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.~edeniyel 
l~inde şerefli 

SovyetJer 
bildiriyor: 

lı· ~ı 

1 MOSKOVA CIVARINDA 

GÖÇ'E HAZIRLANAN 

SOVYET KÖYLÜLERİ 

mevk ., 

~ --, 
t ~İ/fih kaCJfletifti fJe cskeri 
~'1ebegi bir adalet eseri 
•e kabul etnıeğe imkan 
:tur. Sır/ bir askeri ga
e kazanmakla Avrupa 
d rıiyeiintle şerefli bir 

tıı1c· k l b'l -· . ~ ı azanı a r ecegrnı 
Q1111efnıek y a medeniyet ;1e 

.... ellı. k olduğumı lıiç anla-
~Q~ • k 

Oktır, y ah ut basma a-
p riyı.kü.r bir edebiyutın 

1 
Pleze l sözlerini t•krar 

'tıcktir. 

'---- _ ___.il 
llü~yin Oıthid YALÇIN 

..........,,, 

L_n arbin ne bilyilk ıstırap, 
'ırıJ mahnuniyet ve feda-
• karlık demek olduğwnı 

ta· uı dünya az çok hi <>':!diy~~· 
nız dövüşen mılletler de~rıl 

A g,ı haricı <lurnbılen ka\ imler 
~ gayri ta:bii ' ı.zıyetin icap 

~ ı acılardan hısselerini al
ktactırla.r. Bbyle olduğu hal
~ ac:aba ınsan .ır, istikbalde 

ıı gibi yaş:ı.mak ıçin kitfi 
~ders alıyorlar mı? Znnnet-1 
~0ruz. Vah i hayat de\ irleri
~ hayvanlık s<ıfh sının içı-

. soktuf;'U se\•kitabıılerden 
~-kurtaracak olan aklın ve 
Uf. 8.kh hissinin ku'" eti maattees
vaıu enüz pek zayıf göriinüyor. 
be a, Milletler arası mül!nse
~~erini hak ve adalete istmat 
ıu l'llnek istiyen temayüllere ve 
ıııYeUere şatıit .olmıyor değiliz. 
~~at bu yoldaki sözler açtk bir 
tii.~ . ?.aya değilse bile müstehzi 
~tı lbnscmelere çarpmaktan 
de ıtuıanuyorlar. lns ıılaı ın için
\ hala ba.5kala.rının m mle -
~i lleı·im za.ptctmck ve bu yolda
~ ~etlerini parlak elimle -
t.\l. ~ alkışlamak hisleri hüküm 

'li~or 

Tim o çenko 
azledilıniş 

Moskovada büyük bina
lara top ve makinal ı 
tüfenkler yer leştirildi 

şehir müdafaaya 
tı-:ı zırlanıyor 

-o-

Almanlar 16 nin tankla 
Jaldırıyor;ar 

Moskova. 20 (a.a.) - 20 llk
teşrin, So\'J et sabah tebliği: 

19 - 20 llkıe~,·in gt..'Cesi Sov
yet kıtalraı, blitün cephe boyun
ca, ve Mojaısk ile Maloyarosla -
vetz kesim!crınde bilhassa şid
detli çarpışmalara devam etmiı,
lerdir. 

Moskova isitknmetindeki Al
man ileri hareketmc karşı y'lpı
lan mfü'adelede rmütenddit mu -
vaffakıyetler kaza.ıulnu~tır. Ka
liııin ıstikamctinde, Sovyet kıta
lan cuma giıııü 17 Alman tan
k1, yiı klii nnihimmatiyle birlilt
te 30 kamyon ve taşıd1~11 asker
lerle b ı liktc lv kamyon to.hrip 
etmişlerdır. Sovyetler, cumarte-

AJına.n merkez ordulan 
tıa.n1 general Willıelm 

ALMANLAHIN TAHRiP~ 

1. ETTl.KLE~I. ~IR_ .. : 

~,i:';.;'" j (ı ~iSEN iN GORUN UŞUI J 

si gimü 200 ü asker, 100 ii mi.i-- --- - ı 

rip etmişlerdir . r u n u n himmat yüklü 300 kamyon tah- F k' 1 
18 ilk.teşrinde 38 Alınan tay- • 

~ti.e~ h~.rp ve tecavüz tcmayill
l:aM~ en son misalıne Odcsanın 
ııı:ı_'"'.._ ınıünasebetiyle Ruımanya 
~Berinde m üdafaa edilen 
._-'lc.a.i nazarda tesadüf ediyo-

yaresi düşüı.-ülmüştür. 17 Sov- nutku 
yet tayyaresı kayıııtır. \ 

l\fosko\'ada örfi idare! - ~ 
~· Devletlerin telakkisine gö
lta.' '"I~1 temiz evliıtlannın asil 
t:Ofla.rını yüksek bir ideal için 
.\v boı akıtan Rumen milleti 

t'tıf)a medeniyetinde kendisin 
l ;eni bir mevki temin eylemiş
h,~' Bu elimle ~asma kalıp 
'ltlP edebiyatının bir nümune
IQ r. Hakikaten yükF.ck bir 
4, e:ıı için hayntlannı feda cdcn-
i'in ağzında da bu lakırdılar 

tıİ~dUf cddbilirsiııiz, n zaliın 
J~arnzların ağzında da. F'a
t ıki insan gibi samqni suret
koııuşursak itiraf ctmeğe mcc 
1'Uz ki yiiksek 'bir ideal uğnın
bo1 bol kanını feda eden b r 

Moskova. 20 (n.a.) - Sovyet
ler Birliğı müdafaa komitesinin 
bir kararnamesinde şöyle denil
mektedir: 

1 - Moskova ve civarında ör
fi idare ilan edilmiştir. 

2 - Gece yansından sabaih 
saat 5 e kadar ışıklar söndürü
lecelrtir. 

3 - Dahili inzibat servisi N . 
K. V. D. kuvvetlerine tevdi edil
miştir. 

4 - "Şa.şırtmıı hareketleri,, in 
de bulW1mağa ~-ıebbüd edenler 
derhJl idam edileceklerdir. 

"lngiliz ablukası parça
lanmıştır, harp uzadıkça 

mihver, iktisaden 
kuvvetlenecektir,, 

l\tıma, 20 (a.a.) - D.N.h. 
Almanya 1ktısat Nazın Funk, 

Romada bir nutuk irad ederek 1 
şöyle demiştir: 

"
1et misalini şimdiye kada.ı 

ıııtrıüş değiliz. 

Başka bir kararname ile gene. 
ral Jonkof Moskovanın harici,. 
cephesi kumandaulıf;rına tayine
dilmiştir. 

" Hayati sahaya dahil bulunan 
Akden1z havzasında siyasi ve 
iktısadi şartların scığlaın yeni 
bir nizama istinat otınesine ne
zaret etmek §artları İtalyanın 
uhdesinde olan ~hca v-azif e • ı 
dir. 

Fevkalade imkanlara mclik Şark 
olan bu sahanın en büyük ehem r 
miycti, her şeyden evvel Avru
pa.Afrika ve Yakın.şark arasın

c e p he s i nd~ -, 
r ~~ea.J sahibi ferdler bulunuyor, 
.!\:at <levletlerin ıdealı yalnız 
~ka topraklara tecavüz, b .,_ 

tnilletlen çıgne.mek şeklind 
1ı:e Çarpıyor. Herkesin mallı

ı.~ olan bu bir sürü hokkab.'lz
"11.laı·. 

b lluınen milletinin Ruslarla 
trı-r Besarabya davası ol<luKU 

llh kıknktır. Bu davanın da 
~ bUtün beynelmilel ih ılafl ı 
t ud·line halledilme i lazım
,· l•' kat sıliı.h kuvve •ıı \C 

~ ı galebeyi b"r adal t eseri, 
~ kabul etmeDe imk ı yok
ıı:. Sırf bır ru·keri gal be kn -

Ayni kararnamede hilkfımet 
merkezi miidaf aasının garnizon 
kumandanı Arternief'c tevdi e
dıldig"ni b klirmektedir. 

Stıılinin boyannam~ 
Londra, 20 (a..a.) - Stalin 

bir beyanname n~redeke Mos -
kovanuı sonuna k'.ldar müdafaa 
edileceğini bildirmiştir. Beyan
namede halkın sukiınetini mu -
haf aza ettiğı ve K17.ılorduya o
linden gelen yardımı yapnu~a 
ha.zır bulunduğu ka)<ledilmekte
dir. 
Ahnan çemberi l.."J nen ~ nldı 
Londra, 20 (a.a.) - Mo ko

(Sonu sayfa 3 sutun 6 de) 

da tabii bir irtibat ve Avrupa 
işbirliğinin birinci hedefi olmak 
itibariyle bu üç kıtaıun refahı
nı temin edecek geniş mübade
lelcrde mutavassıtlık vazifesini 
ifa eylemekte bulunmasında 
mündemiçtir. 
Sağlam bir iktisadi sistemle 

ancak garanti edilebılen sağlam 
para sistemi beynelmilel nakdi 
mescleleı e de tatbik edilebilir. 
Hasımlnrırnız, makas sistcminiu 
iktisadi ve mali yeni bir niza -
anın ırııeydana get"rilm ·ne rr anı 

(Sonu sayfa 3 sütun 4 de) <ll'lnıakla A vrupn med myetin-
. t'(;flı bir :mevkı Jmza.uılabı-

1
-;;.._-----=====:.==-========-=---===----~__;; 

'' nı zannetmek ya medeni- ve parti kavgnlanndan kurtu - ı lerinin mahvolması ve yeryüzün 
t ne dam.ek olduğunu hiç lan milletler ıçin bu gıbi netice- de ya~n.ız kuvvetin ve yumru -

1 
amal•tır, yahut basma ler elde etmek ta:bii b r iş olur.,, gun saltanat sürmesidir. 

~ P r"yak ır bir cclebıyatın Bu cümle bize diinya tarihı- Farzedclim ki bütluı Avrupa 
~ lczel sozlerini tekrar et- nin şu son devrinde hüküm sür- devletleri bu rejimi tatbik odi-

"ktir. Eğer Hus \ e Rumen ı mcğe başlayan bir zihniyeti bü- yorln.r. Hepsi hariçte fütuhat 
etıeıi b bru vcrıp sulh tün dennligıyle anl tmağ-a hiz- elde etmekten ibaret <Ylan şe-
e sam· nı b uzl ma ça- ımet edebilir. Dahili idarelerinde rcfli neticelere v~sıl olmruk isti-

.. ı bulsnlru'Cl.ı, bulamnzları a ı ferdi tefekkür hürriyetine yer yorlra. Bunun sonu ne oluyor? 
adar haJk klıtlelerını h tem ı vermeyen ve çelik gıbi sert Uımumi ve daimi bir mlicadele, 
alardı, o zaman galip de 1 bir disiplin tesis eden aııilletler um ı.nıi bir inhitat ve anarşi. 

tı 1up da Avrupa medeniye - bu işi askeri taarruz ve fütuhat I ·pte galebe ınsa.n ısosyete
l'l:ı. ınde gerçekten şerefli oiı er sa.hasında galebeler elde etmek lcri .için yegane gayeden ibaret 
ili evki kazanmış olurlardı. Mede- için yapıyorlar demektir. Otorı- olmak lfizım gelse idi şimdiye 
~:c:t. içinde bir mevki tutmanın ter ve t.bta.litcr rejimlerin n.n- kadar h p bu uğurda Jrnn dôk
ttı·C!aık ferdi ahl:ık prensiplerim cak bir ıharp 8.lcti ve bir hurp müş olan devletlerin hiç olmazsa 
b illeUer ~.ası mUruı.sebctJcr sa- nıaJdnesi olabileceğini bu it raf- rahat yaşayabilmek imkanı-
1 ~.a çık..ırtnakla k 4"bil ola.bi- ta görüyoruz. nı eldc._etmiş olma.lan lfızım ge-
~ni zifmimize sok.rcadığ!-' Bır insan sosyetesinde dahili l1ı'di. Fa.kat bir harp diğerini 
f llıüddetçe birer vahşiden , a.ıtln.şama.m.azlıklar zaruridir. <loh'llrllYOr ve bu facia işte hfılıi 
~:;1;~ızız. Vahşik:rden fa.rkunız Jo"'ena olan şey bu düşünce ayn- devam edivor. Bumın bir şeref 
tle--...~ bi?.im, fa?Ja ol. ak, bir lığının suiistimal edilmem ve teşkil ettiwnc inanmıyalım. Şe-

ll riyakarlık yapma.n:ıızdadır. zehirli bit hale getirilmesidir . ref devletler arasında.ki mü.na.sc
litı \Un?nler şimdiye kadar üze- Çünkü o zaman netice so;-.yetc..._ bctlcrde tecavüzü ortadan Jml
l'i ~ hıçbir hak id<lia etmedikle- (il.İn inlıiHlli ve inkırazı şeklinde dıracak lbir dünya nJz.'UlU kur-
<lld esa şehrini ku~et saye- kendisini gösterir. I"nkat bu 1 ımakta, fakat bunu küçilk mil

ll:ıı._e ele geç:rme le medeniyet suiistima.le meydan vel"ll!c.t.nck 1etlcrin istiklfıline nihayet ver -
'~d8'nda rcl1i bir mevki ka- için tam ve kat'i bir otnritcr re- mek Slll'Ctiyle değil onlara da 
~ ıklar kanaatini izhar ottil - jim !rurm:ı.k da bir suiist.lırut.l - hür ve müstaıkil yasamak hak
lar· sonrn, şu noticC) c vanyoı- dir. netıcesi zaruri bir hn.rotir, kını tarumak suretiyle yapmak -

"n bir dünya boğ.uşmasıdır, ımcde- 1 tadır. 
ahili aı azlı:klarda.ı:ı niyetin ~tün müktmc.p nimet- Ilüse)iıı Oııhid Y AIJÇIN 

l 

A r n 
S i 

Sark cephesinde So'')"ct ve 
Alnımı ordularının faaliyeti 
geni~ bir inkiş.-ıf !~öst.-nyor. 
Almıan b"aZt't~Jcri, lnrlmç gün
Cfunberi, Almanı_\ nın kı'} har
bi için luwr bulunduğlmu )Ul!I',.. 

makta. \e bu ~azılarl:.ı dı: kış 
harbini göze aldıldanıu zını
oen ifada otmcktedhl r. 

Sto.ıin, l\Jo ,.kova.da. örfi ida
re ilan ~tmiştir. :Bu karard 
an şıldığma göre, Ruslar, 
Mosko\. yı sol l\ sokak mü
dafaa edeceklerdir. 

I..ondrn nuı.hYilleri lU~iio
"'n n e) dan ınuluırcbelerlnin 
kıştan C\"-'l'°' hitnlİ~C('{'ı;::.; ve 
binaenaleyh Almanların bu 
ınmtnlmtla hemen bir mu\af
fa.1 ıyet lrnmnamı~ acaı-tan 
kwgatiıı.dedirler. 

Abn!Ul kıtal nnın Mosl\ova 
ya lındar sol::uldul\lan artıli 
giz nemı) or. l\losl.o n.nın 
50 - 60 kilometre ceınıb.ı batı-
6ımtı :l\lnna.jua ve l\1oz.'lyhl\ ~ 
hirl ri Alnınnlann eline geç
miştir • 

Abn.-ınlnr, l\ oslm\"a üzeri
ne ynptıı\_lnn f.112~iki aı1tır
rnışl:ırdır. Şimal batıda Ka
Jinin isUkametiııde de So\·
yetl r ınuJ abil fua.rru7..brda 
bulumnoşlardıı·. 

Ahru ular, Done~ ha.\-Z:V 

sında irudp lıarek5.tına d:mıun 
ediyorlar. Ruslar, doğuya 
doğru ~ıekilme!ı:tedirler. Tar
garof ş ininin is~l edildiği 
r smen hiltliribni~tlr. 

Alnmnlar, Rostofa 40 - 50 
ldlometre ynlda.sıruşln.rdır. Bu 
<.'Rphod de d ha mühim inld
sa.flar hekim ınelrtıedir. 

İDARE YERi 
Nw-uosmaniye, No. 17 İstanbul 
'fel;;r r: YF..Nt SABAH l stanbul 

:LEFON : 20795 

Her yerde 5 kuruş 

1 
Almanlar ı--, 
bildir iyor: 

Japon Başvekili 
söyliyon 

Ordularımız,Moska Ya hayat, 
va dış tahkimatına yahut ölüm! 

general 

varm:ş bulunuJor 
""uclieı1ni ordu
ları amamen 
İnıha edildi 

---•o•- --
H•r vat ar ateş 
hatlarında 

rlostofa ~~-;-;ş-k ilomet~ 
re yaklaşıl dı. Mosko· ı 
ıanın Pazartesi günü 

düşmesi 

beklen i yormuş 

Moskova mjdafi 
bozuldu 

ordusu 

Berlin, 20 ( a.a.) - 'I'chliı'.,: 
Bıiansk - Viazrna muharetx-si -
nin sona eıınesi ile Mosknvayı 
bir Alınan taarruzuna karşı lw
ruyacak olan Rus ordusu da boı 
guna uğratmıştır. Bıı ordu iıç 
ay içinde mağlüp olmu~tı1 r. 
Ordunun tesekküll ı i Alman ta
arruzunun SoYyet hlik umet mcr 
kezinin tahkim edilmiş olan ha-. 
rici h;tihknmlannın önüne ka -
dar göt ürülmüstiir. Bu tnarru -
zun Moskova üzerindeki t.csirlerı 
derhal hizsedilmiştir. Bl\ti.in dip 
lomntlar ve Sovyet hiikfımetinin 
bir kısmı Moskovavı terketmis
ler ve bu suretle İngiliz . Rus 

(Sonu sayfa 3 su tun 3 de) 

HARP VAZİYETİ 

skovanın "d 
• • 

Şehir etrafında çok kanlı savaşlaı·ı 

vukuuna intizar etmek lazımdır 
• Yazan: - - ---===I Emekli General Kemal Koçer ı--

K aleler, az kuvvetle has-ı--
. anın büyük kuvvetlerini l r·---------, 

ıoyala.dtld.ın ve yıprattıkları 1 
halde, na ordu nun r olünü • 
kolaylaştırırlar. 

Bir kalenin ömrü mukııy

yettir. Aııaı orchınwı yarıdırnın
dan ıma'hıı.ım her kalenin kit.a-
bı mukaddet-a.tında, 

"felA.ket,, yazılıdır. 

nihayet, 

Afrikada Tobruk cehe-

sindeki İngiliz ağır 

topl~rmdan biri 

~ . 

"Hahhai.!ir buhrana önle .. 
mek için her şeyi fedaya 

hazırlanmalıyız,, 
Vichy, 20 (a.a.) )- Tokyo 

ka.binesı ılk ı~timaını altdettni& 
ve vaziyetin müstaceııyetıııe bi
naen mesaisine rekor teş'iı.ıl ede
bilecek bir zar.nan ıçiude boşla
ınıştı r. 

General Tojc'nun b3..5vekil ay
ni zamanda Harb;yt- l~a~ırı ol -
nıasına ve askeri 1a,l.iıyetı:.cn u
zaklaşmamasına müşanıU..:ı ı tıs 
ııai bir mma: atf etmektN •r. 
Böyle bir vr. -:ı:,'etiıı c-ıine aıı .... ık 
1914 Jt: nıare':ial Teıanchi'nin 
kabınesinde tesadüf edılmiştir. 
Yeni kabine Rus - Japon har -
binJen bir Japonyada iktidaıa 
geçen habinC'lt..ı in e 1 enerjik o· 
laıııdır. Dcınanmanııı lılı.; ·11. -ef
lu ı tarafından kabıneye bıı fı
ınıral ıle ıki vıs amiralin it. al 
ı.:uıtmış olması Jaılonyanın nıu-
1-:acıd~ratın:ı oıdunun pek mül11'n 
bır rol oynadığını göstermekte
dir. 

Müşahitler Togo'nun hariciyo 
nazırlığına gctinlmesini Japo.ı
' n 1111 mıh\ erle tesanüdün ti tc
\·id ed''n bir hadise tel5.kki et · 
nı ktcdirler. 

iJaşvckiliıı şayanı dik.kat 
sözleri 

'l'okyo, '.!O (a.a. ı - Baş, ekil 
M. ToJO, harp kabinesi azru, ıa 
hı tap eden ılk gi.inlük ernı ir de, 
Japoı.ıyanm, yabancı devlet r 
Uıraf"lnuan çenber ıçine alınırnsı 
haı eketiııi emlemek lilzumunu da 
tavsiye etmiştir. M. Tojo, Japon
vanın tekrar silahlanma sıya
sctiııde gösterdiği tı:,rakkile-ı -
elen mcııınuııiyet beyan etrni. ,.e 
şu sö-leri ilfıve etmiştir: 

Kab~nenin başında bulum 
tan \ ı.: bu n.ızik devrede ordu 
idare!':iııi elde tutmaktan ' 
ancak mü hassis 01nbılirin1 .. , 

Ya J •• ıat, ı a ö iim! 
Tokyo. 20 (a.a.) - Başvc:·;1 

'l'ojo. yeni kahire erkao!'"'U l· -
biyt' nezareti erkanına hilal: 
J anonynnın şimdı t- yatla ör 
yollnrındruı birini tercih "'• 
ret\nde olduğ1ınu söylemic; 
hali tıa .. .ırdaki btıbranı b., 

'mak icin her seyi fcdav ' 
lanılması tnvsiyesi11 • 
mu~ur. 

lt'uhaf>eraf san~ü r< 
Tokyo, 20 <n.a.) - 2 

rinden itibaren .Japonya 
le yanılacak bütHn muhal 
sansür~ tfıbi tutulacaktır. 'lı.f • 

tup gönderecek olan kims;: 
mektuplarını açılı. olarak b" 
postahane gisesine tevdi et 
mt:'cburiyetindcdirler. 

A uıı ~tralya Baştw1d1inc gö 
Ca.nberrn, 20 <a.a.) - '\' t c.

c Sonu s:ıyfa 3 sütun 5 dt 

Grp cephe inde, A~den z a 
ve 'rika~a 

1-CaJelcr, müdafaa cephesinin 
kuvve!:li destekleri, !ikmal dmy-J 
bağı<lırlnr. Donanmaya Us teş

(Sonu sayfa 2 ıstitun 2 de) 1 

İngirzler 
~hava akı 

başladı r 

AkdenizC.:e iki ticant 
g misi batırıld ı 

-o-

ma 
Tobr 

tayya e e · 
ka yen· i -

cuma ya tı 
Londra, 20 (a.a.) - Hava ııe

•zarcti istihbarat &-rvisi teblı -
ediyor: 

Fena havaya rnğmtm av ı 
tt:ıyyar ı riıniz, pazar gı ı ı 
cı rbourg yarım auası üzer 
bir çok ahnl. yapmışlar r 
Ha lyo is'"a yo ılım mitrn yö 
teşıne tutulmuş ve il i tm ~ r 
bir tayyare m y "nının han 
larına ateş < tmi5tir. 

1 19 · tere . l· alı"llR "nd 
Paz.ar - fa?.a.rtcsi günU l • a 

kıu-.ırll'ken nıünfe id bir Al ' 
lay)aresi lnı(ltcreni "rJt s ' 
linde bazı ı ~hallere bo'n'll'ı ı 
atmıştır. Bır miktar ha :u 
dır. 

H"'vn kar"'rn·ktnn b"r! • 
rn b"r lr " 
hir 
lb 

ki i • 
tayya 
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r-itham ediy .!.' ( ~ ş E 1 R H A ) 1 :ooşoNOşL~ 
1 h~sayahlyan~edenadambr1 ~--~~---------------------=~-~.------~ ~am~ınkıym~ 
,__ --------------.. -- t Bak er m a g""" aza s 1 iki serseri bir bilelim 

#<"" • - 49 - Cevircn: H. Cahid yaı.-m Yeni sicil tali· 00 -o-
:Yu.an: A. Simone ır Üt J • • 30 f'/A 

Biraz sınra. Çdt.oslova'kyo ~lçisi ;>ayn knrşı harekete geçmek işaretini matnamesinden e Clll 0 Yazan: Yaşar Nabi 

"'-n-·z """'.-6--lsinc Cümhur sulpcrverane beyanat ile vcrmllj 1 ki- 1 • o .. k atılıyor ı· b . B . tr k o,. ... ıJfJ' Rels;~;;;.in H'i-;;;'nn -olojlsi oldu, Bu bcyonat tarlbl bir chcn>- evve Up erJD• ı gun ap ırasını gas ettı : .. .:um~ak:;;-·)..,.Jı 
Dellıo! Ura!ından Wıar edilen vu- miyeti haizdir. c den istifa edenleı 1 -.o•- n-olerek ilk tahkfka;b. ~, 
kufsuiluktan pek ınüteessir bulun- cZannettı,'lm gibi, Milletler enu- 6'.. ıns.ı~·v-

'lexnişti.r yetinm bugunku :ıdcül tarzile hit 1 b kkındı... hı b"' z b t - t lka yıne4Ya. kadar tren . ~ 
dl$1Delnbosu SUJ.-...... ahatWn neticelerinden bir memleket içın kollektif bir ernnl- a tiki.rdan suçlu mag" aza müdüri e ır a ı_ a, cur e r· demez. Fakat bir trenrtı .. 2' 

__ ,, Haber aldığmma göre, Y5 J dd ti cikmesi, hatlı yoll~ 
resmen memnuniyet beyan etınkcle yet temin edcmiyec . kanaatinde ,.,__~ı..... .... ....a ııruı 17 - daı·re ~efi de cezalandırıldılar an ı e e arıyor büttin .... ~eye m.t.fuuıııl111 
beraber, mebusan mc<:li de Hanci- ben haklı .isem, kendi kendimizi .... "S""...__ .... ~ ~ J- ':s' Ortak sırt- ~ 
Ye 1cmnı-onuna 'bunun aksinin tn. - hayal sukutuna ujl"atm~n ve daha hada.r ldüplerindm ay:nlnuş Be''Or::iundakj &,ker maf:n-z:w müdürü SalNDOIJ. Semi. ile Evvelki .a~~- :!l_ d>ettirdiği malfiındur. , 

en ·;~fru otdı.Wmu söylcntlştır. fenası, küçük ve zayıf milletlere ta- olanlar )"'lmİ ·cil ~ kun.d~ ecbirosi şefi Dimitrinin 1kinci Asliye Ceza l\falı1un&. larmda Cilr,!!~ac~ wr so.y- Gene böyle. bir tra.:rnVll· ~r 
J'ransanın bir gün hlgı1terc ile keu- arruza .karıı Milletler Cemiyeti tnrn· mesinde bul olumuı IJeild&. 8iııde kundura lhükan n dolayı görilbı mnhakeırne!eri guncuhık . ~adısesı. o~, bir OOW.obil, aroJba kazası ol~ ı 
disinin Cenubu şarki muttcfikle - hnclan himaye edilecekleri ümidini me müddetine tabi ohıiadalı dün bitirilmiş, ha.kmmdaJd lmr.ır bildlrihn tir . ~~~~~ 3 bın lır.ası gaz.- tık Wıkilmıtuı sonuna ~ 
_,_ .. en birini tercih etmek mevkiln - vererc o suretle harekete onları önHmüzdeki Kiıumıısam ayı "·"'""'·""' ... " sakak ve caddede nı· ıı·~ 0

.... ı &.·inde diJOOilderi Jdiiplıenı gi- Mahkeme, m&.:1.11~"'-- Fi- P.a:rasi çalınan ot.el sa!tJbi durmuştur. Fakat, sd~1 1 kalmaması temenni ve ümidin sevketmete blkmaJdan mile - ~. yat Mürakabe Ko~~n.un 1 kı. n c ., Konser Sirkecideki Güven otelini işle- ve caddeler birbirin~ bRı;,;~ 
izhar etti. Bu cümlesi bit cok mil- tenib bulunmalıyız. Çünkü bôyl<! blr ........ bı"t etmış' oldug~u -kar·" h~-.-:u:__ te.n Arslan Ahmettir. Arslan d~dan, -bütün bu JYIU'' talen ve tefsirlere yol .açtı. 1ngılız- himaye .temini için hiç bir şey yapı- LÇö ~ • • 

4 
ı· ~ tııı 

• Lond " "' d,,.... çok fazla.ya kundu- sat- •o• Ahn1edin kamyonu ıçm as- zaı fında a.dcta §clıri.n lcr Delbos ile Chaulcmps un - Januyacağıru pek .. 1 .. biliyoruz.> C • t b .,.., ... .., M h 
• d ..,..., bir m urıı.ye ay- tıklanııı tesibit et.m'i .. ve her 

4 
T . . .d tik aradığmı duyan e met ve reıce ~o-rar. rsyı zıynretlerı esnasın a uv,f•e Frnnsanın sesini, coimdikl lakabıle ~ eşrıntSaDI e H da --ı·-d "k" fi." k k-d ""' k ikısı" "ıu· de 30 ar lira para cezası- ay r uu..uı n J ı so or en- Bir adli tahkikatın. iV'""• t.ercıhln tmkfın daire.sine 11irebılece- ~yeni renli l> lımdın'in irad cuı,:i •amı hazırlı ları d" · ·· t tım" b" -· ıer~ 

• na ... Ba!keı· maga-zasınııı 10 gün Fransız t•ıyat OS n ısıne muracaa e ış ve ıı· ar- ya suçun vukua gelili~'1 ) 1 mışlcrdı? 1 lıir nutukta ı itildi. Mebusan focll- - l d larında 4 kamy'''" }ıiotı"!?i . .. ed ılnı d lCl B kil ·ı 1 d• mu·1,..tle kapatılmaı:;ına. ka.nu· rn. ~ "4U ..., "' ı:;ünılm ~n yap asın 
1
., Aynı ictimadadır ki eskı aşve. sine hitap edere-k mütıtclu:l bir te~:s J er e 1 u.... k b l d • b l 3 b" !" 'k ed ' 

ı vemıic:tir • da verı·ıece ll un ugunu, un arı ın 1- zum \'e clıemiyeti ldr:ı ·.:ıK 7lnndın bır siper arkruıına çckilmış po stlmle şöyle dt"di: .., raya kadar satabilcccğinı, nn- ruz. Ancak, bir sııı• haJd<~ 
l!Uknsını şiddetle tavslye ett.ı. Fnın: cVersay sulhil ölüm yatağındadır... Şehrinı.izdc CümhuriyP.t Ba.y· Diğer muhak~ler tı:ıtanbul Beledivesi illin.ser- cak işi gayet gizli tutmasını daha tam bir fıkiı· cdinn1elt ~I 
sa Magınvt haltının nrka .. ındn nwvkı MUletler cemiyeti kollektıf emniyet n.ml hazırlıklarına. ha.ra.rotle de- t •--( ıd • ~--:p edi ·· ı "şt" 1 · tıB' 

st lek · vam olumna.'ktn.dır. Vilayet ta.- h-.-k · ~ va uvan .._"' 11 an \,.CJ.ıw - soy amı ır. zu:-;u bin erce msanm a,ı 
el rak gööU.erini mö em e ımıla· \ <' mütclıı:abH yardım esasları üzcricn .tsunan """"" a aynı m lt1.ıl ve halk tarafından çok bil· Arslan Ahmet kabul etmiş, ve ir-: cliiz--iııi btlzınıya 1<8 ..;ı ı;.ı... · -.. Avrupada her rafında.ıı ~<>L'(kil olunan komite ..... e dıg' ~er u··ç ı'htı"kA- """·"hake- • • k ._, ..... 

1 
il"' 

rator "'6 ... na çevın."" rnustenld bir politika zamanı geç- ~ ......... • u.r 'U..... yük rağbet gören "Tarıihı Tür şoförler: 1 vardırılırsn sa.mrını lQ aııır 
ihUmalc sakin sakin karşı ko:yııbi- r ış. köhneleşmiş bir şeydin. ı merasim programını bütüu t& mesini aha bitimıiştir. Bunlar musikisi., konserleriııdcn ikiııci- - Öyle me yaı-ın parayı ya- titizlik olw·. .t 

rdi ferrüatiyle h.n:~ırla.nuştır. Diğer sırasiyle J:li\yledir- · · ~v 
li : Flanclin meclistc>n Avusturya elan- ~ · si. 4 ikinciteşrinde Frd.nsız tı- ııına alıp, Beşikt.aştaki gazınoya Kazalara da hacet JI 
-FranJanınmukadderatı kendisı- zim ve tensik• ediliyor diye kahra- taraftank· ~kar~ d Y~~~ Seyyar satıcı Yaşova ile oğ- yatrosunda. verilcceiktir. Kon· g-cl! demişlerdir. rrıam,·aylarda bilct~i ile Y~~.ı 

nin inwaratorlufundndır dedi. mnnlık taslar bir tavır alımımnsını büyü gec.;ı resn:wı e "'°''nmıs lu YaJro, yerli bir t:aıkım otlan servatuva.ı· icr-a heyeti, konseı-e Otel sahibi kendisine ha?.ırla • lar arasında çıkan •en .. cl~t 
Sanki 'Fransız imp.ıratorlugu Fran rica e1.nllştir. Sözlerine şöyle nihııyet mekteplerini temsil edecek olan kurtım~ ve küçük paketlere ait son prova.lanru yapmakta. - nan tuznktan bihabeı· ertesi gii miinaka~a bile - ki gun ~ 

sanm .Avrupa kıt'osı uzenndeki vu- ve-rdi: izciler çarşamba günli hu.sus! doldurarnk halis Sqlan ve dır. • nU 3 bin lira He randevu ma.- \'n:k'alardandu _ hazan d 
ziyeti ıl düşüp katlan r.rnı~ gibi'. k bir trenle Anka.raya: har.:ıket e- Cava çavı diye 5 ırr:amınl 5 Kn ........ ..:n nt"W>gı-""''na lR ve h ıı· gı'tmi.o.t"r 11.6-ı..-,,,,t ve on l cBugun M:ıginot h:.ttı nr cısı na deceklerdil·. " n ~, ı-· - .......... a ıne ~ ı . uu.:.uü..., tramvay hattının en az · ~ Fransıdarın ileri gelen sanayicı e- tahas.5un etmiş buluunuyoruz. Hücu- !kuruşa satmışlıır<lır. Baba oğul 19 uncu asırdaki Türk •musiki Haydar kendisini yabancı bir beş dakika atıl kdnınsııtS. 
ri ile bankP.rler nrusmda bir içtima ma ufrıırsak An-uparun hfünyctse- IBeşiktaş - l"ctkS!ın oto- 25 er lirn para ceusına çar- üstadlanıun eserleri aJımnıştır. §ahıs ile birlıkte beklemektedir- hep oluyor. ırt 
tertlp edildı. Bunlar Chautemps'a \er memleketleri, 1914 de yaptıkları üsleri hattı tfll"rar pılımşla.rdır. Bunlar arasında Zekai dede, F, ler. nu yabancı ~hıs Arslan Yolcu ısrar eodivor. hU! ..1( 
lmbincsincle osyalistteı:uı bUlunınası gıbı, ıındadımıza yetişinceye kııdar. Lokantacı Vasil, belediyece min ağa, Dcllalzadcuin 12 gü- Ahmet ile pazarlık etmiş ve itç ısrar ediyor. Nihayet b ~ 
lnilletin parasma ıtimııdı yıktıgmt mukavemet edecek kuvvetı bulııc-a- aç lıyor tasdikli tarifesinde 7.5 kuruş 7,el parçası vardır. Belediye, bin liraya uyuşmuştur. A ocak 

1 

zili Çt.>kip arabayı durdUf\l~tıf 
haber vrcdller. .._ .. '--t ıu Bt:nZm tahdida.tı dolayısiyle yazılı iken bir ikaso işkembe konserlerin halktan gördüğü lastiklerin OrW<öy sutların<la- Ve bir polis aranuya :kO ..4 

Bilhassa Cugoulnrd wra muznın:no Crl!nc; bır Radikal sosyahst nıebu- Tramvay İdaresi Beşikta.ş • çor.basını 12.5 kumşa safmış 25 rağbeti na.?.an itibara alarak di- ki bir kulübede gizli olduğunu yor. Polisin ararup bul~~ 
f:!dcnler hakkında butiln vesıkaları e- T-J- · ·~r~ • ı · · il fu-a I>ara ve bir halta dükklnı- g·cr taraftan konservatuvar , 4 söylemiı:: vf': Ü" ar:ltadn$.t otel sa- b"ır ...... , , man m""-"Cle.-u=ı:· V. etil~-" hl · N su, Aııdre Albert, eı;ki Fransız nas- cı.AS!Jn O\AJl1t,a servt.'i ennı ga ~ .., -.1 ,..., ...,,., :->ll..U S'' 
llnde bulunduran Da lıyc 

87

.ıı 
1 

u tın·.,.; run kapatılması OO?.asına çar - ilkkanunda verilecek :kon.serin hihini otomobillerine bindirerek lc•ı m-
1
urun :arad-"-ı lha(ııf' 1 .. •-u la yonatıstlerinden çogunun \ azıyc c- e ı~.... I . ou AA 

DoTmov·nun •atı masını "' yor r- ı \ ,,,,n,.+- pılmıştu·. hazırlıklarına başlaını~r. Bu ıburaya getfo.mişlcrdiı·. halleder"'k taraftan uzl ·J.~ clı. İih~r ettikleri bu temenniye kuv- rındc husule gelen tebedduHın Hit- Belediye bu hattın, R"'9...,,..... ko ~---" It . . ~ .. leri alı V 
1 

• k ld ~ _.;ı_ 
1 

,, ı...oy 
Jımıı tuz.gına di.ışmelert 'e onun ve Taksim ınınta.ka.sında oturan Kuru kahveci Sabri, İ.spı!!-- lrncıue nn.ı.n ....,,.,. G •• tıt a ·şanı O ugtııJU<1tı or-

1 
ması veya yolcuyu arau ... trl' 

vet vermek ister glbl scrnuıy~~yc- komıntcrn aleyhtarı buı:uınlaı-ına 1 halkın ~~bir iht~y~ına ce- talı bir tacire 30 kilo halis no- na<:aktır. talık kararmı§ ve otomobil ıs- in<lırmesi gene bir znma.n ~ 
nl bir kımırım haı:ırlııdıl:ır. nu- o- h t ôstenncğ hazır bulun- \"al> verdıgını na.zarı ıtiba.nı ala- hudu halis kahve diye k.ilosw:.ıu ----•ıı«---- sız bır yerde durarak Mehmet, ı sı::lemdir. Bir de bnkıyorsuD t;ıee 
temps bl! arzuyu i ·ar etm('k t:arn- m •

0 e~e . . . . rak battı idame edebilecek 180 l<uru.,c:tan ut:mış, bir hafta Hayd.tr ve diğer meçhul adn.m kUrük bir ımilnaka.şa sizi ol~1 rlllı verdı. Mebusan MedL<ıinın bır maları ılc ıuıh edılebilcoeğını söyle- ~-; . t .... ; ... ti B it" vaıı· An karada '~ "ın" .,,,.,. t"kftMcal .. rııu .. - ı l _;,ı • 
ğ F ı t'k '~ıı=n temin e~ r. u 1- hapse, 50 lira para cezasma Jeer ..,t..;A ... ucuı " n.u5 - dakika yo unu.('A,lan gen ili! 

celsesinde yeni mali tedbirler muza- mnıenkleen ~:ı:~~:s ınonı k.::ı~~ız .. ~~ ':~:ı oo.rlta. hat yeniden faaliyete geç- ve 1bir hafta da dükkanının Jt.,... ~ali ve Belediye Reisi Dok-ı lan Ahmede çekmiş: mı~ ve belki $ize yüz liralık tıi! 
kere edilmekte oldugu sırada, birde'\ ......,,..... ...,. ... NJ;: .,_., 

1 

A ı..-:..... ·ı.<: ·o~ _ Ya p:ıravı, ,..a caruru ! de- lol ...+-.. ı. -'1 
-'dd U" d mış ır . patıl.masma mahkum edi......uor tor Lutfi Kırdar Vı-yet ve~ " J 

1 

zanıra ma muil ...... r. ..nıu-• ..Jı bire komiınistler aleyhinde il" e ı yor u. eizi!!_~~~~==!!!l!!'"'""----'!""'!""!!!1!!11"""'~~ t:., • nıislerdir. dl· 
0 

münaka.~run esa..<;ını ~ 
hll k lkt Bunun SOSYalist lediyeye ait muhtelif mcscleler h"b" •-~ 

bir cuma ·a 
1

• • - Flandirun dessas sözler.nin karş.l- bir imtilwn ~eçirmck mcvkiinde _ ~ k Tabii otel sa ı ı parayı ver • kik ediniz. lki veya üç !KUoJ'd ~ır-· 
leri kabineden çeldlmele mecbur e· sındn Haricıye naıırnın, nutku su1ı.ik kalacıık olursa, dakatle yerioe ge-I hıtkkında t..emMlarde. bulunma .ımekt başka çare göremcmi,ş hık bir ihtilaftan ibaret Jlf 
dcceifni ümit edlvordu. Onların is- ve boş kaldı. Muhakkı.>k kı Hitler ü- tırllecektir• Chautemps cFrnnsamnl Yoksuf \-OCUklara üzere Ankaraya. gitmiştir. ve üç soyguncu :i bin liray.ı a- ğunu hayretle görilrsünliz .. ~ 
tifesı 1938 KAnunusanisınde bütun zerinde bu nutuk hıç bir tesir yapa-! ('ckosltwalcy;ı ile ittifakında kl.M!Ur 

1 
d ı Doktor Lutfi .Kırdaı· Anka- lıı.rak otomobile binmiş ,kendisi- yır, Tramvay ldaresinin J'I 

l:abincnln çekilmeıiııin mukaddime- mazdı. Delbos cA\'usturynnın ishk- ctmtyeceglıu• beyan ~ti. A\'Ustur)-a. ·ıar ım •iŞ' rada Dahiliye Vekaleti tar.ı- ni orada bırakarak JmQmU?lar - kurusluk hakkı için yilıl~J 
ihll tes ·11 eUi. Kurn .. ı.lık bir tılsım talı Avrupada kuv\"et muvazene.ııi ile Çekoslovakya arasında yapılım 1 ~runiz İlko.kultarmda bulu -1 fından tadili kara.rlaçt.ınlan ~- dır. yolcu da:kikala.rca müddei iıJı' 
~i t.eslr etmişti. Iı;in elzem old~unu• ternuı cttı ve fark Hitlcrl ne\'mit etmekten çok! nan Yok:ml Çocukları Himaye Zabıta vak'anın tahkikatına iLcıtünde bırakılama'7.. !3-"'ll· 

Nihayet., Ch:ıutemps 'Btışvekil sıfa· unları ılivc eyledi: dfütııbı Ccko - uzaktı. ı Birliği dün P.ırti Merkeziodei tiınlak ve yapı yollar kamuıu cl koymuş. gazıplar şiddetle mutlaka çare bulunmak l!W'~ 
tile tekrar iktidar mevkune gl'ldı. Bu Slovakyayn karcı olan taahhutlcrtınz.ı, ( Arkain var) b" t l tı tır T .... 1_,._ haJ<ıkında Vekalete, bele<liyNıin aı~ımağa başlaımıstır. 1 dır. Hi" deg·ilse polis myOtaıt' _..ı ta tam11rrıcm Rııdlk:.ıl Sosyalist bir "' ır op an yapmış · Opaa•r- ed . " __ w· 

bda. yoksul çocuklara bu sene nok-tai nazarını izah eçektir. - ····· lbjndfüt.en -sonra a;,_ . .u 
time lrumnnd& ediyordu. t~lennde 

1 

· • yapılacak yardımlar işi görüşfil- ~ • • • • • • • - ... - -. -.. d vnm etmeli \"e ihtilif 'Y'1" 
hiç bir Sosynlist yoktu. HARP V AZ J y ET [ m~tlir. Dairelerin tatili s d ., M • hatledHmelidir. -"' 

1938 senem k!nunusanısinın onun- Himaye Birliği, j'Q'ksul çocuk Şeker bayramı münasebetiyle a eyag ve rcı- ' Her giln türlü sebeP:ı, 
da hUkOmete Bcrlm 

9
"taret nrll'.!' f'- lann bu sene da.ha ı:.-:eniş mbk • şehnmizde bulunan resmi dai- yiiziinden kaybettiğimiz ~~ 

lııan mnlOmat Almonyanın gelecek skov 1. f ası ve.ata himayesi ;,..in tedbirler a- b h . H-- f' ti tt ld kalan bir yekfın et.~ ~ 
haftalar içinde Avusturyay kııf'!iı 1 m J~aktır. .,,. =:~ ~:n~~i ~~:;:: me ıa arı ar ırı ' boş kad :}{ va)ctt,., 
bnreketc g~eğlni hnbeı· vP-rdi 1- ~ ~ r:.-., __ raf ue~iğ~iıi ~re~ hıtyı:t'.iJ 
- ........... Hariciye nazırı Baron VM ,,,, ... ;;:c ...... lba.hına. kadar tatil yapacaklar- l d"" . Süt' t asr1ll" 
- ......... ~ ' ' Fivat Mürakabe komisyon~,' ere uşenz. · a ' Neımıtbh bu baptı Fren~ Pon b"c d k • F , dır. J _ h l • __ ,_..,11 

' 'a a aı ıtır '' dünkü toplantısında. sadeyag. 1 ya.<uyoruz, e e lŞ za.m~:ı..1' hhz.ııt ısi bUdinnişti. f 1 · ·a ·ı Baltık d ah ....., '' d h ti d -·ı her d!i'· (Baş ıara' tnôt .f;} yısı e onanmasını m -
1

1 ,.e men:ıımek fiyatlarını yeniden a er saa n egı, r8" Avusturyavı tehdrt vnıpanın U- kil ed'"ı 1
-· 1eıer, .,+,.slerının te- ve slirükli'-·ebillr. Onun \rin, kanın bile bü·"'~ kıU'n'l.r>ti ' 

2erindc asılı bir lalıc gıblydi. Hı ler = Juu ~ J "' 1 BuyYklerımız.in gi1zcl görü:ilerı , e tedkik etıni tir. ,yu- J·~ '# 
'"iyi iyi Son 

malik Old .. :r.... 0 keskı"n dıamatık h.. sir sahası dahilinde donanma ıle Rusln.r Mo kovayı, neye mal o- ----------11 .. d 
1 

. d k r.ı _, f\omÜ>von, bu iki maddenin de dır. Ce1iil Muhtarın meşhut,A 
~.. ~ - bil ·1 l ı ""daf · .:1 • ,. .. _ -sız ı nre crı, \ınyanın an a., uı- " •· ·· d r· Oıı p&r"'nın ~·ı k i. birligi yapa n er. ursa. o sun, mu aa azmın~e - ""'"'y: ...,.. riyalına zam yapmıştır. wzu var ı . " ~,,,tif 

Uc mutad 3ö kflnunusaru nutly•Jntı Leningrad müstahkem mev- dirler. Büyük orduhınn, bütün Arrıa : ğı bir devim bize, m·inçlc dolu hny Sadeyağlarında.n yaln.ız Tn:ııb. metini bilmiyen Tilrk <1.e:,rııv~ 

K. K. K. 

27 24 20 • 

söyleme-yi unuUu. Reıch ansô eh· ılöi. Kron~tad üssü ile, Baltlk harp vasıtala.rile teması keserek Ozüın : ram giınlcıi temin etmektedir. Fakat wn yağına zam ynpmıştır. Bu- demişti. Ben de diy~,,,;tl' 
IUı.e tayin edilmesmın scnei dcv'l-i- filosunun bıridk iissü ve Ru:-ı çekilmeleri güç bir iştir. Esasen Fıtrıı ve zek&t iLnsiyle mtikellet bizim içın en bbyük ve h:ıklkı bay- na sebep de mahallindeki Fiy:ı.t Bir dakikanın lkı)'lllletinl ,ow· 
ycıtlne tesadüf ~ı bu l.tırıhte her cephesin'n müstahkem bir kol· çok zenO"'l.·n mıntakalıı.nn bırakıl- olan muhterem ı\halimiı.e, mille- ram, kendımizı dunden dahn km-vet- .k . 1 b yen medeni değildir 

40 38 87 
214 170 117 

..... man bir nu'··k "·erirdi. Almanyıı • ~.· ...J.: ı..-·ı _..., Hüku 
1 

ı ıcıı.ı Mürnkabe omı.syon anrı.m u · --..··-·· · - ...!"' ... ... - tuwdu.ı· .Bu mev:kiin elden çık- ına ınıı zımam<iarlaruı. kat'i mec tinıizln eo hayatı ihtiyaçlarını li ısurı><:ı nl<>A•ır. ne m a 1'1 ~. • r· t•~ına zrun yap ,..,,..,...,..'VV'VV'~ · 
dan Hitler ile generalleı·ı 11ra ınrl.~ ., t#.dbirleriıı dışında biz de daha kuv - CUJ.c; yag ıva; 1.4.., -

ih'""f bulundug"lınu onıa•-n hnbeı )('r llnasiyk:, yalnız Rus müdafaa buriyet olmadıkça, karar vennl- karŞıl.ıyan \'e elde etUfi teberru- d .. _ ha 1 klı l k mış ohnalandır. tsatnbul Fiyat' o 1 Hl L ·ı --ı 
......, •· "" cephesi sağ kanadından yara·. yecekleri a.nlaşdmaktadır. Mos· atı kerıdisıyle Kızılay v~ Cocui: vctli ve a ... , zır ı - 0 ma g:ıyc- Mürakabc Koonisyonwıun ka-, .•~ ~ 

şwyordu. Dünya zaf rin kimde b- lanmı~ obna.z, don.anmruun ana kova etrafında ve Moskova için lSirgeme Kurumları arasında "ine emek vcrebiılriz. Tiırk havııcıh· h - Trab- 1 k Ü Ü k h b 1 
'-cn~ını anlamak ı..ı.n b-ı..t '"İP duru- "J K "h · 1 - k •·· k +-<·.> bul etliği yeni nar a gore Ç a 8 r, 8 r ... ""' ..,. """" " yurtla irtibatı kesilmiş olur. cok kanlı savaşların vukuuna payl;ııµın Türk Hava unımwıa gının ı Uyar; ... rırıı arşı ... ma .._., - zon ya.ğı şehrımizde loptan # 
yordu. Lenill.r,"Tadda nahsur ordula- inti7.a.r edilebilir. her veçhtıe yardımda bulunma- bıiırılorini hız.landım.ak içln bu eü- ı 132 5 erakendc 150 kuruşa 

Hitler na:ı.i urnftan Haı-btyc n~n.ı•ı ti dikkati rpti· Od Karadenizde · h · ları mı.umu ehemmiyetle anolu- 7A!l ibayrnm günlerınln hazırladıtı :fır- ' ,. ' p u' cl 
,..._n-1 Von Blombttg ile nazı aley- rın kuvve ca ı r . esa, genrş ın- 1 h k !Satılacaktır. Bu fiya ar evv ce 
u.: "''" Ordulaıın mahsur lcalnuısını terlanda malik bir limandır. nur. satı kaçırmaın:ı 1 ve ava urumumı. to .... ~ 120 peıilkoude 13~ ku •-rı ordu 06fı" General Von Fıit8<-n ı ""'-" d t -•ı · }h.a.u • -... .... •"'-cihtoki ,....ıw...Jer: Müstahkem bir üsdUr. Budiyen- lstanbul Mu .. ......u yal' ım e nıc..ı yn:. 

11
,. ı·dı" adetti. Bund;ın b:ışka, vaktJJe şam- l.Q1 ~· o ı ._ · 

a) Kalenin her ihtimali ikarşt· ni ordularının., girilirken Odesa- F. lgener Kırmızı meı"ci.mcğe yapılan 
ponya tüccarı olan Von Rıbben~rop'u Ja.yacak bir lwdrete bulunma · da bir kuv,•et bırakmakla, bir ._ ___________ _. =================== zamma sebep ise gene mahallin 
Hariciye Nallrı yaptı. Alrnımya harı- 81, "Tobruk,. rolil oynamak istedi- =- de fiyatların artmasıdır. Bu tır. 
cinde tnnınınıuruş bi.r :ıdam olan ve b) Vaziyeitn inkişo.fıruı göre ğine o .zaman çıkan Y8.2.ılarımrl:ı l 11 k " cins mercimekler, m.alUın olcluğu * Yunanl tana giden KurUJ 

mu:ıhharan bir cOf!ice Genenıb dıye ç~kış hareket.leriyle taarrıa onı- işaOdretesaetno~isnltier.mı·n· de 3 Rumen, 1 ,_ __ a v !) • 1 o y ç c.. ı -ı 1 üzere selırimize Antep ve civu- vapuru Kı:ı:ılay eşyasını t.cslirn iP 

* Son ~ınlerde bazı büyük t~ 
!erin dikiş levazlmatııu topladıY-1 

ve ou levaı.ımatın darlı!ına se fi 
oldukları rın1:ışı lm411.11. Ptyat ?JLI 
lrnbe komisyonu tetkjka~ b ~oı 

tewif edllııen eenernl Von Keıtt-1 yiilc dusunun yarulan tehdidi, 1 IJ! ., rmuan gelnınktcdir. Yeni ııarlıa miştir. V:ıptır yenn donecek '~~~ıU 
kumnnd:ı heyetine şef tnyin oluıı c) Hiç değilse büyük düş- de Alman kolordusu vardı. Q. .. kırını mercimek toptan li parti yardım eşynsıru 27 T~#' 

du. Alınan ukm liderlerinin Von anan kuvvetlerinin cezp ve tes- desadan vakit vakit geri alına.o .. d t d ~~re ktırU§ ~O para, perakende C;velde götürmek üzere hal"ckel 
:Fritach'den sonra en kabahatlisi diye biti. maksatlarını i..<rtihdat edebi kuvvetlerin denizde batırılanla- MalıhemtsGtl: aan paraları çalma ım, ıovar . - 29 kuruşa satılıu:a.ktır. Per.a-~u~~~ 
iellkki oıunan general Von Rrııu- lir. 11 da ha.her alınıyordu. İlk gün- hkta yediğim bu paralar, babamın dır." Diyor ve keudc fiyatlarda uzak semtler 

chıtsc'h ordu eeflliine ~tirllrli . Bu kale, kuwetli bulunm~ lerde kalenin tahJiyesi kanaati babasmın şikayetci olabileceğini düşünmiyordu içın 20 pııı a nakliye zammı ka- Açık muhabere: Dünyıı ht\lll bu cezri teşldl!iUar sayesinde, dil$üriilmek tehlike- uyanmıştı. Halbuki, kaleye tev- bul edilmiştir. 
hakkında zihin yormakla meşgul bu- sini önlemi rur. Ancak, büyük cih edilen darbeler, kanlı kn . .ı:s;ıyountun Kistane köyunden iıışantta nmcle olnrak ~ lışmnga el 
lunduğu sırad yeni bir bomba pat- maıhsur kuvvetlerin beslc:neme- yıplarla geri atıldı. Mukavemet bakkal, tuhafiyeci ve tutüııcu Hu- ve geçlıune~e koyulınuştuı. ~r ti3 tlarmda ihtikara * Giretttn agır ceta aıasıtl 
lndı. Avusturyanın ince ve !lerl ş.ıın- dikleri takdride, &nürleri mah- devam edip gidiyordu. Bir Bük· ı;cyin $.bir gün tuUır, oilu Şem- Nihayet mı eyin afa, 'Oğlunun ~rdan verllmi~eook Hay Hulüsl Aletndıu"a: 
eölyesini Krut Von ~khuschnlg."« Hıt- dut olur, k~ r yerine zarnr tev- res haberi, Rumen ordusunun setüni karşısına alarak: bır ay, ıki ay gelmediKiııı gorunce Şeker Baıyramı rnitna."tebeti- Sorduğunu?. eser kitap 
lcrfn Berchtesgt>den villosınn davet lid eder. yanan s.chre girdiğini bildirdi ve - Bnna bak oğlum, der. Ben ar- zabıtaya ınürncant etnıi~ ve tahki- le piyasada şeker ve şekerden ~çı_k_m_a_ın_~.;;..tı_r_ • ....._ ______ _ 
edildi. Orada 1'ührerln iki t ıüren Çıkış teşebbüaleri · devnm et- bu muvaffakiyet ajansını Ru • tık ihtiyarladım. istanbula gidip ge kat sonunda da Şems Um ya.kalsın- ımnrnul eşya üzeıinde iht:ikfır "" ___________ ,.,. 
bir çıkışmasını siıkül i(inde dinlt? - mekte, fa.kat her defasında a- men komutanının işden ahnma-ı Ieıniyeceğim. Bundan eonm mal mıştır. tesbit ~ilmiştir. Şekercilerlc f' _ 
ıneğc mahkum· bulundu. Hltler blU- kamıct.e ui;-ratıhna.ktadır. Bu . Si havadisi ta.kip etti. Odesanın almak üzere tstanbula sen ~ Dlin öğleden sonra dliyeye ve- şc.ketfomecllcr SIK! bir kontrol Yen 1 
şik bir odada bulUNın askeri mil$a- günkU şartlar, dünkü esaAla- bir tazyik. hücum ile değil, u- cekııln! rilen 'Bayburtlu dellkımlı, birinci altında buhındurula:ca•ktır. 
'\1rleri Avusturyaya karşı bir hücu- n kı~ettcn d~üyorlar. mumi vaziyet ilcasile tahliye e-ı _ Peki baba. 8lllh ceza mııhkeıne&indıe sorguyıı ('üriik 1:..yahl•abıhr 
mun bütün ha.wiıklıırı ynpıldığ:nı Uzun menzilli mutiasara top- dilmiR olması şüphesi de uyan- _ Haydı bnkaJ..un. al şu 500 li- çekıldi. Şemsettin hiç bir veyı in- Gene buyram dob:ıyısiyle a-
anlat.arnk Schuschnigg üz~inde te- lan, eehrin değerli hedeflerini dı. rnyı git, şu listedeki mallan. kar- klıretmiyor: ynkkabi ihtikarlaı-ı da te.cıbit e-
sir itTa et~leri için içeriye çağır - dövmekte berdevamdırlar. Hava Ne olursa olsun, bu kale de 

1 
~lnrında yazdığım taptancılardan - Evet, diyordu. Paraları B - dHmişt.ir. Yapılan şikayetler -

IENILIK 

TiJrklye •on•~ 

tnıitı. Avusturya şansölyesi seı m kuvvetleri, şehri bombaladıktan dü.şınıüstür ve bir köprüb::ı.şı. bir nl gel. ~Oilund11 hovards.lıkta ,.edun Ltı- den, bazı a.yaikka.bıcılann çürirk 
olmuştu. Slnlrleri bcrbad eden bir başka., bütün çıkış hareketlerini tehdit yuvası da artık mevcut. .Şemsettin, 20 _ 22 yaşlarında bir kin babamıo parasıdır. Calmad mal sattıkları :uiliışılmıştır. 

1 
AYLtK 

4
oe • ıot • 

taıyik altında, kabinesin! yeni b<lı:- saldırışlarile geri atmaya mu- değildir. dehkanlıdır. Şln1diye kadar köyün ki bunları... • Bu çürük ayakkalnhırı satan 
1 

AYLIK uo • IOt • 

141>1 Kr.f. 1700 Kl'f
JIO » 1411 » t AYLIK 

tan ~kU etmcie ve Httıerirı ynkın vaffak olmakta.dırlar. Bu mü- Ukrayna., meşhur lim.anile tıt.ı hudutlarıııdan dışarıya ııncıık, Bay- - Babanın amme, bak babtln la.ra: a.ys.kıkahı fiyatları taz.mıin 1--------------~ı 
taraftaralrmdan -Dr. Arthur Seyııs- dahaleler, muhasara kuvvetlerin aıida gıtlibin elindedir. Ruslar, burdıı mnl götihı.lp getirmek üzere davacı! ettiribnektedir. T A K V 1 M 
tnquart'ı şawıölyc vekill!line tayin den tasarrufu ve Alman sol ce- Odesa garnizonundan kurtara. - çıkmış, başkaca knlabalı:.k bir şehir - OlaınElt'., babam benden dnva- Of4\lidatda \"a1Jy~ 
eylcmeğe rıw oldu. Sey~ - tnquarlın nah grupunun merke7.deki siklet bildikleri kuvvetleri, tehlikeli görmem~ir. Oldukça da sııf olan o olsımıu., beni çok sever. Hem ben ÜslCüdar Fiyat Mürruka'be 
adı biraz sonra hain ltellmesl ile merkezine, ihata teşebbüslerine bir cepheye sev"ketmekle bir be- deHkanlı cebindeki 500 lira tstan- ştmdi çalışıyorum. GUndcliklerlm- bürosu, dün yaptıkları bir ta-
mütcr.ıdtf olmafa namze<l idi. ~rakini temin edebilir. reşi kaıp..'Ullayt düşiinebilil'ler. buln daha adınunı at:ır atmaz, bir den biriktirip parayı babnma gön- ramada 4 ihtikar vnk'ası tes-

Bu m~·um 7.lyaretten sonra, Schu· Vorotilof ordusu çok basiret- Fa!kat bütün o stratejik avan - takım arkad3şlar peydahlanarıık derecefim. iblt etmiştir. Muhtekirler, Kar 
t:hnigg Avusturyaıuıı an'anevt ruı- li, oynak ve uyanık bulunmak t:a.jlA:ra elıveda.. köyde hikAye diye aiızdan alım - Gündfo keç kuruş kazanıyor- ntmA!l etini 68. kömü.rii 8, 
yrrhııhı Mussoliniden yardmı ve na- şartile muharebe safhalarına dinledlii &yoğluna tabirin tam sun? makarnayı 50, beyaz pevniıi-
sibat ~tedl. F~kat Duoeye kad:ır u- tam zamanında müdahale et - Hııva Kurumu Türk Bnvacılığınm manasilc düşmüş, bir kaç gece de - 75 kuruş... • de 80 kurufja satmakla idiler. 
z:ınncnk bir teleton hattını bulabil- melde bu kadar buhranlı va.zi - büyük ve muhim bir takım ıhtıyaç- bapnı döndüren içki ve kadın 1- - Demek ki bununlıı hem ge-
?nek imldnsız oldu. yeti karşılıyabilir. lorını karşılamak üzere ~büslett lemlcrile porala-rın albndan girmiş, çinecek, hem de babanın 500 llrası-

0 andan ıtnxıreıı, \"Ukuat baş dön- Moskova, memleketin kalbi, ~r. Bu t bbüslerin kısn z:a- tıstünd n çıkmıştır. ôy'lcsine ki, nı bfriktir~klıin. 
dilrüdl bir silratle Ikrllemcie başln- dimağı, hayat menbaıdır ve mo· manda b~nlnbllmesı için hava ku- köyüne dönecek yol parası bile 
eh. HlU JpUda tnglllzlerdcn, sonra dem lstihkfımlıırile kuvvetli bir rumunn yapmakta olduğumuz yar- kabnamış, İstanbul ,gibi ynbanc1 
Fı-ııruıadtın Avusturyaya k:ırşı yap::ı- mesneddir. Moskova ile Lenin- dımlan arttırmamız lhımdır. Ramn- bır şehirde aç, susuz soknklıırda 
ğı harekctfn muholcfct ve itlra• grad birbirini itmam eden iki 7.an bayr;ımı, fitre \'C zckAtlnla Havn 1 dol..a$mayn başlmnıştır. Za~n, ltö-

rınlycceğtne dair t mınat aldı. A- kilit noktasıdır. Moskova.nın Kurumuna romertçe yardım ctm it yüne dönecek, babasının önOne çı-
vam kamornsı huzun.ındn söz söyli • terld, artık desteksiz ve var 1 fırsatını b1zc kazandınnaktadır. kncak yQzü d-0 olmadı!ından bir 
:ren B:ışvekll Chambcrlaln A\"USWr- dımsız ka.lnn Leningradı, iola-

- ?! •.. 
Neticede mahkeme, babasının 

ifadesi nlınmll!ı için Bayburda mü
zekkere ya:ı:ılmnsına karar vere
rek Şemııcttinl ikametç:liha raptan 
sıcrbest bıraktı. -

Me eke e 
ilk ar 

Karabük (Hususi) -
lG mcı gilni.ı sabahı ilı.ı: kaı· y.:ıgın -
tır. Havalar sogumuş, gecelen ulm-
_.,. wr~esi sıfınn alttna düsnıu tı.r. 
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D inarlı ~. hepMniı 
~· Kıvrak,_ ()

~. QeViık bir pehlivan ol
~ gu. haalmlrama göı'e p 
~ ~dumwe•ru da bilen Si 
~ IJehli\l'ILDdıı". 

l:>inarıı Melmn~. 08irl Türki
ft başp6hlivruu l{ara Ali ile 
nptığı bir eeıibest güreş mü
~ kolunu kırm~i.ı. 
&~' kol kınş, bir güreş zorun -
;ı.ıı. ziyade ka.za. idi. Bu güreşin 
~di olmadığını iddia edebili
ic':1· Çünkli Dinarlı Melmıet, 
deği1ıtli ayarında bir pehlivan 

ır.~ Ali, Dinarlıyı gerek 
., güreşinde, gerek serbest 
~te nefes' aldırmadan yer 
:"""llecek bir pehlivandır. Böy
~~.!İ' ynzupııa Dinarlı kızma
~ır. Dinarlıyı da, Aliyi de 
-.rQJ derecede ~mm. Ali, bu
frı >htiyar.laıruş okluğu hal-

gene Dinarlı ile ka.rşı karş
~ gelebilir ve Dil:ıarlı, Aliyi 
eıtleınez. Ben, bu iddiadayım . 

l\:... ~r kere Kara Ali, okkaca 
~lıdao çok fazladu'. Son
tt .. ı.. Ali, Dinarlıya nazaran, 
-.ııa çok pehlivanfür. Din&rlı 
~~usılan Şike Amerikan 
~-•erinde çok gösterişli ol
~ beraber ciddt gü~erde 
~. ya-ar tan.flan yoktur. Ge
~ llMlŞhw- ve merhum Kı
-=.uclı Malim uda: 

l:l- . . yirmi bi wwıı.nda Lı~ yırmı, r J-r 

~· o vakit Kımcıklı Mah
a..,~ tamdım. Mahmut, o va
.. ~ Yirmi altı, yimni y~ 
~ ancak vardı. U 
~ boylu, iri kemikli, safi a
~ 'Vilıcutlu, geaıiş omu7.lu ve 
il. ::.-.lü. kavi biktkli v~ pençe
-.:vzuıı. yapıldı, iri ve adali 
~=--· yak19Mclı bir pehlivandı. 
~ ~ «ara koç bıyıklı, 
~ yUdU, çetin \"e bariz 
~i idi. Doğrueu o vakit 
~un vücuduna bayımuş 
...:.._ Hatti onu bir 9()k kereler 
~11111 ~ gördiint. Ve Hal-

idmenı yaptırdım. 
R~lı Mahmudu, .Mk def~ 
.:"~ caddesi üzerinde, Pn<ii
'ı ~ lokantaamın i.i9t 
~ Hafızuı pehlivan 
~ ıörmiıştünı. Hatta. 
~ bV;yük Cemal pehlivan 
~· Hoe beşten sonra Cemal 
;:!_ _ {~ baş pehlivanlardan 
;.~ CerneJ beyJ balla 
-..uarı söylemifü : 
.... - Saini. Kızılcıklı M:a.bmudu. 

Aıneriblı, Atnerikaya ve 
~paya gU~ için götiire -
._.._;_Sen lisan biliyorsun .. Mah
~· _tercümanlık et.. Milka
·~ yap ... 
ıı...~ o günden itibueD M4lh· 
.:..._~.arkadaş olduk. ~n 
~ bir Amerikır.h organi
~ ık~. Bu adamm 
~ clnaten vıe ırktan ~uğunu 
~Y<>ntum. Y&lnls gli?.el 

A)Qumea biliyordu. 
.__.:t hmdi9i .Amerikaa tetı.
-uaa idi 
llatuımda lkaJd*1fta röre 

&eaellli, yani Balkan Har
~. Amerikalı ile 

~ ve ben. gtin1eroe çar
~ ~k. MabımJd&, pehli

elbiaeısi yaptırdık . Tra.'blu.c; 
eantı. Traıbtuegarp kuşa-
~ boyundaıı güm~ 

~saat Uhk. Hatta hi~ 
~ .Ainerik&lı ,Mabmuda 
... ~ elbiee yaptırdı. VfJ, 1ıer 
~ ~ ~ aldı. Rogan a.yak 
j._~ :bile iki taııe ytlf)Ur
~ _ Aineriblıya 80!1'.D\IŞtum: 
.~böyle yap)IOl'SUtl? O, 

- ceıvap verdi: 

-51 
~her ala mekbap YUl)'Ol' - tont aradım. Guya buldum. 
~~ Ben ne yapıyorum Dilir - İ§te bu bw tanımaz. &-
~? Her ,..-ı mektubuc'4 gün buna git. 
~ 1atarbn bir dakika, -.balı - Kocan kim? DerlM! seni 
~~ bir dakika alnım& ko- aöyliyeyim uıi? 
~°"<hım. S. ,..umda lmifhı - 1Clheıtte! Sorduğun feYe 
ll ne rahat 11yuyw, ne Dıet'ell bak. 
~Y<>rdum 1 · - öp alnımda.o.! Bir daha, üt: 

Siti - Seaı farkında delil miımı, daha! 
~aydır, mua.yyen ~ Doktor ar.kadı~mdı, öooeden 
~ ~ kttf rengi kMWyor. Far· korkmuştum. 
~at olmadan ıztıraplar &CÇıri- Akpnı u.tU dott.orda.ıı nefcli 
... _ llUıı. Ben banlar içic git diyo-. döndü. 
~·-~ d&dının ta.vai - Canım, dedi, darılma ama 
~ koca b.n :ili.çalnna... sen de beni en acemi doktora 
~ cahil sanma sevgilim. göndernıişin. A!J. kalsın gülecek· 
bilill ·Anıma. beni tanıma.yan tim. Beni iyice muayene ettik -
~~ e. gideyim. Evli oldağumu ten sonra şunları yazdı.O sırada 

'l' el'iın, bir şey anlemaz. sordu : Kiminle evleneceksiniz? 
~1eJ.efon rehberinde yalandan. Ba:ıim kocam var, dedim. Dik 

Slnadıiunı:r. "ir kadın dok - dik baktı. Sayın bayan! dedi. Be 

nimle alay mı ediyorsunuz .. Siz 

1

. 
ömrünüzde olsun vlenmedimz • 
Suswıuz! ben otuz senelik kadın 
doktoruyum. Benden iyi mi bile
ceksiniz. 

Öyle kuvvetli söyledi ki seıı 
çıkaramadım. Aca.ba mı.biden iyi 
doktor mu? 

- Bilmem, e&bett.e ODun bil· 
me&i lbım. 

- Bir de bqkaeına gideyim 
mi? Bul biriaini. 

Buldum. Gitti. Ondan bu :ul
ğıdı yedi geldi. 

- Sevgilim! ba.ııa bir şüphe 
geldi. Acaba ben gerçekten hiç 
mi M-lenmedlm? 

- Evkmmedin ya;. 
- Ya Selim? 
- Sus! roman bitti. 
- Peki peki, darılma! 
Başlanğıç yolunda.. Sinir dok 

torunun tavsiyesi yerinde. Rec;e
teleı-e baktım, isterik lraz.. 

- Kış geldi ama yalıyı bırak
mıyalım. Komşular gitme diye 
yalvarıp dunıyorlar. 

- Öyle olsun. hem Bulgaı· çar 
şısında otururuz hem hurda. 

(9223) 

Perde kapanıyor 
Kış ~lanğıcımn berrak bir 

&&babı. 
Ankarachuı geldim, Haydarpa. 

ı,.adan Şişliye telefon ettim, ce
vap yok. Arnavut köyüne tele· 
fon ettim. Dadı çıktı: 

- Feri nerede : 
- Bugün bava çok güzel, ~-

beğe doğru yaya gelliııtiye çıktı. 
Öğleye geiecek. 

Yalıya geldim. Kahve içtim. 
Tıra.ş oldum. Saat on biri geçi
yor. Feri nerede kaldı ? Belki 
Bebek bahçesinde oturmuştur. 
Odasına girdim. Yatağı karma 
kanşık. AnUwiım, rahat uyuma 
DUŞ. 

- Dadı, dedim. Akşam ra· 
hatsız mıydı? 

- Birlı:aç akıjamdır uyuyama 
dı . Sabahlara kadar çırpındı, ağ. 
ladı, senin ne vakit geleceğini 
sordu. Bugünü söyledim. Telaş
landı. Her zaman senin gelooeği
ni dört gözle beklerken bu sefer 
istemiyordu. Acaba iyileşmeğe 
yüz tutan hastalığı mı tepresti? 

- Peki, sen işlerine bak. 
Odaya bir göz Claha gezdir -

Bu Perşe{l'ıbt' ::ıkŞaını GALA u::ırt oJnnık ModCJ'll zaınanunızın 

ebedi ve hıM..'iki şahese ·ı ..• n ıti.ln bn t: lt' ukı tamtan romanı ... 

Efl. ILLIE BRONTE'nln meşhur ese 1 

ÖLMEYEN AŞK 
(WutheMng Heıghta) 

Japonyada Baş Rollerde: 

Merle Oberon - Laurence Olivıur (Baş ta.rafı 1 incide.) 1 
tralya ba.şvekili Curtin, vaziyet-
teki gerginlik hiç bir değiş.iklill Amerikada 6 ay sonra gösterılını~ un san"at &bıdesı 

olmadığını ilave etmiş ve J apoıı ''•••llİP.cıİİ-şerııİİİİnİİİbemailkşammlıı .iıılci•ııııİymi!•rl•er•ı•nı•r.ı•e•' '•·e.ıd•e•n!a!llld•ı•rı•n•ız. .. ••llııi 
ya ile Amerika arasındaki mU • • 
za.kerelerin henüz hitama enne-
miş olduğunu söylemiştir. ,ı••••••••••••••••••-

JorKnt Hm'iciye Nazırınot SÜMER ı d 
Tokyo, 2~i~ - Domei a-1 8u akşam sınemasın a 

janSlndan: OSANNA DURBIN'ı unutturan Mu1.after Yıldız 
Japnya. Hariciye tazırlığınn AÇILMAMIŞ GONCA knhı"t<mauı ve Holıvood Bülbüfü 

tayin edilen M. Shiga.nari Toje l G L O R t A J E A N ' ı 
yeni vazifeEine ba.şlaruası mil • Amerikanın en mef1'ur caz Mug•nni•I 
nasebetile irad ettiği bir hitabe-
de: B 1 N G G R O S S B Y 

"Biz Japonlar, memleketimi?.i ile herabeı· yarattıklnrı 

tebdil edecek her tehlikeye kar· 4J J L O } z L A R 
'1 şiddetle müdafaa.ya azmetmis l 
bulunmaktayız.,, R K I S I Tokyo, 20 (a.a.) - Japon Ti- Ş A 
mes And Advertiaer gazete.c:ıi, 
"Japonyanın, müvazeneli pren - Milmini gidip görünüz ve dinleyin~ filmi. 
siplere istina.d eden siyasi faalı- Şarkıların... Ro\'ulerin ... D.::J\S \'e musıkinuı ••••••il 
yeti, metodları itibariyle dinıı . il•••••• Yerlerinizi e' 'elden aldırnız 
ıniktir. ,, demektedir. 

KUDRETiN ZAFER TACI. •• SANATIN ŞEREF ABiDESi.., 
DÜNYAO YALNlZ BÜYÜK ŞAHESERLER VARATAN 

DAHi REJ iSOfl CECIL B. DE MILL'I N HARIKASI OL·"' 

TAMAMILE RENKLl 

z ·AFER ORDUSU 
M08TE6NA OLARAK BU AKŞAM 

LALE SİNEMASINDA 
Fevkalade müsamere olarak 

GARY COOPER _ MADELEINE Ç ARROLL • PAULETTE GOODAJ\T - PRESTON • FOSTER AKIN 

TAM l.AOFF uıı hıcyat , erdıeı bu ıırı hcseı bl tiln tstanbuln sılkıştan sars C'41ktır. 
iLK AKŞAM iÇiN NUMARALI YELRER BU &ABAHTAN iTiBAREN KAPATILMAKTADIR. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• TELEFON:4.15~ ...... ~teılteıltet~~ 

diJn. Komidinin çekmesi açıktı . 
içinde kırmızı bandlı iki Uç k8-
ğı t görüniiyordu. Baktım, Uç ta-

1 ne telgraf. 
Birinci telgrafta şunlar yazı-

' yor: 
<Selim bey romanı bitti mi ? 

Yeni maceralara ne vakit başlı
yorsunuz?~ İmza : Mebrure ı 
Düşündüm. Ortada ve haki · 

katte Mebrure diye bir kadm 
yok. 'l\ıhafla.ştım. lkinci telgraf 
ertesi gUnkü tarihli idi : 

(Öteki Ankarada.n gelmeden 
evvel bu ~ Gardeubara gel. 
Soöfr lamail ile seni bekliyo • 
rum ! ) lnı.zn : Set.im 

Dünyaya hiç doğmamış bir a
damın imzası ! 

Demek ben yokken kızı çile -
den çıkarmak istiycn bir kom
plo var? Bu macerayı. benden 
başka kim biliyor? Beynimin i
çinde bir alev parladı. betıli~ım 
yandı sandım: Hala hanımlar bi 
Iiyor! 

Üçüncil telgraf büsbütün al
çakça! benim im7.runı taşıyor : 
(Galata balozlarından birine a.r-

• tist yazılacağını haber alı ın. ls-

E 

tidadııu takdir etmiştim. Son de yüzlcr<'e halk birikmiş. Dolaşan 
!a tebrik ederim!) sandallar, yüzen insanlar, hay

kıran kadınltil', ağhyan genç kız 
İnsan bövle kırıtik anlarda lar ! 

bir !kaç cinayeti birden işliyebi- Bayan Umurfula boyunea ab 
lir. Onun içindir ki her caniyi bir larak çılğın bir sesle haykırdı : 
defa ruh, uıuhlt ve hadisE' l 'a- G"t · bevim ·tti ı - ı ti . o, gı . 
mından tetkik etmeden hUkUm Du adın ı ? - r, ne var m a:r.e . 
vennemelidir . Ağhya.n genç aealer hep bir 

Bu vaziyette hiç bir adalet öl- ağnıdan : 
çüsü bu tlegı-afı çekenlere birşey _ Iı"eri gitti! Ferikaki gitti _ 
vıtparıaz. l!..'vvel mtlrde f-ıille komşular etrafımı aldılar. A-
~ini bulamaz. Bulsa isbat ede- sıl hakikati sabrtaya ıağlayarak 
mez. O halde i.cı sahsi adalete ka- ifa.de veren sırsıklam kayıkçı
lır ki onun da adına cinayet de- dan öğrsıdim. Hem ~yor, 
mişler. Telgrafl&n çekenlerin ha hem anlatıyordu: 
reketleri kadar meuf ur hareket ! - Ah Beyefendimo ! Ne biH-

Denizde bir gürültü koptu . rim. ne bilirim? Yalıdan çıktı. 
iskeledeki bütün sandallar ham- İskeleye geldi. Bana.: Barba 
la yerine doğru ve telişla gidi- Kosta ! dedi. Ben Bebeğe kAr 
yorlar. Birkaç rum delikanlı lıe- dar yaya geMOOğim. Saat oo 
men soyunup denir.e atılmışlar bir buçukta -beni Bebek iskele
o ta.rafa yUzliyorlar. Tramvay sinde bekledl. 
caddesinde de gilliiltüler, ba.ğrıs Bekledım. .Güzel güml bin, 
malar, kQ!?uşmalar iba..c;ladı. NP Yiizü gözü gülüyordu. Yolda 
var? Diye pencereden uzandım. Şa.gipo, şagapo şaıikısını eöyle 
Y1izlerce kadın, erkek kolu ·nl- di. BMla da dedi ki: Ba.rba Kas
lanarak beni çağırıyor. ta' Bizim beyefendi gelince de-

Merdiven!eri dörder indim . nizde bu sarkıyı söylediğimi 
ve can havlUe yalıdan fırl dım. kendisine söyif'; tmutını. ~ 
Karakolun ilerisindeki bu " '- ( Arkoaı """) 



HERGELECi İBRAH. ,~DY PROGRAM! 1 
1 21B.Teşrin1941 ~ 

Yazan: M. Saml Karaye•-----130 
7 .30 Progrnm, 
7.33 Muz!k , Rüstemde şafak atm.ı§tı. Her

gelecinin ilh hızına rast gelecek
ti. Ah, Hasan.la tutmuş olsaydı 
ne iyi olacaktı. Arap Sa.itle, Her. 
geleci biribirlerini öldürüp kıra
caklardı. Leşleri kendisine kala
eakktı. 

Ethem paşa da Hergeleeinin 
güreşini merak ediyordu. Çok 
methini işitmişti. Ali pehlh'11Jl 
da yanında bulunuyordu. 'Ethem 
paşa, Ali pehlivandan sordu: 

- Pehlivan, Bursa güreşı çok 

dan lkendi tkendini yiyordu. 
Bir e!de işin bitmesini isti- 7.45 Haberler 

)'-Ordu. O derecedeki bir kete 8 oo Mtızik 
galip gelmcslııe bile razı değil- 8.15 Ev saatı 
di. Rüstemi Ust \iste mağlCıp 8.45 MUzlk 

etmek amıiııde idi. * 
Hergeleci, ayağa. ~alkar 12.30 Program 

blklmaz çırpınarak ndra.sl:nı 18.33 Müzik 
.<l'G lladı : 
P" U.45 Haberler 
~ Hayda Rüstem be!. 13.00 Müzik 
Çn-pınara:k ha.smmın üzeri- u.oo Müzik 

en yürüdü. Dolu dizgin bir 18.DO Program 
çapraz topladı. Sürdü. Rils- 18 03 Müzik 

1 
19.00 Milzlk 
19.30 Saat ayar 

19.45 Serbest 
10.55 Karı.şık 

20.15 R. gnzetcsi. 
20.30 Konuaına 

20.45 Müzik 

21.00 Z. takviml 

21.10 Mür.i.k 
21.45 Mu.tik 
22.30 Saat ayarı 

22.45 Müzik 
23.00 yarınki 

program 
heyecanlı olmuş ~cğilınk ~;. .. ..ı ol ! tem, ne kurtulabiliyordu ve ne · 

de mukabele etmek kudretini ==================== 

aş, , nezle, grip, romatizma-
Nevra/ji, Kırıhlık ve Bütün Ağrıları derhal keser 

icabında gOnde 3 kaşe almabilir, Her yerde pullu kutuiarı ısrarla isteyiniz. 

Yeni ne~riyat 

ÜLKÜ 
* Bu mill1 kültür dergisinin ~ 

çok kıymetli imzaların özlü ynzıl 
.ı .'ıtıvn eden ıklnei :;ayu:ı da in~ 
clını!)tir. özlü yazılara düşkün ';;J 
yuculanmıza har~etle b\·siye;rı 
borç ııayanz. 

• • • 
6-eçm~ günler ard ıuda.ıt ..4 * Genç edebiyatçılanmıı.don !;ı~ 

ınaı Bckatanın dördilncü kitabı . ~ 
bu edebi hikfıycsi zarif bır şek~ 
intişar ctmi:,;tir, Tavsiye cdCl 
(Posta kutusu: 211. Ankara). 

Türkiye llaıi~ ;.:..~t ~ 
letinln ttılılil ve mnkh~ 

raporu 
İstatistik Umwn Müdürlutu ı9SO • 

3!! seneleri resmi istatistiklerine ~-- Evet paşam. ço 6~ -
1 du. 

- İbram, Rüstcıne hafif mi 
geldi?. 

- Hayır paş:ırn ! bilal;:is .. 

~:;.u~:ı~: .. ; gl Dinarlı Mehmet ile Kara Ali ve meşhur 
:ı:gcıt~~~~ko~~~ 01~~~! 1 8 9

--0 Kızılcıkh ~a ~mut ltarşılaşırfarsa ! 

1 L A N zarnn başlıca ihracat maddelcrinı~ 
E d k S ıh H k k sair memleketler ithJılAt ve ihtOC"-

r e u u u ile istihsalfıtımız bakımından mult~" 
Hakimliğinden : .;· (' ıı • ı • • 

- Nahll o du • , b.;.Y ? 
- Bir l.aza kı . ğıım ınırban 

oldu. 
- Bizim arap Saide, Hasanın 

dü mcsi ilk cıdc iyi oldu dğil 
mi? 

- Ço~ iyı oldu. 
, - Rii temle, İbramın gi.ireşi 
nl" olar.~ dersin?. 1 

- \'allahi paşam, a.lalh bilir 
ı r ... , bra.m. Rüstemi bu sefer 1 
cok çabuk yenecek. 1 

- .\mrna. y r• n pehb· n !. 1 
- b:vet paşam!. Benim knna-

ııtıın böyle... 1 
~ nra arap Saitle ne olur 

d rsin? 
- Eğer Hergeleci, arap Saire 

,. "tln düşerse.. Sait. haklar o-
nu .. 

Y orğun düşme?.se olmaz mı 
hu LŞ ?. 

J bjli .. paşam~. 
C it>enmem. doğrusunu söy

J" t'"11h nn ! . 
P , do~su şudur ki, 

lb '"fil ı. b ı p€'hlivanlar ortadan 
çıkaramazlar ... 

Ne söylilyorsun Ali pehli
van!. 

Evet paşam, lbramı, ne ko· 
c. Yu5tıf. nt" Adalı Halil ne ko· 
c~ Mura"1, ne Katrancı, ne büyük 
Yaşar. lıir b"risi meydandan çı
karamazlar. Bu. pehlivnın gü
resi ba~k:ı . Göreceksiniz şimdi 
paııam !. Deai. 

Ethm paşa hayrete düşmüş -
tü Hakikaten İbramın güre.~ini 
g,örmek i"in sabırsızlanıyordu. 

Nihayt' ,....tireş baslı-.dı. Cru-ğır 
pehlivanların menakibini okudu 
sonra mc-yd?na fıalıvcrdi. Herge.. 
led, olduöı. verde duramıyordu. 
Biran CV\cl Rüstemin ensesine 
npışmak \'e '\inE' biran evvel onu 
yenmek ve Burs..ı.nın acısını çı
karmak hırsında idi. 

Çırpınmalar biter bitmez gü
reş olanca hıziyle başladı. Kur
~"lZ Rüstem. })aşma. geleceğı' 
b·liyormuş gibi derhal der top 
olmuştu. Az hamleli ve, yarı mü
dafanlı bir güreş tat"?J tı.ıtmu~
tu. Hergeleci, güreşin daha ilk 
mnlesinde sPddetl hlicuma "'eç 
ti. Ri.istemi, gtireşin iic;üncü dakf 
kalarında allak bullak tti. 

Hergeleci yayından fırlamış 
hcdef"me doğru gidoo hır ok gi
bi idi. Bir aya yakındır sabrtti
ği gün ve saat c;at.mıstı. Dislerl 
gıcırdayordu. Hırsından kendini 
yiyecekti. İkide birde d·sıerlni 
gıcır, gıcır gıcırdatıyordu. Rüs
tem bile hasmının hırsından yıl
mnt. 

GUre:ıin üçiincU dakikasında 
beq metreden bir yılan gibi BÜ· 
zillerek hnsmının tizerlne atıld1. 
re b~ s'mşek si.intile ropu\rlan 
na indi. Rüstem, k1>ndini kurta.
ramamLc;tı. Derhal, kurtulmak i
çin bir ters dönüp kendini yüzü 
kovun yere attı. Yoksa, iki to
puldarı da hasmının eline geç
mişti. Ve yüzde yüz mağlup olu 
yo~n. 

R" em, yüzü koyun yere dU
e<>r rl.. mt'?: Hergeled iizerine 
c:•ı 1 l n lı hiç bekletmeden kema
n ı ·'ip do<rrulttu. Ve, Bursııda 
v ·k d .. tr w • oyunu aldı. Yani.! 
l 1 " armasına girdi. İnatçı 
P E'1eci, hasmına meydan oku 

'I Ve, nunu demek Lc;tiyor-

Haydi .. Bir kılçık daha at 
da görelim .. 

0
er Riı tem, usta. bir pehli

vcın otmamış olsa idi, muhak
k bir kı'c;ık daha girordi. Far 
t kurn::ı.z Rü tem, hasmmın 

ya.pm k i:tediğini se:zırai.<fti. 
'ıaJ<.lk k trı sefer kendisi 

y ilk dü ekti. Bu sebeple 
m ı.:.daf ya geçti. Hergeleci, 
ç k f karar veımişti. Rfur 
tc e ya malolacak:tı. Sar-
m vı taktı:kta.n Som"aı ayak 
b rgusun.n girdi. Ve hasmınm 
fr:r.erlne yüldcndi. Eğer RüstEm 
kal :ı. kıklt;'llll tatbik etmiş ol
roydı, Hergeleci, hasmı boşa 
g· ürerek bir hamlede yene -
cekti. 

Riistem, kılçığa yanaşmadı . 
O bır kere olurdu. Her vakit 
ı apas pilav yemezdi. Mücruie
le müthiş oldu. Rüstooı, binbir 
ıır"l.Ilevra ile hasırunın hareket -
lerinden kurtuldu. tld pehlivan 
oyı:.nd..ı.n mukabil oyunlam 
~ ti. Bu suretle altta on daı-

b'Ja.r bo~uldu. Nıhar 
yet R\.lfıtOJ:. bin müşkiila.tla. a
ynğ< kalhcı.bildi. Hc.rgelecinin 
.. içine ~ Jlmm>. 

aldı. Rtistan, tekrar alta. düş- 1 2 3 4 5 6 
m~Q 1 

Ethem paşa, Hcrgelecinin ,.,..--=--~~::::.=.-'--of--;--;---'-::::-~ 

güreşioo ba.yıbn.ıştı. Ali pehli- 1-..:,..I _:._;,.=..!___:"--~~.:..::::..ı_-1 
vana: 3 El 

- Pehlıvan, maşallah ne us- 4F~~~=-=--i"---i-T-~....!.::~ 
ta ve ne hızlı pehlivan. .. 5 

- Pasam, dn.ha dur.. Ba- 1--'---~"""'.""'"~~::..,.:=..:.=._...!,_-I 
kınız neler yapacak? 6i 

- Hayatımda böyle lıızlı ve 7'•--=-:-~:.,.;:;;.;;;._---..:..___:.--!~ 
tet"k pehlivan görmedim.. 8 

- Oylodir... tı-..:__~;__-:--.,..._..:__+._-=.:-

- Ritstcım de fevkalade hız- 9,_...:.._-=;.,.---=-=~=-:-~--~:-1 
lı bir pehlivandır. Fakat bu- O 
mm karşısında duralamış gibi ~..ı....,,.ı.,-iı_IW:.._.ı....:....ı.-::=: 
duruyor .. 

- Pasam, goruyQrsunuz ... 
Meydan ve nefes veriyor mu? 
Ne dalışt.ır o!.. Ne çaprnzdır 
o! .. 

- Çok güzel.. Dediğin gibi 
hepsini yener bu .. 

Öyle paşam! .. 
- Bilmem bizim Arap Said 

ne yapacak? 

- Baksana Hasanı çekiş-
tirip duruyor.. Hiç hayır yok 
bu Saitte!. 

- Ağır adamlann, kanlan 
da· ağır Öluyor .. 

cevap vermiyor 

Hergeleci, dona kalmıştı .. 
Hatta bir aıı Rüst.enıc, ha.yı an· 
bkla baktı. Güzel bir sıyrılış 
ve söküştü. Rustem, ayağ<ı 
kalka.rak Çlrpındı ve bir nara 
salladı: 

- Hayda İbram be! .. 
Doğn.ısu bu nim IU.istemin 

&ıakkı idi . F$inde bir pehlivan 
ancak künteden böyle sıyrıla
bilirdi. 
H~, Koca Rüstemin 

bütün usta.lığına. rağmen bin -
c1ir.rııb]ti. Ve Rüstcmi iki de 
bir bozuyordu. Fakat Rüstem 
yenllmeıınek için bütün ımdhn.
retini sa:rf~yordu. Bir ara
lık Hergeleci Rüstemi tdkrar 

SOLDAN SACA: 

1 - Turk vatanında oturan. 2 -
Şart edııtı,dcfn, üçUncü şahıs. 3 -
Kılıç hakkı. 4 - Futbolculcrin sev
dikleri bir ıstıliıh, aktörlerin söz söy
lt'mcden bir şey anlntınnk için baş 1 
vurduklan çare. 5 L- Adet, sunı eda
tı. 6 - Hasislere derler. 7 - Sıçan, 

yrıpmak. 8 - Almanca evet, zayıf 

degil. 9 - Yurd, vahşı hayvanlann 
evi, taştan yapılır miistahkem yıer, ı 

10 - Oturma, Mısırla Arabistanı 

ayıran çöl. 

YUKARIDAN AŞAGilYA: 

l - Hcıı.ırol emri, güzel bir çiçek. 
2 - Tefevvuk edım, çok iyi, 3 -
Notn, Mıtluıt Paşanın cldUruldüğlİ 

Arap şehri. 4 - Çehrede kedcıi ~ö.,
teren hal. 5 - Yerine koymak, Av
ıııpa kıt'•• ında bQyiık lıir şt hiı', ne
hir. 6 - E!ıkı dcgll, kuş yemegi. 7-
0luş, rakam. 8 - Erkek ismi, t.eı·aze 
S - Allnh eksikliğini gustcrmesln, 
nota. 10 - Et yemlyen hayvanların 
yemeği, eritme. 

Dünlcü bulmacanın halli 

1234 567890 

Ti 
~~5ı I>ram nr mındn 

Bu akşam S<lat 20.80 da 

HAMLE't 
toparlayarak soluk abnadan 5 perde 
bastırdı. Ve bu sefer ki ha- = = = - '==:::::!=== 
roketi çok şiddeth idi. Rüstem Hava Kurumu, Türkiycde her eve 
güç halle top:ırla.nabilmlşti. bir fitre zarfı bırakmıştır. Bu fitre 1 
:F'akat Rüstaın, öyle bir va2Ji- :.:ır!ına konuc k paralarla, bir tele 1 
yette yere oturmuştu 'ki, ayak bayram gıınundc, buyük bir havncı
lannı önüne uzatJnıış, elleriyle lık fabrikasının temelini atmnğa im
paçalarını ka.P3nuş duruyor - ıcan vardır dtiŞUnce ve anlayışlarımı· 
d.u. Hergeleci hasmının bu va- zı bu ölçüye ayar edcı·e • Türk ıfavu 
.zıyeti karşısında derb tl ters Kurumuna yardım edelim. 
kepçeye geçti ve rnu1'avvak da 
ol:iu. Rüstem, ters lkepçe o
yunundan kurtulnıa!k için uğ -
:raştı. Laıd!ı kurtulonadı. Her 
geleci, hasmını çev:ırcrck mnğ
lfıp clti. Rüstem sırtı üste ge
lerek kaza.ya kurban olmuştu. 
Hergeleci, hasmını yendtkten 
sonra doğruldu. Ayağ;ı. kalkar 
ra.k galibiyet temennasuıı çak
tı. Rüstem mahcup ohnuştu. 
Ezile bil7.üle kalktı. Hergeleci 
ile S3Z'Slla.ra:k mcydaııda.:n a:~ml-

Dördüncü sorgu hakimliği 
Bir müddet evvel Sarıyer ve 

Beyoğlu mUddeiumwni muavin
liklerinde bulunan gene ve aoy
nnetli n<lliyecilerimiroen Kaımil 
Baran, İstanbul Dördüncü Sor
gu ha.kimliğine tayin olunmufr 
tur. Dün yeni vazifesine ıbaşla.
yan Kamil Borana muvaffalo
yetler dileriz . 

ch. rt5!!~~ DOKTOR _...._.......m 

Arap Said, hım güreşiyor 
ve ham de yan gözle Hergele
ci ile Rüstemin güreşini scyre
diy-0rdu. Ve Rüstem.in ters 
ckepçe ile mağlup olduğunu gör 
anüştü. Bu Arap Said 'çin hay
ra alamet değil.W. Nihayet Her

HAF Z CE L 
Lokman Hekim 

Dahiliye ltltitehas3JSJ 

Divıınyolu 

geleci ile başa kıtlaca.Jrt1. Fa- f11rz:ı~~~:.Z:~C:!:t!:~ciJ 
ika.t ·Arap Saidin hasmı Bilecik 
li de iher nedense o günkü gü
r~e habire Saide da.yanıyor
du. Said, mumu kolay kolay 
yenemiyooeğe benziyordu .. 

Sa.idin hali yamandı. F.ğcr 
Haşam, geç mağlup ederse ken
di zararlı çıllmca.ktı. Nihayet. 
Yorgun olarak Hergeleci ile 
aaı:rşı.laşnııe olacaktı. Hergelccı 
ha.mu.mı çabuk yenerek orta -
dan çekilmil}ti. Bol, bol dinle
necekti. 

(Arlmsı w.r) 

r"Yeni ah hı~ 
" i an fiya arı 

Kr. 
8.'lŞlık mnlrtu olarak 750 
Birinci sayfnda santimi 500 

lldncl n " S50 
'O~ncU ,, ., 800 
Di>rdUncU ,, ,, 100 

941/86 dıııı ne H ylemşt l'. R y ~ OO 
Erdek hazine maliyesinin Mnrmn- tnr.ıfından hazırı· ne ı hu ,r 

(Bat tarafı 3 ürıcü sayfada) memeğe, boşluk bırakmamağa ranın Çınarlı köyiindeıı Mehmet rl'.'-1 salııfedcn ibaret olL•p ınu 1 v• ' 11 
bila mübalağa nıa.ğlCıp eder. savaşacağından hareketleri ~ey- is aleyhine nçmış olduı!u ecrııııisıl ayrıca mutcaddıt grııf ı.ıc 1 de 'iı1.• 1 

Kara Aliye gelince, Dinarlı rekleşir. Gösteriı;;li oyunları ye- davasının sulh hukuk mnhkemeslııde ! bir hu le getirılmistlı-. ı-:sN .n 11 ·ı 
ile aralarında hiç olmazsa yirmi rine donuk ve can sıkıcı oyunla- yapılmakta olan ıııuhakemcsirıclc cildi bıısılmaktcıclır 
beş kilo fark vardır. Bu,. yirmi 1 rı kalın oıu.r. . . . l\l!iddealeyh Mehmet reisin ikamet-ı \' A ıt ı, 1 .K • 
beş kilo fark çok büyük bır fark Kara Alı de •. aynı hasmı gtbı gfihı meçhul bulunduğu cihetle dm c- Varlık m cmun~ının 15 ilk•e r!n ~~ 
tir. Kara Ali, Kızılcıklı Mah- mukaoele edecegınden scr:best sa tiye tebliğ edilemediğinden il~nc ı rılılı 199 un<;u sıw .v.-.rı \ 0

1 •un b 
mut okkasındadır amma, ba- 1 hşları serbest girişleri orta.daıt tebligat icrasına karnr verllmistlr. ınOııcdcıe;. tla çıkm tır. T. , .. ıye ~ 
na diyeceksiniz ki, neden Ka- yok olur. O halde Ali ile Dinar- 13/11/1941 perşembe saat 15/30 do dertz. 
ra Ali, Kızılcıklıyı güreş - lmın ciddi g~reşleri ne olabilir? miiddeialeyhin mahkemede hazır bu- - -:;::::. 
tirmiyorsun? Sebebi şudur: He· B.':1rası~ı. ~yın .~tm~ o kad~~r lunması veya bir vekil gönderlT'c- ı Srhlbi: A. Cemaleddln saracoOI" 
piınizde şöyle bir kanaat vardır: gu~ ?e.gıldır. Gureşçılcr ve _gu- 1 aksı takdirde davaya gıyaben bakı- N1: riyat l\füdurl\: Maclt çetl" 
Dinarlı Mehmet, bu memlekette reşı ıyı anlayanlar ne olacagmı lacağı tebliğ makamına kaim oln: ·c Br.sıldıT•ı :vc-r (H. Bekir GUrsoyı:ır '; 
serbest gureşi her pehlivandan bilirler. üzere ilan olunur. 1 A. Cemaleddln Sar:ıço~ıı.. mııtbıı~ 
daha iyi bilir.. Hakikaten de 

1 
Kara Ali, daha ilk elde hasmı ~ 

böyledir. Dinarlı serbesl güreşi, na güreşi bindirir ve yüzde yüz ~~e~EJ :ıF« ~.-(1 
bu memlekette her pehlivandan bir çaprazla budayarak lınsmını · - - ıı, -

daha iyi bilir .. Yalnız, eli daima 1 altına alır. Alinin çaprazları ve A • l • • h 
şike güreşe alı~tığı için müsabık budam~l:ırı ~ahe~rdir ve çap-•m sıstan ı .,7 rn l!I" a ı ~ 
kabiliyeti kalmamı~tu-. .. !.az~. gmş~erı, 5apra7.J ~u~u!jlan ~~ 1.. 

Dil ve Tarih - <A>~ral'ya l'ıtkiilte~i 1'iirk Dil \e Ede-

hi)ıa.tı En...,füfü.,;i ic.~n imtilmnl:ı :moo J ııru~ maa')ı hir asi"· 

~n WnUK·:ı.ktır. A~bıt~ulık imtföanına girec~k namzetlerin 

Türk .Dai ve F.,dehi~·ntı \'Uksok hıhsil diploma~mı ıı~uz 

Esasen Amerika, Avrupa g,u· ustadanedır. Dınarlı, Alıııın çap 
reşleri baştan başa şikedir. Bil- razlarından ve budamalarıı'ıdan 
hassa umumi harpten sonra Av kat'iyen kendini koruyamaz. Bir 
rupa ~e Amerikada güre§lcr ka- kere okkası hafiftir. $onrn, Ali 
Iıptan ve gösterişten ibaret ol- kadar sallı değildir. Dahn daha 
<lu. Organizatörler, para kazan- sonra, A 1 i kadnr km"Vetli 
mak için pehlivanları alt ettiler. değildir. Binaenaleyh; Ali, a-
Ciddi güreşlerde hareket az ol- yaktan serbC3t güresin oyunları 1 olnmJa.n \e a,-;kerlik hi7.met:iııi )~q.mı-; bıılunnlftlan ~ı:ırt-
duğu cihetle halk Ü7..erinde he:\.'C- nı vasıta kılmadan y?.ğ giireşi- tı ı· ın ·~ ı ı "ll ı• rt · ·· ·· A ı l I"•ı r. m •ılaıt .7. .~ .12.a l"Sı gmıu rı r ıra< a '• -
can vücude getirmek kabil ol- nin c;apraz budamasile Dinarlı-
muyordu. Binaenaleyh, güreşleri 1 yı tehlikesiz, mukabelesiz olarak Jtiitte biw.ı.-.ımta y-.tpılne:-ıl.tır. imtihan ':'l!l'tl:ın Fnkiiltc 1 
şikeş (anlayışlı) yapmağa baş- pekala altına alabilir. .MtiıJürliıi:rün<J..•o ist<'ııehilir. lsfrklilerirı istida ile miir.ıro-
ladılar .. l'Jvveldcn yenik düşüre- 'ı Djııarlı, Kara Alinin altına ~ · · k 1 a.tlfirı. (i8lH) (H:~O."i) 
ceklerini tayin ettiler .. Ve hatta, dliştukten. so~ra ne yapsa aA • 
gürpşin kaGıncı dakikalarında ve kamaz. Alı, Dınarlıyı altta peka-. ıecı.;.-3~:cıE.<"'ot~~ee80S:ıı:-•~~ 
hangi oyunla mağltıp edileceğini J.ii. heı· ta.raftan bağlıyarak tuta- ı======= _ -:;;;--
de kararlaştırdılar· .. Bu sun~tle I bilir. Yalnız. saıması kafidi~·· ı --- - .sil: 
meydana çıkn iki pehlivan dur-ı l~uıi. kap~nıle t".ZC eze de nıag~ , F '9ifi 11\lim&U AU ' « 
madan birbirlerine saldırıyor, lup ede.bılu·. Duı.arlıdn kuvvctlı OOGAN SIGORT A ANONİM ŞİRKETi 
oyundan oyuna geç:iyor .. Akla \'e bir köprü kuruş göımedim. Fa
hayale gelmedik cambaz vari ı kat Ali, D!n!lrhyı altta her ta
tehlikeli ve gösterişli oyunlar Hı.ftan nıaglup edecek oyımu 
yaparak seyircileri heyecana di.i bulabilir. Mesela; künte ile di
şüriiyorlardı. Halk, bu güreşleı i kcı ek yenebilir. Ters kaz kana
c:iddi sanarak zevk alıyordu. dile de (Dubl priz) büke blıkc 

Mesela Dinarlı Mehmedin döndürüp mağlup eder. 
Türkiyede

1 

yaptığı güreşlerini Dinarlı, Kara Alinin taktığı 
kiın heyecanlı seyredip takdir ters kaz kanadından nasıl kur
ctmiyor ?. Dinarlı Mehmet, mey- tulabilir'? Ben buna i~kan vere
dana çıktığı zaman binlerce se- mem .. ~urtulamaz .. agır b~sar. 
yirci: Muka~)ll oy~~ da bulmak guç o-

- Yaşa Dinarlı!. hır Dınarlı ıçın ... 
Diye kıyamP.t koparmıyor mu? H~lasa Kara ~li, Dinarlı Me.h 

Dinarlının hızlı güreşi, durm a - ~n~ı, serbest gı;r~?te he~ va~ıt 
dan hamlesi, tayyare oyuııları, ıçı~ ~ener. Cıtldı ~reşlerın g?s
makasları, kıskaçları seyircileri terışı y~ktu:·· ı..akat ken<lıne 
heyecandan h'"yecana düşiirmiı- mahsus ıncel.ıkl~rı .Yardır. Bwiu 
yor mu? Hangi pehlivanımız ser anlayanlar cıddı gureş~en u:vk 
best gUreşte Dinarlı kadar gö-I a~~r~.ar. Anlamıyruılar ıse şıkc 
nüllere h~yecan scrpebiliyor? gor;ışlerden heyecan duy~rlar. 

Kara Ali, en iyi güreşçi oldu· Kı~.lcık}ı Mahm~!Ja, ?ınarlı-
ğu halde meydanda Dinarlı ka.- uın gur;şı n~ olabılır? Kızılcık
dar alkış toplayamaz. Çünkli, lıyı ~rıf ettım. Zamanı_!lın baş 
ne de olsa Kara Alinin Amcri- pehlıvanlarını nasıl maglfıp et· 
kan tarzı gilreş terbiyesi yok- tiğini gösterdim. Boyunu. bosu
tur. Tekirdağlı Hüseyin de böy- nu yazdım.. Kızılcıklı, Dınarlı
le değil mi?.. yı ~i~ kaç da~ikada mu.hakkak 

K Al. ·1e Dinarlı aike gu" _ maglup ederdı ve bu mUna.kaşa 
ara ı ı :. "t" l{ l kl ta 

reş yaparlarsa &eyircilcri haki- y0 ur:71ezi. . 1~ ~~ ı~ı n;;.~n-

Mliessish:r Heyetinden: 
Türkiye Ciıınhurıyctı d~hllıncle ve ecnebi memleketlerde eşht•S. 

hıtyvım, em\ al ve ~ya \l..:crındl' • v:ıt knzo, na lb ot y:ın"ııı !! JI 

her nevi sigorta munmcleleri ;. pmnk ve bıı işlerı yapınııkta ol. 1 
'Nirk ve cc.nebi şirkeUcrin mu.ne•s,llik ve umumi accntclıklerinı ıf.ı 
elınek ve ipotek mul.nhili Jkr:ıu tt~ bulunmak ve bu maksatlarla bil~ 
cümle mali, ticari \'e sınai mt1ı ıncl!ıt He meşgul dı~cr şirketlerin hı · 
sc senedııt ve tahvilleri) il?. h:ızinc •. h\•tl ve Uısarruı bonoları nnıb ı · 

yao etmek ve Jlızunıu h:ılind i fr al sahasına rlnhıl i: !.etler tc ~ 1 
eylemek \e 10 sene müddetle C!ı:v;ıın etmek uzcre behıi 100 liıa kıy· 
metinde ve h!ımılinc rn:.ıh:ırrcr <;(){Mı hlssı.:)"'C munka cm ceman 500.0 

lira eırnuıyell .. 
DOGAN ~lGOl~TA ANONiM !3İltl\:l~fl . 

aclivle bir Anonını şirketi ll'dı İ<'Cn teşkiline 11/10/19·1 l t ... rlh \ c :ıl n'j 

sa~lı vesika ıle rnezunıyet ist1: s.ıl edılnıış oldut..ı \ e bu .:•ı ketııı h • 
sıllitı safiyesinden ~ 15 i ilıtl~at ıkçı''i tl frik nlildıkteıı sonrn b • 
kiyenin % 25 nin meclisi ld:ıre n1 ... l:ıı ile mmlir;ın \ e nı('murl:ıı ı ı 
ve % 75 nin hlssedarların:ı m. hı;us bul.ıııuu{~u \ c te-; h"· 
yeti umumiycsinın scmmycyi şir t•tln tamamının tn.ıhh ıt \ ı; ı 'l 
nın tediyesinden sonra 10 gi1n z, ı .ıııda gawtelt rlc usultın y.ıpıl ı 
ilfında gosterilecek gUn ve santtc? ht:ınbul Yeni Po tah ... ne nrk 
Tiirldye tmar Banküsı mcrke7.i:ıdc top1nnnı.:.1ğı \'" btı t l • r1 ı 
mayenın laakal ıııs!ı temsıl cdilmealkçc nıuz.ıkerdl'rc ı, • l ·1 11' 

cağından ve her hisse snhtbının b·r reye ı;;:ıhip \•c nn cık bu· • 
hisse miktarı ne olursa olsun azami ıo rcJı; malik ol~ıc. sı 
ların mevcut hiı;•edarların ekscı·ı;> ı;tlc ittıhaz edılc rc:J,I 
şirkete i~tirfık arz•Jsunda olnnlııı ın 21/lll/1041 tanhınOl ıt , 
27/10/1941 tarihi nkşamınu kadlr t"t.ııı1' ılda AşirC'fcndı ıdd 

35 numaralı Turkiye 1mar Bank ııın ınlırncantl:ı ikı nu h. ı t• 
taahhütnmnesj usum d:ıireslııd.:? t r.ıim ve i"llzn \'I' t·ıuhhiıtle• 

% 60 miktarındrıki bedelini de rJ rhal pt şiııcıı ödemeler• hiw 
milbeyyin işbu hUlfısa musoddal. ~lrl<ct e ns ınukm elesıniıı 8 9 '! 
ve Ticaret kanımunun 281, 283, 28'7 ve 238 inci nıaddcleu Mık~ l ı· 
ııe tevfikan illin olunur. Recai Turul 

katen heyeoo.na düşürürler. Çün- lar, bgurdeş ekrınt~. gorenteeedr vd~. tı etn 
kü Ali de oynak ve kıvrak oldti- er un a . a ıycn r u c -
ğu icin saatlerce oyundan oyu- mezler ... Dınarl.ı, Kızılc_:~lı. aya
na geçerek ortahğı velveleye ve- rıncla bır pehlıvan. degıldır. ~· 
rebilirler. BütUn seyirciler ele Allah. rahmet cylesın Avrupada 
böyle bir güreşin tadına doya _ Amerıkada Koca Yu~~ftan s~n
mazlar. Fakat, gUreş şike olma- rn nam almı~ .01.~ '!'fu'k pehlı -
yıp da ciddi olursa iş başkala- vanlarının bırıcıgıdır. 1 
şır. C'rlireşde tat tuz kalmaz. Di- • • • 
narlı Mchmedin heyecanlı ham- 1 Şurası muhakkak ki, Türkler 

Eınin T:ına" 

Muhr-ntlis Enver Atlak:ın 
Muhrnctıs Hayd:ı Salih Tokal 
'Mühendis Nihat Gcyı'arı 

.&' 

lelerini taY) arc oyunlarını, ma- baştan aşağı pehlivandırla.r. Gü- ===:-:=:=========================== 
kaslan~ı kıskaçhnnı görmek rcşmeyen bir Anadolu çocuğu 
kimseye' nasip olmaz. Derha.1 var mıdır? Bu scbeble Türk, cid
güreş canbazlıktan, hokkabaz - di güreşle, şike güıcşi birbi- 1 hisarlar u. 
lıktan çıkar ve, durulur, hareket rinden ayırd etmesini bilir. Hat
nzalır yani, güreşe hareketaizlik ta büyük şehirlerimizde lıile cid
arız olur. o vakit Dinarlı, heı· di yapılmayan güreşlere karşı 
ovununu hPsaplamağa. acık ver- itirazlar ve alaylar olur. 

Umumi deposu: z. AA M N, Suit n 
hamam Camcıbaşı han 

I - Ke if \ c şartnameleri muc ince Çnmnltı tuzlası amel<' ycnıd· 1• • 
nesi inı>aatı işi kapalı uırf usulile > pılacaktır. 

II - Kc;if bedeli 14150.71 lirn olup ınuvukkat temınatı cJOGJ.3' 

liradır. 
III - Eksıltme 4/X/1941 salı gilr•Ü sant 10 da Kubataşta Le\ il 

1 

şubemizde müteşekkil alım komi yonıında yapılacaktır. , 
IV - Şartname sözü geçen subrdım ve İzmir Ankara Bnşmiıdürhı · r: 

rinde 71 kuruş mukabilinde alınnbi1'ı·. 
V - Eksiltmeye girmek istiyenlerın 15000 liralık bu kı.ıbil fnş.ııı 

muvnffakiyetle ynpmış olduklarına daıı vesika ibraz C>derek it.ole gu t ı:r, 
d<'n 3 g{in evveline kadar umum mildürluk inşaat etıbesindeıı ayr.ca ı;lı' 
siltıneye iştirak vesika ı almnlaı·ı 15.zımdır. , 

vı - Ekstltmeye gırccek.lerio mulıurHi teklif mektuplarını, kanuni ~ t' 
sikalarııu \ e miı.sabakaya i,,tır k ve tk.lsını ihtiva edecek olan knp:ılı r • 
larını ihnlc saatinden blr saat C\ vernc kadar adı geçen komisy<.n re 

1 

"iııe makbuz mukabilinde vermeleri Ui.o:ımdır. «9004> 

aciz kararnamesi 
Kıtasından izinsiz ayrılmasından dolayı aleyhine hukuku iın1me da"°ıı.; 

sı oçılmış ve hakkında da yakalanma milıekkcrtıı;i çıkartlnılŞ olan yede, 
hesap meinunı c326Gh ve Aduazarı bankn.;ı eski memurlarından Ad::ıP'1 
zarlı Ahmet of:lu 312 doğumlu Halil Mncit Pirnli'nin yapılan. aramaltl~ 
ra~en gösterdiği adreslerde bulunnmnmasl ve halen meskeninin de , 
linmcsi ha:iebllc askeri mahkeme usulü kanununun 212 maddcs:i :nıucı, 
binc.e gaip sayılmasımı \ e 216 mnddesi hukmüne tevfikan da 'l\..rklye do1 
hillndeki mallnnnın haczedilmesine knrnr verildi. cl27Gb .W3JG> 

Müstantik 
As. Ad. HA.kim 

Dsman Şevki Çlçekda~ 

Adli Amir 
Tümg. 

'lum. K. 
VUmnU Ores•ll 


