 1trufa;r uzntıl - yapı an mnlıs:re~. mm 
dııı.~ ba.Şlar eğiliyor. Bir kanıların ehemmiyetle nazan murlarile birlikte Sovyet hükU· yettar otoriteler tarafından ya- Bi hassa Amerika siyas'i mah- '1IUŞ olmam ~.olt mana'tıdır.,, ye.. b:ıtama~ır·~ Gun E 

~ gaflet deriıEıl bir bza- dikkatini celbederim. met merkezinden nvrıhmŞtır. pılmamış.tır. Yükse"lc Jtınruı.nda fillen, vaziyeti dikkn't ·v·e alfilra Şa if/UCJJ&ı endi§e! d am en şı ddt3ı lb r ıtop .c 
t'\~~iyet verebilir: ~ - ~- ~:: ::ı e::=:= • Sovvetler birlitinin "mnvak- 1 heye'tin8...ı teşkiJat bo2ulduğu gci. ile takip ediyorlar. Konoye Jrn.- Şa:nghay, :ı 7 ( a.a.~ - Ofi ; · en sar;:a ~umen arrtan:tı l{J 

~ ~~: Sür'atle gid tken yü- v d S ba k kat hüklİTnet merkezi,. ıhakkmrla. 1 rülmli§tür.,, • binesinin Amerika. ile olan m'üna Prens 'Konoye'mn istifası ha- ~esanın ~~a~:~'1l :a:ın1~l., lt:ı \>eya, başa çarpn.cak olan te- il 'e e U Y O u- sarih mnlfımat mevnnt de~dir. aoıwraı Dögol hı'raftaT7.a.ntıa sebctler yüzünfüm çekı1dıği gız- "beri -Şa.nghgyaa endişe ile karı- . . wu. 0 • ;; c:.!-"'·et'l .,. 
~~L~~eri ağır yarnla.nınıalar lu bu devre me• /rıqiJterede bc<lbfrılik göre ~eıı.memekteair. 1 Şlk bJr hayret uyandırmı~ 'Y~ ~mfUll ~~<etmiştir, VVNfJ e 
!atı~· Yüs üzerinde otu- l .. b- .. k Nevyork, 17 (a.n.) -Bitlerin J...ondradan alınan mn1\muı.tn Yeni kabine ,Amerikaya k1U'- borsada 'Jnymrtlcrin eksaisı :ıc'ıatler: . ~ylaştmn_uı:k 
~lcuların başları telefon ZOD an D uyu Moskova für.erine, bir tek hedefe göre, General Dögol.tarnf+arlar.ı şı nasıl bir bdttı 1ınre'kEt ~t:a'krp 1 -yüzde 10 iUı. 2U düşmüştiir. mc.-ı:lcnn Cl'~inı.Telr ~ 
~c· ile ayni hizada bulwı • mera imle dipJo• t:.v:clh c?ildi!!i hiç bir 7.ama~ 1!,~- Mareşal Petenle ammıl Darlanı 
~. rulmemış derecede kuvvetlı bır da enıaşnğı Gamlen Jrn.dar çhı 

k ma al°IRI aldılar ordu ile nÜCUm etti!'İ Ye ileri 1 görmekte, bu :a.rarın Alman 
~ l 1 Ankara ı7 ol'Hususi Muhabiri- hat !Alman zırhlı birli de.nnin, ıtaeyikile ~Id@ni söylemek -
{~ ormru zamanlal'da yolla- mizden) - Yedek Subay oku Moslrov:aya tn.kriben 80 ilmnet-ı tedirler. 
~ ıı.~ ~ bozukluğu bu dere- lundan bu devrede mezun olan reden ibaret bir mesafede hu • --....-----.... ..----
l ~ini göateremod@ a.lue, vüzlerce subayımıza bugu··n par- tnnaukları haberi tizerine lngiliz ızı~nda' 
~~faz.la hamule ile gider- lak merasimle dipfomalan tevzi aRkerl mnhfill~rlnde dün yeni - U 
~'Ufacık çukurlar büy.Uınek- edilmiştir. den bir bedbinHk. havası esmiş -
~~tümsekler bir dağ lıa- ~-bah .......... onda yedek su _ tir. Av.ni nuı11'filler, ~crvvefierin, 
~ ~ktedir. Tahta köprü- ba;'°ıanmı:utus meydanına ge- M'o<;knva önündeki harrı afm~ 
~i~ken heyecanlanmıamak lerek Ebedi Şef Atat:ürk'ün bey- muhal"aza. Sl!;'kı ~ c:a;r~ct.a yem 
~ ~- Arada bazı tahtala - keline çelenk koymuşlar, 1stık- mPYzTie~e ~o~ ncat c: ~ın ara
%t_J&rçalannıış oldııgunu ve IU1 marşını sôyiemişlerdir. mn~a bır ntıhan v nn:ıa.k ~ru
~l'it-arın çıkardığı gıcırtılan Mezunlardan bir ıgenç llusa ve N"tinne k abı,ecel lerını ıhsa~ 
~-.P _ lıPdince sinirlenip koı·k- \·eciz bir hitabede bulunmuştur. ttt:m;kt.ed"'mer. ~u da, eslu 

Her tecavüz., fngiliz ve 
Amerikan t~cavüz:ile 

kar.şılanacal< 
Vaşington, 1.'1 OCa.a.~ - Ofı: 
Ciimburiyetçi ay.andan Van

aenberg dün hlandanın )'alnı;: 

~ ~~or ·=~ Bundan sonra anıt önünde g<.~it pavıtahtın 'bı~:ibi ımanasm.ı 'ta-
~ resmi ya,pan ıbn.ylıır, yürüyüş zrunmun cdebılir. 

Amerikan lotaları tt:ıı:rafında.n 
müdafaasını Jistemiştir. 

~~ni v:a..!:med~ halinde mekteplerine avdet et · 
~ arttığı 1to~ca anbşihr. aıişlerdir. Sa.at on dörtte dipıo- Japonya SibeTYa-
~ menfaatıi için ve ihtilrira mala.r.ııı tevzi er.a:simi }'apıl • k 

· Har.biye 'liaZln. Stimon cevu ~ 
ben Amerilmıı kı'talannın ıgıllz 
ikrtn1armın yerine geçmeler..ı 
mnılıtemel olduğunu söylemış v~ 
şuri1ar.ı ilave etmiştir ~ olmak nıaksaAiyle .oto _ mıştır. Davetli olım1ar meyanın- ya karşı are ete 

~ 'Viltyet tar.&fınd:ın Ay- da Başvekil Refik Saydam. M~- k •? 
~ • M..;;a- iiçin iki çuk lira lis Re.isi Abdülhalik Renda, Ge- geçece mı 
~~ ~.......... ne1kurmay ikinci Başkanı Gene-

Şlmdi.ki b.alde 1zlandaya. ktıl'
ı~ ~aca'k er1für.lü "taarour 
lnglliz ve :Amerikan ~a~mın 
müşterek mu:kavemetlle arşı -
ila..~t:Jr. Fa.ka.t Amerflmn .
taları hiç bir .zaman ln,gillz ~u
msmla.<;ı altına girmi)'.eccktir. 

~...... -ı "-·-Gündüz, Vekiller ve 
~,~Otobüs ,_nl.h ... 1a.I ba ;r ... ,,.tJıı OM n.D1LU 
~ ~· ..... T« devlet erk!nı lbu1wıuyordu. 
tti,.~~ fPkiyetlo o- Genç subayı.ar, birer bit'el',. 
lı:'.~ seferden çlkar.ar~ bir elleri .silalrta bir elleri de ' 
~ iuuıP oy.1Il1lf;la.rdır. H!ı- _ ,_ k z~-~ d . 
l"tl. ..... enf"'~ dHm~mfiltl.-"l.eın :sancakta uuna i\UA;;I~ an ıç • 

~---...... ~-~ wııı. ıxüşler.dir~ Meclis Reisi Abdülha-
~ kendisine fenalık e- ilik Renda iyi derece ile mckt~bi 
~- hııima~=r l; ~~ dip!omala.rmı tevzi 
~ beklemektedirler. Bn <Moll~'-A 
lb.~arlindada ıiki üç misli Diploma tevzii memsiminden 

~ll& parası sarfediJmeiıteciir. :ınra ~~~~an hü-
~ tadlir beklemeye .. nı-

~ ~ teY bnJıımaN!se gene itizar 
~ ' bula bula 8'ğzma bdar der 

~~~m!91:y<mıı1~ Gnz Jik Kf"ahçesi atlı 
~lintı yapma ve binkaç gün romanımızı munderecatt
ll.:~ söı almak limn geliyor. nuztn ~nktuıııı..undan koya-
~ yoı ta.erinde birçok köp- :r- - 6 • 
~ayiardanberi ta.mir edil- madık ozOr diferız 

1 asarruf bonosuna yahnnız 
'llosamıı BoıMıBı.ma ,.mtrilll&ı para 

ıme lb1r § e peşin faiz r:ew-ır. 

... • 
~ Bonebn, 1bımk:daria &Ube " a:I~ 

l4ll1l P.I:;yanconurı nllll1 satıl Nelerinde baDkn 
bııJmımçaıı ~ mahımdıklarında 

B a ı ı ı • a tı; Jt a el ı r. 

ltt~ bir vergi merasim yaktm:. Her lre;eye clverlşUdk. Pa-ı 
~ ılatcdilfnh anda gene para,-a ~ · &r. Artr 
llı'llUı ve cla:iltmclerdo sabe la)'metl üU!rlnden teminat ola
l'ak kall;ınılır~ 

Bir tasarruf bonosu alınız 

VQŞi.ngton, 17 (a.n.) -
qğleden sonra Rıuzveltin riya
setinde yın:pımn rn'iihtm top
lantıda ja'Ponyadnki bbina 
bWıra.nı ile Rus cephesi"nde'ki 
vaziyet göriişülmüşttir. IDOkyo
da.n gelen ha.hedere göre japon 
hükU:ı:net merkezinde .müfrit 
unsurlar tarafından Jileri Slirii
len noktai naz.a.nn aldm oldu
ğu ve bazı künselerin "aponya· 
nuı pek yalanda Sibiryeya mu-

1 teveccihen harekete ~ 
bile iddia ettikleri siyam mah -ı 

~iREN 

fillerde söylenmektedir. 
Hill demiştir ki~ 
Vaziyet ciddi görünüyor. ÇtiJı 

kü japonlar Rusyamn ylkı 
cağını limit ederclt Sıöiryaya 
taarruz etmek ister gibi görii
nüyorlar. Bu hal Amerikanın 
müdahalesini icap ıettirocektir . 

* Vaşington - Ama-ikanın Ker-: 1 
ney muharibi :'bueilnkll ç~b:ı gü- l 
nü, tzlanda sahili oçildarında, saat 1 
3.50 sularında 'torplllenmiştir. * Roma - Bir Alman ildi a 

* iBudapeste - Diln Ujvidek'ıic 
ecnebi 1bir devlet hesabına çalıpn 

~k Lüks Filmi 

• 1 E 
Danslar 'Ve zarafeUcr !İlmi 

Bu haf 
'Btitttn il1' 'lrndınlan ve Güze.ilik 

Amatöt il erkekleri 

SÜME 
sinemasına. ko§tnruyor v~ 

ANNA NEAGLE-RAY MILLAND 
tanıfından yarntllan 

1 E 
Senenin güzel filmhı.i takdır 'IUI· 

1.arlmile .seyrcclıyorlar. un 
ı;aat ı de tenzill'itlı maune 

lıeyeti Zt\grrib..,e gelmiştir. 1 
bee cnswı idam ~- ilr••r1D1•awırıııı•m•ma::ıg.z; 

Bütün «tilny&yl luıyrette 'bırııkıruş lan A6k Romnnı.. BUtün insnni 
ihtiraslar bir filmde ••. ccROMEO ve JULIETTE:ıt filminin fevknlide 

mua2Zllll bir ş:ıheJlel. 

~MILLY BRONTO nun Layemunt 
romamndan alınmış 

EYE 
•• L 

(WUTHERING HEIG TS) 

MERLE OBERON 

Bu Perşembe akşamı 

• 

' 1 n 
(Ba~ tarafı ıı nel ıuyfaoa) 

'be1ki de bir miktaT '(!aha zam 
yaJJmak m~ur1ydti basıl oln
ca. h"tır. 

IBint. an 
- Rakıdan baŞka Cfiğer iç

kilerin ve ibilhassa hafif n.lkoilü 
nevilerin iStlh1aki artmakta mı
für? 
~ 'Son defa ,..aptığmıız tet

kiklere nazaran likör, kwıyah, 
-şa.ra:p ,blra ~ taşlan geçen se-
-neye nazanm cbazmniyetli sayı-
laca'k mil.1:adria artış g~
miştir. 

- Bmıda.n bir müdClct ıevvel 
lBomonti ıfa~da. çal n 
i§Çilcre yevmiyeleri verilmed'!!i 
ve kendı1erlne lfaz a mesai •ap
tırı'klığı, hn'tti. pn:zar 'gUn.ll ça-
1.ı{ftıınldik1nn ısöylenm:işti. Tct
lti.k>a'tmız ırasında böyle bir 
şeye tesadüf ettiniz mi? 

- Bunu ev.vclce b!r 7.et:e 
yazmJştı. D&'.h.a o zaman bın:ron
m gal o1nnıştmn. 1.~ 
:yevmiyeleri rnüesseselerimi:zd 
on ~ae 1r tediye ooilmck
ıtedir. Şlı;ndiye kadnr ve .halen 
bu tediyatta hiç bir müessose • 
'mizdc aksnkhk olmaınıŞtır ve 
o1ma.maktıa:dır. Fa.Zl:ı mesai 
yaptırıyoruz. Ancak fa~1a 
masai iicı'E!tini ayr.ıca tediye et
tiğ.irciz giöi iş aınmu Ukiim· 
lerine göre dahi 'f~ mesai ıüc
ıretleri yüzde 25 za.ml 'rodiyc 
o a.Ktad.T. P.azar günlen 
işçi çalıştınlmaaı, "rıçiler.in iilıti
~ ba-ğbdır. 

- t~ile:re parasız yeme1c tev
zi dooeğinizi bund n ew 1"ti 
lbeyanntun.:da vidctwı.iştiırlzj 
bu yapıldı mı? 

- Bu işin tatıbilm.tınn başla
dık Şemsipaşa filtün depo. un
da Oibati fa'brikasında, ÇamaltJ 
tuzlasında. lıımir tüt:ilin fabri
ıkasında hfilcn işçilerimiz beda
va sıcak yemek yemektedirler. 
Diğer fabrikalarla ınüessesele
cimizin hepsınde de ha..~1ıkl:ır 
ikma lefülınek üzere olup y.ıkm 
zamanda ibu tevziat bru s -
caktır. !şç.ilere sıcak ~·emek 
verilmiş olmasından ook ~
ruın.u.z. Bu 'Sayede hem T.aDdı -
man fazla alınacak, ve hem de 
istirahat saatlerinde işçi, işin n 
başından yemek yemclt 4 in 
uzaklaş:mıyacağına göre dah.ı 

untazam ve disiplinli bir 
-:sai temini lcabil olac:ı...~r. 

t"" .. • ciu 
~ . 

- Mecidiye köyündeki lik r 
fabrikaşınm söy-

iyor, dQğ:n.ı udur? 
- Bu fabrikadaki tesisatı 

ıukletmek tiyle llkôr 
tını Bomonti fabrikasında) 

rike:sı binasını kmya'hIDıe ve 
yeni a.çma.gı ıt:nsaTladığımız -şa.. 
rnp enstitı.isü ol.anık ~ 1ffianaca
ğız. IBil~rsunnz !ld ~ n'ltepe -
de bir ((Tütün enstifilmüz) 
varaır. "Btı enstifü bire, ti.itil -
nün lSlahı hususwıda çok yar· 
dım -ctme"lrtedir. Aç;tna'ğı ıtasar
lachğmuz '§lfl.r&P eru.tıtüffii -de 
ı,mrabm '1.Slfthı ve şarap~ 
çn.bmaraoa.ğumz n mamurla
rımıila, basusi şar.ap 8:miI1eri 
· çm ser:best krırs1rır ~'k su
retiyle ınıemlekette ':n!l: tb gi 
ye sahi ~ 1ınili :yetiştinl
mcsi d& .ç ıt ızmet ~ 
a eğin 'UDlit tcylı. 
Oi~er ~ · ve lbira 

im~üı.tııu :k bir mıinssese 

,, or'nr. 
Batırilan gemiler 

B ~in ı 7 ı(a.a.,. - Alınnn 4;ı 
y.areleıi. tıkteşrinin b'r'nd <01 

iwna k ar Atl:ı.ntikte ve .Inaiı 
tere etr.:ı:fındalti .cieniz1 rde 
man 00 ·n tx:militoyn ıbaliğ>0lıu~ 

·ursman gem· . rotırnnşl 
opıa;nm; dhn5Jrtıı:n da • 1\ :vine -o dvarda rlokuz -bin o 

faydalar elde ~~ nilfi.to1 fnglliz ıgem:i.sini hasa 

-·-·- meur. uğnlttuı:;lardır. 
Akdeul.Uie, dört bin to.,..lt 

- Bazı m'tfü ~ memurlannın bir g"emi batU":slmıg ~.e yirmi i 1 
"bekledilderi blı' hlıurJiik ıme- in to iktıu'ında dört cmi ~ 
selesi vardır. 6n nedir? ıh s edi.lm.lstir. 1 

- Ma.lümunuz oldu~: üzere Baltık denizin<'!e veva K r' 1 
'bizim 'nhisar memutrarım:~n d i* ~vııi müddet .zarfın 
tckalitl.ığa bir \e1rnut sandığı 21.400 trn Juk yedi ~ovy ' .,.~ J 
tıaaiından 'temin edilmeırtediı. si :bnlmıs ve 635 tonluk ı 
Bu -sandığm varlda'b kısmen g ·mi Juı.sa.ra 'Uğr.nttlmıı:ıtır. v 
devle:t, kısmen de ırmaşların _ , J..."'fin it' rue 1-10 bkteşrln c 
dan 'kesilmek suretiyle me:rnur- I mndn bat.U"ılan diismnn P"<'m · 
lar bı.rııfindan t6mln "Omı:mrak· nin .. .onililo miktarı 55 4.-00 d' r 
1:2.dır. ~emurlann 'lSteailderi '·=-•ır.ı .. •=-..... -lm"'!!!~!!!!!!'!~~~c::" 
in'hisarlarda geçen hizme't müd- da Aııka.rnda açtığımız bir l· 
dctinin dev'let memurlye'tinc uın bunları .g~ircrek vazı 
na'klettik'leri z:.ı:mnn orada da 1 lcrine ait ımaıflmaı:ı ıi-."Cnd.Ueı · J 
1hesa'P 'edümesi, nriitekabilen ôğrebnclt sut"dtiyle çalışma 
de\"let mernunyetinden inmsa.r- y:ız. As'kcri kımıcda bu umıl. 
larn geçecek <olan'lanrun dn: mat, a.s'kerl taliın ve tcrn t 
dt'Vlet hizrmfünde g~ müd - ya111hr1ken su'b::ı.ylar tsrnfu·d 
deHeıimn iinrusarb.rd:ı!lti hiz • vazifedar1"'ro öcretilrnek! 
metlere ilave edilınesıdir. fi.al '°Şh'"Yldilfk bu 'teşldlfi.'b 'tamrun ı 
1en bu böy e "()lmam lrbı.dır. s:ivı1 veya tıı..mn.men as'ke-ri 
Mmıurlann 1steaiğini karşıt - 'hale sokmağı d\L~memclt'te 
mn.k iÇin mevcut orekaut szn- 1 yiz. 
dtitı IJmnunumt:zu ':bıdil ıedcu 'A\Tllpa fuuhı 
bir 15.y:ına huırlailı'k ve bımu ~ 
BLIY\lk Millet iec.lisine ttıvdi ey- - ATrU ihudu . .} ı 
lem ek üzere İcra V ek.illeri Hey- · miinn:kalat va:ziycli OO!ay:ı:_ 1 
etine 11n:ettık. Ha.zırbdı.ğı.mız • 
föyihn nıemnrlnn tahmin ede-l 

şek cıedlr. 
Gümni t!-ilibatam ~ - u 
- i ımclıılfnza tt>. kil! 

ntla blr y ·ınr 
7.UUbahis midir ? 

- Bıliyorsunuz ki 
gUınrük muhafaza teşkilal.lllın 
bir skerı, dit;<'r kısmı d 

un · e vucul 
i.lbr. Il -

ml 



HERGELECi İBRAHIM 
....- Y.azanc M. SaMi KaraJel 127 
~Din 80ll h..- - Pahlivaıı, Jt&Btem cene aı-

,ıöhtrndl RU.ltıemtn de 1-nı . t& dOftö .. 
· ın aftmdan kAlkmam pheeer-' - Papm, pehlivanJ.ıktır. 

di. Yani h• iki peAlWaıı da bti· - J1akat bir ltere olsun Her-
tihı ~ W iacelk1ıe- ~ alta alamadı, 
rinl ~ ~ - Olabilir ~ 
Hergeledn\ıı nAruı da mtım- - Vaaiyet fena. .. YesıooekJ. 
daıdı. Her hal6e _.tiği ~ y&-- - Belli olmaz papm. 
ı eğine f eraldık ftlrec* tııir ~ - Nasıl belli olma usta'/ •• 
ler Wip>mı ~ muhak- Bıerif ağır buıyıar .• 
kaktı. - Ehl. 

Gilreş a yalı:ta bapdıft za.. - Ne anhyaa#Uö am bı ge.. 
,.man Ber~leclııin daha açık ~ ~ söytemek U.. 
daha e&B1ı hamleler yaptığı gö- ııım __.,......,. u~ı ~ 

Baş, diş, nezıe, grip, romati~ma 
Ne.,,ralJI, Kırılı/ılı De Bil.tün Ağnları derhal lıeser ~ 

lcabmda gOnde 3 kaşe afmabilir, lier yerde pu1Ju kutuları ısrarla isteyiniz. 

rtikttl. HR811luıa eağdan, eo~ &......,,..,.... ·-ıo~ ı:o--
dan, Cllt:8d8a dnımadaıı bindirdi, ve Rüteme 1*u fM:la -
yonm. Bot ~ de pimeğe baıJ1adı. ~"Bu 'fieHç-geı~,. 

durmıyordu, o da hasmının - Ha. şöyıe.. tşte ben de 1---1ı- Spor hareketlerı· 
1 

hamlelPt'ine mukabele ediyor ve bunu anlamak ist;·.:onım.. . -·---
hücuml:u da bulunuyordu. F~ I - Doğrusu böyfo p~am!. 

. l k - nk eller çok iyi gidiyor -

GÜZELLiK VE 
BAHTİYARLIGI ~::iınH:ı~~=ir~~ f~::,~. du~=~irkdön:U~iş~ M ev s ,. mı· n ı'lk mu''hı·m maçı 

•1uyordu. denk düşmedi. Fakat Hergeleci, 
Hergeleci, bet altı dakika hAAmınm güreşini alttan Ust-

··adar manevralarda bulundu. ten tartıbktan sonra bir g&n
ll e, birden bire dolu ~ ]ek fa.zla gehneğe başladı. Fa
·apraza girdi. Hergelecin.in bu kat, Rüstemi kolay kol&y ~ 
•efer ki çaprazı yamandı, ilk , 

ben 
nemez paşam .. 

laınlelerind~ çaprazlara · - Görüyorum ki, Hergeleci-
7emiyordu. Fevkalide mahir nin mağlubiyetinden behsetmi
ve :ırelrl bİT' gUregi olan Herge- ~·orsun ? 
1eet basmma ne ıuretle çapra· p ı Belli ~A- v 
:1.& .m-me)c lbmı g...t~i;;.;_j tayın' - aş&m. O.IUUY, • 8.-

e-~ "'""'-'6•..u ziyet böyle olmakla beraber 
ve takdir etmişti. tık hamleieT"· bir ·kaza:va gelebilir. . 
deki çapmzlannm ne 8Uretle Dedi. Halinı paşa durmadan 
bodaOOığını g6rmtiştü. Bunun ahret s\111.li sorup duruyordu .. 
için bu seter c;apnwnı daha Ali pehlivan da sinirli idi. Çün
be3ka törlti doldmm.UfJ bulu- kü Rüstemi bulan, pe.şaya tav
mıyorrl.u · siye eden o idi. O da paşa. gi-

Rüsteım, ilk ~amlelerdeki ~p bi . Rüstemin galip gelmesini 
ru gibi oyunu sökmeğe çalış- i8tiyordu. 
tı. Fakat muvaffak olamadı. Fakat, ne yapsın ki, HergeJe.. 
B~ekıci, bahlre hasmı Bilrü- ci denilen herif pehlivandı. A
,.an:tu. Bir yandan da kö.crt.eği li pehliva.n vaz.iyeti daha iyi gö
jetiştirmeğe çabşıyordu. F~ rüyordu. RiiHtemden bir göm
kat, Rüstem de pehlivan oldu~ lek ilstim olduğunu se3D..İŞti 
ğu k::lıı öyle JMlay kolay kendini Lakin belli ohnazdı. R.Ustem, 
klSeteğe a:duamuctı. çok usta ve denk bir güreşçi 

Berpleci, nihayet hasmını olduğundan belki ha.mıı bir 
çengelledi. Ve.. büküp olduğu yerden bozabilirdi. 
Yf11te düJW-Jit. Yani, alta aldı . Hergeleci ile Rüstemin kurt 
atstem, ~ne alta ~ oi- kapanı boğuşması devam edip 
da. Ve bir ttirttı h~mın ~ durdu. Nihayet Rilstem, bir 
rumı myıraınadı. Gırilalda.yıp çalımına getirerek kapandan 
durduramaııiı . kurtuldu ve dizlenip oturdu . 

Rüstem, aJta dtifer ~ Hergc.ieci, hAAmı oturur o-
btlzWdti Ayaktannı alta alıp tunnaz kazıkladı, ve gırtlak
biı · kirpi gibi kape.ndı. A<;ık ladı, hasmım dağıtmak istiyor
YerJD81Dek j&tiynrdu. Çünkü has du, muvaffak da oklu. Derhal 
mm\ll De beifı olduğunu semıiş.- sarma.ya girdi. 
ti. Hele, son ı.rapraz Rüsteme Rüstem. sarmaya girer gir
mühim dersler vermişti. Demek ınee toparlandı. Hergeleciye 
hasmı aptal bfr pehlivan de- künte vermek istemiyordu. Her 
ğildi. (~i.işi gii?.el klisik bir gü- geleci künteye el attıkça o mu
- yapıy:»rdu. Rasma go··re ge- kahelede bulunuyordu. Nihayet 
·"!o' hasmı künteyı' taktı. Rus" temin 

Yann karşılaşacak olan Galatasaray ve Beşiktaş 
takımları arasında kuvvetçe fark yok gibidir 
Futbol sezonuna bir ay evvel Galatasaraydan Musa San -

Fenerbahçe stadında yapılan bü Kırmızı takımın en kuvvetli ele
yük bir merasimle girdik. Ara- manlan arasındadır. Enver san
dan haftalar geçti. Fakat her trhaf mevkiinde bugünkü GaJa
pamr stad kapılarını aşındıran tasa.ray ekibi için zayıf görün
binlerce seyirci için bir türlü mekte ise de nefesi ve çalışkan 
ıııevkli ve futbol tekniği bakımın olması pas tevziatı ile görUşle
dan tatmin edici bir ma.ç seyret- rindeki eksiklikleri kapamakta- ı 
mek nasip olmadı. dır. 

Bunun sebebi çekilen kur'a Forvetler hattında: Her iki 
neticesinde tanzim edilen fikiis- takımın forvetleri akıcı ve şu
türün ilk hafta karşılaşmaları- tördür Salim, Arif, Mus • 
na zayıf takıınlann tesadüf et- tafa, F4f ak, Mehmet Aliden mü 
mesidir. rekkep Galatasaray forveti • 

Şeref stadında yapılacak olan nin iyi anla.şmış olması Beşiktas 
yarınki temaslar içinde Beşik- için bir tehlike ise de Sabri, HU: 
taş - Galatasaray müsabakast, seyin, İbrahim, Şükrü ve İbra
.zevkli bir futbol maçıç seyretme h. .. .... ı..1: ... deki 
mize vesile olacaktır. Siyah . Be. ım ~ . Beşiktaş forveti-

nin de Galatasaray müdafaar.mn 
yaz ve San· Kırmızı takımların müessir olmaya çalışacağı mu • 
bu karşılaşmalannda. hangisi - hakkaktır. 
nin sahadan galip ayrılacağını 
kestirmek biraz güçtilr. Fakat Bu ınukayeselere göre, her iki 

•Ailenin flrldnce bfr uzvu 
tellldı:I olunmakla beraber, 
butün &ıaldhnl kaybetrnı.

Jren otuz JILfl&nmda e.len
dlm. Zevcim dl~or ki: Mu
nffaklye,lmln ve onu te.s
htr edişimin ,egt.ne lmm 
fayanı ba,ret tenim oldu . 
Onu da evlenmeden bir kaç 
harta enel kuUacmaıa bq
ladıtım (Beyu renkte yat
sız> Tokalon kremine med
J\IDUm. o çiridn Ye dod.iak 
clktlml Adeta ,eni bir fekle 
ltrat ve bana yıent Mr ile· 

Ylmllllk ~tl. TOltalon 
kreminin clldlm U..ertndett 
tesiri ldeta mucizeye ben
zer.> 

bu iki kuvvetli rakibin feni ve ekibin bugünkü kuvvetleri ara- 1 
takım itibarile bugünkü durum- smda ~u çarp.an bir fark yok 1 
larını na.zan itibara alam ara- gibidir. Maçı hangi takımın ka
lannda bir mukayese vaprsk zanacağı sualinin kat'f cevabını ı 
şu neticeye vannz: Hemen be- ancak oyunun neticesi verecek
men geçen seneki kadrosunu tir. Her iki takıma da muvaffa-1 
muhafaza eden Galatasaray an- ~k~iy~e~t~dig·ı~iy~o~ruz.~~===========~~~~~~~~~~~~~ 
nrmnlanna vaktinde başİamış ::: = 
bulunmsile formundadır. Beşik- Jf!ll//J- K U Ş T O Y O N D E N 
taş ise muhtelif sebeblerle en 

~~i~~~~~ııF!.~~ ::::.:;,~ y~irKUSToY'rYASTıK-rif RAöıR 
culannın yerlerini ikinci derece- Yastık, yorpnlan da pek ucu2dur. Adres: lstı.nbul Çakmakçılar, 

18 ı.1'Qillll'~ 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT 8/-". NKASI 
Kurular tmld: 11u. - SermQ9l.. 101.ı.ooo• 'ftrtt -. ..,. fi 

Ajana .clecli: 181 

Zlnf ve Tloerf "er nevi beıtka WMlaM......,, 

..,.. biri....,.._..,.. lllOO Ura lkr...tn ••••• 

Dıul Blı0bmnda Jamıben11 ft lbbarmz tll -'1111 ---
U IO liJoMı oolmaenlaft -- t 4Wa o*BeM 

-- ... llawıl.b'• ~ 
4 Med t.... LINhk 4.000 Lln 1 100 MM IO LINllli 
4 • l5GO • 1.000 • il 120 • 40 • 

.. .... ..... ' 
1~00 ı 4 • no • ı.ooo • il t&o • 20 • 

40 • 100 • 4.000 • 

DiKKAT; Hesaplarındaki paralar bir MiMi içinde 50 liradan ..,, 
d6şmlyenlere ikramiye çıktıb takdirde ~ 20 tazlasiyle vwnecektlr· 

Km'alar senede dört defa 11 Mart, 11 Haziraa, 11 "'EJ• 
lül ve ll Birinclklnua tarihlerinde çekilecekt.ir. 

lstanbul P. T. T. JJlüdürlüğünden 
1 - İdaremizde müohal maaşlı \'e ücretli nıenıuriyetlerle # 

ıtajyerliklere orta mektep nıezuııları mil!':alı;ıka ılc alınacaktır. rt: 
2 - Müsabakada 10, 9, 8, 7 nunı:ır:ı. almak sun ·tile pek iyi, iyi de il' 

cede kaznnanlar 15 lira maaşlı veya liO lira ücretli memuriyetlere, 6, 5 ~, 
mara almak suretile orta derece<le mu\·ıı ffak olnıılar da takdir hakltl 1 

reye ait olmak üzere 20, 25, 30 lıra nylık ılcretl i stajyerlık lere tafll' 
edil~erdir. 

3 - Staj devresinde muvaffak olanlar maaşlı veya ücretli ınet"'U" 
ltıklara geçirilirler. 

4 - Müsabakada muvaff•k olan:al'ı n idıueııin tekli! edeceil yerd' 
vazife kabul etmesi prttır. ~ 

5 - Taliplerin 788 sayılı ınPn ımirı kırnuııunun 4 üncü mnddesi ıı. pi 

prtları haiz olmakla beraber devlet nıf'mtıriyetine gireceklerin 30 '/3 

ıeçmem~ olması 1Aıımdır. 
3 

t 

8 - Müsabakaya girmek istiyenl<'I' Hl/ı0/ 1941 cumartesi c;ıınt 1
111

, 
kadar dilekçe ve evrakı mü~bitt-lt-rıl~ bt•rııbeı· Vilfıyet P. T . T. Mudur 
iline müracaat etmelidirler. il" 

7 - Müsabaka 20. Birinciıe.rııı 1~·.ı pımırtesi «ünü saat 10 da yd' 
caktır. (8801) ~ 

1

1 Aikerliİı işleri 1
---------rf' ...LK.j..A..-..~ t'' 

llıwa Kurumu, Türklyed~ h~ ~ 
bir titre l'~rfı bırakm11tır. BU ~ 
rnrfına konacak paralarla, bir~ ~lu Ye,.li Aaker"lik fub"• 

8-.kaDhOından: 

Atatıda sınıf, rütbe ve ismi y.ı;:ıl: 
Yd. subayların derhal tubemize nıu-
racaatlar:. 

Piyade Tetmeıı Safa ( 311117) 

Piyade Tefrnıen Bahaettin (32855) 
Piyade Teimen Mehmet Cel~J .. ttin 

(J31H7) 
Le\•a7.ım Tetmen '!!~et (32204) 
Levazım Tetmen Ali Zühtü ( 48118·\) 
Hava Teğmen Ali Mahir oğlu Ho · 

run (832 - 440) 

••• 

h:ıyram gılııünde, büyük bir ı. jl(l" 
lık rabrikcıııuıın tonelini aLnıal• 

1
, 

kfııı vardır düşünce ve anlayıflarııfl., 
11 bu ölı;iiye ay~r ederek Türk ı-111' 
Kurumuna yurdım e<klim. -" -fUbt"mize bild irilm~i lü2umu il'11 O' 

lunur. 
Üskudar Aekertlk 'ubeaindel':t>C" 
Şubemizde kayıtlı yı d..-k 1 ıtl 

Tgm. 24140 kayıt numaralı ~ft:ı'l' 

rek güreşJ takt:.r"'ini ve tekniğini 
Ye gerekse d~ğel". ruhi cihetleri meharetleri çoktu. Kimteyi 
dtişünliyordta . söktü ve sıynldı. İki baaım o-

de futbolculara bırakmıştır. 1''A.· Ome.r Bal ioğlu Kuş Tüyü fabritsası . Telefon: 23027 
kat yerli antrenör Refik Osman iııl•••••~ . _ .. ______ ••• ı 
Top'un üzerinde büyük emeği ~-

f~:~ı:~nd:~~~8fıdi~"~:. .. ,H·ı . eounnM e·ın .. nnnan .ı 
Oaküdar Aakerlık tubeainden: 

Şubece avakibi meçhul kalmı~ olan 
328 - 941 sicil numarnlı yedek piyntie 
yüzbaşı Ahmet Zahit oı:lu Necıbin 

istanbulda ise derhal, taşroda ise 24 
saat zarfında nerede bulund•ıiıu.uıı 

oglu Mehmet Ekrem, yedek piY r:J.· 
Tğın . 42597 kayıt numaralı ~iti tP 
Iu Mehınet, yedek piyade ~ t'' 
ı28115 kayıt numaralı Metıınet 1 ı 
flk oelu Mehmet Faik, yedek " ~ 
6. Mu. Me. Şevki oğlu Musuır:ı ıı , 
320 A - 4 del'hal fl.lbeye miırıır9'1 

Ru.tem, biraz irkilmişti. ÇUn yunda.n oyuna geçerek epeyqe 
" hasmı bir gömlek fazlasiyk mücadele ettiler. En sonra, 
ağn bRsmıt hd.rı1t•yordu. Her- Rüstam, tek ~a ile doğruldu. 
a-ek.:.ci, temaneye geçmiş beıkli- Ve ayağa ka.Ikmağa muvaffak 

oldu. ı 
yordu. Has.-w ıupnak için sağa Giircş ıtekrar ayakta başla-! 
sola çeki~.Jriyord•J. Rüstem mış oldu. Ha1in1 ~. derin bir 
açılm~a, açHt vermemeğd 
çalışıyc.rdu. İki oambaz bir - nefes alımştı. · Rüstem, ya.kası-

nı kurta.rama.rnışt.. Hergeleci, 
birlerini toagaya düşürmek için hasımı ayağa .kalkıp kurtuldu-
bilti\n zckilarını ). u fi anıyorlar- ğu halde keyifli keyifli niı.ra 
dı.. savuruyordu: 

Hergeleci, mu!uı.kku ki hae-
nınıa nv ... ıraıı daha bir gömlek - Hayda Rüstem be!. 
yukan pchlivaudı. Hatti bu - Hayda lw'deş;m be!. 
fark çok geçmeden bariz bir su Narayı atmak RUsteme dU-
rette meydana çıkmıştı. Bu terlten aksine Hergeleci abyor
farltı Ali pehJiTIUı J,ibl eski ve du. Çünkü, hasnunı ytizde 
usta Pirhil anladığı f';bi gilreş· yüz yeneceğine kani olmuştu. 
-t.eıı anlayanlar da ı.eun~i. Ayakt.a tekrar boğuşma ve hü-

Rüstem de bu ~&islerin içhı- cumlar b~la.dı. Fakat çok sür
do bulunduğundan hununa a- medi. Hasma girmeğe ahsmış 
çık vcrmemeğe cal~ıyordu. olan Hergeleci, gene bir çapraz 
Hasmı tehlikeli bir adamdı .. Bi- topla.mağa muvaffak oldu. Ve 
•erıalcyh, temkinli ~lm'&ic ge- hasmını toparlayıp slirdii. U-
rekt i. çuyord.u .. 

Rüstem, mağlup düşmemek 
Hcrgelıeci, hummın örtü1me- için kendini idare ediyordu. Fa

stnden, Oy<Jn vt:nneaıesinden kat bir türlü hasnurun ça.pra
bir <:ok şeyi~ anladı. Rüs~ 
min korkı?dan ziyade tanldnle zını sıyıramıyordu. Nihayet 
harekete geçtiğini gördti. Fa- Hergeleci, basnuru derleyip ı 
kat ne yapıp, yapıp Rüstenıi ~~~ bü~üpı!1:ıc ~~ 
·ıçacnktı. Yoksa böyle kema.- mağUlp olmıy&yım diye kendi- I 
nede duı :up bekleyecek değil- ni yihü.koyun yere attı. Herge
di. leci, bir kartal gibi hasmının Ü· 

Çok geçmedi. Hergeleci. has- rıerine çullandı .. Ve, beklebnedcn 
mını bir manevraya getirdi. Ke- sarmaladı .. Hergelecinin buse
ma.nede iken ellerini birdenbi- terki sarması .kalça sarması idi. 
re hasmının kasıklarına d<>f.,"ru Yani daha. yuka.nlan idi. 
kaydırdı, ve hasmını toplayarak Rüstem, fevkalade tetikte 
birdenbire kaldırıp havalandır- ve hasrmnın her an bp§ tarar 
dı. Bundan istifade edf.11 He!'- fını yoldaırnakla lnelgU!dü. Her 
~eei derhal kurtAwıpa.nı aldı. geleci de boi dumuyordu. Her
Rüstem, iyice kapana. girdi. Ve gelecinin kasık sarması ~ 
upuzun usandı. Hergeleci, has- masuıda bir ma.ksadı vardı . 

dar kaybetmemiş gibidir. Bunu l KH H HM H 
bize Be.şiktaşın geçen haftalar-

tün neticeler isbat etmiştir. 
Her iki klübün elemanları ara

sında bir mukayese ya.pmak fai-
delidir: . J 

da çıkardığı m~Iar ve aldığı üs- 2 2 
Kaleciler: Mehmet Ali Osman s·ı n ·ı ~( ., cn·ıN B·ı R"ıNcı· ( n·ıN 

dan biraz daha tecrübeli -ve bil- K ~K ~ K 
gilidir. Fakat Türkiyenin eu iyi 1 4 1 . 1 9 4 1 
iki beki arkasında Sarı - Kırmı- \. ..., ...._ ~ ~ A • 

zı kalenin bekçiliğini yapan Os-

man fedakar oyunile her zaman CU--MHURiiYET g<ne çarpmaktadır. 
Bekler: Adnan Fanıktan mü-

teşekkil Galatasaray bek hatb B AVR AM 1 
Beşiktaşın Hüsnü, Feyzi çıflin- M J 
den daha üstündür. Bunların ye- , 
gane vasıflan birbirlerile cok iyi 
anlaşmış olmalarıdır. Farukun 
kesişleri ve çok çevik hamleleı i, 
Ad.nanın uzun vuruştan Galata
saray forvetine kuvvet vermek
tedir. Buna mukabil &;iktaşın 
Hüsnü yaşının ilerlemesi ve 
futbolü zaman zaman bırakma
sile varlığından kaybetmiş va
ziyettedir. Feyzi bu sene pek 
formunda gözükmüyor. Maama.
fih bu iki kıymetli futbolcünlin 
tecrübeli takımlarını destekti -
yecekleri umulur. 

Haflar: Beşiktaşın Celal, Mcm 
duh, Çaçi müdafaasile Ga!ata -
sarayın Musa, Enver, İsmail 
Hakkı ara.cunda kuvvet itibarile 
hemen hemen fark yok glbıdi.-. 
Siyah • Beyaz müdafaada bıı 
sene yer alan Çaçi kuvvetli vu
ruşları, yer tutuşları ve isabrtli 
paslarHe fazla göz.e çarpıyor. 
Celalle Memduh ise tecrübesiz 
fakat enerjik oyunculardır. 
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Mı karı 
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MiLLti ~ 
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Ikramig11 
Tutarı 
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20.000 
80.000 
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40.000 
40.000 
40.000 
40.000 

160.000 

480.000 
mırun gırtlağına girmi§ti Dön- Hasmını ayaktan burarak, 
dürüp yoom~ ~. w üzerine yüklenerek açık dil- Sahibi: A. Cemaleddln Sareçofı• 

§Üriip ma.iWP etmek fikrinde Neşriyat Müdürü: Meclt Çct 
Ta.an bilfli Vıanm bileıt 

Rüstem, ha.,,ma mnkabeie 
idi. 2 Ura ] Um ediyor, kapandan IBırtu.bak Basıldığı yer: (H. Bekir GUraoylar ' 
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§~ SüMER BANK YERLi MALLAR AZARLARI 
~ muhakkak lrAwHıriut 
Jaa}'hkta lnırtanniı. 

·Koca Yusuton bile ağn- ve 
anlı lrapanmdan namı kurtul
muştu! Rtıstemin bu kadar aç. 
mulan ,oktu. 

Halim :p8la, pme kıvra.nmı.
ğa., ~WJmete b&Şamı§tı. Ali 
pehn..ı.. rahat~ A
ll pehlivanın söyledi.1deri çıkı
~ Ondan sonnak ltnndı 
Halim peea; kapan :heyecanı 
l•,...,,,. .All pllallvm ...-: 

Müessesesi müdiriyetinden: 

13.000 METR~ İPEKLİ KUMAŞ SATIN ALINACAK· 
Küçük tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE Pi.ANI 
KEŞIDELER: 4 fabat, 2 Mayıa, 

1 A6usto., S lktncftetrtn 
tarUılndo yapılır. 

rı 

1 adet 2000 Liralık = 2000.-ı.Jr• 
3 > 1000 > = 3000.- > 
2 > 750 > = 1500.- > 
4 > 500 > = 2000.- > 
8 > 260 > = 2000- > 

35 > 100 • = 8500.- > 
80 > 50 > = 4000.- > 

300 > 20 > = 6000.- > 


