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Berıın· 

~ylüyor 
ı~itıilterenin lngili: atla. 
lo 

1
11a ve lngiliz /mpara

,. rr 
Ilı ııına h iç doknnalma-
e/'k Jortiy le su lhu knbul 
ı.'1ıesine ihtimal tıermck 
111~ 
, ını için imkansızdır. Ba 
lic k 

o/
11 
°. . bir srı~etle kabil 

I ~ı.ıı bıiır, Eğer lngiltere yo-
4/"'uşsa, eğer /11giliere 
ıı:ı;~anyaya galebe çalmak 
le 0nından ümidini kesmiş
ıt • 0 zaman, bu fart/ar 
f~ıresinde bir sulha meqil 

ı ·0
' 1erebilir. 

'--- 1 

n ondrada işçi partisine 
lb moomıp bir mebus söy-

• lüyor: 
l!!ger Rusya. silfi.hb:rını lbı

~tnağa mecbur olursa. Abnan
~lllukavemet hususundaki 
ın . nuzuı artık ço'k yaşayabil
tı:ı ~e şüpheliyim. Rusyarun 
tfııağhrb.ıyetini mütea:kip H.itle-

.Yapacağı sulh teA<lıfleri pek 
~p olaoo:kt.ır. Rusya harbe ni
kaYot vcrin-,e, Amerikn harbe 

'\ 

. . 
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GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESl er yerde 5 kurıış 
= 

.ı'..lillan bombardıman tayyare lerindeıı biri bomb:ı yağdırıyor 

Münakalat 

I _ _ _ _ 
1 1 Alman!ar r, bildiriyor: --ı 

Vekilinin Mühim Beyanah 

-Svilingr 
~~~~--~--~~~-~r--~~~-----~~~~-

'' Hat Üzerindeki köprü erin inşasına l1ara ~ 
devam olu uyor. Artık A vrup ile kara n. ·· ~ .. \-

Donetz havzasının 
'işgali bitmek üzere 

kalemizi dogv rudan dogv ruya biz te · d v .. ın e eceg·~z ,, 

"Sovyetler iyi askerle· 
rinden 6 milyonunu 

kaybettiler,, 

Kırım açıklarında 
üç gemi batırıldı 

Barlıo, toplanan yeni Rus 
askerleri için "kurbanlık 

koyun!,, diyor 

Ayın 29 tından itibaren katar lar 
bu hattan geçecekleıd:r. Bu hat
ta Meyi, şirkc.t .. arn.i.nntlaki hat 
tın m<'ylmdcn aıdır. Bu cihetle 
hat ve ttindkr, d l.n ağır ka -
tarlnnn f'".• mcsine müsait t ' r. 

P,tyoıı - Svilingmd hattrnı iş
le t r.ıek ıc;in l.ıev1el Demiryollan 
ıcla.r·esi, su anda büüin hat ve 
istasyonları tesellüm rtmiş bu
l~n~1akt:ıci1r. Burad:ı.ki köprülc
nn mı}antın ::ı. hararetle devam o
lunmal.tndır. Köprüler, şubat& 
kadar ikmal edilecektir. B undr.n 
sonra A\•rupa ile ltara münnk a -
l ı•.m izi doZt'udan do/!ruya biz te
min etmiş olac:ıı!ız . 

iş ~nazsa, bİ.7.c Wklif edilecek, 
eartıan İngiltereyi ve impa

~torıuğu el sürülmeden oldu -
~ı:ı~! b!1'3;ımcakt:.ır. 
~ ynrı rcsınJ Dos Rooih 
~ söylüyor: f 
Sovyotıer Bırliğinin mhilali 

~in ııeticcsbıi tayin ede<)c.>ği 
"'·'Usunda lngilizlet· hiç ald an
""'Y0tılar. 

~Alman gazetesi Sovyetler 
~ liği.n:in inhilUli hM"be nihayet 
':t~ ilınidiıyle memnun giS Fakat ıngılterede işçi 
l'et i Rusyar.ın M'kcri bir kuv
h..i. sıfatdyle ortadan kn.Th:mnsı 
~uceruıoe, liıgHWI"t!Y" \\; İrl> 
l>tu-atorhığuıın lu dokum.ılmn -
l'tı.ıı!lt ~yle vuku lbulaca1k ıbir 
8ltllı tdkillinin pek ca ·p gi~
~ koıionaktadır, yani 
llıUllı istemooıektedir. 

Sovyetler 
biidiriyor: 

Yeni bir gflnlük 
emir neşredildi ı 

Amerika har~ 
ciye Nazırının 

beyanatı 

lzmir limanının yeniden inşa 
edile<>eüi hakkındaki ha.beri bel\ 
de gördüm. İzmir gibi büyük bir 
lmumımız için bu lüzumludur 
falcat iıı " ... ~tn dPrhal ba§lana~ 
ğı doğru değildir.,, 

Gurı huriyet Bayramı - - ---
ugün aşvekilimizin --o--

" Bir adım geri çeki!
mQylni~ J=...asistler ....der· 
hal durdurulmalıdırlar,, 

İngDliz işçi mebusu 1.ngittere-
}'e hiç el sürülmemek şartiyle 
~pılaook sulh t~lif.mln lngi-

Tayyaresile dü~en 
bir iman Gene

ralı öldü 
~ efilınn umumiyesince iltifa-
~- Şayan ~rillmesiııden orktu- ı 
6.u i9hı JWsyaya asker göııde -
libnek şartivte de yardlm ya.pıl
tı'.Wı.<ruu :istiyor. Böyle hir sulh 
te4ctınnin acaba .İngiltert.."<le !ha
~k.a.t.eıı iaıbul edilmek ihti -
~yahut tehlikooi var mıdır? 
:-ııı;ıiliz efkfuı. ummniyesini p6k 
~ lbibnooi ve ölçmesi icab eden 
ttr i:şçi mebusu bu suale "evet,, 
ceva:bmı verdikten ve endişeleri
ni Avam Kamarası ktirsüsün
dmı ilfın ettikten eonr.a:, bizlerin 
\17.~ şüphe ve tereddüt iz
har c.1anarniz gorip görünebilir. 
Fa.."aı.t işçi pnrtistnlıı Sovyetler 
Birliğine lks.rşı lnurusi bir scm
Paıtisi bulunduğu düşUnülecck 
olursa, ona mensup bir mobustuı 
bi.iyük sosynlist. vaıta.runa yaıdı
rn.ı •kuvvetilendirmek ve hızlan· 
dınnalt için biraz mülxı.lağn.ya 
meyletmesi ve m<ihuz bir tehli -
key.i ıhay.alindc büyült.lfllesi pek 
mümkün olacağı teslim edilebi
»r. 

lngflt.ercnin İngiliz adalarına 
ve 1ılgi.liz impa.ratorlu~"UJla hiç 
dakunuhrumıaJk şa.rtiyle sulhu 
knbul otmesine ihtimal vermek 
b'.zhn 3çin imkfuısızdll·. Bu a.nc'aJK 
bir sım""rtle 'ka:bil olnbilir. Eğer 
İng1 tere yorulmuşsa, eğer ln
gfltere Ahna.nya.yn galebe çal
mant imkfi.nından Umidlııi ikes
~ o u.aın:ı.n. bu şartlar daire
ahıde bir sulha meyi g~ebi
hr. Bu kattı.3.ti:nllzin ne gibi 
mülahazalara istinat ettiği bi
raz izah edihneğe muhtaçhr 

İngiltere hazbc niçin ~ 
AlmanYai ta.rn.f:ından ~ 
doğruya bir ıtahdide ni~ 
dığı iQin mi? H p ~yoruz ~ 
h~yır .. Almanya hiçbir ~ 
lnğilreroyi tehdit etmOOi. :1~ 
iris bütün sözleriyle, e
k-riylc onu okşaın~Dıa ~~. 
Böyle olmasına rağmen Alma.n
y.aııun Da.nzig aelmi ite Koridoru 
llliakOO israr etnımi İngiltere -
ni:n lkat'i .muhalefetine maruz 
kaldı. A.lımı.nya. Lehista.nı mi
ıaya ibaşlaymca İngiltere harbe 
girdi: Son da.kiluı.dn Mussolini
nin tıaıvnssut t.cadiiıııi A1:mruı 
kuvvetlerin.in Lehista.nı tahliye 
etmelorl ş:ui:iyfo kabul edebile
ccğımi bildirdi. 

Ingiltere, Hitierizme karşı 
!harp ıflCı.n edertten küçük dev -
letıerin hayat b~ hami
si vo ıtara.!mn sıf atiyle bayrak 

Leıirıgrad clvarm1 akl 4 
günlük muharebelerde Alman 

zayiatı 37000 kişidir 
)foskova, 27 (o..a.) - Sov -

yetJerin gece yansı tebliği: 
26 llkteşrin günU •kıtaat.ımız 

Mojaisk, Mn.loyarosla.veıtz, Hcır
kof ve Taganrog ıistikameilerin
de hnrp ebınişlerdir. Garp cep
hesinin muhtelif ıkesimlerbıde 
A.Jma,nlar, mevzilerimize mrşı 
bir sürü şiddetli taarruzlarda 
bu..lunmuşlardır. Büttin bu taar
ruzlar, püskürtillrnüş ve düş
man ağır ~yiata uğramı§tır. 

Günlerce <leva.m eden ve Al
maıUarın 50 bin mn.ktul ve 
mecruh vennelcrini ve 1 70 • 
ten fazla top ve takrlOOn askeri 
malzeme yüklU 1200 lc..ımyon 
'kaybetmelerini intaç eyleyen 
muharebelerden soruıı. kıtaatı -
nuz, Stalino şehrini tahliye et
mişlerdir. 

l!.'vvelce alman malfunl'ata gö-
(Sonu aayfa 3 ıUtun 4 de) 

mis.:-tli hatırlanmadığı için ln
gilterenin bu sözünü tereddüt. 
ve itimatmzlık ile karşılayanlar 
çok olmuştur. Harbe sebep o
larak lngilteren.in daha. ziyade 
büyüyecek ve kuvvetlencook 
bir Alnianyo.run nihayet kendi
sine de tecavüz edeceğinden duy
duğu 'koıiku gösterildi. Bu gö
rüş tarzını kabul ederek İngil
tereyi sırf !kendi milli varlığını 
müdafaa için ha.I'be müdahalıe 
etmiş diye ite.bul edelim. 

açtı. Beynelmilel mi.inasebetier
de 6Cilmilni bir hak ve Malet ha-

Şimdi, Rusyamn harbe de
vam edcmıem€.Si tngilterenin ilci 
sene evvel duymuş olduğu en
~Wi oııtadan 11aııldırm~ 
ne gibi bir tesir icra edebilir? 
Eğer İngiltere Rusya He müt;... 
tefik bulunsa i<li ve harp ilfuı 
ederken Rusyanm yardımına. 
güvenmiş olsa idi şi:mdi bu 
kuvvetin eıksilmmi Uzerine gale
beden ümidini kesmiş ve işin 
içinde sıyrılmağa çalışacak bir 
mevlrie düşmüş ola.cağı düşünü
lebilirdi. lbı!buki 1.n.gi.lterc har
be !karar verirken Rusyarun Al
manyaya bağlandığını ve ona 
İktisadi yardımlar yapma.ğı ta
ahhüt ettiğini biliyordu. llusy•a
°'n sonradaın Almanya ile 00-
zuşara!k Almanya ile mücadcle-
ye kalkmış olması ~1~. he-

Cenup mı ıtakasında Alman 
ieşkil etmiştir. Rusya uzun bir ileri kollr rını gösterir harita 
müddet İngiltereye raha!~ ra
lışmak ve ı..-uvvetlenmek imkfı • 

(Sonu aayfa 3 ıUtun 5 de) 

Fransada ---

Bir gazete diyor ki: 

"Mareşal Paten ve rejimi 
esasen bir rehinedir" 

Vichy, 27 (a.a.) - Fransada
ki Alınan askeri idaresinin ku
mandam general Von Stulpa

( Sonu sayfa 3 &ütun 5 de) . 
nını verdikten som-a muh:u ebe 
sa:linesinden çcld.bnekle Jngilt.e
renin ilk -azim ve kararını hiç 
de zayıflatmış olamaz. lngiltc -

KURTULUŞ VAPURU GİTTİ 
, 

==========-
re yalnız Fı'8.J1Sa hakkındaki 
tahmin ve ümitlerinde aldandı; /' 
Fransanın inhilalindcn sonra 
çok zor bir vaziyette kaldı. Ftı.>

nut ·ıe açıhyor 
- -----<>---

• , ,, , .... V.'-'"' ı.-:.~t~r uuyuK 
bir nümayiş yapacaklar 

Oiinıhuriyetin 18 inci yıl do· 
nümu hJ.Zll'lıkları tnn:ra.ımlamru 
t.ır. Bayru.m bugün öğleden s n· 
nı Başvekilin Ankara rar'ı· 
sundn si.>yleyeceği bir nutu • ..ı 
başlaya.ca!k"i:ır. Nutuktan eV\ ... I 
Aııkradaı, ıncmleketin her z ı
şcsinden gelen genç ızciler t ... -
roün<iı l!l büyük bir nfunayiı.; Yll.· 
p11a.ca:kt.ır. 1zcller, saat 12 de 
Ankara.do. Samanpazı.nnda. top
b..--ıaca.klar ve alay halinde U1u s 
meyda.nına giderek Zafer Ab i
desi etrafında gençlik namına 
Mili Şefe ve CUmhuriyete ebedi 
balğlılık tezahittatı ~
dır. 

1zciler saat ıtam 13 de fi.bide 
etrafında mtiram vaziyeti ala -
ca.l{lar ve Ankaiıa. radyosu tara
fından neşrodilooek 1stikW ma:r
~'Ull söyleyeceklerdir. 

Bundan sonra Başvekil Refik 
Saydamı, radyo ile mamlc'kctin 
her taraf ınaı yayılaca:k bir hi • 
ta.besiyle bayramı açe.caiklardır. 

Y ann şehrimizde yapıln.c 
merasim programı vilaye:.te 
tc~kil olunan hususi bir komite 
tarafından hnz:ırlnamıştır. 

(Sonu sayfa 3 sütun 2 de) 

Sovyet- Japon 
hududunda • 

ır 

müsademe --
Bir Japon müfre-

m u hafızına 
taarruz etti ~at bu en zor devrede bile Al

ma.nyanın sulh tekliflerini red
detti. İngiltere hükUmcti bu 
red cevaplannı verirken hem Mos..lt.ova, 27 (a..a.) - Vlndi· 
kendisi galebcden em4n bulu- _. vostoktan Tasa Ajansına lbildi-
nuyordu, hem tiıgiliz efüan u- "> riliy<>r: 
mumiyesi tbtı emniyete iştiri.k e- 23 İlkreşrin günü Craskins· 
diyordu. Bu emniyeti sarsa.bile- hudut iköyünden b1raz u~"Jaı• 
cek mahiy~tte bir va'k'a tahad- Japon askerlerinden mürekkepı 
düs etmedikçe lııgilterenin ka- ı 1 bir müfreze hududu geçıniş, 
ranndan dönebilooeğini düşüın • ı Bolcha - Tchertova tepesinde 
mek makul müdür? Bu kadal' v.:t7Jf e göre onbaşı Arukine kıu· 
mühim bir rol oynaya.ca!< vak'a unandasınd::ııki Sovyet hudut 
ise ancak ye'is ve ümitsizlik o- l muhafızlarına taarruz etmiştir. 
Iabilir. Halbuki lngiltcrede bil- Japonların nta:ksadı .hiç siiphesiz 
ı1ki!; lkuvvci mancviyenin -arttı- hudut muhn.fızlnrunızı ya'kala.· 
ğıru, meımlekot.in ittihat ve gay- mal< ve Japon tıopraklıın a gö-
retinin kuvvetlendiğiı!i görilyo- ti.inmekti. Müs:ı.deıne ne~ .,; rıde 
ruz. Binaenaleyh ln~ılLCH .. _. h er ikı taraftan da yar ll nn-
hiG el sürımeımck ~artiv\e Y 1 l"r olmu b:r. Jay: n l 1r neli 
Iacak bir sulh teklifinin pek ca- l:'unanistruın ynrdım devan yor. Kurtuluş '\'3.p nı dün ikinci sefer\ için t ı ı ve yu.ra.tıii.:rmı nt u uc: rtl r. 
zip bir tesir yapmasına :in.anmak. ! ha.mkot etınlştir. Resim vapurııı .L.. etini testit ctmrurtedir. Ru husu ki t silUtı (2 ) ncl J J'On .. r h . ı .1 
bizim için çok rorour. J sotVf1WUZda buln.caI ınr1.. 1 ani hıırtucl.ın topra.l\. Ilüse}io Cahid YALÇIN . ____ 

31111
..,.....,l:'llm _ _,,, ___________ __________ '=8,. ___ :=-o.ıı·i kafnt 9tır. 



'"'YENi BXB~~ 

J 
--

. _________ h_i_y_a_n_e_t __ e_d_e_n __ a_d_a_m_i;..-ı' ('--,----Ş----E----------~:w~a.a--H ____ ....,,__,., __ ,~--------
F akir halka y • t 

- 54 - ~viren: H. Cahid Yalçın unanıs ana a 
Bity1.ik1ş aıeminm e!er aerma- unsurlarından mU7.ahcret gören p Q r a S lZ b a /ık .. . 

ii'nzan: A. Simone j SPOR=ı-= 
c 

ye Fransanın seri surette silah- nnzi propagandası Radikal Sos- Cumhuriyet 
ianmasına yardım edecekse da- yııli.st partisinin ileri gelen mah- dag,., f [ k b d L -0'lmnta ve -=-~~ 
ha: yüksek nisbette bir kar elde fillerinde çok yol almıştı. Bir l l a c a Ku rtu 1 u ş vap u r u d .. n a yramın a porsiyonlar, • :tfY"""; 
edeceğinden amin bulunması vakıa olarak denilebilir ki bu :yü:imelişina miivaZi b!l' 
icap ettiği yolundaki adi naza- partinin o sıradaki liderlerı tes- B k 'ki.iyülüyor. O kadar_ Jd M~ 
rlyesini kabul ediyordu. kin siyasetinin en ateşli taraf- alı cılar cemiyetinin p· r ye hare et . nüuüze. getirilen talXU' ...... ' 

Büytik iş filemi tarafınt"Uın tarı idiler. elinde don de 500 "ton mayı ıağzınua ~ ıt: 
istihsalatta yapılan sabotajı he- Daladicr'nin Sol cenah ile mü balık kaldı garuona: "Nümune}'l 
roptan hariç tutuyordu. Tra.de nnsebeti kesmeyi itmam etmesi, 1 'lnml' Yuna.ms- - - ---------- dim, getir bir porsıyon!.ı 
Union federasyonu tarafmdan 1'rnnsız amelesini kendisinden Ballkçılar dün de.80 bin ç.tft • ~-ı.+..~ l'P.~ geliyor. 

ek f 1 .. h. b" h - bah"k tu-.... ı.......ı~. Bu balt.'ltlarm 1lilll4ıı1n ~"'".u-'S' talı 's e- 11 J ~-
p IDUdlSSO. VC mu un ır mu sogutıruı.k Ye uzaklcı.ştırmak isin 30.!binÇ~~+,.,1...,,_,ve1bu- ~ yasının birlnei goz I ar~ı aşaca ar 'Bazı meslekdaşlal' b1l 
Ura. hn.zırlana.rnk bunda amele beynelmilel en fıızla bir gergin- ~u partisi, birmüddetc l{urbı- '!f """'* ederken 
:istihdam eden sanayicilerin 6i- lik devresini Bitlerin taleplerine radı:i.ki tuzlayıcılara satılmıştır. c;;.....ı......-tt.et Ba'\TN'l...,n't'm =1

-'-- ...,....;rv"e .ı.-'t..!t -.:ı!ı_..,..,; l?ı Fi atı ,....,t ~. llO 1,.. .... ....,.._ wpunı ile Pi~·c göndeıD- .... u. ......... ..,,. ·J·~·~ '41-.u 'U:Mlı ~~~ 
lfı.h fabrikalarının millileştiril- teslimiyet göstermeyi ~oktan Y ar ~u. v.1..51Jl3. .n.uı uq- \ ci giinil saat 15.15 de Galıı:tıa: • munu da. ileri ~ 
mesi onların istilısalatını nasıl zihnine koymuş olacağı miltalea- ~~.1ç ooilen

2 
~m~ ~~tiçüt ~ miştir. 'ap~, t ':'~-er.= b- k d sa.rayla. Beşiktaş, Şeref stadın- uma, nasıl! KamuııtiJ!le 

azaltmış olduğunu isbata çalı<j- 6lna insanı sevk ıyor. uAı.c::u u ~ ur Beyoğlunda ır a ının da hususi bir futbol maçı yapa- Belecr b . ~ tt1 
tıkları anlaşılmıştı. Tcslihat sn- Ordusunu bir muhar beye gö- tanbnl pi.;a; :ısına te\"Zi edilmiş- 'hmam~oı;i·m yiildenıei:re kolundak"ı bı"lezı"kleri cakln.rdır. ..:r:...., ıyeMilleu ışetl..... " • 

·· d l · k · al tir. Gerı'Cc kalan b:ı.hl lan bu • l:~iikl w isi dün .uuu """ nayıı ev etin ·ontrohi tına. türmeyi bek iyen hır gent!ral mü J - I I k d .Bu karşılıL'?llaya her iki tn- miitroavizin tarifi 
gırdiği zaman, eski sahiplerden cadelcnin anfosintle askerlcrme sefer dl.! denıze do!rnı<:ktcnse şef-

1 
saat 16 ).L lm&ı.r de,;:ım etmiş zora a ıp açıyor U kım da en :kuvvetli kadrol:ı.riyle alabildiğJne llZ"J.yıp 

ve müdürlerden çoğu fabrika.la- tnymlarını ve aylıklarını ke c- kat ve ha.yır müe sesclerinc, ve \'llj>Ur at 17 tle Pireye Evvelki. gün birisi güıncli..:, eli- iştiriik edeceklerdir. Siyah be- fa.mali v.ardır. 
nnın başında alıkonulmuştu. ccgıni soylome . Ll lad ı'nin ı .rl D;ıriil"cezcye, Darü şa.fla:kaya, miitıe\'oocihen linuınımı7.dan luı,.. ğeri gece ohnak üzere sok or- yaz ta.kuntla Hakkı, Şeıef, Ya- ~J'il'Si. 
Bunlar ıstihsalıitı hızlandırmak yodaki nutkunda y:ıpbğı şey ıw askeri mektcpl re bedava chlğit.-ı :re}{"'t t•tıniştir. Bu defal<i )'al'- tasında iki soygunculuk \'2....t'ası vuz, ve Rifat da yer alac~lar- Düşünün bir kere, r·> 
için ciddi bir gayret eseri gös - U..nui.Inen budur. iJl•. Goeblli: Ulll.t..~ rar •er n Balıkçılar dım mrm • i sırf gula mn i cereyan etmıştir. Soygunculuk dır. Mı:ıçm hakemi Şazi Tez - •nasıl tarif odilir? Yen1~ 
termediler. Daladier onlara kar-

1 
Daladier'nin sözlerinin butlin c- Ccm"yeti, bu 'ıiess€Selere tele- ni tcs ·ı ehntl"tedir. Vupıır, bu vak'alanndan gece oran l{evser candır. 1ennin haddi, 1hMa'hı Y . 

f}1 bir tcnlcıd kelimesi bile kul- hemmiyetini takdir etti. Frnnsız fonla mür.acaat ederek bal:k arı ikinci eferini fuuna.mladıkt:m adıncb bir kadının lxışındm1 geç- M deplil r likinin i""'ıkstiirii bırine gore ayrı lbir iJCre!i1 ~ 
!anmadı. Bilhassa tayyare fnb- Başvekilinin radyodaki nutkun- gelip almal nm b ldımı~ir. Bu BOllJ'U Pinı-l~ bir üçünc-M sefer mistir. • tanzim rıdilcli bıt ~ lazı:r;rı.. Bir ~ 
rikalarındaki tezebzüb ve teş- dan sonra Führer'c şoyle söyle- mılezsescler d ~gelip b lık alınış- dnlıa ~ m~-tır. Vçüncü yar- Taksl\.rnde oturan Kevser ev- Liseler arasında t.eritp edilen po ~ a ki parça. ~ 
.kılatsızlığa ka.rşı ufak bir şi- ruği rh•ayct olundu: tır:. .F at bittim bu sarfiyata dnn partisi, Kızihıy t:ırn.fın vefüi gece, g~ v ·1 Beyoğh.m- 941 - 942 yılı futbol ve voley- ma:'ı şaı:t ~oşulduğwıu 
J.ayettc bulunmadı. Halbuki tay-1 Bu nutuktan sonra bizim kar-ı ragmen cem yetin <>l nde 500 ton · dil rlamn~ in da Yahni sokağındnn geçerken bol liklerinin fikst.iırü tanzim o- d~Iım. L ıkın bu parça.Lı:' 
~·are fabrikal rında muttasıl fi'??llı?.dn nasıl bır scd t.cqkıl ede- b:ı.lik kalmışt.Jr. Denize dökül- nııştı:r. lka.ranbk bir köşede bc<'deyen Jumnuştur. Müsa:balralar 15 ~ !! JmcI:ır olabileceği ~bt 
J'Jlinlann deği mesi yüzünden a- bileceğine aklım ermez. meğe ma.hkum olan bu balıkları meÇhul bir sahsın tcc:ı.vüzüne Teşr.inisani cumartesi günü Şe- çucük bir aska eb'adın' 
nıeleler, günlerce, hatta hafta-! Vuku bulan biı boş boğ-nzlık c~yot, fakir halka parasız da- Diğer 1anı.ftun, clün bir gam- mat ..ız kn.bmştır. İri yan ve giıç rcf :rt.adında yapılacak olan ane-1 blirilneibilir. O itı"barfa .00) 

h.rca atıl kahyorlnrdı. İki yüz Daladier nin n den bu nutku irnt "ğıtmaga 'karar vermişt:!r. Para- in . ":d frı ı;ı i h ~ dun ~ Iü kUV\'Clli olan adam Kt."\'~in 1 rusimle başlayacaktır. boswm da tarif etmek ıic.!l 
Ailenin franga karşı gösterdik- C;tıne(J'e karar vcıJıgini meydana Slz balık almak isteyen fakırler, ~"a mlcli i - e l'um.n • 'il7.erine atılarak lken~ı.!\i yere ya- ----- deou'k. Uzı.mluğu şu lmdtr• 
leri hücuma ufak bir ima bile çıkardı. Onun boylc hır nutuk karakoll .. rındnn fo:kirlfü vesika- )erinin d tesrihi ıevzuullalüs tımıı.5 ve bığırmnımnsı için de ı:ıu 1cad ır, kalınlığı şu ıU, 
'-'upmadı. Hele onlnnn diktatör- irat dt.mesi Joseph camaux, sı ıbraz cttkileri takdirde bugün ~.ö-zmı kapatara!k k:ıdının koııa-1 ı·r n şı·r ~av Si santimetre! Ya .hendesi a· 
" 1 Baltklı!Ulı:xien ı.--ı-na "-··,ık ı:ı.l"~ değildir. Kı.zıJa"ın bu _vnrdunı czil ı · d ~ . }erle da.ima gizli r:ıbıtnlnnna Anatole de Monzie ve evve: ·e .uQWI.... IJW. ..,.. "" - rındruti altın bH deri çıkal' - .gımıcyenler? Onlar için -:.ıı:.: 
dair hiç bir şey söylemedi. bir Radik:ı.l m bus olan ar- b:ıcceklc.r'drr. "iç seferde tanınmlaıın<rurtu. mJ.h~ başlamıştır. :ııo&- -- selli. Jıa.dm göz önünde d:tr-ı.A"'"" 

Daladier Fransada. bir çok tinaud - Deplnt ile bir müHilmt- Kevser, her ne kadsr kıvran-! • l __ /.! I Şu ndar santimetre mrk'8bl.....t 
mnhir ameleler de dnhil olmak ta kararlnmnıştı. Caıllnux ona mış, uğraşmış ise de bum. mani ! VV {ll.U. yaz C:i. l:ı.ca!k, d ·r. Hesabınız lt ~ 
~re, üç milyon kndar insanın monleketin o s.ırad:ı.ki vazi~eti· o o G u R D u G u M € s .rl ELER olamamış ve meçhul şahıs k<:>- a a:re g: •• r e i 1 li! vnkt_iniz de miisaidse 
işsiz olduğunu pckfilB. biliyordu., nın Frausanuı müttcf k Çekos- c. iundaki bir bileziği kaparak Ar. ra, Dil, Tarih, 1'Jd~·vat n~z.d.~ bir ~ taşırs:ı.nlZ· ~ 
Ew bir kimse işe ba!;lamak Hi.- lovakyayı müdafaa ucrundn ol- "-::'!:?ı':~ıaz;::=!'.Z!!:!t:l!D!Ei!:EO::ıim:ı:::ı:;=:::~::?:r::?l:Ctm2!"1:11EID ı ka.gmağa başlamı ır. Bunun Fb:k"ül+- • f .. , __ ,,, Hw nunuze getirilen parçanın 

.. sa bılc, hıı.rbc süıUklcnmiycre- - iizerine aeıbestleyen Kevser 0081 pro ~r=ınıucn. er- ı U;rF.iuıd.uı ölçüsünü al 
zım gelirse bunlara iş bulunmak W• • b" ti .. ,..;; ude g"' ~r<r\Tada l.n~ln'""•ş, hemen yeti- bert, (Cunu_ hurıy t) MtZCt 'Si mu l'"" un"-~-- l'!>Tı: 
icnı:ı ederdi. Bunlnr mecburi nta- gmın ır garmı sı 11 n• .. - Ş _ C ~ p E J. '-J ..__1 _ '~"" lisl .. haı-rırlennden a:rkarl.LŞımı7. Na-ı t.."'"" ,,.., J~:'6"ıc1. ~"""T"' 
lctin alllfık bozan neticelerine tir~ni uzun uzun fanh etti. DE şen ~çı ve po er muteca- di N d" 1 hı: ,.. 1, 1 • A .r~kıtt o sızın hecn.bınızd 

C ·ıı ~•' 1 nt·· ·· l"" • rdu vızı" • l..:-~ sonra ...... ı....ı..--ın- r a ı ney ı-1.C "4'Ur< ıgı - ı · . . ..-bir nlha) vermekten son de- a aux gay""" • 1 SJJY U}O • dır 'uuı.ı;,c. '~~ - ıtı:itfil'k bibliyografyası ndh ki - rk ~ldugunu ıddia edc-J<>;~ 
ı'eCC memnun olurlardı. Bumm r'ran L'U' Çekler ic: harp et- · . . 1 tabı ha'k!kl!lda ~'UZA:!.ığı h.r t.crı- .ic>fn ış muhakemey-e ~~ 
yerine Dalndier ~ hşma saatle- miy ce.klerdi. Bin a " Hit- .;ı_ Albl~ bil1:Z~k, f'.?1'8-~~~~ ed~ın- *kid ya.~sın n hendisme hnka . • e bu ince hesap ~ 
rinin uzatılması knrorm1 ittihaz lcrle bir uz!n.şn yap " rurr·ti w.ı. ırısı OJ.4Uı ırn;.ıtecay4U..le il.ili- ret ett\gı .ıddı ıvll' A liw l • k 1• J sini salirlıiyctli gô~')\t 
ediyordu. vardı. Bt na i · veten övledi-Yine lummış ve '68.hmme 1&de olun- ıincl Ce~ • '.f?ıtık ...... ~ııde l r cı.. ç n Chıvanııı tat1dkitJ1 v 
Omuı kendisine iktidar mev- göre, şimdiki vaziy tt~n m.lnız muştur. Suç!~ ~~ın?a za.bıta-ı dam. açrr..ış, Jll :hl.eme de ll - çı.ı er ve Ayarlar :M:üdtirlllı: 

kiin, gehnck hususunda müza- l•'ransız - Alrnım mün beti rı- ca ~ibatıa. :k~~-. ad lide 'Edi;p, :tsma·ı rı hlrı BaJ- ne havıa.le erl~r. Nihayut ortıSl ~ 
lıeı-ct t;lnı" olan Sol cenahtaki ni ber:raklaştırmak kin istifade f tıt g~ va.~ ~ b" ~h..:ı~ o-' tacı oğlu ve Sıclchk Sruınid 11 ı~ •· - 7.C lı ıJc veıirse, müte'bal>ı ~-
müttefiklerinden nynlmnğa kıı.-ı edilmemeli, ku_nang1ğı ~biı_'_ ile, ayy :re r yo unu açan b~~an ro_~~ştir ır :Elro w..uıını rektkep bir C'hlh'ukuf teç:Jol ode- ı g;r !ılık börcğin:iU alır, ~Ü. 
rar verdiği aşil<fmlı. ~~~ek.~~~=~~~dn.e ~und:: TanK,, yol k vvet, e ·ye velki gün çarşıdan Öteberi~~: rc'k Y81Ll~ wtkili ettirrıeğe ka-l 1 yer, millete dua ooersift'lı 

Onun nazarında. halk cep- r . d H'ik"' .. tan sonra Bursa sok w dan c- rar vemııı;;.1.ı. - Tartı usulü dnhn ~olıı.Y ~ 
hesi tekrar ık-ti.dar mevkilne Ufade edilme 1 1 1• t um sur- Unfeı'Ld kale!cr sistemi, Bugün, Leningrodda, Mos'ko- "';ııe g:ı"der:·ı..-, yanm:ıanfqp _cr n- Mui.ı lkeme~·c uuıı Habah d - lur mu, ~.:..,,.,.,,1.-:,.,; ... ?. o da. s;.._ 

elm 
ffiCkte 013.n gerginlik Ona halk .J-1.n buyUk 'l,;..,.,_,,te ;;,__ Vru:la 'Ve romnda ya:tıuz mevzii "''• AÇU uaJ1 Ll. "'~t~"'~,.....,. ... -g esi için Uygun bir Vasıta • +-~-f ~ ,.._..t' ..,- :ı.. .,.,.._1 ~- dınrlı 14 . 15 ''Unc:.laırın.da bir vnm:ı 0Jlll11m • C!uıVl _tıfU1n r.ıpo• lul ~l kadar b, "t rıM-ôl.. ,ı.~~ 

idi, Şimdi hakim Ve amir rOlUnÜ ( • l "ı ıyed-:ıl IDCC' I ~.tl l n- nam i kaybetm:.: • harp SıOnU ml Uı~aV~.:;.wm' gÖ teren ·~":Yet- 1VV>u1r ,,.,.,·ı.ın"""'uı "v,'; eliı:ıdclci ·""'"" nl OkUtlımUŞtur. Eh lVURuf r~ VPr hor JdJru.ut..ı.da ~· ıt.Dl:jl.: 
oynamakta ısrar edıyordu. 'Ml • don ııe ret ı en ° so V m- düşüncelen \'C çalışına.lan aııii- er, Uuı.H. ve çok önemli hedef- ~,:=..,.~~ !çın 500-li-' f>V•-44 .. ~."" kl '-"\ zınrt7~ yn:zıd.ı bulundwım0·k ı;,__ F' -•-~4 

n0\lll~fi0 rl kaldtrm•a•Jt• ifİO_Cn_mUn_a- ,~~ tni~~d;fcl'~"' ~.::.ııore' w• ~uı'""'unan ___ dt;:::~_.. ::.::•._.,;VV~:,..UtlUen· ......,. --~ .,..- .......,.,resv 1r .a..:_ L,ık "" La.4U.U. ~ prÔğraüfilP,' 'k'i!Dln &'U~~ oldugu _ mnVL.. ede.. ..::~ ~ "' -..-uuauu <Mwı.•ıu.ı. ... ra bulunan çantasının kaçırıl- v.l~ocl:bni B.t'ŞJ uır u ~~ gö- bır kere ıbu vadiye döküldü ıtl 
tnahhUtlerin kendisme !ıatırln- f Daln.dier iptida Cai l ux'nun viicut :vemıişti. Bc!ki bu plan lko.rştsında kamııınnld.a ve top- mald:n olduğunu gören !Eron 

1 
.. • ' ya.mınkta ıdı ve o ? .• aman porsiyonla.:rı tcsbit r 

ülmnsma. müsaade göst -emı- tcklıfle1ini kabul cbnek isteme- muvaffa!:< olabfürdi; fa:'ka.t, blı- rak :fedalkarlığıruı dn. Jta:tbmnak bütün kuvvetiyle bağırmağa ~ mtidde~umi muavini, miitalca cle<>c'k vcrde al leri · 0 

yordu. Onun nazarında bir pro- misti. fürk saatlik haftaya kar- ruurı 'hr<YYdruı bo"'tl. ı.n ... "V"lD tadırlar_ ~lhakikn, JlnJtıkb bmış, çantn ile .kaçan çocur{ ruıı SOJ~·e?"clt ırnnznwı.1 rm ibe- w.ıt2n ~da.ha yemti:kt 1 ı,.rı;;.. J _,_ b" l •· -.,v~· J ~J- ~L...... ba.lk •--"'--.L.- ~ nl---·-'··- • raetini . t 1 "' V"' lllUUak"""' e . pra -O 11:!'. gram bir ~.t pa?'t'asıı:dan bas- §1 yapı aclu-. ır ıucwnun rune- da.imi bir ~-ı..ı.:-.uı.t .. ft<O~.,; ~ o.ı.'~, L.Gnino;ı-adda U\ ...... n: ...-'Ul.ı.ııutUı. ya:ıtıu«.u•nlll:'.ı.ır ,. "~' 1 ~u: •• 
"li l 1 . d b" 1 f ~J't\.llU '~ "'-lC- 1. ·-o- 'V'l;WJ- 'n...ra Yi"--... n ··e..:ı_• llfV>U.k 1 'karar 3~ı. baBl a ıbir ı~ine ra: - lnı ~;.,-=u1·gram pir.Y..cu.iyilz em' ru: t kn bir ~y deg-ildi. I<.,a.kat siyasi e erı fjid etli ır muha e ete gın· memlakctl,,, ..... de nnilY"°"°"" cc tııı.unınt'l'!I mecbur eder. :a.-__ c:4 :c.oıv .. ~ •V' ıiUin :ı...... b~ ......... ,. p uv .. - -.:ı - i k ~"' ~· k :.J~ '1lllU5 ..Aı;.ı.. .__,. • ' kılmıştır · . ve • . 't' 

ilktidar ve ntifuz başka bir sey- scvkt:Uebil •'!in , a~ilıklnrn ohnmnıştı. M~Jino, esasen tabii ova, Rus vnrlığının müşahhas _,.eye •ı.=;.ımı edilmistir. · . 'ko.nposto yer dilkkfuıdnn .ı: 
di. Halk cephesinin kendisini ve meydan açacağını düşünüyor ve mfınilere do dıı,ynnan bir mın _ bir abidesidir. 'ltğrunda dö.kti- ~ Yufka fıyatlarına zam kanıııız .ı~· <l"' k · ~ 
partisini Fransız siyasi haya - bunu d-ı o sırada hiç muvafık takaya inlıisa:r ediyordu. Qcık len kana <değer. Rırım ise, ~mira! 'Şükrü Okanın teklifi reddedildi ı· 'ı>.rı ~ ~8 ~ iil~ u,.; ;:;m~11 
tında en kuvvetli fmıillcr haline bulmeyordu. Fakat nihayet kn- Mu1"inosu, po~a oyunlar "'le Karadeniz v~de Lenin- - F" "'' od ~ d • ı 1 °·r-

b 
. tk - . 'J' d . t" ıyat .ıuürıı.kabe ~omisyonu y ou•ve Jı., ynnm ok o tı> 

getire"",;.;ni funit etmi<'+i. Blunı ul cttı ve nu un musveddesını ınınuta ma:hkfnn ._,,_,..+.. gra rofü ovnamfikta.dır. Fa- .::ıı~are 1 b · _,,,r-
ile sosyalistler en yiiksek mev- yazmayı Martinaud - Deplat'ya .Rhcin'in yeni ve asri isleri, vı.a.t, kuvvEttlerin ııifrnzı, zfı.fı in- Amiral Şü.ltrü Okan dün :vıUi.- Jenıiştir. Vufkacılar, Yltfr.a fı.,:ta rirlor. 

'<A;c• 'I" 1 · ~ n- J.. dün tqplaıımL5, ~rufkacılaı'l dm- ap .vecti diye panınakla gb"""' 

kic çıktıkları zaman bunu bir havale eyledi. Westwalle'l:er, !lıa.ırekct ordula - ~ ıeder. Niha.ytit, .kalelerin ta- .. ~ .... Vali ve Belediye Reisi dok- ı " ..... ..;ı_,_ n.:...ı _ _:ı - \......., ,TV.."" sınnn :zıun u,un asıı:ıı dil ı" ,,..._ ~:...--1 mn :ı......ıun da .... -"· 
~n.t \'O vefa zevo.hiri ili! Nutlın Frnnsız halin üzerinde rının hiç d benimsemediği, an- r~AW mm vı-uunun Ul:X.Iİ ta- tnr Lfıtfi ıKm:lan ..ciyuret tırniş J ' ... \.7U>J"' 'UW wlJ.'' 
karşılıyordu. Fnknt için için de- hüyük bir tesir uyandırdı. Halk 1 cak tdk cepheli harbe ılım!kWı ym eder. tir. Re. el~ 'komisyon teklifi reddc3 - v.urları Vfl.r. Mesclü !bir yeım _'il 

· -ı.:.- mı tir. • ine miktan -, ,........ ,_:ı..__ -." ~ 
rnı ve zaptl i.LUKcı.usız bir hırs ve arkadan vuruldugunu hisse<li- venneıkle rol oynı:ıymı ouvrage iM · · Hinterlcndil!!!!!19~~~~~-~----""!!!~----"!"l'l'!'IDI------ "C''- "'"' uUJ'l.uı.n ,.,... 
infial beslcıdı. yorilu. Heyecan o kndar şiddet lardır, d,,, .... ~1-- """ ....: .............. _ derinlikl,....;.,..e do,ı;..., ,,.,n .... ~- J - ıre. ne 'ka su ilaea:'k? onJ:ı· 

=~ı=u.uuı- ""·' """'"":u.u ""'..... 6•.. -..-..kl&I tesiri 'haiz bulunan ikınal ve ia- n ... :ı .... _ Codt' d "' ·-~n· --•- --ı. · \'C 
BnavekiJlifrinin ilk ayhı~ında, kesbclt.i ki mesai nazırı ve nafia ler ltakkmda. bir i:Crlr vcrcmıc-. manzumeleri fütiva etse :L.:le, ~~ un 5:mfü cephe- r.ı a ·~ eı..nıt= Jeap wer. -v 't>" 'UJ. şe keyfiyeti, 11edefe untfotirefı le.re m~=1-nı .~..;ı • abı~ --ı1 :k::.... -· ··1 . e 

Daladier siya..;i vazıyetiu kcn . , nazırı istifalarıru verdiler. Dala- diler. 'Ü ebeple, bu lba?'pten hele geniş cepheler.de, delme, IJwdreti temin eder. hı~~ ilki ı..ı.ı. 't:Uan 0Tga.llil7.nsvn:ııt 1 
'"' e ·uı:ı- yemega 0 cnı\ 

dısine rnk mühim kozlar temin dier bunların yerlerine ayni par- smuıı. da sınırların taiı1kimi ka.- yarma ve ,..nu>.,,me ıteblikcl.,,.,..;,.; ~ ~O icila.:netre ·· erde Sl'w\ ~ 1 ~ ıtrm:ılt ıçın 'de 1cı::nynhanl'Jı: 
'lt" ı ~· ~ ........... ordumm :vazjyetini ve takip e- mılu , .. :~ .--..L..ı t :h le ,.,.-~1.a ekt a... .~ 

ettjğini takdir eyledi. Sağ cenah tiden, sosyalist cilmhuriyctçilcr nan.ilerine kuvvet ·verip vero- önlemek, tnm minasiyle oynak ıden bir motörlü ve a1:lı ordunun .r cl·vn:ıb~ı · -, ça~ k~v. ueım en ""'~ı< .. 
halk ccpheslne muvaffakiyetle birlı~nden iki adam getireli. Ye- aniyece'kleri meçhuldür. bir defi ve tardla .mürnkilndUr. hareketini bilim tir te....vıeın 1

' Y ~uz, <L\.ö:IUık, oııru:u1- · z. 
knrşı koyabilecek ve onun tek· ni me-.ıai.nazır.ı Charles Poruarot Rusların da, koca -bir Ocıt'a Bir orduntın asrileştirihnCSÔldc, g6zetlemc yerinden ine~ ~ bir d~'ll.I"Cbı., hem !kış ~~i- Gorıiyorsunuz y , ha ruı..~ 
ıar t~ckkülün mfıni olacak bir idi ki pek znrif knnsı mesleğin- parçnsını örten Stalin istılı- teknik cihazın mcharetle işle- fırsatını bulduğum tir gün.il ıu- m e, ~ta, h3.l'c.kat 1 daha. büyük derdleı- açılab"jjr. 
adam nrnttırdı. Sağ cenah gazc- de ter.ı.kki etmek hususunda ona kiı.mlarının, her engeli kıran ti!mesi, eaası teşkil eaer. 'Vepe. lllUtamıyorum. Ovııd:an lezie.. duıuruık bümiyen cbir lmh de- lyisi ınl, :poı~iyonlann ~i· 
teleıind"n Daladh:r'nin gön:lüğiı çok ,yardımla:rdn bulunmuştur. ZH'hlı bir ordu önü!nde dları- elen tırnağ.aı !kadarımücdıhez ve YEl1ordunun1ll'lrasmd:ı:ıı um \'n;m "Cıtmdk:ted?r. Büyilk harp 20 t:in.i biz gene Joka.nta °""'~''"' 
hU&nti kabulü kendisini "o uakı-ı Nafia Nazın Jlarlak, muvaffaki- nı aııdrraeak ir mtikaveınet ~ yetişkin btr birliğin de oy.naım. iki yolun 100 klla:netrelik kı- mHl''f11 :varalı ıvemrrlı ti. Bir rm: ı irum.fınıı hawı.le edelim. 
kanın adamı., rliy~ kabule ka?.ır yetlı, ahlftk mülalı82.lllarına c- seri göster6ln iitlerıne şah.i - sahası tabiye çerçevesine mak- smı:ıarını goru·· ··y-...:ıunı• Bir.._, mcınd 98~:etin ya:raiıla.nııdan vuı· ""rv'\""""""""',..,,...""""AA.~~~,,..,v ldukı l t huk k · d" urdur Ancak 8 -"l.L w"" ... "' .e. ıv unu tOOa.'i .etti ;.; ... ~ı. •1e o annı anlatıyordu. Hakikat leınmıye vermez u şınas ız. s . mua.zzaıın A'Üıı. - lı'k<laı hırUmaıma.k ~iyi nal'.< ıbUi .... 'U 

te onlar Daladier'yi ellerinde Anatolc de !Monzie idi. Bu, J~a- Mflynrları toprağa göm - !dl.erin vaziyetin ilca.st,'Wl. ,göre :uye lkafılesi bütün bu yol)arı b- yor:uz. Geri hizınelteriudeki 
köle haline getirmek istiyorlar- val'in dostu, Mussolininin hay- mektense, her variyeti her güdümü, muvaffakıyet va.dede- TT>tıyordlı ve .crimhesiz, nA'flıhede ahenk w intizam bu:oa Jmk:.Uı sabık Örfi ldar,e 

'Komutanının vedaı dı. Fakat Daladior d onları köle ram, Çeklerin teskin edilmez bir "yerd l:karşılamı& kudretini ha- lbilir. d;,n an.eden ~pet .......:~de .t._ :~şti. ~ ~;1-~~<la 
gibi kullaıımak i.imidinde idi. düşmanı ve Fran ız politikasın- iz ~yyar ord1"11• tecltlz etmek, Geri hizmeti denilen ~cep- ""~· ... ~ucwnsoın'UA •u~u:. "600 
Kendisi onlara ne kadın- nnihtaç da en lcurn z mnneırrecilerden bi y-ann <la ~-ehemmiyet 1ca.. henin beslenmesihde c:n büyük :!m. alan da bu aJup ,giden yar- hin esbin .nakli ıbile oo ıbrr Ma.ı . mt>:bnsluğ:nna :tav.in °· 
ise onların do. kendislııe 11.yni de-1 ri idi. Kabin ye girmesi haddi za:nacağmda şüp edilemeyne ::.:=..:-:=:=============================== .ınrü.<;Scüldür_ FakBt- buhrana hma:n fl'l!brk Örfi İdare lfomu-
recede muhtaç olduk\annı hisse- v.a.bnde. bir program demekti. <bir prensiptir. gnlebe çalındığı meydandadır. t.·uu .Ali ıza Artunlm1 <lün vi· 
diyordu. Programa. ve eenclerce Teekin siyaseti grupunu kuvvet- Hiç ir ı;mfi:9tMkem mevki, T1' ikin· 1· n d o··ne cen<V ,. yer! Bır y,ruzmırln cephe .h!,\yatm:ı tda- iayM., ;ru1ıi ve ~od.iyeyi zi~·a-
evvel ,,.._...,;.,, olt:lugu· Vh.iUere do- leııdirdiği muhakkaktır. I müretıtep silihiyle vazifes"" i r ,.__..,... ıme için Smil,yonluk "r oıxiunun 'Ct ed ,.], v 

...... U9 ' er lbaşına 1. 20 nisbctıindelkn-. 1 er~ nli ve Belod.{}•e Rei-
ir heı· gün.kil laı:izler ile onlar Bunun üzerine Bonnet çok ze. li~~azd. ~kis • .en "kuvvet- yon hesap edildiP-Aıi u32Jnı.::'.:. .si DOktor LUtf:i Kıro111, Part: 
kendisinin canını sıkmıyacaklar- kice bir harekette bulundu. 4 ""- r e vıuunun Oda.ha- Z ll bd t - '•- ,_ - bu ~- ., ı;-wou ıR.e.i • ~ dı. fazi geçip gitmişti. S<il cena- Eylülde, Pointe de Grave'de, lesine mürtltckirdirl r. Verd.un, BVB tyt B es a..urM.eD yakalamı~ ve ..ıı..~a:k~!. bir Alman moomu-

81 .LJl'Wi.~ IRm-A.t arof'· 
ha hüc etm 

• .,,.,..,..;! b"l n.ı~ı.~1. _.,..;:..Jafıa;ar.ın L --~ı.-... 'YY 8Slnu..u1 '3.uu.ı.stım. hına sa5r ediv,o Ve vı·ı~~·, 
um esı ?<- ... e onu ı . 1.917 de Fransaya karaya çık - r-._ .,..,..a.ı. .,_jj Wl.l~ or- soyup soğana çevirdikten sonr.a J" ı:a 

diği gibi harekette serbest bu-a- mııs Amerikan askerle:i için bir dusunun daimi ve !büyük mile- liavıa. orduları ,geniş .c~ _ -erkfmwa veda .:::rtırnişl;ir. 

bl!~Ia!:11b· ·ışın;~ikik b~aziyctte abidenin kUşad resmi yapıldı. Y°!11.J .. ~. v~rçıu.-of o~-: - ~ve peıtemalla göndermİf••• bl~~e ~e. ıherbbl\y.ifü kara 11>-
ır ı§ gorf' ı ecet1. te ır adam• ;L"t_"\-t;L O>U._.. 6 ..,._ "9&1 !'UU • ~<p'llle en Üyük ku\'\retleriy]e r 

ları bile yoktu. O, D ladier, bu Bonnetden evvel, Amerikan Jarında.n lruvvet alıyor. Kiyef, Bu "'1k'a IWnazanda olmuş ve - Berhildar !Ol cıtlum! diyerek ~J.k .eiAncl< ..kudretini ik · y. 
işi görecekti. sefiri Mr. Bulllt şöyle dedi: ana ordıımtn feWretindcıı nw dün .de adliyeye intikal etmiştir. ceketini çıka~ 1cmWrun~c baş- ct:ınişlcrdir.. Xebl:iğler P e 

Batınen, o daima Sollardan "Harp bir kere daha Avrupa- besini aldı. Odesa, umumi vazi- HMisc §udur: lıunıştır, Mehmet o bununla meş- lıcdciler:b:rln de Jı.a~ ;.~~ ll"''VV'VVvvvvvvvvw.......-~~~ 
ziyade Sağlnra yalnn bulunmuş- ya gelirse Birleşik Amerikanın yetin doğurduğu buhnına kur- M~hu~ sabıkalılardan Mehmet .ıulken, ar-kasında saklndıJ:ı dcğne- dükler.ini, hatta bücwn ve~- ABONE BEDELi 
tu. Ahval ve 1~,...itin icabı onu da buna karışıp knnşmıyacağını ban gi1ıt:i. ·lhtima!dir, Y'&5aY'n- adında bırisl, bir .kaç gün evvel ha- ti bu 'Sefer de y~ .sürmüş: 'ha tnyy.arelenlııin 5 ~·e 
Sol cenahın ;ü.;taz bir adamı hiç ıkimse fPm<liden :tayin ede- bilirdi, fa.irat, netice, gone hlis- piihancden çıkmış ve yine cskl - Baba, baba, yclcğin de .kırU... kadar alçaldı.khrmı 4> ~':"'""Jr--
ve Sağ cenahın hllcumlarının he- mez,,. :randı. mesleğine avdet ederek bir av kol- 't'lemistir. lar .. ~umda.müool~a~o- ıu.N&LIK 
defi haline çıkarmış idi. 1933 de Sonra, Bonnet beyanatta bu- Moskova da, son kudrOO. lamngı:ı bailamıştu-. :Mehmet Rnma- Mehmet, bu -şekilde .ihtiyardan la.bilir. Anca.'k, ha.vn af~nin • A Vil.I K 14,Cl it 

ilk mnvkic g lcliği zaman, sosya- lundu ve Birleşik devletlerde ~ek a.zmwdedir. Aııcalk, zanın son günl ırlnde bir gün Fatih ~ dwılar .alarnk, dc!n . göm- v~. bonıba.rdl:manlarının vuruş ı IAYıJıK 
lhrtlcrle birlikte yUtilmcyc ve büyük b1r hey-ecan:a, sebep oldu. henilz v:lisl~ ~ c.ınıünin avlusunda bir a!ncın al- leğine, 1' aömb:finc, .Pantnlonuna 4htbruıllerini eskiye nisbetle yüz ~ "'Vl.!l.ı< 

:ıı 

Sağ cenah ile de n.nl~ te. ı Ameriknn - Fransız dostluğuna çe~ d~~ ateşler tında gün<?şlcnlp düşünürken Bfirmüş ı.•e nibtıyet ince bir ıi{; ,pan- de lbfr !kaç Yüz aııttırdıklar.ını t------------m:~ 
ecbbUs etmif1ti. Sonra, ;oaziyet bahsi intikal ettirerek dedi ki: saçai~HenA tihkam nUShalan, gozleri c~e başında yalnız taınnu .ne kalan ihtiy:ır: bfi.dise'.ler isbat ediyor. Tcred -
kendisi için uygun """rUnmemicı- ''Bir dost tehlikede bulunan ~ s'iifilı, ~ ta. ve basma apdest ı:Wuı ihtiyar, beyaz - Aman evlfıdun, galiba donum- düde düşmeden sö,;ıqcnebilir: 

Ş i 
fıV ~ d stun . dadı ""ilretteba.t bulduğu müd.rı...+...,.,, top snknllı bcU kırmızı kuşaklı bir da da var. 'Biraz elblsclorimc bak rn.. 

ti. " imdi ~e u~n. Daima o un ıın na koşmağa ,.... ~ , ıu.n-aı-e, :Eafe.r yolunu n 
bir incir.ab duydugu kuvvetleri mukavemet kabul etmez surette ~~lir. ~-halde, '.bu inzıllar ndmncalıza ilişmişUr. Mclıhmct fh- ta ben yüz numarada tcmı.zlcncyim! bır &ilii.htır.. T.alı!k ise, bu yolda 
'1..: l robll -·ı •• s· a· bir mecburiyet duvnr KAbesi de, müdafaa ordusunwı Uyar adamın ceketini çıkarmadan diyerek gi~ ve tnbll geldmI zn- uvvet ve emniyet ı..-'-• ..,,,,.1~. 
uor ~ti ecc:r.ti. ım ı radikal J .,, bir. mühhn iruvretini m:ıhsur aptest alışından, yan cebinde mü- mruı elblsclar.ini ~erinde bulruna- .-ucı.ıı~ 
leri Sağa temaylillcrini temin Bir Fransız hariciye nazın ibmılannk ızt:ınırmdadır hlm miktardı:ı parası olduğunu nn- ıwştır. H:trp n'a.ti, ıkuvvdini te!k -
edebilecek ve ikinci bir hava için b~rı sö_ylcm~t cilr'etkU- Ruslo.r, Baltık ~chı., Ianuş k1 dcrb:ıl bir kumazhk dil- NHıayct, clvardnki haınnrndan bir nikıten ahyar. Yanıun 011dul~m 
çalmağa hacet kalmıyncaktı. rane bır şeydı. Bilhassa, bir üslerinden ve Kırımda da, lkut'i &{lnerek yerden ince bir d$ck ~al bulunmU§ ve ilıt.iyar adam yeni esaslan beınimsanıekle ö~ 
Cünkü tarihte ilk defa olnrak ha:P zuhurunda Frarumıun bir- neticede müessir · ordularuıdn.n kapmış. dclnc#fn ucunu bfr kenar- buna sarınarak e\•ınc ddcbllmlş- ' devlerini ba..'jal"abilirler. Sayı • 
Radikal sosyalist partisi esvap 1eşık de~l~erden görebileceği ayırtltkla.rı .kuvvetleri bulundur- daki pisli!.te silrerck yavaşça fhti- tir. :üEtt:Unlüii'ünihı artık tar bir <'-
deJiştirmekle beraber tepeda y~rdım~ ıs?Jıfaf hususunda hiç m:ık anecburiyclinde Jm.lnuRlar _ yarın yruuno yakltışmıştır, Mehmet Tobll Mclımcl, bir kac ~un sonra he:m:ıaiycti va.-dır. lier fen ve 
durnbilecckti. bır şeyı esırgcmemiş olnn Geor- dır. Tnanıız ordusunun, ıkuv- de~ ucunu lhtlynrm gizlice co- yakalanmıstır. Ancnk, lhtzyarın cc- .ıilim fiUbesinden ast.ifadeye mec-
~diknI Politikacılardan bir ges Bonnet gibi bir dam için, vetlerini. muharebenin mihra!k ketine sürmüş ve omuzun:ı doku- bindeki 70 lirayı yemiş ve elbisclc- bur, ~ dola~J ·:ve, bir 

çoı;u Daladier ile ayni yolu tut- o _hnlde neden bu sözleri söyl~ ıınktalarmda toplaması, hasmı- narak: rint de satlnı$ olarak ... kurnaz sa- ordunun icra k:ıbiliye~ t'!ıyın-
tulnr. Hnlk cephesinden bıkmı,~ di? ntn bu dnğımk vaziyatıini de ko- - Baba, baba, bak cıekctln kir- mknlı sulh mahkemesince tevkif de yuıdun ıkültür se he: 1k 
lardı. Fransa.da.ki teskin siyasetı 1 (Arkası f'JIJT) 1aylaştırm.a.kt:ıd. .._ı~_....,, _________ .;ol;;a;;nm;;;~::;stur;;.;·~-· ____ safta gelir, deyenlere ver _ 

- mck g tir! 

HlZ1R 176 GÜN .301 A."V l-!J 
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Kont Ciano 
niçin çağrılmış! 

~ana göre, Koca Yusuf, Kurt dereliden --o-

k P h • f! ' " Almanya, nihayet ltaıya bir gömlek yu an e ıvanoır.,, .1 . b. 1 ..... . . ı e ış ır ıgı yapmayci 
Yazan: M Samı Karayel ı katlamyor,, 

L'\ ziz okuyucularımdan al-1 sizliğini gö~cmclcle beraber Londra, 27 (a.a.) - Kont Ci-
~ dı ~ so mektuplardan kah.har g&.libiyetini de ortıı.yu. ano.mm Von Ribbentrop tara-
!ıirinde f~~den ve Kocal koymuş .. değild~r.1:-akin, Koca fmda:n ~olan davet üzerine 
~dan bahsolunuyor.. ve ~usuf, böyle değildi~. Kurt:&z:e- Almanya~ yaptığı sej nhat, 
'.lluıtdercıi ile Koca Yusuf gü- liden. daha azılı ~e cihnn pehlı - !hemen tamamen gözden kaçmış 
~:- 1salar lurd ? dıye vanı Unvanını haız pehlivanlarla ,.,_ 
-~o ne o u. . v • • kabhar ı..u. 
8oruJuyor. g~ği ıı::~!1~.rl-i.. Bu seyahat, hiçbir gürliltillil 
Diğer bir mektupta da haklı bır surette l..l..L0.6~up ..,~. tebLge mevzu teşkil etmen.iştir. 

0larak şun! n so yodar: Ak- Binaen ib1r yığm f:ıraziye-
koYUnıu Kazıkçı Kara Bekırle, urtdereli Koca Yusuf dev- ye müs:ı.id bulu:ımın.lrtadır. 
I\avasoo'lunun gureşlcri n>.!ticesı rinin yüksek şahsiyetle- Hrtlcr, kendisine n.., kadar 
llc oldu? şılnşmışlardır. İkisi de birbirla- zayıf göribı~irse görünsün, ni-

E.'vet evvelki yazımd:ı Kazık- ı rini tanımıyorlardı. Kurtdereh ı hayct, lta.Iya ile elbirlı&'i yap
C'J l{ar~ Bekirle Kavasoglunu genç bir baspehliva.ndı. Adalı m.a.ğa kı.: tla:nr...:ıktadır. Bu tak- ı 
lrırkpınarda kn~la.ştınnıştmı. I Adalı Halil dirıie, Klmt Ci no, V 1 Rib -
l:ıu, hakiki gureş· ın neticcsı·ui 1 Halilin arkadaşı idi. bımtrop '1""' kat"i b':r lbırıı:;ma 

ise Koca Yusufun rakibi ve ha;;;-
~azınamışbm. Yo.lnız gayet gd- mı canı idi. Ve damın Yusufun yapmak i.mere davet edilmış o-
7.el olan yerinde ve şu ifade ile 

1 

peşinde koşar ve onu mağlfıp et- luyoc. 
bırakmıştım. · I meğe çalı.-;ırdı. · Ji'. Ga.ydayn gijre . 

- Abe hepten söylesene kı İşte Gelibolu güerşi de bu id- Roma, 27 (n..a..) - Kont Cı-
akkoyunl~ Kazıkçı Kara Bekir- dialara sahne olmuştur. anonun Alm:u:ya seyahatin -
f;in? ı drn Cionı:!.le d'İtalia g.:ızetesin 

Geliıbolu oi1'1"PC1ine en n ınıdar b G ~...:ı... d" • Kazıkçı Kara Bekirlc, Kavas- b- -... d~ ,.:ı11seden 3..rua:• ıyo~ ki: . 
~lunun Kırkpınnrdaki ~~ - pclı ·v~.nlar iştiri.ketmi...-tir. Bu, _'l~ver ~evietlcn ellermde'ki 
tinin neticesini ve Sultan Azızın gureş ma urdur. Ve., heı:nen bütün vesıır'"..le zafere kad3.r ha.r-
huıurunda tekrar yaptıkları he- ki pehliva.ıilıırın ~ ba be deya ~~eZ_!!,~ İngiliz om-
l'ecanı1 müsabakuyı gelecek haf- güreşte lbulımmu~ur. peryafu:ınmı maglup ve Avro"' 
1.uki müsahn.bcmde yazmağı "?-" Gelibolu güreşinde Adalı Ha... panm yem. ~izamını~ .. larını 
dediyorum Bu haftaki mü· lilı. Kıırtderoliyi. Koca Y'l..lSllfu wzetmek ıçı.n ılıer turlu ahval 
sahabemi ··Kurtderclı Mehnıet peş'lteş çclmliştir. Kurt.derelinin ve sez:aitt~ istifade etmeğe az-. 
tıchlivanla Koca Yusufu hasre - en iyi hayra:nhı.rında.n tai. Tnm mclıım.şlerdir.,. 
<liyorum !avamında, tekam ü1 e1ııniş bir Bir İS\içre ı;azctes· göre 

Koca Yusuf zamanının en başpehllvan idi. Bcrne, 27 (a..a.) - Zurichde 
~anıdnr pehlivanıarındnn biti Km-t:derelinin Koca Yusufu çıkımak:ta ola~ J'üt gaze~ 
ldi. Yusufu tanımayruı yoktur. (Sonu ııayfa 4 eUtun 1 de) ~hı .muh~ırı, cu.zw:rtesı g:u-
YusUf, ismi yalnız Türk diyarın c.u Bitler ıle Kont C~o ara-
da değil, dünya yUzünde de ta- sı;ı<l:~ Y3:Pılınış o~ gonL;oqmeye 

ı.o ... ,A ı:;ABA:n. 

Alman tebliği 
(Başı 1 incide) 

ğu, alakadar mahafillcrde bu • 
gün beyan edilınektedir. 

Sovyetlerin şimdiye kadar uğ
radığı. zayiat hakkında. bu ak • 
şanı beyau edildiğine göre, Sov
yetler harile <le\: am etmek için 
kendilerine ıa.ımn olan en i)i kı-1 
talnrından takriben 6 milyon ki
§i kaybetmişlerdir. 

Sovyet hatlarının gerilerinde 
bulunan garnizonlardruı getirıle
bilecek olan kuvvetlerin kurban
lık koyundan başka bit ~ey ola
ma.yaca.klan alakadar mahfil -
lerde beyan edilmektedir. 

füycf harabe ha ind ! 
Biikreş, 27 (a.a.) )- Ofi: 
ÖgremiaıPinc gore, I ıyef, 

Rusların sehirden cekilirken va
zetmış oldukları ~ynlann in -
f Wiln yuzimden tamam ile harap 
olmuştur. 'famamen hnı a be ha
lme g imiş olruı şehrin merke
zinde h-.ı.li hazırda dahi mayıılcr 
infilak etmekt dir. 
Jt,in Ciimk:. .. rre;.sini1ı b yanatı 

Brüksel, 27 (a.a.) - l!'inlnn
diya Reisicümhuru Risto Pyty, 
"tioır,, gazetesinin muhabırinı 
kabul ederek aşağida.ki beya -
natta bulunmuştur: 

"Emperyalist bolşevizmin Av
rupanın bir numruıılı düşmaıu 
olduğu mulıakka.ktır ve Avrupa 
sullıünün temini için onu imha 
etmek lazım geldı ine suph.-. yok 
tur. Fin ordusu da Alman ordu
su gibi bir halle ordusudul'. Za
bltlerle neferlerin arasında bir 
arkadaşlık Yardı?'. Bolşe\ik pro
pagandası Fin ordusunda nifak 
çıkarmak için boş yere uğraştı. 
Ordumuz şarkta dtişmann. karqı 
bronz bir kaya gibi duı:ınakta -

1 dır.,, IU!uıııŞtır. Yunuf, diınyu spor umhurı•y t " yram· ı büj~btrehemmıyet atfetmek-
ta.niıhıdc en ş.crcfli sahifeyi vu- il tedir: . 
~de gctirmış rürk babayığıtlc- Mumaileyh yazt):o~.: . S t t b "' "" • 
l'indendir Amerika ve Avrupa- (BCL§ uıra/t. 1 incide) Her~ bu gorq..~enm ga 0vye e a gı 
~ hatta: Rusya ve Japonya a Bu prog:raıın.a. naz:u"a.11 Vali ycsi ne olduğu h:ı-Jrlwı~ . ir giı l (Ba 1 . "ıte) 
hile Koca Yusuf için yazılmış ve Beledıve Reı. · Do'ktor Lütfi ~ ~um:ıt va:.~emL~ ıs~ de re 25 1lkteşrin funıı~e 27 
eserıer va.rd!.r. Yusuf, b r Japon- Kırdar Vilılyet ıbin::ısın 'a saat DD. safta gclen ~mtllll .. ~y~c;ı ~:e A.laıan tayyaresi tahrıp edil
l"alıya ııasıl yabancı değilse bir 13 den itibaren t.ebrikatı kabul .ask~ meselclcz:in . ~oru.,.<tiilmuş mıştir. 
~orveçliye de yabancı değildir. edecektir. oldnğu kdbul edilebilir. Bizim zayiat.muz 17 ta.yyare-
Flıiiandiyada bıle Yusuf, ismine! Sa.at 13.30 dan 13.45 e :Jmrlar ~ya ve !taıyada .gaze~ den ibarettir. 
Şöhretile sahifelerde dillerde konso1osların te'brikfı.tını \.., foul lerln; hu meseleye taJısıt e~ Yoo.i günlük emirler 
}~.Çünkü Finlnndiyu, Uygu: 1 edeeekfu. HUlld1funet ll«ırn.ğın - 0~~ -~alelcı;, cu:ıınr~~ I.Am.dra, 'Z1 (a.. .) -ll~foskovcı. 
disandır. Türk oğlu Türk olau ı- ı... ., gü:nku gol"ll;~el~ altislenn~ ad A-3. • l ıı.-... 
bıi diyarda her Türk diyarı gibi f da yaptlacaık bu merasJ.W ·uJt.ti."lr- pek~ b~ ıstikbalde.tezahtir =-..!daosu.' Jarfı.x>Aa o:e~~n ş.:yua n v-caa. I 
lı""''vun doludur. Ve dünyanın ten sonra. teşrii'atı. dahil ol.anlar cdeccguu göstemıcld:edir. wo:ım 
~ ... t 14,30 d<!!n biraz ovv Tak cereyan eden muharebeler hak-

e.o fy1 pchliv:ınlnn bu diyn.rda..'1 Sın nıeydmınd:ı h4ızırlanmış o- Fransada kında eliyor ın: 
Sikar.. lan ~ ünde toplana.cakla.rdır. Merkez cephesinde çnrpısan 

koca. Yusuf, ıçin bizde çok az 'Il ~..mı meydanında merıısi- askerlere hitap eden yooi bir 
J°ll<ll yazılmıştır. Halbuh'i g.aıp ıme iştira kedecek oln.n ordu cü- (Ba.ş tarafı 1 incide) günlük emirde şöyle deniliyor: 
llıemıeıtetlerindc \C bilruu;sa A- ~..ıtaıroları, polis. itfaiye, okullar gel, Fraınsız hükfunetinc, Man- "Bir adını geri -çeltilmemeniz 
~erikada Yusufa ait yazılım sa- ve cemiyetler~ H de era- tcs ve Bordodaı yapılan suikast- lfızımdır. Faşistleıi bu no'ktt.ı.dn 
hife!er bir kütüphane t:eşki! ede- komut:mnın emri altında. ler dolayısiyle derpiş edilen i- durdumnak Iiizmıdır.,, 
tek kadar çoktur. Yalnız şwıu ~en.dil.eri için ha.zırianan yerleri dam cezala:rmı, halka bu s.ıi- Moskova, 27 (a.a..) - Rö-v+n .. : 
~Yl k · K Yusuf kastler:lzı fa.illerini meydana J ........ 

enıe ısterım: ocn u aıa.ca:kbrdır. çı.ka.rmaik i.mk&nuıı vermclt için Bir Sovyet birliği Leningra.d 
'ı'1e bundan gayri 'l'ürk pehlivan-ı Merasm meydruund!ı mera- . -ad .... tehir cd ~· . b"l cephesinin şimali gnrbi istık -
lltını yazan ve memlekete şu- ~:tir~ ."'"' ecegını ı - metinde dört gün devam edrnı 
lııuUü "'"'""ada t.anıtan benim ya- sim ikom11tnm bır.ı.fında.n veri1&-21lanm~olmuştur. cek emir ~-:ine t.op!a.nan kıt'a- İsyan ... vn:zıesi ıı,ir muharebe ncticcs.inde Al -

ıat ve diğer birlilder Vali yanm. Londra, 27 (a..n.) _Afi: ımanlo.rıa. öl üve yaralı olarak 37 

* da Komut.aın ve P.a.rti Reisi ol- Fraııce "1'!17'-"'·~. }.,,.,~.,.ı:-rııe bin kişi zayiat vcrdinnişlir. 

K 0-~~~~~ ~Alnıan~nerali -~ 
urtdereli, Koc Yusuf dev- duo~ halde teftiş ve tcbnlr olu- sinde diyor ıki: Londra, 27 (a..a.) _ Moskova 

. rinin yüksek .şlı.siayetle- n.acn.ktır. "Fransa.da rehinelerin idamı 
tinden b' .. ı"dir. Aslen Deliornuı- haldondaki 1-...:1:- - Amerika:rı r~yosu, Sovyct tayyarelerinin 
1 ~ Bunu müteakip Vali ve Komu- .uq;uu. I\:alinin bölgesinde, 26 mcı Al· 
~~ır. Muhil..Cir olarak Balıkesire tan Cümhur:.!yet abidesi önüne beyanab ~r vicclarunın h.\.r man tümeni kumandanı gene,. 
~ saatlik bir köye konmuşlar- gelecekler ve orada merasim ko- isyan avazesidir. Ruzveltle, Çör ııa.ı Offenbacher'in tayyaresinı 
dır. Bu köyün ismi Kurtderedır. 'mlltıımırun emri üzerine bora- ! çilin prosctstoları, bahtsız millo- düşürdüklerini haber vcrmekte
l3u.n~ dolayı Mehmet pehliva- zan tarafından işaret verileceık timize bir teselli kaynağı olacak- da-. 
tıa 'Kurtderelı dcmi§lerdir. tır. Zinda."Ul kıapatıl:mış olan 
~ ve bu esruıd:ı lbütiln !birlikler ha- =----·-'ar, dun·· ya,,.. ımeT?cı.rt ~t• Ağır surette yaralanruı gen~ .n.urtdereli, iki metre boya sa· . . al .- t.1-- di r '~ U"1 . y ·UU "bnliM;;_ n A-

h. zır ol vazıyeti 3.C'.a.A.ı.aı ve re- t;w. ~•:cenap =-~~-ı--- m.;;.,.,_ ral az sonrn o L<.9W.U· ~~tov . ıp, yüz yirmi okkalık bir peh- uıa Wl ~ lll - uharebl 
lıvanc1ı. Geniş omuzlu, müşekkel ğe cme.rasimle bayn.Jr çekilecek- herotine ınail bulunduklannı civarındaki m 4 er şiddet-
erh ~. 1 b" d d tir.. ı..:---A--~'·ıerd· li ohnuŞtur. Düşman, son gün-t.Ogtlslü elli o.yak ı ır a am ı. ~~ ır . ., !erde sarf ettiği büyük cnı'-""'tr 

Milli Şefle Ç~n 
.Cumhur Reisi 

arasında 
'.Ankara, 27 (a.a.) - Çin milli 

bayramı münasebetilc, Cümhur
reisi İSinet İnönü ile Çin CUm -
huıiyeti reisi M. Linsen arasın• 
d&. tebrik ve teşekkür telgrafları 
teati edilmitir. 

,_ş rk cepbesin e 

r n 
as 

Resmi tebliğle.ro ve muht& 
lif ~ gelen moor.. 
le.re göre, AlmaıılSI!, 0-
\"B üı.erindeki ~ikferiııi a.ri
tırnııslardır. Uhare bu 
bölgede çok §iddethınıni.5tir. AJ 
mania.mı iddbsı, Sovyet cep-

ec)İS hrsinin w mmt:ııauıa geni5 
şekilde yarıldığı merkeziııOO-

c dir. UffiarteS •g•• DÜ Sovyetler nuıkavmıct et
m ,l;:to 'e llllUdanc ra1 1 m.a!~-t Op an yor ta otdut Pil blldiri.,·orıru-. 
So\1 et hamrlerine göre Kı:ıli-

Ankara, 2'( (Husus1 Muh::ıbi- nin de lı!ilii. kanlı soli:ı.Ii mu
rimizden) - Cümhuriyet Bay - harcbeleri oluyor. Umumi k.ıı.
ramı merasiminde buhuınıak Ü· na.:ıtc llaZ3lıll; J\'.lloskma dall!t 
zere mebuslar, sefirler buraya bir müddet mukmcmet \'e 

dönmüşlerdir. Reisicümhurumuz mücb.fö.ac .. 13 israr edec<"...ktir. 
İsmet 1nönü'nün bu sene ırad e- Oemıp ~plı in.de vuziyet, 
aeceği büyük nutka çok ehem- bir haffa eV\Tll .. i Jret \"" 
miyet veriliyor. Nutukta harici va! anıetini mu.haf~ edl~ or. 
siyasete dair büyük yer ayrıl - Almmıların biitün sıkl t n A!f'
dıgı gib: iJ..."tisadi hususlara da kederiyle üzer" <> yükfondiltle
ehemmıyctle temas edildiği tnh- rJ l!o$t;of lıeııüz SovycU:: rlıı ~ 
min olunmaktadır. lindt-.dir. llu b5'~ ~ lıüyü&· * Rus gnyretfori m""şahede edJ1-

Millet Meclisi Cumnrtesi gü- mekt«lir. Abn1:1 1 .rm bu f!eh
nli saat on beşte toplnnacalttır. ri alaral;: kendikıin" Kn.fkas 
T>u d ,\olunu ı:ıı;nu""' çalıştıbia.n ve :n. znnme şu ur: .J ~ 

Reisfoümhurun senelik nut- no et:r böJo-e ine ~i.ldm ol-
k M l b m -,1 -- is1;edildeıi n:ıln,..'hn . .ıkta~ ·u, eclis Reisinin inti ıa ı, re- •ıın çu.m 

is vekillerL idare amirleri ve•,_.dı.,r•·---------...... 
kati~er seçimi. 

Ayni günün sabahı lı1rka Gru
punun topinnarak Divanı Riya
set numzedlcrini tesbit etmesi 
muhtemeldir. 

utt ar in ikam 
ah r ! 

(Baştarafı 1 inci Saylaila) 

merika ha(Ci\fe 
naz1r1~1 i ~Y natı 

(Baştaraft 1 ·ıır.i SavfQl.la) 

lfı müdafaa k:ınununun icabettir 
diği siyaseti takip eylemekte -
dir. Almanya. JİZ<.' lı::ırp ilan et
nıcdikt:e, harbe sürüklenmiye -
ccğiz.,. 

A tıı.eriloomn Asya t/,.cman.ma.sı 
Şanghny, 27 (a.n.) - Biıtıin 

Çin gazeteleri, United Pres'sin 
Manill'e'den göndermiş olduğu 
bir haberi btiyiik başlıklar altın
da neşretmekte<Lrler. Bu haber
de Amerikanın Asya donnnma
ronn mffi"»lP hir ~ok cl.17.iitat'!' J~ 
nnın Singapur 'a gelmiş olduf!ll 
ihtiyat kaydi ile bildirmektedir. 

A vıLStralya - A mcrika 
müzakereleri 

Şanghay. 27 (a.a.) - Büyük 
Okyanus sahasında, Avustralyu 
ile Amenka arasında yapılacak 
i&h'rbgınin tanzrrni icin ln ~n mü 

--o---

l:'an: A. C. SARAÇOGL~ 
• J stwıbul hü:kfımet mer-

kezi iken Osmanlı impa.o 
rat.orlu.::.Oınımı bütün neza:retıe
ıri, umum müdilrlük1eri h~ 
bu şclıirde yerleşmi§lerdi. 
Cümhuriyet hUkUmeti, isabeti 
ve doğruluğu -şu bu1ı.ranh gün
lerde daha. ııy.i en~Jan, tar'.ıhl 
kı1knrny.ı na...'dettiltten sonra 
.A.nkamya :ııahlettikteıı sonra 
lkı.rariyle hiLrlmıet mer.kezini 
vokfiletler, umumi müdürlük
ler de Ankaraıya taşındılar ve 
lst.anbul hcr.baııgi lbir Yiliiyet 
meıikezinden :farksız bir şe'hir 
halini aldı. 

Umuldu iki rtasi ecıli-
ği ve 'Ill6illUr boll ğu ile şöhret 
aıınıış bır iımpara.torlnğun bü
tı.n nezarcilcrini b 11! n 
b şehir, vilfi.yet merkezi hali
ne ge ce nezaret ve umumi 
müdiırlti:k ı1:ili:ıalarmda bir kıs- 1 
mı boş ' ala....~ ve bunları umu-
mi nfüıtlcro lrimıet eden ı 

g'J>i, h:ıstclınnc g:Oi, 
) lı e gim mü~ !ere 
tahsis imr.fını hasıl olacs.'lrt:ır. 
Bir dC\lct merk~ resınl 
daire tiyacını t.-ıtmin ve te.
miu eden bir şelınn niliı:ıyet bir 
viliiyet merkc.ciuin bütlliı ser
vislerini bol bol ba.nndırabil~ 
oeği .. hesizdi. 

naı kıi hiç do umu!:l.uğu gi
bi L "il ı ve İstan1JıuJ: yeti
nin serı isleri eski bir devleıt 
meı1cezi:n:in resmi daireleı me 
sı·a.m dı, taştı. Meseli bZr za.
m ıılar • aaıif Neza:retıi:::ı.m bü
tün Jra.leınlerin" ihtiva eden bir 
b?na b gtm belc.diy · yalnız 
bu· şubesinin servıslenni g'tiç 
r ıth a edıyor olmalı ki ibelOO.iye 
l mn'tlisımn üst ka!.ı da bu 
şuben.n emrine t:ahsb ed!J:ınek 
lüzumu hasıl oluyor. 

Diger taraftan bir takını 
resmi drı.irelcrin hususi ev , 
a.partıma.ıılardıı. daireler !k1J1 -
l:ı.y Uıtc yerleştiklerini göm -
yoruz. 

Bir hü'kfıruet merlrezinıi iba.
rmdırnn b!T şehre n::ısıl oluyor 
da bır ı; illi.yet daireleri S!h'UIIU
yoı ? Kana.a.ttmizoe ıbu, ümnn
d durulmıyn değer bir mese-
loorr. 

rosu 

ğunu bu· düşününüz. Besaı-al1-
ya ve Bukovıuanın So\ yctler 
tarnf1.ndan işgalinde, So" yet 
kıtaları gözükmeden evvel, 
yahudiler Rumen subayları
nın yüzlerine tükürmÜt'iler, 
apoletlerini sökmüşler ve as
kerleıi sopalarla öldürınilşlcr
di. Sovyet kıtal arı. çıçckleı le 
kar--'>:ılannııştır. KomUnlst ted
hisi devrinde, ynhudiler, Ru
menleri cle vcrmi: r ve nilew 
ler arasın yas ara sebeb ol
muşlardır. Besarabya yahudi
lcri, hareket etmeden evvel, 
niçin evlerini yaknıışlaı·dır? 
13, 15 yaşında.ki çoeuklariıun 
ceplerini niçin bombalarla <lo
lu bulduk? Yahudiler, misa
fir sever milletimize kn.rqı do-· 
lice b:r kin göstermişler ve 
sırf bizlere kayıplar kavdet -
tirmek nınksadiyle Odesa 
Sovyet kıtala.ı·ı mananz bir 
lmtliama te 'rik etmişlerdir. 
Azak denizi bölgesinde. mu
vakkat bir geri çekilme:ği mil
teakıp, yaralıları iskenceye 
tabi tutulmus olarak bulduk. 

Tcpcbaşı Drnm Ii mında 
znkcreler cereyan etmektedir. Bu akşam saat 20.30 ela 

O halde. bütiin bu fenalık
la.r:ı yapmış olan ve şimdi de 
sb:e fenalık edenler için değil, 
fakat bu suretle coculda.nnı 
kaybetmiş bulunan anneler 
için ağlayınız.,, 

Bu gazeteye göre, Büyük Ok- A .L E ~ 
yanusnn A vustr:ılya müdafaası- 6 perde 
nm harici paravanası addedilen 
:knnmda., Arnerilc1!.Il ~ i lı r /" 
kfttını kolaylaştıracak bazı tc- M 1 L L 1 Ş E F 1 M 1 Z 
§Cbbüslerde bwun.mu.r;tur. 1 • MET İ N Ö •Ü' Gün 

Rıız·l'cltm söyliyooeği mı.:u1• 
Vecizeleri: 

(1okıUıpL-ınn kıymet ve n1a1Deti
ni takdir etmek itin zamı:ııı, za
m:m ır.aziyc rücu ile mukayese 
etmekte faide v:ırdır.} 

1914 ten sonra 
Türkçe sözlü 

lcoca Yusufun tam ayarında ve Bu sırada mndo İStiklal Şilinin tava.'lSt tu h~.r • ~ 

Londra, 27 ( ı...a.) - Londrada 
c.ıkan Daily Sketch gazetesinin 
Vaşington muhabirine göre. 
Cümhurreisi Ruzvcltin, Birleşik 
Amerika bahriye günü münase -
betiyle irad edeceği nutkundaL 
Birleşik Amerlhnm, tarihinde 
l>eşinci defa olarak korsanların 
üstüne yünlyeccğini söyliyeceği 
?.annedilm..:kterlir. 

-----·· 
kaiınlığmda idi. ~sik ve fazla- Marşını çal.a.ooık, !kıtalıaır ve okul Santiago, - de ~ Chili, 27 (a. lcre rağmen bir metre ilerl1J1neğe ff R 1 G 1 ;;ı 
&ı yoktu. Yalrıız ltoca Yusufwı lar ma.rşa iştirik edecektir. a.) - Hariciye nezareti Şilinin muvaffak oJıamamıştır. 23 ilktoş ( 
k . D-- rin günü öğleden evvel başlllyJp k u" ç u" k ha b 8 r le r ol!arı daha uzun, biraz daha Mütea:kibQl:ı hazırlanan çe- Bertin sefiri Tdbını .ı:~nıosu 24 ilkteşr.in günü akşam geç . 
kalçalı idi. lenkler Ciirohuriyet abidesine Fransız rehinelerinin ·dıunları- v:ıktelkadar deva mede.n muha- Sııu•dı· Ara ~standa 

25 senelik dünyQ siya-ı 
setinin geçit resmi 

Ebeıli Şef Milli .Şef 
ATATÜRK /$MET INÔNÜ 

ı.., Rurtderelinin Koca Yusuf gi- konulacaktır. na nihayet vemıesi için Alman rebesi esnasında., cephenin b'ır * Londr<ı - İngiltere Kral ve ~ 
~1• Avrupada güreşleri vardır. .&ındau sonııa. askeri ve :ı..:~..:;ı,. hükinneti neminde ısrarda bu- !lresimf.ni mü.d.a!aa eden Sovyet Kralıçesi bugün talim merkcıtlerlnden --<r---

Umumi Harp - isUkHil mücacrelcsi 

~ilhassa İngiltereJe meşhur •uu;:r un luıunağa memur etmiştir. kıta.Uı.rı "V h . 
!ihıd pehlivanı Gulam Rüstem ~it resmi ,YllllPılacaktır. Şili, ıbu vechile hareket eden " şe nne giden lngiıtercyegeıw tayyarecilerin kamp Alman beşinci kolunun 
11 • , ___ ,,._;ı ı·••- Am~1·a hükuA-,..,..ı'dtr" . mühim 'bir yohı kesmeğe teşeb- lannı ziyaret e+-:~1nrdir. e müsabakaları meşhurdur. Gece Halkev:len ı.a.ıQ.LuKıan ll!. c.nA uu:" bus·· -..:ı~n Almanların b:;.+::- ·ı..:-. ... ~ tf . b k 1 

Herkw.n merak ve heyec.<>•·la 
gö,coefıl büyük film 

25 sene dünyanın siyasetinde rol 
almıl:ır: 1ınparator Frnnsovn Joı:et 
Krıyzcr 2 inci Yilhelm - Frnnsız 

Cilm:ıurrcisi Puvnnkarc - Sul n 

l{Urtdereli Gulhcı R'istenıin ko- lhazır:lanooak zengin prognı.mlar "Esasen Peten rejimi bir. cumla~ püskürtmüşl~.ı.u· * Londra - Japonyndakt tnglllı gayre eri oşa Çf art mış 
ltuıu çıkararak abandone etmiır tatbt"k olun.aeaJdır. Saat 22 de n-.hinedir,, - büyük elçisinin sebebi mıh ediline. Irak kargasalıklarınds.n ve 
r TT-1: '~e B,,:ı~:...e Re"ıs·ı Taksim NeUVflrk, 27 (a.a..) - Nev- ~erin.iş olsa da olmasa da bir ı 1 Ef ~·~-d-ı....: b·:..2 •tıe1 ır. ;;,:!...:..._.:ı"'a"""" ıbir::r '--lo verec...:ı ... :-. yo..ı.. H.era J - 1d Tribune ,,...,,..,,,.+,...,; d;" Göz önüne ..,..,,+.;rilecek tek )len mevkufiyctıcrin İngiltere hii - ran a ganQ'4U wu itoU.1 e· 5 bıcı Mebmet - Çnr 2 inci NAko

la - P~:ıs Rasputin _ M:ırcşı:il 
Pil7.uds,&i - Benlto Musolini - A-

~Fakat Kurtdercli, Avrupnda t>~uıu:swru u-d ~'\.4.1. ı'A ~ 6 "'... kılnıetini ciddi oLmık işgal etmekte rin büyiik bir kısmından mesttl 
il\.VOa Yusuf kadar fôbret alama. Aynca her kaza mmtakası da- yazıyor: nokta, Mareşal ile rejiminin c- olan tanınmış Alman ajanı Grob 
~r. Bera.terlik güreşleri Yar- hiliudc Fener alayları yapıla. - Petain, nazi tcthişine ruha.yet sasen relılııe oldu.klan ·eyfiye- bulunduğunu bild.irmektken to\'nkld ba Ryad'a. tekrar gelmiştir. 
~. Bunlar, onun muvafiakiyet- caktır. veıımeik üzere kendisini rehine tidir. ctmiycceği beyan olunmaktadır. Maamafih, Alman h&riciye neza- dolf BiUer - Briyan - Strezcman-

~~~~!!!!~~~!!~~!!!!!!!~~~!!~!!!!!:!!!~!!!!!!~!!~~!!~~~~!!~!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!;!!!!:!!!!~!!!!!!!. ı·etinin, kendisinı,· SuucU ıı. - _ Bcnc.s - 'Bııll:!\'in - Çcmberl;o"n -'-"'-= ,__.:af& .cuu i el D ıa.:ı- R clt --= bistana Alman elçisi olarak gön- Ven -z as - n .....,.c - uzv -

Şeyhin tabirile lokmayı mü • 
~tip kahveler de iç.ildi ve Sa· 
lettin efendi. 

- Haydi çocuklar yukn.n çıka 
hın dedi ve çınar 1smaile döne
t'ek. 

- Ç·nar, sen öne düş, yol 
Cöster be.kalım. 
• Bunu hiç yerinde olmayan, 
lideta homurtuya beıızeyen bir 
kahknlın. takip etti. Rehberimiz 
İ>e:rviş lsma.ı1 elinde bir şamdan 
~duğu ha.ldc bizi götürüyordu. 

u kUçük yolCulukta heyecan
~ tirtir titrediğl,mi şu daki
~'aırda. bile hissccliyonrm. 

Perdeleri sımsıkı kapalı hafif 
llıtun ışığile aydınlanmış loş bir 
~daya girdik. Hepimizin gj>1gesi 
tı tıvarıara aı~sediyor... mumun 
~ek ziya.sı büyüyen gölgeleri· 

llııze korkunç bir manzara veri
~01 du. Hiç birimiz konuşmeyor-

Uk. Odada derin bir sessizlik 
hilküm sürüyordu. Orta.ya bir 
tn~aı konmuş, bir buhur !k.oku 
~u etrafı kaplamıştı. Hepimiz 

1 .r. ·· ye si miş efendi hazret-
~ m ya c w , l ri bfıJ.:;li -

yorduk. 
Sadettini Efgani bir iki ök -

sürdükten sonra derviş hattat 
Cemal'e: 

- Erenler bir nefes kerem 
et! 

Em.--ini verdi. 
Hattat bestonigfı.rdan Nesi

mi'nin; 
"Gel, gel yandmı ateşi aşloo,, 
Şule SllQlllmı ateşi G§kiJ 
Se1JyTt Ne.simi, 
Te:t1:etti TC8'1Jıi, 
l' andı~ cismi, 
A t-8§i aşka.,, 
parçasını yanık sesile okumağn 
başladı. Bu fasıl da bittikten 
onra ort:aya ku<lilm geldi ve 

he-p bir ağızdan kasidemsi bir 

şey daha okuma.ğa başladılar. 
Burada yalnız nakaratı ha.brını· 
da kalmış: 

"Ya bfüı ~~idem, şeyh.im 1ıiae, 
Yarolıywı kim.c gidcm .• ,1 

Artık Sadettin Efendi hazret· 
!erinin keramot ( ! ) izhar edece
ği sıra gelip çatmış olacak ki: 

- Eh! Yeter artık ... Sükut, 
sükut... 

Diye bağırdı. 
Sesler kısıldı, kudüm sustu. 

Etraf derin bir süküt içerisİnC 
gcmı_'lüdü. Nefes ~-tnn biro 
çe.."'tlniyoruz. Od&ı.m köşesi
ne asılmış duran 8mn:kadiım. sa
atin tikt.akmdan ba.cıka çıt bi- 1 

1 

le yok... 1 
Bu arada şeyh efendinin ilina 

ile clibbesini çıkardığı görülü
yor. Şimdi şamdnndald iki 
mumdan birisini daha. söndür -
dü.. 

Bu, loş odayı biraz daha es
rarengizleşt1rdi. 

Sadeddin efendinin ~ıblc isti
Jcaırnetine dönerek bir şeyler o
kuduğunu duvara abcden ve 
çok 6coıılrunç bir ıına:nzara arze
den gölgesinden hissediyoruz. 

Duası bittikten sonnı. yava§ 
yavaş dolaba doğru ilerledi ve 
kapağı açmadan bana döndü: 

- Ne duruyorsun? Yaklaş, 

bana~ 'b' haf"f h fif Diye ınler gı ı ı n 

dermek hususundaki gayretleri- Kral 8 incl Edvard - Kral G ınC'ı 
söylendi. nin şimdiye kadar muvaffak ota Jorj - Kral Aleta;andr - Kral Ku. 

Emre itaat laztmdı. Korku - madığı zanncdilmektediJ'. roı • sıruıu - Voroşllof - Molotof 
dan tirtir titriyordum. Kalk - illı ·-

Londra, 2 <a.a.) -Afi: B · r, •• • • l k 
tını. efendi hazretlerinin yanına Naz~in, Suudi A:nı.bi.standa. U gunu ıyı an ma 
yaklaştmı. ki Araplar arasında vol.cv km- idn dOnQ gösteren film 

men olsuıı beşinci kol füaliy2 - ı 30 Birincite:rln nJ;şa.mıruan Bana: 
- Evlat, dedi. Kalbinden bü

tün cihanı sileceksin. Karşında 
sana el vermiş biri var. O senin 

tinde devam~ üzere yap - itibar•n 

Wdan gayretlerin ~çıkarıl- · Elhamra Sinemasında 
dığı aıtlaşı.ln~tadır. 

~· dakikada her şeyindir. Göz- =========:::::::========================-= 
lcrıni gözlerime, kalbini h-albime 
elini elime vereceksin. 

Ve haykırdı: 
- Pir hakkı için emrediyo

rum. Unut, her şeyi, ananı, ba
banı, kainatı ve kendini unut. .. 

Ellerim, ellerine, gözlerim 
gözlerine takılı kalmıştı. İki 
yeşil gözi\n gözlerim içerisinde 
şimşekler çakb.rdığını bissedi -
yorum. Ne kad~ zaman ~ti 
biliniyorum. Kulaklnrıın u._{hıl -
duyor, gözlerim krı.rarıyor, bey
nim karıncalanıyor. Şeyhin ses~ 
çok derinden geliyor: 

(Sm u oo-) 

Bu gece sinemasında 

Unutulın:ız «f.nAB.l.CININ KIZI> filmiııiı. 
unutulmaz yıldızı H'LOE KRAHL 



Sayfa : ~ r· ... :ı:t .. _.,__ -- --

Maaşları yirmi beş liraya 
çıkarılan öğr t 

• 

8u1'QSZ ada.ııulan: 

Mediha Oktar, ~ 

Eminönü Hk okutlarınian: 
E. Seniha Ô'Lkll'Cnh, Nihat Ça:D'llik, 

Müzeyyen &tur, "Fı:tnnt öztın, Nadi
de Ergüven, G&ide D~lıoğlu, Kemal 
Kıılcıoğlu, 1bsnn A~ar, Nebahaf Ce
lAsun, Mebrure Dengi, Müzeyyen Be
len, Niyazi Aykut, Naciye Basanr, 
ı-.:. Seniha Tungay, Ali öztürk, Pat
ana Olçum, Muhtar Hnsırcıoğlu, Re
fia Öktem, N(?What Tezcan, Mualla 
F,rkmcn, Sıdıku Orça, Naiıa öztı.U -
guy, Emine Çımır. 

Fatih mıntakaı;ından: 
Sabııhat Dıkmen, Fatma Şoıgül, 

J'erıha öilil, Makbule Kormaıı, Ba
kiye özbay, Bilrhonettin Bı:.lyerncz, 

C:ulsüm Kurto~lu, Seniye Alisbah, 
Deri.a Kür, Kevser Aloba, Şevket 11-

1'.::>.L, Mithat Sönmez, Şaziye özdem. 1 
Nevriye Aksoy, Ferdane Gumuştekin, 
Lema '04e trlnn Ko5ebey, :Fcrhuıı
de Nisancı,' Zehra Sindel, Se. et Gö
ker, Mcl~hat Saracoğlu, M.ıkbule 
Unnl, Sıdıka öztüziın, Leman Kan
su, Nuriye Kutun, Sabıha C. Eskın, 
Mediha Ak"tin, Sabire Aşkın, Zehra 
:Aysan, Munevver En:ıyrnan, Medıha 
Zeren Hikmcl Gençoltan, Fahriye 
Kcsedaroğlu, 0

Harnit Bahar, Nadide 
Arcan, Fitnat Anlı, Abide Tanınan, 
Müyesser Erertcn, Cavit Kutu~el, 
Saadet ölçkun, Huriye Işıksal, Rmkn , 
cızdağdcviren, Nühufte tı.ınirli , t. 
Hakkı Talas, Makbule Akal, Meliha 
Çutsay, Ertuğrul 'l'ozmıın, Sadık 

ö vet, Hüsniye Tamer, l. Hak~ ~: 1 
vançç, Muammer Guro!lu, Hurrıy'!.

1 özler, Fethiye Onan, Mediha Aksu, 
:Mc1tıhat Teker, Demirhan Kıı ratay, 

Neriman Sungar, Mürvct Sarıbuyruk, 
}feliye Koşar, MC5l"Ul'e Onur, Zehhi 

'.A.tauın. 
EyOp Mıntakasından: 

Necmiye Burny, tbrnhim 'Onal, 5ü
l.-Ufe Arolongun, Selma özver, Faık 
~vcı, Kadriye Avcı, Mlıblr Dedeoğlu, 
Bayri Eskiyurt, Şakir Aytf~ln, Le· 
nuın Noyan, LCıtfi Dmçer, Mediha 

Yrunaı;. I 
BcDlktaf mıntakaırıdan: 

Mubcccel Gürkut, Safinaz ıra, Mü
nire Bile~ Hüsniye Oral, Ruhsar 
Oruıran, Mahmure Giray, Saadet, 
Tuğcu, Sabahat özer, Mücyyct Ebcim, 
Nuri Ozman, Samiye Bays:ıl, Meliha 
ôzbllgc, Nedime özel, Guzin Emcn, 1 
Emine ôzdlkmen, Nebsyat Yazgan, 
Nnlme özcncmre, Münevver Aytaç, 
ahrlye O~ Muhterem Tengiz, Na
r.ire Aytuf, ŞUlcriye Ülgen, HM Doğ-
ru. 

Beyoğlu mıntak.-.ndan: 

Leman Arslan, Fazilet Görr.an, 
ömriyc özgen, Pakhe Işık, Rıdvan 

flcnsoy, Mebrure Şenol, Samiye Ye
şilyurt, Cemal Etil, Mes'ude Gört> 
nnr, ~'elllıa Su. Feride F.rkmen, Naz
miye Gakşcn, Rahmi Kaygun, Zeh
ra özind, :Mcltıbut Aytaç, FeVZi Er
genekon, Aliye Gôkyilzij, Nezihe Gök 
çen, Didnr Atabek, Seyyide Mart, 1 
Bedia Tanrıkulu, Cemile Yenigüngbr, 
İdAl Suçsornn, Sr.imc ören, Hadiye 
Bayknl, Fııtllet Ayla, Nezihe Uran, 
Nılzi.mc tntel)'.!, Rıa.şide Polatkan, 
l'\erlmnn Ongon, 7.iyn Ultav, Nihat 
l!:rwler, Vnmiye Akın, Nadide Ba:;.. 
r:ıı:ıcı, Milı:eyyen Sarı, Pertev Can -
d:ır, Kebire Dikmt-n, Neriman• Ge -

&OLOAN 8A~A: 

1 - Gizli bir cemiyet (ınemleketi
mizde kaldınlmıştır), hali! defi!. 2 -
Hamız, rüya görmek istersen ... 3 -
Hruitacılıktu ~::ıs n'>kta. 4 - Kırını-
zı, hem şeker 1 m iman mrnı:~n::ı 

gelen kelime. 5 - 'iumtaz manasına 
g<>len ve kıbar m<ıhallidc çok kulln·· ı 
ıulan Fransızcıı bir keJime. 6 - Yvl
varma, beygir. 7 - Londrn se*iriml
ı.in soy adı, elekt i~ re~ 'ıımoaları~a l 
~ık verir. 8 - • , pışm den cıy 

yenı>n b:r yeşi11 '· 9 - Yama, kui 
yemi, yemek. 10 - işaret, buyuruk, 

7.JO P.ruıguını, 

7.J3 MÜ7.ik 
7.45 Haberler 
a.oe Milz.ik 
8. Hl Ev ~ıı.atf 

a.~ lılilKik 

1.i.10 An.kam 
Uhıs mey
danındaki 
tez.ah ürat 

14.10 Haberler 

H.25 Müzik 
Radyo 
orkestrası 

1'.SO Amtdolu 
Ajamıuun 

puoteler 
km y.aıdır
ma »e:rVisi 

ıa.oo Proı:ram 

18.08 Fasıl ııaı;i 
18.30 K<>n.uşma 

18.50 Müzik 
19.30 Hatierler 
19.45 6erbe&t 

10 dakika 
19.55 Mtlzik 

20.15 R. G&~tesi 
2<1.45 Mllzlk 
ll.00 z. takv1m1 

21.JO Müzik 
21.30 Konuşma 

21.45 Müzik 
22 :rn Hııbe.ı·:er 

22.45 Muzik 
23.UO Kapıını:ı 

B~iktaf A~erlik ıubeainden: 

Cağaloğlu Yerebatan caddesi Alay 

köşkü sokak 2 numarndn oturan ye

dek eczacı teğmen Tahsin oğlu 318 
doğumlu Abdülkadir (38471) in pek 

acele olarak şubemize mürncanti, et
mediği takdirde hakkında 1076 sayı-

lı kanunun maddci mnhsusunn .ııöre 

1 

muamele yııpılacaktır. 
----

Or. Şükrü f; hmat 

Dalıillyc ımıtehassı.sı 
Drnnvolu 

Ba ati 

412.'1 nwmırn!ı i·ununla İ.1)letmf>'il .c1 remi.7.e venlıni~ olan Ilıca 
muUuk n~ ttı :!9/ 10/l 94 l tarı n ... (:'n ıt.ıo.lren ıdt!UTI<!."C ııçthıc&•.tJı·. 

Yokulnra ve bazı mcvıı<ltı nııttı.ı •1et• ıeye a~lac-.ıı:ı ta.·ılıteıı 
nıak uıere ~s tarıwlerdeıı tc.ıwlıtt y. pıJmıştır. (9420) 

• <:; 

Güreş Musahabeleri 
D. D. Y cılları Ankaı·ıı ha.staha•ıe h!r.ıısı ıniltebaki tı>sisat 

müteahhit nam ve hesabına kapalı zarf uı:4ıtle ve valı!di fiy.:ıt 
cl,siltmeye konmu,ttır. 

ve t~ 
uz.ctlıtD" 

·'urtdere i ile Koca Yusuf 
olarak gittiği söylerrir. B3.zı es
ki pehlivanlar, Y~un, K'!rt 
dereliden daha pehlivan oldugu
nu söylerler .• Ba.zılan da denk 
oldukları kidiasındadır. 

1 - Bu işin mııh:ımml.'n be<lf'li «270153,.ffh liradıı-. ti 
2 - t~teklile-ı: bu ili:? ~ılt şartnmne cs-.ı.ir ı•vrakı D. D. Yofüın A~;ı 

v<:-ıne~inden c1350> kuruş ınukabiıtnde nlab!lirler. O' 
3 - Eksiltme 14/ll/ 1!141 tıırihindP ('uma gunü saat 16 da Anl~ıı!'~.,, 

D. D. Yollan Yol dain~inue toplruıacıık merkez birinci koml:ıvonun• a 1 
(Ba§ tardı S Oncü sayfada) 

b ?.a.ca.ğı. ve hatta yeneooği :.ı:a.n
nolunuyordu. 

Ha!kika.ten de Kurtcforeli, K0-
ca Yusufu ağır basmıştı. Ve 

1 
ı;üı~ denk ~idiyordu. Koca Yu
::.. tf, sallı ve kuvvetli hasını 
ka.rşınmda cpcyce sıkıntı çe!Jci
yordu . Güreş tam rn'inssiyle 
o'uyordtı. Hatta Am.lı Halil, 
ru ka.daşlarma Q(jyle söylem.işti: 

-Aoo! Yusuf, çıkaramaz bu 
Kurtd~roli); meydandan be!. 

Güıcy.n "Ik o.nlannda Kurt · 
dereli lı.a.<Jmını üç defa çapr.az.. 
lay&r3X ıbasbr:mışt.ı. Hatta bir 
defBBUıda da az kalsın küntc ile 
sşıra.caktı. Fn.kat, Koca Yusuf 
çok ikavi ve pohlivli.ll ibir adamdı. 
Kurtdereli gibi bir pehlivanın e
linden !kurtuldu. Güreşin otuzun 
ou dnlkiku.lanna kadar Yusuf, 
l{urtderoliyi ba.stırnmamıştı. A.
ya;kıt&n alınış olduğu oyunla.rı da 
Kurtdcroli bozmuştu. Görünü -
şe göre ilk <k;~~7 ~ 
li hasmma ha.kim idi. Lakin g11-
reşiıı otuzuncu dakikalarından 
sonra Koca Yusuf güreşi birutir
meğe başla.nuştı. Haaını.:u Ust 
üste paça kaparak lbastımuş -
tı. Hat.ti. bir s.ıraiie. çaprazla.. 
yarak tlı ahalinin içine kadar 
~'Ü.mlüştü. Ve, seyircileıin Ol"ta· 
sına dilşürorek altına alnuştı. 

Kurtdcrcli tam kırk beş da-

l T 1 ZAR 
M Underecatımızın çokluğunda" 

(Hergeleci lbrahlm) tof1'4kam-a:ı ko· 

Benim tetldkatıma ve Kurt
derenin güreşleriyle Koca Yu
sufun güresleri arasında yaptı
ğını mukayeselere na:r..anın Ko
oa. Yusuf, Kurtdereliden bir göm 
leık yukarı pehlivrundır. 

Kurt.dereli, oo Avrupada ve ne 

~~~ , 
4 - Eksiltmeye girebilmek i(in İl!t<>klileriıı teklif mektuphtrı .ile bi. ""' 

te ıı~n~ıda ya;-.ılı teminat ve Vesaiki ayni iil.a ~at '15> e kndtır koınıı:, 
reislilllne vermelcı; 1117.ımdır. 

kika hasnu.ruı. dayandı. Bilhassa 
güreşin otuzuncu dakikasına ka
dar hft.kim güreşti. Lakin, kırk 
beşinci da.kiluı.ya doğru Koca. 
Yusuf, büttin .Jruvvetiylc hasmı
na yüklendi. Meşhur ça.pmzla -
nnda.n birini Wctı.. St.irnıedw 
büküp altına. aldı. 

de TiWkiyede Koca YUSlıfun Umumi de osu: Z. SAA ~ .AN, S 
cm=~~~:ı~P~!.1 ~run~7ğ1 ~~ hamam Camcı~aşı han 

itan 

A - «14556.50> liralık muvakkat teminat ~ 
B - 2400 sayılı kanunun tAiyin ett.iği vesikalar ile bu iŞe mr•h"us y' 

mak üzere Münakallit Veklıleürıdcn alınmış ehliyet Hsikası ehliyet 'e ~1't 
sı i<;ln ihale Uırihind.en en az sekiz ~n evvel bir stida ile Müııalôl 

==V=t=kA=l=u=U=n::::::em==ü=ra=c=a=a=t=o=lu=Q=mae===ı=.==::::::===(7=9=26==)======(=94==14=)=)========::::~ 
anıştı. Yusuf oyun a.hnruc iç3n yenememiştir . 
raştı. Bir tür:lU oyun a.lamıyo~ F)ıkat şurası bir hakikattir ki 
du. Kurt.dereli pehlivanoğlu pehli-

Niha.yet Koca Yusuf, hasmı- va nidi. Fevkalade bir vücuda 
ru, kom.enede iken mva.zl.adı. Ve malik olmakla beraber gayet 
kalçalanna kadar indi. Ve bir yakışıklı ve güzel bir adamdı. 
denbire sıkarak ha.va.lnadırtlı. Kurtdercli vefat edeli birlce.ç 
Kucağına alarak kaldırdı. sene ohnuştur. Zıı:n.Uı Mehmet 

Kurt.derelinin ayaklan yer- pehlivan sefalet içinde yn.cıamış
dmı. kesilmişti. Y:usufun lrollan tır. Ona el umta2ı olmamıştır. 
arasında kahnıştı. Yusuf, bas - Son zamanlarda gtıderi de gör
mını bir hamun bohçası gibi a- mez olmuştu. 

TÜYÜNDEN ·-f?K'"°-"'• Kuş 

." Donan,, Sigorta Anonim Sirkst i , ~;::::::; .. YBiii"KU";TOY'rYAS'TıittLf RAOıR 
lhiıessi le i ey'etinden: Y 

· : Yutılt, yorganları da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakmakçılar, Şirket sermnyesinln tamamına :İftlrak taahhüt ve (3 60) bedell~ • Ömer Belioi:tu Kuş Tüyü f11brik.ası. Telefon: 23027 ~ 
tediye edilmı,, bulunduiundan, Ticaret kanununun 289 uncu maddesıne H!It;:ı?ı~C~~~&~~~~~RimmliııliUEm:&::ıa:mmmmc::9"' 
te••fikan Tesis Umumi Heyetinin akdl içüma:ı daveti knrarlaşt.ırı~ış_ 
tır. Tesis Umumi Heyeti tevkil ve ~daki rumamcde yaıtılı husus
ları mıizakere ve karara roptetmck üzere hissedarların kıandl~rine aynca 
gönderilecek davetnameleri Jıftmilcn 14. 1lkteşrin 1941 tarihli cuma eümi 
saat ( 11)) de tstanbulda, AJirefendi cadde&inde 35 No. chı bulunan Tur
ltiye tınar Bankasında hazır bulunmaları rica olunur. 

Ruzname 

Sümerbank iplik ve Dokuma 
· Fabrihalan müessesesinden 

ı - Nüe.eese merkezimizle fabrikaları için ınUaıbaka imtibanile rfl'1" 
mur alınacektır. ..J, 

Taliplerin en az orta mektep mezunu olması, asker~ alAltas..ı bultW1 
mııması şa.ritır, «Ticaret mektebi mezunları tercih edilir.> -·~ 

lıp yürüdü. &:ş on adım gö- Klurtdereli, Türk pcblivanlık 
türdU:kten sonra olduğu yere bı- tarihinin son yıldızlanndan biri
raktı. İ.şte Kurtdercli böyle dir. Onun güreşleri ve hatırala
ım.a.ğhip olmuştu. lan çoktur. İnşa.llnh Sll'8Sı ~el-

Göriilüyor lki Yusuf, Kurt.de- diği zaman bu na..mda- pohliva
reliyi Gelibolu güreşinde m.ağ- nnnızm Avrupa ~ TürkijJe '8) 
lfıp etmiştir. Bµ gli:reşin denk güreşlerini yv.acagım 

ı - Hisselerin kAffesine i~tlrak t.cı:.hhüt olunduiunun ve bunlann (% 
bedellerinin tesviye edildJflnin t~diki, 
2 - tdare Meclisi azasının tayini ve ücreti huzurlıınrun tasbiti, 
3 - Milrakiplerin tııyini ve ücreUerinin tesbiti, 

2 - imtihan 1/11/1941 cwnartesi günü saat on dörtte Ankaracin Y~ 
şehirde İsmet İnönü coddes.1 numara 15 te rnüeeseee merltu~i.rn1%le İi~ 
bulda Defterdar fabrikamızda icra edilecektir. ~ 

Karar hülasasıdır: 
c. 941/1162 
Millt koruma kanununa muhalefetten suçlu Slrkecit\1! Köprülü han 

arkası 28/1 numnreda mezecilik ücaretile meşgul Mığırdıç otlu Vahan 
hakkında tstnnbul asliye ceuı mnhkı?mesinde cereyan edm muhakcın<!SI 
nt:'ticesinde suçlunun filli sabit olduğundan milli koruma kanununun 31/~9 
uncu maddeleri mucibince yirmi bir lirn 80 kurus para cezası ödemesilll!! 
ve yedi gün müdclcllc de diıkk.fmının kapatılmasına ve hilkmiln knt'tlcşti
ğtndc ücreti suçluya ait olmak üzere karar ~Asasının Yeni Sabah gaze-

4 - Ştrke1Jn ~kili için ihtiyar qhuıan masrafların tasdki ve sirket 
lı.csaıbına kaydının ta&Vibi, 

Şirketi 
Müessis len 

Müracaat ayni il.in saat on ikiye kadar Ankara ve ista:D.bulda 1tD 

~~- ~ 
3 - lateldilerin Jnektep diploması, hi.ianühal. vesikası, iki boy ve el,!) 

vesika foiotrafı, evvelce çalışmıv olduktan itlere ait bonservisi ,}lı!J, j 
h« hanıf bir müessesede ÇQ}.ı§anlar için o müessesenin müsaadesi şartW'~ 

4 - Tayin edB~ere 8659 ntıÇlanılı konunn ii)re maaş vmileccldl Recai T U R U L 
Emin TA NAN 

Mübendls Haydar Snl1h T O K A 
Mühendis Enver A D A K A N 
Mühendis Nihat Q E Y R AN 

L Müessose imti.baii iıeticesh:ı& tııYin edlp etmemett.e serbestth-. (94~ 

}sta:nbul Deniz komutanlığından 
Ref.ah vapuru &ehlUerlnden sub:17, ttedll:ti erba3 ve erlerden tahsil ç$' 

ğında ;ocakları bulunan ~crhı acele komut lımwı müracwıUnrı. 


