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4 üncü yıl No. 1270 
NLUK SiY AS/ HALK GAZETESi Her yerde 5 kuruş 

- .. 

V k ·ı R r.1·k Sa~v JQ ,şark cephesinde-e l eTi _,aı m Harekitın HARP V AZ.iYET·· 
---~.~a, kşam Mersine gitti 

eisicumhurumuz tesyide bulundular 
hulasası 
Şark oophesnulon \e mulı

Wif kaynMldaNalı g\'Jen ma
IOınatn göre bir im~ gündcn
berl dnnnuş gibi görlinen Al
man ilf'.ri harnl<eU, bazı ceıl
llf'lertle teknır başlamıştır. 

Alman Stratejisinin bariz vasfı; 
çevirme kudretinde tecelli ediyor 

• 
MosJH)\a mlhlafaa hatları 

ön\incle yeni bir Alman taar-

H • v k•J• ş •• k •• s J nn.u hazırlığı göw çarpnıak-
aşvekij e aricıye e 1 } U rU aracogv UnUll tadır. Bu hazırlıklar, bilhassa 

,. Sov;)et 00.~lırinin bo.tı'4ııı-

t k~t• ••k k t d•J •kt• tt• da tf>kA-.iif etmi!}tir. · .. Ve are l yu se as IKe l ıran e 1 1o ... ı.orn tımıtnkasın~ tıa-
Gene1 Sekreteri, p, rti, Mecfü; ı i rar<'t df'Tt'ı(lf"Sİ - 15 _ti~: 
mü~t.'lkil gruplar ar..aları, me- Ort-alık clonmu, ~··· motorlu 
ıbuslar, Devh:t Şurası, Divanı ':~taJ~rın hareketıne eheri~
Muhasebat, Temyız Reisi Ye iı- lı hır hat aJını!)br. 

bu akşam hususi bir trenle 
Mersine gitmiqJerclir. Ba~ekili 
uğurlam k üzere ter Vekill< rı 
Heyeti azası, Meclis 11cis Vc-Jdl
lcı i, Ciimhul'iyet Halk Parti8'i 

~---------------------, 

IYASİY T 1 ___ ,,I 

Cahid Yalçın 
ür.crınde yapacağı tahrıblcıi La· 
~vvur ctnıcl<le wduk çckılnıc.t. j 

zuları. Cümhurn.•jsli<Ti Umumi Oenııpta .reniden hir kaç~ 
·Katı'bi, Genel J{um;'ny lkinci ne~ i Şt'hri t•le gPÇirilmi.":>1.ir. 
Başkanı ve askNi, :mülki rical Ro~tof kuşah!mışhr. Kırunda 
hazır bulunmuşlardır. Ker«,-de Alın.an \ e Ru" ı.unet

. Başvokil Hefik Saydam, lre- le~ arn.-.ımla. sol<al.- muh~be
nın haı·cketind<>n biraz önce Je.rı (wn•yan t•tmt'kt~<lır. Al
Mcclis fü·isi A bdiillıalik Renda nuın h:ıs.kumruulanhğı hususi 
A~an~al Fc":r.i Çakmak, Haıl'i~ hir ft>hli~ ~<·~~ ~riıı İ!j· 
l:ıye Vekili Saraçoğlu ua gt Jmiı,- gul,~>lundugunu hıhhrnu-,Ur.~ 
lt>ı· ve kendilerini bekl<•ycm ze- Sna.-.torola l•a~ı hnrelmt 
vatla ayrı ayrı selfımla~unışlar- dcwanı f<h~or. Şchır w Jlmıın 
dır. Bu t.>snada Milli Şef fı;anei. toıı.;u at~ı. ~Uuıa .. ahnrı!ıı>hr. 
İnönü gara gelmişler, snloıı met- ' A1n~n t~hhı;dne go~, Kının
halınde Meclis Hci.-.i, Maliye Ve-ı da şımdı) e 'kada.r Sm•):t•tlt•r
kili \'C Maı· ~al tnrafındnn karşı- d4'1t alınan esır m1ktarı 

(Sonu uyfıı 3 ılltun 6 da) ,_ı_o_1 .. .cııııiıl00..ı..<•li.r..ı.. _______ , 

Fakat Rus tabiyesi, son hadiselerden ders 
almış, tevkif mıntakalarını takviye etmiştir 

A iman stratejisinin bariz 
va~fı ve en büyük ınuvaf

fnkiyeti, yarma ve çcvinnede 
gfü;tı>rdiği kudrette tecelli edct. 
Geniş cephenin önemli bölgele
rinde yaptığı sıklet merkczile, 

AL~ANL~ ı -1 
BlLDlRİYOR == 

Cok kanii ve şiddetli 
' muharebeden sonra 
Kı 'a'arımız K~rç'i 

tamamen işgal 
ettiler --

\ 
YAZA N: Em3kl 6 meral 

KEMAL KOÇEıl 

rcti temin eder. Asri bir sistem 
cehennemi ateşler fı~kll1Lll bi~ 
cihazdır. Ne, ycrdeıı, ne de ha
vadan tevcih edilen tahrip ateş-' 
Jeri, müdafaa si:ılarını az zaman.' 

(Sonu Gyfa 2 ılitu11 4 de) yüksek hareket ve manevra kabi 
liyetinc dayanarak, haısım ordu-ı-
sunu hırpalamaktaki hariku!iı- __ 
de hareketleri, bu orduya her 1 
yerde zaferleı· temin etti. 

RUSLARl== 
BİLDiRİYOR F 

Kalinin cephasinde 
taarruz başladı 
---->ıı•ı----

Bir çok köyler 
Almanlardan 
istirdad edil~ 

upada 
iyet 

Almanyaya daıı· bır ı;ıe) süylı
yemiycccgız. ~uııku AlıMııı mcı-ı 
ba arından çıkmış me\.·suıt ıı.ıı· 
lümala mahk dcgHız. Almaılhu ı\ 
düsmaıı olaıı kayııaklar<lan ülı~ 
nan habcrlen, pı cnsip olaı ak, 
mevzuu bahsetmeme) i tercih e- ı 
diyoruz. Yalnız, Alınanyaııın iş- ı 
gal altmdakı Rus halkına yap
tıgı bır ıhtar var ki onu göı.den 1 

ka~ırmak doğru olmaz. 

1. I,.. h · M 
1
. · d Kmm1aki takip hlrekatı~d! 

S 8 IYB !1!8 VBZnBSIR 8 'ıı Sovyatlerden alınan esir mik- 1 

B:r muharebe vaziyetini ka- 1 
.-.anıı1.ıkla ateş tefcvvııku biiy:iıc 
ehemmiyeti lıaizd!r. Büyiik h. ı·· 
biıı şıu·k harekatı, burada bir 
ı,:ok ıni:" }Jl'l'k doluduı. Biıtun 
bir cephenin her noktnınm koru
mak üwre t<•rlipl<>nen, düşma
nın iııı-:iyatifirıc baj;lan:uı, hal ta 
hru·ekatın ink safına knrçı h-d
birler almakta geeikcn Ç:ır or
dusu, hemen her darbe öniindc 
çekilmiş, yıpranmış ve scnJcle
mif'ti. J i5rt bur:uk nydıl'. di'vam 
eden musamalarda da ayni ma· 
hiycti scziyorur.. Ynlnu•. fark, 
çedrmc mehaı·etinde, kuvvet
lerin tahsisinde,· zayiat artımın
da \'e arazi kayıphırındadır. Bil· 
yiik harp, silah knwetine ve a-

Moskova böf gısinde •• 
lllüllim zıyiıt nrflİt b1I 

taarruzu büyüyor 

fE5_) itnraf hatta, claha ı.iya
~ de, A.İman~aya ınütcma· 

yil gibi göriınen ~svıçre 
kaynaklarından gelen bır t~~
graf Sırbistandn altmış saat s~
ren bir muharebeden bahst-.dı· 
yor. TUrkçe, "Sırp gönüllüleı i, 
diye tercUme edilmiş Snp fedat· 
lcri ile işgal kuvvetleri arasında 
cereyan eden bir muharc~. Bun 
du 103 Sırp vatanpcrvcr!11~ m~
kabil 10 hUkiımet askerı olmuş 
imiş. lş ölillcl'in miktan~~a ~te
ğil. Onun için, ı'tlkamlar uzerm
de durmayalım. Yalım~ artık sa· 
bit oluyor ki ilk giinlcrde ln
gilterc propagandasının U~'duı·· 
mnm diye örtülmek ve g,11Jen: 
mek istenen Sırp mukavemetı 
giilcnP.mcz bir şekil ve \'Üs'~t 
almıştır. Sırbıstnnda, Cumhurı
yet gazetesinin ba-=-lı~ndan da 
anlaşıld1ğı gibi, dahili bir harp 
vardır. telam cdlldiklerınden. t.~ı 
grafların bahsettikleri "k~.ınl!· t 
nistler., işte vatanlarının huıTı· 
yet ve istild5.1i uğrunda çaı pı· 
şan bu foclailcr olncnk 

Bulgaristandan idam kara~
lannı bildiren telgraflaı gclı
yor. Bir tedhişçi çetesine dahıl 
olmaktan suçlu dört komünrnt 
kurşuna dizılmiş. Bır taraftan, 
Bulgar mılletinin tamamen hü
kumet siyasetine taraftar ı>ldu- j 
ğuna dair resmi beyanat, diğer 
taraftan yine büki'ım t tarafın· 
dan kurşuna dizılen tcdhişfsil r! 
tdam habeı lerinin nr ı arkası 
kesilmediğine göre, Bulgaristan· 
da tedhişçi fnalıyetinin deı·oo."!8i 
kolayca tahmin edilebilir. 
Kurşuna dizme ınnnga.lnrı Çe

koslovakya.da, Norveçte, F'ran
sada büyük bir faaliyet içinde
dirler. 1atalyadan dn dahili va
ziyette na.hoş alümetlere dair 1 
haberler eksik olmayor. ı 

Bu havadisler bütün Avrupayı 
sarmıs esaslı bir memnuniyet
sizlik ve isyan ruhunun gittik
çe bariz bir ekilde milletleri ra
hatsız ve bedbaht ebnekte oldu
ğunu göstermek için kfui bir 
i§arettir. 

FrP..nsadan başka bir h.ı.ber. 
Paıiste ancak bir haftalık i\ö
m ür stoku knlmış olduğu için 
havagazi sarfiyatının tahdit e
dHm~i yahut bütün bütün ke
silmcai icabctmcsinden korkulu
yor. Paris'tc yeraltı şimcdifc•rle
rjnin asn.nsiirlcri ve müteharrik 
ml'rdivenleri artık işletilmiyerek 
olc:ktrik istihlakinden tasarruf 
lemin edilecekmiş. Geçen sene 
Jtışı yataklaıındn yorgan altın
da geçirmek mecburiyetinde ka
lan Fransızlar icin bu seneki 
kL~n mantte uf dalı mtitlıi~ 
olacağı nnlası!ıyor. Her türfü 
yokluWı in7.imam roen bu tifre
tnP fpJ k t un llm" ci man<'~iye 

Huslaı rn gcrı 1;;elulirken he:· 
!leyle berab ·r gıda maddelerini 
de mahvetuklcri malumdur. Al·! 

7 57 3 liralık damga 
pulu çalındı 

nıan mcl\•osu Rus ha.lkma hıtap ....__ m 
ederek ğtda mact~eıerım tahı:~Pj Zabıta tahkikata ba~ladı, meçhul ve 
etmemelerini t nbıh cclıyor. Çun -ı: 
kil Almanya Rusyada işgal el· I cüretkat: hırsızlar şiddetle aranıyor 
tıgı yc.ı-leı cte yaşayan halka bir • . . . . 
dilim ekmek bile verebilecek bir ı . A~ana, (Husus~) - İslahıye Mahye ve7..ncsınde, çok mii
ha.ldc d~ilmiş. Hinacnalcylı, hım bı: pul hırsı~hgı meydana 9ıkarılmışbr. 
Rus halkma açlıktan ölmeğel · Alaka<.!,arlarca yapı~aıı tahkikatta 2500 adet 15 kuruşluk. 
nıahkfım bulunduklarını bildiri- 350 adet; 2:> kuruşluk, 7 c 5 adet 30 kuruı;luk, 1257 adet 50 ku 
yol'. Yanıbaşımızdaki Yunnıııs· ru?lu~, ~00 adet 250 kuruşluk damga pulunun çalındığı tesbit 
tan ncltğın çoluk côcukta yaptı· ı cdılmıştır. 
ğı tnl1rıbata ) k ~arıh :surette Zabıt~ tahkikata el koymu§,meçhul bulunan fail veya failleri 

vakıf oldugumuz için Rusyada 1 r.a.raş-·t.ır.ı.n.a;.g-a_b_a_ş.,.la .. r.nı.ş.tt.r •. ----·------------: 
çekılcc k felaketin ne müthış bir 

tan lOl,600 ü bu 1u 
Berlin, 17 (a.a.) - Alınruı or leşin şiddetine istinad ediyor

<lulaıı başkumandanlığmm teb- ı dıı. Alınan _ Ru8 harbi, belki 
liği: l k . d ~ . d Alınan ve Rumen ku,-vctl~ı i esın sonuca ognı gen ıs a ım-

larla yiiıiimektedir; tPb!iğlerin 
bazı şiddetli muharebelerden inandırmak istedikleri miktar-
sonra 1\E•rç şehir ve limanını !ar. ıslrnnto edilseler de, dikka
zapteh1\işlerdir' l<ıı-ım yarını a- U çekmektedirler. 
daı:ıınm doğu kısmı simdi tama- Tahkimat, kuvvetlP.ri korur, 
men elimizde buluumaktndır. az kuvvetle büylik mUdafaa kud 
Kmın<laki takip vt> yanna hare- _ 
keti e.-nasında :ılınan esil'ler bu , 
arada 101.600 kişi ye yUksel· s.,., .. .__..,-..... .,_. ..... ,...., ... _. .... jlljlt"l...,•.-·11ııı.-n111ıı,.-e11ııı,-·,...._ 

miD~~~~ıaJt kam muhuı ebelerin- i J A PO tf 
de uğradıf,ı lmnlı :ı.-ıyiattan mfüla • 
~ere: .lfageızı yol'yle 

1 ~ 1v::e~~1.:ı'İ- Başv ~ kilı n in 
nı gcnye ç.ekmel< teşeubusunde ""' 
de ağır ?,aviat V('r;tY\İ~tir. EYA NATI 

(Sonu aayfa 3 ıütun 6 dıı) s 1 ~ 

. ~ dereceye vaı-'fil•ağını pekala tak· 
dir edebiliriz. Alınan radyosu
nun ihtarını sadece bir g,österi$ 
yahut boş bir tehdit diye telakki 
etmeğe imkan yoktur. Alnıan 
radyosunun pek doğru söyle<.li
j:;-inc inanıyoruz. Almanya Rus
yaya bir dilim ekmek vermiye: 
cektir ve Alman işgali altındnkı 
milyonlarca halk bu kış mevsi· 
mınde açlıktan kırılacaktır. 

·İşte Avtupada va1..iyct. Bu h::ı
bcrler tamamen Mihver manzu
mesine mensup kaynaklardan 
çıkclıı;rı i"ın mübalağalı w yan
h~ olamazlar. Hakikatin daha 
müthiş olması kabildir. Fakat 
daha hafif olmasına imkan yok
tur. 

Maarif Vekaleti müf ettiŞ eri 
dün tahkikata başladılar 

1 
"Ciddi vaziyet 
kar~ısında l\~illi 

. iidafaayı mü· 
kemmelleştir -

meliyiz,, ---
Londra, bu beıan t rıya ve 

sahte tavırlar halitası 
terakki etliyor 

A\'r'tıpa gerek asayiş bakımın
dan gerek yiye<·ek ve sair ih
tiyaç maddeleri bakımından 
böyle fellik etli bir vaziyet_te bu
lunurken hır A vı·upa nızamı
nın teessüs c>debilmesi miimk\in 
olur mu? Ba1.ı Amerikan kay
naklarının A lm:ınynnın sevk ve 
idaresi altında bir Birleşik Av
rupa vücude getirmek için Hit· 
lcr'in yak,ında bir tcsebbüs~e bu: 
lunacağı hakkında verdıklerı 
haberlerin doğru olup olmadığı
nı siyasi menbalardan, ıliplom~t 
}arın beyanatından anlamagn 
çalışmak beyhude• bir ;t,ahmet o· 
hır. Avnıpanın bugünkli vaziye
tine, hakiki hayata bir göz gez
dirmek Alman Fi.ihreri'nin ru 
sırada kendi kontrolii altında 
bir birleşik Avrupa yaratmağa 
teşebbüs etmeyeceği kanaatini 
bize telkin etmcğe kafi gelir. 
Führcr'in mC7.iyetıerinden biri 
de mühim bir scye teşebbüs ede
ceği 1.aman psikolojik dakika vı 
intihap etmesini bilmesidir. Şüp 
he yok ki Filhrer askeri hare
ketlerin tevakkufa ve arızaya 
uğradığı şu giinlerdc siyasi bir 
laanı.ız ve muvaffakiyctle Al· 
man prestijini yükseltmeyi pek 
i~ter. Fakat bu ihtiyaç onu im
kfını olmayan teşebbüslere sev
kcdemez. Avrupa birliği ancak 
Avrupada umumi bir memnuni
yet ve muvafakat yarntrno.kla 
kabil olabilir. Halbuki işte Av
rupadn. muhalefet ve isyan te
mayiilleri artıyor. Binaenal<'yh 
Avrun:ı birli;;i kurmak teşebbii
sünün g<'C ik wine ihtimal ver
mf'k doğ'ru olur. 

Hıi evin <'ahid l" AJA!IN 

M•ktr.p idaresinin fahri avukatlığını yapan spor Biiro-
8undan dün de bazı hakikatleri gizleyemiycrek 

· tevile çalışan bir mektııp aldık 

Dün, İstanbul Kız I.~isesinde 
talebeden aluunakta. olan aylık 
on kuruşla11n niçin ve ne mak
satla toplandığını sormuş, İs
tanbul Maanf Müdürlüğü 
Gençlik \ e Spor Bürosunun ileri 
sürdüğü 28 inci maddeye ait 
bir izah mektubunu neşrctmiş
tik. 

Maarif VGkaleti umumi mü
fettişlerinin dün tahkikine baş
ladıklannı öğrendiğim.iz para 
ğü Gençlik ve Spor Bürosunun 
yolL.1.dığı mektup şudur: 

Vt'ni Sahalı Gn:rı•iesi l'nzı 
1tıJerJ Miidiirliij'.;>iine 

17 - 11 - 1941 
toplama hadisesi iizcrinde lstan-

bul Kız Lisesı ~Udürlüğünün 1 
fahıi müdafiliğini yapmakta 
olan Spor Bürosundan tckrnr 1 
bir mektup aldık. 

İstanbul Maaıif Mlidürliiğiin
ce bu yolun tutulmasının niçin 
terviç edildiğini bilmemekle be
raber, mektubu aynen neşredi
yoruz. 
Kız Lisesi Miidürlüğüniin de

ğil, İstanbul \,anrif Müdürlü-
Sayın gazetenizin bugiinkü 

ııüsha.c;ında "Bir i1.ah münase
betiyle tekrar soruyoruz,. b::ı.ş
hğı altında çıkan yazıda bin ta
lebeden talinuı.trıanıenin sakat 
bir nıaudesine dayanıp senel~r
denberi her ay toplanan binlerce 

Fen Fakültesinde 
Bugünden itibaren izdihamın 

önüne geçmek için yeni 
formül tatbik ediliyor 

~~~~~~-.. ---~~~--
Tek numaralı talebe ile çift nunıa

ralı talebe ayrı ayrı saatlerde 
derslere girecekler 

Bu St'.nc 1 taııbul Onher. tesi Fen H1kül ine pOk !)Ol. ta
l~be lraydohuımuştur. Te<lrisat başladığmd nbeıi birinci smıftn., 
yan.i ı~. K. B. de talebenin ders ctinkuıe.Q imkan "' bir vaziyet
te idi. (&onu sayfa 8 alitun 2 d ) 

liradan bahfıedilmc-ktedil'. 
Halbuki me"ıüt-plerin spor 

yıırtları gibi tal be teşekkülleri 
bıı tc.'?kilfıta dahil olan isteldi 
talebenin faaliyetile iş görmek
tedir 1.stanbul Kız Lisesinde 
tale'beden hc>r ay jimnastik sa
lonu ihtiyaçlannın temini ıçin 
pn.ra toplanmamaktauır. Yalnız 
okul spor yurduna :iz:ı. olanlar
dan yardım kabiliyeUcrıne gd
rc para alınmaktadır. Son üç 
sene zarfında bıle bin lira top
lanmamıştır. Toplanan bu para 
ekzersiz \'C müsabakal.ıı a i<=ti
riık eden talebenin ihtiya.çlanııa 
ve talebenin iştiriik ettikleri 
muhtelif miisabakalnrın spor 
levaznruna sarfeuıldiği, jimnas
tik salonu tamiri ve saire gibi 
devlet<:e yapılan hususlar ic;.in 
kullanılmadığı defter ve kayıt 
!arın tetkikinden anl~ılnııştır . 

Ayni zamanda spor yurduna 
nakdi yardımda bulunımayruı 
talebe de okulun cimnastik sa
lonundan program dai:rcsmde 
istifade et:niş ve hiçbir talebe 
para vermediği icin sınıfta 
bırakılmak ve saire gibi herhan
gi bir tazyik altındn bulundurul
mamıştır. Bu cihetlerin sayın 
gazetenizde bu suretle aydınln
tılrııa.cıını saygılarımla rica ede
rim. 

V. Ok. 
İst. J\laarif Miidürü 

:r. füıt 

Bir derdin teşrihine ve bir 
illetin mahiyetine temas etmek 
için, bir yolsuzluk, bir usulsüz
lük varsa bunu önlemek iç.in, bir 
haksızlık, bir gayri mnxul hare
ket varsa buna mani olmak için 
yukarıdaki mektubmı bazı nok
taları üzerinde durıruık istiyo
ruz. lzahıanmız, her halde 
mephem ve nçnnınk obnıy~, 

(Sonu sayf:ı 3 ılitun 3 de) 

Tokyo, 17 (a.a.J - Başvekil 
General Tojo, ayna1 ımeclisinde 
Japon ve Amerikan münasebet -
leri h.ıkkında yaptığı b<>yanattn, 
japonya ile Amerika arasında ya 
})ilan miizakerelerin neticesini 
kestirmek güç olacağını söyle
miş ve sözlerine şöyle devam 
etmiştir: 

Va..~ngtonla müzakerelere 
tekraı· başlamakla jnponya şu 
maksadlan gütmüştür: 

1 Çin nizamının üçüncü 
bir devlet tarafından ihlal edil
mesi teşebbüslerini bertaraf et
mek. 

2 Yabancı dt'vletlt•rin ja-
ponyaya karşı giriştikleri mese

l Sonu sayfa 3 sütun 5 do) 

r . 
IVICHY'NIN 

KARARI 
---:toc---

Tarihi kıymeti 
olmıyan heykeller 

kaldırılacak 
Paris, 17 (a.a.) - D. N. B. : 
Fransız hükumeti tarafından 

neşredilen bir kararname muci
bince vatanperverlik \'C sanat 
bakımından kıymeti olma.yan 
bronzdan mamul Fransa dahilin
deki heykeller kaldırılacak ve 
tekrar eritilecektir. Pariadeki 
bronz abide!erden doksan tane
si eritilmek ve madeninden bnş
ka maksadla.rJa istifade edilmek 
üzere yakında kaldınlacaktır. 

Moskova, 17 (a.a.) - Bu.~ 
ceki Sovyet tebliği: 

16 Sonteşrinde, çarı»r>•'u 
bütün cephe boyunca deYam et./ 
miş ve bilhassa Kaliniıı bölce ; 
sinde ve bir cenup batı keeinıin· 
de şiddetli olmU§ttlr. 

Ka1initı'de 

l
Londra, 17 (a.a.) - Tas •jao 

sı bir kaç gün evvel, Almanların 
Kalinin bölgesinde büyük askc· 
ri haı.ırlıklar yaptıklarını bildi• 
riyordu. Görünüşe göre, bu. böl• 
gede mühim bir taarnı.z b~l:ı.
rnak üzeredir. 

Bözcüyeg~ 

Londra, 17 (a.n. • - Sovyet 
sözcüsü M. Lozovski, dün Kuy. 
bişei'de yabancı g&ı.ett.:cilcrıe 
yaptığı görüşmede, Kırımdakı 
taarruzun büyük öölçUde bu 
taaıTuz olduğunu söylemiştir. 

Sovyctleritı ileri harekdtı 

Londra, 17 (a.a..) - Moskova 
radyosunun cepheden alarak ya) 
dığı bir telgra.f a göre Rus bir 
likleri Kalinin cephesinin btitfüı 
sağ kanadı üzerindeki ilerleyi~ 
lerıni muvaffakiyetle genişlet -
mektedir. Alman piyadesinin bU 
yük kayıplar verdiği fakat çetin 
bir mukavemet göstererek knrşl 
taaıTuı.lara. geçtiği bildirilmek
tedir. "V,, remzi ile bildirilen 
nehrin batı kıyısındaki bir çok 
köyleı·i zaptetmiş olan bır • o\ -
yet piyade birliği, ilerlemelerine 
devam etmektediı'. Düşmanı 
"V,, noktasından kaçırmağa mu 
vaffak olan çetin bir hücun da, 
600 Alman ölmüştür. 

Mos1cova ooplıesinde Alman 
zayiatı 

Moskova, 17 (a.a.) - Mosko
va mdyosu haber veriyor: 

Son üç gün ?.arfında Voloko· 
lansk kesiminde general Roko 
zavski kıtaları 4 düşman bölüğü 
nü imha takriben 80 tank talırıb 
ebniş ve 3 ağır top, mitralyöz -
ler, motosikletler ve daha baş
ka malzeme iğtinam eylemişleı·
dir. 

Moskova radyo~m, Moskovn. 
cephesindeı taY,Yarelerin, Son -
teşrinin 10 günü zarfında yerde1 
ve havada 48 Alman tayyaı esi, 
48 tank. piyade efradı ve mü -
himmat nakli için 1300 kamyon,' 
14 petrol deposu, muhhtelif , · p 
ta 52 top tahrip ve binden tau 
ln asker telef ettilderini ilave 
ediyor. 

A.JımctM tt~Joerlcrin·t>ı yemi 
hastalığı 

Londra, 17 (a.a.) - PctJ5amo 
bölgeleri ile Mourmansk sahil -
leri Alman başkumandanı, gene-! 
ral Dietl, Almanyaya gönderdi
ği brizli bir raporda askerlerin
den bir kısmının şimal iklim Fart 
hıPından doğan \"e adına "Lap
psjuka,, denilen bir novi hu. usi 
bitginlikten muztarip bulunduk
lannı bildirmektedir • - ...._.. -- ~· ... 
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ldlIASA8l 
veziri olan Hnzreti 

Tamt ı ~~ bilyilk bir kıtlık 

obc:ı!;mı glSrm.üş ve bunu FlrnVUNı 
tıôy:~ onun zahire aııbm"lan
?U yedi sene Jatlı!a ~yannc:U: bir 

doldmTm:ı~. Yusufun ha-
verdill kıtlık • Mm-

hallo. :nnm;mdm zahire sııtın al-
~ Bu meyand:ı 

K di Y ufu11 
bab. 1 Hazreti Yakup ve kard 
feri kıtlık ~am etmekte .olduğ-..tıt· 
dnn geri dönmek istemiyorlar, Yu
.ıufun yanın kalmafı tercih cdl
yrlardı. 

Yw; baba 'Pe k erinin bl: 

mn elin • 1mnş topmğı kal· 
madı. Ancak kahine· topmkla
nru satmadılar. Çünkll Jti.in.. 
lerin ta.hsis:ıtla.n vardı. Harzine
den tahsisa.tlannı munttızaman 
alıp ellerine geçen para)'l hemeın 
ahireye kapıtıyor 

Hazretli Yusuf, t,c)prnğmı 
mak mecburiyetinde 
için bir kanun tw:uiadı. Bu 
kanunda on1ann müstiııkt>el va
ziyetleri tesbit Ye garanti edili
yordu. Bir gün halk mümessille
rini toplantıya çağırdı. Hazır
ladığı kanundan 00.hsederek: 

! Ekme e20 p ainmolu 
I =\) 

Futbol hakemlerine 
ücret ~ rilmiye-

ce mi? 
Beden terbiyesi Direk· 

IOğO bu hu sta 
tetkikler yapıyor 

Şehre verilen 
miktar arttırı 

un 
dı 

Yeni açılan fırınlar faaliyete geç • 
Şehirde ekmek darlığı dün del lamak maksadiyle gün fı-

devam etmiştir. Darhi;u bil:bas.- nnlara tevzi edilen un miktarı
sa görüldfiğü Qç mm • Olan na yen:ide,ı 225 çuval ilB.ve <>
Beyoğlu., Eminönil ve · b- hmmuştur. Bu suretle şehri
zalarmda alaka.dar mnıkamlar mize her gün verilen un~ 
yenidm Uızı tedbirler almıştır. n 3386 guvaldan 3611 çuvaJaı 

Vali ve Be1e1.iye Reisi Do-ıt- ibliiğ edilmiştir. 

Milas postalan 
Millista bir okuyucumuz :yar.dı

gı rnektupt;ı diyor ki: 
<Gazet iniişarından yedi, 

s ·iz günden sonra alıyorum. Son 
gunlerde posta mün:ıkaUltı eski 
ıntizııtnım knybetmişt.ir. Bu hnl, 
bır çok o uyucularınızın zararına 
olduğu kndar, müessesenin de a
leyhinedir. Buna bir çare bulun

ve Posta Tclcrnt Umuml 
Müdurlüğüniln nazarı dikkatinin 
cıelbedilmesinl. rica edeim.~ 

YENi SABAH - tstanbuldnn 
Verilen bfr mektup ve:ya gazetenin 
'Milli.., gıbi yakın bir yere 'i - 8 
gundc gitmesi. cidden calibi dık-
1.::ntür. Post ı Telgrnf Umum? Mu
durluğunun intizamını kaybe tmek
le obıı münnkolatı tekrar tanı m 
etmesini bekleı ız.. 

-------<>--~--- ' 't! 
Toros kspresi b• ~ 

arabaya çarptı, 
arabacı öldii~ 

&kişeh~. <Hususi) - r,ı. 
ekspresi şeker f8bribın ~ 
deki g eçidden geçmektb tıı' 
Halil idaresindeki bir '*A' 
ya çarpmış, nra.banın ha~ 
Ianndan birinin ayağı kll'I ~ 
Halil de mnkineye u.aıaı.u:c.....
rUklenmiştir. Ekspres :- w 
durmuş ve mecrubwı lnı<W°:. 
koşulmuş ise de Halil aldığı >1 
rn.ların tesiril" bir müddet ı:;tJll • 
ölmüştür. 

yere yelll~ iciıı Firavttn • 
dan ricada bulunmuş Firıl'lmn bu
ım memnuniyetle kabul edeı·e'k 

onlann Goşcn vil:\yr-tlne yerleşme
lerine izin vernıiştir. 

- Arkadaşlar! diye söze b ş
ladı. İçinde bulunduğumuz kıt-ı 
lık yılları hepinize felaket ge
tirdi. Yaşamak için yemeğe, 
yemek için de zahireye ihtiya
cınız vardı. Firavun namına ku
rulaıı aanbarla:rdan alacağınız 
zahireye mukabil verecek bir 
~yiniz kafm:tmıştı. Nihnyet ev
rerinizi, 00,ğ, bahçe ve tarlafaı ı
nızı tmağa mccbuı· kaldınız . 
B ü t ü n araziniz, d n h a 
doğrusu, baştan ~<ıa 
bütün Mısır ilik . FiraVUllWl 
malı oldu. Bugün birer çıka
cak oaıu ve biror ç;üriıyece-k, 
toprak ol vUcuda nıaliksi· 
niz. Şu fani dünyada ba..]ka hiç 
bir şeyiniz yok. Sizi ileride se
faletten kurtnrmo.k ıçın bir ka
nun hazırludım. Bu k nuna gö
re miistakbcl vaziyetiniz şöyle 
olacaktır: Firavun namına size 
tohum veril rek ve taı 1 g re
rilecck. Alacnğınız tohumu, gös 
teriloook tarlalara ckt: ksiniz .. 
lfusnd v ktı gelince mah libı 
be•-te birini Firavuna ,.erecek
siniz. Gen kalan mahsuliuı b r 
kısmını to' wnluk ola.1 k nyınp 
sakbyacak.~nız. Ost tarafını 
kendin 7e, aile halkınım ve yav
rula.n.nıza. gıda yapacaksınız. 
Bu, ilanih .)e böyle de\·am ~fp 
gidecektir Eğer bir itirazınız 
varsa mmdiden söyleyin, ki o
ğutlannız, toı1llllarımz, torunla
rımzın tonınl n ilcrid · i;-..., ve 
bana sitem et:rncaiııl r . 

Sporumuzmı yükselmesi için 
Beden Tetbiyooi Umum Mü
dürlüğü tarafından hazırlanan 
am.atörl ii..lc talima.tnamesinin 
müsbet netiooler vereceği ta
biidir. Bir sporcuya zaruri 
masraf olarak azami 60 - 70 
kuruş vcril:m · icabeder.kcn 
hakem ücretlerinin 2,5 ve 5 li
r olması spor efloinunıwni
yesinde ban dedikodulara. Ye
sile olmuştur. Haber aldığımı
za göre a.Ui.kadn.r ıru:ı.:kwn, ha
kemliğin de amatör olarak ve
y pek cüz'i bir ücret m a
bilinde yapılın sı yolunda tet
kiklerde bulunmakta.dır. 

tor Liıtfi Kırdar l~ediye Reis 
muavinleri darlığın güriildüğü 
mıntakalaraki bütün fınıUan 
teftiş ederek alman tedbirlerin 
tatbtkabm kontrol etm; lcrdir. 

Dün sabah Vali ve Belediye 
Reisi Doh-tor Lfıtfi Klrdann 
riyaseti altında evvela Topra!c 
~ahsullcri Ofisinde ve mUtea
kibcn vil~yette iki toplantı ya
pıhmştır. Top} ntılarda ckmdk 
darlığının önlenmesi içın a.'lına
ca.k diğer tedbirler tcUdk ve 
müzakere edilmiştir. öğrendiği-
11 ire göre, yapılan tophı.ntı neti
cesinde §Chrin ihtiyacıw karşı-

l.."'lmıeğc 20 para 7 .. amolunda 
Diğer ta.raf tan Belediye Dai- 1 

mi Encümeni ekmek fiyatlarına 
20 para zam yap.thmısın.ı kc:b ıl 
etmiştir. Zam dünden itibar n ı '•-1111:11..-----==-------' 
tatbik olunmağa başlamıştır. 
Bu itibarla ekmek bugünden 
itibaren şerimizde 13 kuruş 30 , 

-----ııc-----

* Firawınm hw:unında bulu -
uan Yakup ouğllıınnın hepsi bir 
ğızdan gürlediler : 

- Sağ ol, sağ ol!. 
Artık konuşmıyorln.rdı. Yu

ımf, knrdcşlerlne dışarı çıkma
la.nnı işaret etti. Firavunun hür

Uc selitmlayarak dışarı çık-
tılar. Ondan nr Yusuf ile 

aku d ı uzurd o ynldılar. 
Hazreti Yusuf, babasını ve 

kardeşlerini, göıılü rahat olarak, 
Goşen vilAyetine yerleştirdi. 
ltı::nıses civarından da kendile
rine mülk verdi. YJyccek, içecek 
lhti •açlarını tcsbit ooerek bım
hm temini unda icabedeıı 
todbirlıeri aldı. 

y; p oğuHn.rı. ve re-
f aha kavuşmuşlardı. Birden
bire müthiş yoklukta.o kurtulup 
VU1""'"'6w"-" R vatanla• 
nnı unutimuşla:rdı. Kenan di;)' a
mıı h.atırlıyorlrıT; ;fakat hasret
le yiı.detmiyorlardL. Halbuld 
l;l.azreti Yakup, oğulları gibi 
ilşü.nmiyordu. Kenan diyarm

da.n a:yn dliı . fü için gizli gizli 
kan ağlıyordu. 

M ısır diy n halkında para 
tükenntişti. lUınsenın e-

. demetelik kalnıanuştı. Halbu
ki Hazreti Yumıftnn zahire sa
tın a!l:bı1:nck için p:ıro.y ihti
yaçları vardı. 

Atlıtnnı, develerini, öküzleri-
ni. · · ·, oyunlarnu Ye ke-

rçilerini - yıp boğazlayıp 
ycmjşJerdi. Eüerind ev-

., tarlaları, bağ ve baılıçeleri 
:la:ı;l:l!llJ;~. Kıtlık devam ettiği 
müddolçe onlardan · · et
mek iırıkli.nsızdı. 

Hazreti Yusuf müracaat 
edip onlı:ı.n zahire le deglstir
mekten b çarclcn kalına -
mıştı .. Buna. bir k ~· ön a
yak oldu .. Şchirlerd • a -

an, kö · • n m nesniller 
kil. Bum 'l!er de b~r 

yere 4.oplaıup aralarında lkinci 
bir seçme yaptılar ncı seçım-
de kam la.r, gittıler. 
Hazreti Yu.sufun huw • çık
War: 

- Y elik, dedil , biz çok 
zorlu vazi te kalru Son me
teliğimize k d r '<erip ııre al
dık. lt"aka.t bundan &ınra ile 1 
zahire a~ız? Tarlalanmızı, 1 

bağlar.ırwı:ı, ha.he 1 ı-ımizi Fi
ru'V't.ll namına bız1cn sa.tın alın. 
Biz de bunlara karşılık nlacat:'l
mız parayı zn:bire~ e yatırallım. 
Bir müddet de bu sın-etle geçi • 
nelim . 

Ha.hzerl Yusuf, bu sözleri dik
kntle dinliyordu. BütUn Mısır 
diyarı halkı namın cmiırncnat 
eden bu adamların dedikleri 
yalan değildi. Onlara arazileri 
muk e zahire vermek ko
lnydı. J..fıki.n kıtlık yılları soruıı 
ordiktdn sonrn. ıbunca insan ne 
ile geçinecekti? 

- Pekfı.liı., dod.1. Her.kese ara-
. · e mukabil zahire verelim . 

Fakat kıtlık sona erince ne ya
pacaksınız? Elinizde bir karış 
toprağınız olmıyncak ki ekip bi
Ç{:Siniz. 

.Murahhaslar boyunlarını bük
tüler. Yürekleri sızlaya sızlaya 
cevap verdiler: 

- O zaman Firavunun boğa
zı tokluğuna çalış n ll"gMla.n 
oluruz. Tarlaları onun namına e
Çker, biçeriz. O bizim "-e Ç<>
cuklanmızın maişetini temin e
der. 
Buluş fena değildi. Firavun, 

sa ~-ıa.lncağı topttıJWtn elbette 
kısır bırak.arna.zdı. n ekti
rip biçt:imıek için sayısız ırga-

muhta.çtı. Topraklannı sa
tanlar ise bu işi yapıp mUkem

geçlnebilirlerdi • 
Hazreti Yusuf, !bnJk mi.ime.s
erinin teklifleri i ktıbul cltt. 

O günden 1tı'baren Fhıtvun na
mın turlu toprak satın al-

"'""''.._..ı. Herk ıt:tık-
rngın pru"nSUll verdi. 

b p hırla a.mlxı.r
ldtl r. Bu suret. 

Halk m. 'Ucri, F.iravuım 

mahsulün. ~ını d i venneğ 
razı idiler: bcşd hinni venn'"
ği f:onsuz b r sevinçle kabul 
ettiler. Ke ilerini bu der~e 
dü.~ünüp ka ·ırnn Yu mfa t k 
kil redebilmek icın elnne bula
madılar. Hepsi birden önünde 
yere kapandılar. 

Hu.reti Yusuf doğruklukfan 
zaman zavallılann, göz.leriru 
yaşlı gördü. S lı, kcllı a-
damlar sev·açleriııd n ağlıy r-
1 rdı. Nu..cııl nğlam nl r ki ile
ride sefalet çekmiyec klcrdi. 
İnsan oğlu insan Yusutı yalıuz 
kendilerini değil ne.sill rinı de 
sefal tten kurtannıstı. 

* A radarı on yedi sene geç-
mişti. Yedi ) ıl iiren kıt

lık dcvn çokt.::ın ge<(mü ; tabii 
hayat nvdet etlm';;ti, Artık hrr 
kes çalışıyorou. F tkat kimse -
nin b"r kanş toprağı voktu 'ak
tiyle Yusuf ta.r.a!mda.n Firavun 
namına satın alınan ta:rlnlan e
kip biçiyorlar, mahsulün beşte 
birini muntnzaınan F'ıravunun 
memurlraına teslim ediy-0rlardı. 
Bu mükellefiyetin nğırlığını, an
cak i~ işten geçtikten sonra an
iamışla.rdı. Ne çnre ki kanun 
karşı koyamazlaı dı. 

Buna mu bil kft.hinl r ve 
Yakup oğulları mtitema.diycn 
2'.ıe?lgin olııyorlnrdı. Çünkü on
ların 1'1ra.vun karşı hiç bir ta
ahhütleri yoktu. Yetiştirdikleri 
mahsulün trunamma sahip bu
lunuyorlardı . üstelik, evleri, 
:t:ı.rlaları, bağ ve bahçeleri de 
kendilerine aitti. 

Ya!kup oğullan, bu on yedi )'·ıl 
zarfında. hayli çoğalnuşlardı. 
Hazreti Y:a.kup, torunlarının ço
cu~lannı görmek bahtiyarlığına 
na.ti olmuştu. Lfıkin a.rtık öm
riinün son gül\leıini Y.IJŞıyordu. 
Yüz kırk yedi yaşında olduğu 
halde, bir gün, yatağa düştU. Bu 
ölüm yntağı idi. lhtiyar pey
gamberin pek yakında h yata 
veda edeceği muhak ıkt:ı. 

Hazrotıi Y akup, çok zayıf 
duşmü ü. Yaşamaktan ü:nıidı
ni kendisi de kesmişti. Oğulla -
rıru, kızlanru, gelinlerini, torun
larını ve niha~ t tonınlarımn 
çocuklnr.ıru öz vatanl::rr.ı olmıyaıı 
Mısır diyannda bıraka:nlk öbür 
dünyaya göç edecekti. 

Yakubun bütün oğulları ya
nında. :idi Gooc, gündüz baş u
cundan a.ynlınuyorlardı. Arala
nnda ~Yusuf yoktu.Hazre
ti Yakup, sevgili Yusufunu dün
ya gözliyle bir daha görmeden 
ölmek ist.em.iyordu. Bu ltl"Zusu
nu yerine g tirebHmek için Yu
sufa haber göndermişti. Bir kaç 
gUndlir Yusufun gehnesini bek
liyordu. Fakat arad:ıı h .} li me
safe vardı. Acaba Y f, • 
meden evvel yeti;}ebik 

.? 

paraya satılacaktır. 1 
Yeni fınnb.r açıldı I 

Belediye İkbsad Müdürlüğü
nün şeirde yeni açılacak 35 f ı- 1 
rma müsaade verdiğini yazmış
tık. Bu fırınlardan ba.r.ıJa.rı dün
den itiba.re nfaallyete geqmistir. 

Avukatlık kanununda P VAZİYETi 
tadilat 

Adliye Vekaleti, a"-ukn.tltk kanu
nunda umumiyetle tatbikatta gö 
rillen bazı tereddüt ve zorluk -
lan kaldırmak maksadiylc de
ğişiklik yapan bir kanun projesi 
havrlnmıştır. 

Kanund yapılacak mühim de 
ğişikliklerdcn biri de hukuk ve 
ceza davalarının neticelerine gö
re ücret lmak meselesidir. 

Yeni proje,müta.Ieaları alın
mak üzere alakadar makn.mla.ra 
gönderilmirtir. 
-~ 

nüfusun tesbi t ine 
başlanıyor 

Şehrlmi7.de, her evde bulunan 
nüfusun tesbiti iç.in yapılan hn
zırLıklara devam ed.ihncktedir. 
Bu i:,1de kullanıla.cak 200 bin 
beyannamenin ta:bı tnım.amlan -
mıştır. E\·lere tevziatına birkaç 
güne kadar başlanacaktır . 

Asker ailelerine yardım 
Yardım muhtaç asker aile

lerine ikıncitcşrin maa.~lnrımn 
verihnesiııe dünden iböaren baş
vcrilmiştir. Belediyenin yeni k&
bu !ettiği ~.:le göre asker aile
leri.ne maaş bundan sonrn. her 
ayın 17 sinde verilecektir. Ay
nca. . ihama mani ohnak üze.. 
re tevz.ıat, cii7.d&n DlOll rnsı m
rasiyle günde 500 kişiye yapı
lacnktır . 

Küçük bir çocueun 
marifeti 

Evvelki gün LBlelide oturan 
Ba.yan Zehrarun 6 yaşında ogH.ı 
Alnnede evde ii7.erinde otur -
ma.ktn olduğu hlzunlığı başna 
geçirmiştir 

Fakat sonra başından ıazım
lığı çıkaramayan Ahmet f('r
ynda başlamıştır. Feryat Uzcri
nc yetişen annesi ve komşular 
da lftznnlığı çıkaraanayınca 
Ahmet Cerrahpa.şa hıısta!hane
sine götürülmüş ve Ahmed.in 
başından lazunlık güçlükle çı
~lmıştır. 

(Baştnrafı ı inci yfnda) 
da gideremezler. Her istihkiim 
nüshasını düşürmek için kan fe 
dakarlığına katlanmak da zaru
ridir. 
Atış planları , knlelerin karşı

lıklı yardımına imkfuı verir. 
Tevkif ve imha, otomatiktir . Bu 
faaliyeti baskı altında. tutmak 
veya sındırmak için faik ve do
vanılı ateşler tevcihi icap eder. 
Mahsur, ha.zerin blitün incelik· 
lerini de derpiş eden esaisin
den istifade edebilirken; muhn.· 
sır, zorluklar -ve meçhuller knr
flSlnda. tedbirler almaya mecbur 
du~ 1 

Mukavemet ruhunu ezmekte f 
en mUhim amil sırasına geçen 
zırhlı kuvvetler, en tehlikeli du
ruma göre mürettep ve müret
tcbatl ateşlerden masun silib
lara, çok defa, ccvnp veremiye
cek bir durumdadırlar. Rus tii
biyesi, son h8.diselcrdPn de ders 
alarak, tevkif manzumelerini 
takviyeyi dliC(ünmUştür. Tür
kische Postun yazıları da bunu 
gösteriyor. 

Bugünkü silfıhlann knrakte
ristiği ve tabiyesi, bir çok mın
tnka ateşlerini muhat'I benin 
mihrakında toplamaya müsait
tir. Muharebeler, mevziidir ve 
çok oynak olmayan teşebbüsler, 
dar çer<:eve içindebo!?ulmaya 
mahl{umdurlar. 

Müdafiin zırhlı birlikleri, mu
dahale anına kadar gizlenir ve 
tam zamanında harekete koyul
makla baskınlar yapabilirler. 

Gözetleme ve ateş idaresi ma
kinesi, kurulu tesislere istinad 
ederler.., Tesisleri tcsbit ve tnh
rip etmek çok gUçtür. Ateş yu
vaları, faaliyet safhasına kadar 
susarlar. Kiyef mancvrclerindc 

" adı I!J. üzerine a ç ku t g · i saldı
rma ne o u~o ? ğaı·mış saçı n, 

sa ll:alı d a da mı utan a ı ? 
- Ben Akkirmıınlıyım, helva do

mesini de bilirim, hal\'tı demcsml 
de bıhrim ... Ben ı nbul ltaldınmı 
çiğncmışim. GözunU dört ç da b -
na öyle bak .. Anladın mı hırbo! 

Mahkeme kapısında sırllSlnı bclt
liyen ve snrhoşluktnn ı:UçlUkle ko
nuşan ad mı muluıfnzaya memur 
bekti bu ırozlere fena halde ıçCT"lc
mişti: 

- Efendı ;ıfzını tut. Ben de bu
güne bugün bır memurum. Sen c
eer lstanbul kaldırımı çlğnemefi 

· bir is sanıyorsan böyle gııpcgünduz 
' kör kütük snrho;; olmamalıydın.. 

Haydi bu 1.ıklamı lçUn. Tonımadı
ğın kadının üzerine aç kurt gibi 
saldırmak ne oluyor? Aı:nrmıs &:a

çından, sakalından da mı utanma
dın? 

Beriki sildilmQş ve kapanma~ 
mfitcmayıl eözlcrlni ı.orla yan aça
rak ve mOv 7. esini t mine çalı
ı;arak muknbeledc bullUldu: 

- Snçl m k du m fMa 
mı olın rk bile 

Mutckalt bir memur old u an
~ılan sarhoş a.C:zını yayArnk bu 
defa do ~arkı ci>ylemı:-J:C baş! dı. 
Zorla önUne gcçUlcr. Eluıi ıç cebi
ne soktu buruşmuş bır mıklar p;ıra 
çıkardı \ e etrafındakilere· 

- Bunlara para derler .. Parayı 
"eren dudu~u çalar. Napol) nını 
dediği gibi cvvclA papel, sonra pa
pel, sonra gene pnpcl . Kusur be
nim, eğer tama'kt'ırbk ctmeseydım .• 
yutkwıdu, söyliycmedl. Bu muhn
-.; ereyı d nliyen !kulhsnbcy kılıkh 

gençten birisi atıldı: 

- Pnpclleri lyl muhafaza et b -
balık. Açıkgözün bırisi tuydürürse 
o zaman hapı yutar ayılırsın. A:yı
lırsın amma bu scler kode;de im -

zemine gömülen makineli tüfek
lerin, zairler tarufınd farke
dilen1ediğini bir Rus fılrninde 
görüyorduk. 

Karanlık vaziyet, israfa. yol 
açan mıntnka ateşleri davet e
der ve muhasırlar için silahları
nı gizlemek, ateljlerden koru
mak ela kolay değildir. 

Müdafi, bildiği, ii?.erinde oy
nadığı arazıde ve makinelerde 
çalışır. Sevk ve idarenın yarnt
tı&rı muvaffak yetlerın bir kale
nin nteş mekanizmasında da ro
lı.inil oyn makta aynı 'lrılır 
göstermesi beklenemez. Bu, bam 
baska bir alan, muğlfuk hır ınu
sa.raa tarzıdır. 

Asri sistemler, sürekli ateşle
rini ve heybeth tank dnlgalannı 
tesirsiz bırakacnk bir resanet
tedirler. Leningradn karşı haki
ki denemeler yapılmadı. Mosko
\ra etrafındaki harekat, miidn
faa devresi ateşleri lıari('inde 
devam etnıelrtcdir. iki siklet 
merkezi, Kalinin ve Tuln etı·a -
fındn. ve isUkametlennde göze 
Çarpmakta idi. Kaleler ku vvel
leri tasarruf ettirdıklerıne gör 
Mockova ihtiyatlan h föıl ı·
dan beri kanlı çarpışmalara ah 
ne teşkil eden bu bölgeler k l v
vetlcr ayırmış olat'aklaı t tu
dafaanın, cephenin bu ıkı kana
dında hassa davı dı-ı anlaşıl 
maktadır. 

Islak zeminin harekatın ileri
lemcsine mfmı olduğu ve artık 
karla örtülmüş ve donan toprn· 
ğın taarruzu kolaylaştıracnğl 
söylenmektedir. Bununla bcrn -
ber, bir Sofya haberi, kışın ha
rekata duraklamalar vereceğini 
ifşa ediyor. Müstahkem mınta -
ka.lara tevcih edilen taarruzln
nn mahdud hedefli olacağı da 
malumdur. Beliı1en mukavemeti 
kırmak imkanları bundan soııra 
aranabilirse, bu, yeni ve mülılın 
bir ders mahiyeti g~ ek
tir. Ancak, mü.st bkem mevki 
etrafında cereya.n e muha
rebelerin aşağıdaki hallerden 
müteessir olması da muhakkak
tır: 

A) Manzum~eı-e karşı tıı:ar· 
ruz, ağır zayiatı intac edebilir, 

B) Muhas:ıra çenberınin da
raltılması, mevsim yuzunden do. 
kanlı boğuşmalara meydın , • ._ 
rccelrtir. 

Cl Kat'i neticenin elde edil
mesi. zamana ve çok büyük f<-
dakarhğa müt.evakkıfbr. O sc
beble, artık teenni ve basirctiu 
galebe çalıı.cnğını tahmin etmek 
bir hata sayılamaz. 

WVVVVVV' 

"',--o Hllİ--·. . ' küç ük h berter 1 
* DUn Aztzın id.ucsınde u l.:>23 

numaralı t.ıksi ot obılı Karukoydc.'l 
geçerken Galatad:ı otun:ın H lıl ıs

minde blr adama çarparak a mdıın 
yaralamıstır. * F..snaf cemiyetlerinde aç,Jma ı 
knr:ırl:ı~mlmış olnn musiki san 'at· 
kdrları kursu perşembe gününden 
iUbaren faaliyete g(!t<'CckUr. * Beledıye Rel Munvınl Lül!ı 
Aksoy dün ·ş:ım muhtelit v kıllcl
lerle bcledıyc 'ıiC vılayctc nlt mesele
ler etrafında laı: yapmak üzere 
Ankaraya gitm!ştir. 

*Dun h 11 !) 

manın ldnrc 

Kunduralardan ş'kayet 
olunuyor 

s~n günlerde kunduracılar 
hakkında. F ıyut Mi.ıra be Şef
ligi e y pılaıı şikay uer artmış 
t:ır . 

Şik ·yetin yCr,<Yfuıe &.hebi, 13 -
14 ve hatta daha fazla. bir fi
yatın sağlam diye sattıklnn kun 
dural.arın ıkinci giyişlerinde ı:ıat
laması ve giyilmiyece bir lı le 
gelmesidir. Koo:ıisy vauyeti 
tetkik edecektir. 

3 senelik yol programı 
İstanbul Nafia Müdürluğü, 

vilayet dahilinde yemden yapı
lncnk ve tamir olunacak yollara 

t 3 sen lık bir program yap
mıştır. Bu programa gore vıla
yet dalıilmde bir çok yollar as
falt, par ke veya katran kaplama 
ol mk inşa olunacaktır. Nafıa 
Mıklürlüğü tarafından har~l'la
n n program 942 - 43 'e 44 se. 
n lerinde ikmal ed~leceık"tır. 

Program ynkmda Şehir Mec
lisıne verilecek ve mecliste tas
dik olunduktan sonra Nafıa 
V • letine gönderilecektir, 

M otar tabancasının 
gordüğü iş 

E\•velki gece Kasınıp:ışada 
Baruthane caddesinde 16 nu
maralı evde oturan seyyar satı 
cılık yapan Muharrem gece s .. ı t 
2 de evde uyurken evine ıki hır
sız girmiştir. Biraz sonra hırsız
ların çıkardıgı gürUltü iızeı ine 

zı ı e:rme 
iç· ö ürf ! 
İzmir, (Hususi) - SOkcdr'' 

Kuşadasın:ı gitmek üzere Y > . 
yola çıkan 60 y mda. Ho.rızc 'O' 
dındaki kadın Kuşadasıruıı ~ 

3 
ğucn.k mcvkiindc yol kCHartil . 
öldürülmüş olarak balwıı:nll::ı 
tur. Yapılan tahkikat ooticef:P' 
de Hafir.enin, istediği halde > 1 
ti mh kızını kedisine verrn~Y 
Sökelı Arif oITTu Nadir tttı 
dan öldürüldüğü ~ılmı ( 
Katil yakalanmıştır. 
lzmirde altın kaçakçıtagı 

b.mir, (Hususi) - Dıkıh 1 • 

kelcsindcn Midilliye gitmek u 
l'C uir motore binen 
tebaalı Yani oğlu İstelyonun ll' 
zerinde 25 tane Türk alUn t ~ 
sı bulunmuş, müsadere edı[nt~' 
kendisi kaçak~lık suçunda.o n 
lıyeye veribniştir. 

Yaı mı dilşi.iruncden bugun nll 
edemeyiz. Yarın Çocuklanndır. 

Çocuk Ecırgeme Kun.ırıl 
Genci Merkez 

cm;m_, ___ ....,,_=-=" 

TOrklye Ccnet;...... 

NEL i K' 14-00 Krfo 2700 Kıl 
6 AYLIK 760 u 1<50 • 

uyanan Muhan-cm eocub'Wllın , AYLI ı< 150 • iat> • 

mantar tabancasını alarak hır- ~---------=----~ 

S AYLI K 400 • iOO • 

sızların üzerine ateş etmiştır. 
Hırsızlar tabancanın sahici ol
duğunu sanaı ak kaçmağa ba§l3.

T AKVİM 
Kasım 11 

m ı lardır. Gürültü ürerine yeti- •----· 
şen devriye polisleri hırsızlara 13 60 

GÜN 322 AY Jl 

1357 

2. Te rı-ı 2. Teşrın 
94 5 

SAL 1 

"dw·,, emrini vermişlerdir. Fa- ŞEVVAL 
kat hıraızlnrın dur emrine itaat 
cta ıeleri uzcriııe m muılar 
silftb kullanmak ınecburiyetind~ 28 
kalarak hırsızlardan birini ya- IR----• 
rnlamışlardır. 

Cclbolunan sıhhi imdad oto
m ıL.lc hastahane.> c n .lo
lwı n yarnlı hırsıuıı meşhuı Pa· 
bıkalı Altmdiş Vedat olduğu an- ı 
laşılmıştır. 

Her iki uçlu da suçlarını iti
raf etmişlerdir. 

Gllneı Ögle 

2 .02 7.10 
6.51 11.59 
Akıam 

12.00 
16.48 

Yatsı 

1.35 
18.2J 

lkl ndı 

9.44 E~ 11 

14.3 3 VoS3'1 

i il' • 

12.19 Ezoı I 

5.08 " 

zı so~ onilnde Ol K K 
rnlı y uk 
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En Son Telgraf e-AJ-. - Ha erleri "J Alman matbuat Şefi/ 
~fi • • ~ '"~--------------------'- Ankarada 
rde su 1 ta n Azizle Kel Kr.aı ~aruk r Avustralya icin ' f Hitler ve !~MERIKAN BAY~ 

.__.., ~liço karşı karşıya l ~ır hıta~e .. · ta~a~rları RAGıNıTA ıvA 
i b• · - ırad etti "Pasifikte ehlike ezılmedıkçe.... IHVER GEMIS 

Ptı, ~. Sultan Azizi paça -kasnak oyunile asta, bir "Memlekette bir tek fakir çok, pek çok A ik L 

Von Papen Schmlt 
terefine süvare verdi 

Ankara, 17 (a.a.) - Alman,, 
Hariciye Nazırlığı basın dairesi 
~isi orta. elçi doktor Sclmıit'ln . 

• kanlığuıda basın heyeti blll"'.I 
gün Aıındolu ekspresi ile şehri/ 

Ü durduktan sonra o1duğu yere bıraktı. Aliço, almaması için çahşmız,, üyü tür • ,, Ö Ü t ,., da ~ k b k "Gayretimiz bir an f m. '!,., an Kruva 
_ ~ Padişaha dank diye şu cevabı vermişti 1 Kahirct 17 (a.a.) _ Kral Fa- Canberra., 17 (a.a.) _ Avus. gevşemiyecekti r " r araraı ın n 

oor-..; Aliço her vakit tlOreşe hazırdır. ruk, Mecli8ln açıhnasını ımüreaı- traıya;Başvekili bugün şu be· Singapur, 11 (a.a.) - İngiliz yakalannı 1 
mize gelmiş ve garda büi 
yük elçi Von Papen ile Mat/ 
buat Umum Müdürü Selim Sarf. 
per, Hariciye Vekilliği istih~ 
rat iresi reisi c.eıru Osman ~ 
bacı~u tarafındn.n karşıhı.nm~ j 
b~ i 

~ kip, Abidüı sarayında. ul et- yanatta bulunmuştur: kabinesinin Uzak§arktaXi hu-
tı.PtJ' tiği me'busan ve ayan meclisi Pasifikte Avustralya için susi mümessili olup halen A,. V: • 17 (a.a.) - .Ame-

b3Y-! 111. Sami KARA YEL. 8zalarmda.n ımürelcltep bir heye- tehlike çok, pek çok büyük- vustraıya zimamdarlariyle isti- ıikan bahriyesı, Amerika bay -
la~ te kısa bir hitabede bulwıarak tilr. ffiç bir Avustralyalı, va- şareler yapmakta olan M. Duff rağını taşıyan bir MihYer ge-

r . demiştir dti: tanın müdafaası için ne za- Cooper, pazar günü Melbtundiı misi ~a.Irunn&tır. 
~ ç ok tc!jCkıkür ederim oka- zat kendisi güı tuta.muş. Ya- "Tatiller kıs asilrdii ve fPl· man ,,a.zifeye çnğrılabilece • kala.balık bir dinleyici küUesine Bahriye mwrlığı. Mihvere 

Ill(~ yucubrıına!.. Bana akla ni Türkiye baş pehlivanlığını lfilıla. fakire aid yrojelerle ol- -ini kestiremez. hitap ederek: ait olan bu tlouet gemisinin bir 
dıh.-ı }"' ik mevzular veriyorlar .. kimscy venne.zmiş.. dll'kça dolu bir içtuna de\Tesilel "Hitler, onun temsil ettiği her Arneriknn kı'Uva.zörü t.a.raf1nda.n 

Fon P. peni,1 ucrdiği vıare ~ 
Ank , 17 (a.a.) - Alman) 

Büyük Elçisi Von Papen ver&-

let ı;ıJ!l . ı,,.aeÇen gün a.ldığun bir ımek- ~t.c. Aliço da bunlardan biri ktıl'Şllaşıvorsunuz. Açlıntan Ri- Erzr·nc Jna yardım şey ve ona müzaheret ctnrlş O• Ailantikin üstüva hattı üzerin. 
;t_ta okuyucularnndan biri Ka- imiJ! •. Sultan Aziz, pehfüranlıi;rı kayeı: eden bir tek f kir kalına- ıl I.:ı.nlar, mahvedilmcdikçe nzıni ~ doki Rtılıırında ve 6 So.nteşrin-
rı~ . Knra Bekirle, Kel Aliço müddetince iki kişi ile kozunu ması için bu m vzuları tetkik miz gev§eDliy cektir.,, demiş • d? Ya.kala.ndığm.ı bildirmekte -

fikası tarafından bu akşam Al
man BU.yük Elçiliğinde Alnmo. 
Hariciy Nazırlığı Basın Direk-~ 
t rü doktnr ~mH ... ,. .. pf"; •• ~ • • .. 1 
suvare verilmistir. Suvared :3~ 
vekfılet vekili ve Hariciye '' e ,. 
dli ';i'tikrü Sanı.cogıu uc •• 1cı-) 

ti' 

i_"l!Şirseneolur? diyesonıyor- payede:memis .. Birisi Arnavut- etrr~k üzere kabine ile cllıirliği -·~ıka~. l 7 (a.a:.1> 2-.ödğrcEndi- tir. dır. 
Ok dil -· · 1 oğludur ki, W:lt:nsıdır. Arruııvut- yap:nruıızı arzu ediyorum. Yal- gımıze gorc, ayın sın c 'r • Amerılcan b yıı fil bu gemi-

~ ~af~~~': geti~~ e- oğlu, Sultan Azizi yenmiştir. ıuz hükumetin rne aısi l•Ufi gel zincandn vuku bulan zelzeleden nin g::üvertesuıde \•e her iki bor-
&~Ü bu mektuptan evvel [{el Aliço d. ilci giire.'jtcn birin- mediğini nu.an dikkatinize ko- müteessir olnnlnrn yardım ol- Japon dasınd resmediınıiş bulunu • 
t~ bir mevzu yar .. Bir 0 • de berabere, diJ-ennde, pa.c;a ku yuyonını. Büyük ve küçiilt her 

1 
mak il7.Cre Erzurum transit de- yorou. Kruvazör, tıcn.ret gcmlsi-

k._Yu.cu:m df1:.Sul~ Aziile, ı~cl mıkla ak :m.ağU'ıp ctmil'fü-. mülk sahıbinin ta.kirlere yardım 

1 

posundan Erzincana 5 O, ltnka- (Baı tarafı 1 inci aayfadR) ni bir limana gotiirr.;fi{,1:ür. 
~nun gureşını yatlJm<lllll :ıs- Aliçonun ıltruı A:?.izle güreşi işine iştimk etmesi lfurundır.. ra deposundnn da Kemaha. 100 ın. ekonomik abluka gibi düş- •ıı«---
-~Şti çok çetin olmu :ur. Sultnn Aziz Memleketin wnumi menfaatini çadırla istenilen miktarda ilaç manca hareketleri tasfiy etmek • 
~t?.en, · Sultan Azizle Kel Ali· Aliçoyu, ilaş pehlivanlarından alakadar eden daha başka pro- Ye pansuman e yası gönderildiği ve .nonmal ekonomik münasc.- BAŞ VE iL 
~ . . . ti b k Makarnacı ıle Şamdancı baŞlsı jeler de vardır. Bunl.nrm tatbiki gibi Erzurum Kızılaymdan da 50 betleri yeniden kurmak. 
~~ ~. ç ~kat s~u !!1~ur. KaraklbOya m <i-ICıp et- i~i~ ~~f.ı:metle elbiıiiği etme- yat.ak ve t.a:kımlar rn battaniye, 3 _ Avrupa harbinin uzaJcş::ır-
~l'ikayı okuyamıyruı bir çok 0 • ..uouıeyınce endisi meydana IllZl Ll\;U. eder ve size muvuff.aı- ililç ve hasta bakıcı hemşire gön kn yayılmasında her türlU vruu-
~culanm hiç şüphe yok ki. çı~ştır. )ayetler dilerim. der.ilmiştir- talarla mani olmak .,, 
i':_,fevkalade tarihi bilmek is· ço, Tfui<ılye im,::mratorluğu Mançukuo'da inkişaflardan 
"'ter baş pehliv:ınlıf:•tnı yirmi altı sc- e bahseden Tojo, şunu söylemiş-
t..~ir kere, Sulta.n. Aziz, pehli· ne namağlup olarak üze1indc tir : 
~~ nu idl ! PehlivaıuJa güreşir ~ı~ş U biı: bJ;h=~lğittir. Y~z (Baş tamfı 1 iıwidıı) lefiyet yiıırıemek yolsuzluktur. "Japonya, Alınan • Rus hnri>i 

~"" idı· ?. d·ıy"' ortada b·ır şt"'ıılhc yırım, Y z yırılll U\:Ş okkalık bır bi ı ı ....... ~· -· dolayısiyle uzayıp gı'dcn mıllOt-" ı..-h-...ı -3. f't~•:.... ld naeııa ey 1 gerek Lise Mudur- Bizim de işaret etmek 11:11.A.."\.ll&'l· 
Ş hakkak sın tte uu c.ı.uı".ur.. ~Lw, gru: ar, fev- ı·· ~.. k s mı'o:r bu noktadır. ler ::ır~ı vaziyetine layık oldu-tıt " · • unu mu 1 

• kaliide cesur, son deı·eoodc km·· ugu. J!CI"e se por bürosu tara- -
~~r iki, Sultan Aziz, hem fından ıkolaylıkla anlaşıla.bile._ 5 - Mektup, talebeden topla- ğu ehemmiyeti vennemezlık c-
'"".11.~lh""- ~dı', ıııem de mi-.ı::ı"rdı . vetli, pehlivanlık a.n'atınd ma- ı.t Ş l t demezdi. Bunun içindir ki, Ja-• q,ı.1 :• " b-""' hir b' , "-· d con. ır. byl · ki: nan paraların, maumfı deve çe 

S ]tan A _ı.. · · il>" ır san at;ı-.ar ı. n.: • ponyn bu bölgelerd 3·a:pon"a-

• 
ersıne . 
(Bq tarafı 1 inci sayfada) 

lannuşlardır. Milli Şef saloı da 
bir müddet laılarak Refik S :y
da.ına. iyi ter.ıeruıilcrdc bulun • 
muşlar w iı:eııdi.~iylc miisafaha 
edere2• aynhnışlardır. 

:?. titoakibeıı Başvekil v 
la.'jaraik v ""Onlarına. geçmişler 
ve ll t dilekler için Ankaı ad.an b:."'. u .nLV., ıyı ır Sultan Aztz, Aliçoyu mag-liip 1 - 01rinci mektupta Okul yapılan (jimnastikhane tnmirı ...., J 

~ci olmakla. bcra.beı· fcvkalad Sp<ır Büroları talimatnamesi- ffüi.n gibi) husu"'lnr için kulla • nın durumunu korumak için la-
~iri~ oynardı. VeliahUiği za. ~"1}~k içın ç gıhşmıştır. nin 28 inci maddesine tevfikan nılrmı.dığını bildiriyor. Bu kay- zun gelen bütün tedbirleri aldı. ıa.-.veıa:·u:·:nize H · i :e ' 
~a BUyükd re çayınna h uv J ~-.1~ k yınk biZzat talebelerden spor malzemesi ili- da bakılırsa, parayı toplayanla- ~neral Tojo sözlerini şöyle ,. -:. t k 

ayrılın:şiardır . 

~~. ft.a __ ,"_1.yle cı-..;d ounar- azır antu<U\ W"Rl oymuştur. t• ı · bitirmiştir: k ~ 
.q uutuıll.:l..lc .. ., s itan Azizi Ali ·ık .. Jyaç arı u;m ımrn toplandığı nn, toplama emrl vcrenlenn çe· ara, lı (a. .)- Bir aylık 
tı · liatta lbu <>yunlan ecnebi se- • u c çonun !l gure- saklıuınuı.nuştır. kindilderi nokta budu ·• B zı ta- Bu ciddi vaziyet knrşısında. mcz ıniyt>tle bug-un ehı"""":.,..,ıen 

~ıı-ı __ • de gelı'p Ge'-""cderlerdı' . sinin beş t s irdüğünü söyler J·apon milleti, milli müdaf yı .... ~ 
,-lCl"J. J • ı B ·· z· irl"lru Yukarıda lbir suretini e-ördü- !ebeden toplanan ~arn, huküme- aynlan e ıl Dr. Ilefik &y-
~. A..:. ı'vı· tl .. cnda.z ıı"di. Fev er. u, gure ınc 1 yu ~ ti ld ~ · C!l"lilcemmell~~rmek irin her ..ı--- a;·....ı-+-1--uıe ~ı ·- Haricı·-~ J' & · k ..:ı- lm B '--· tl"k günüz mc-.ktupta. (nlclinnum ta- n yapmaya mcc ur o uı:.~ IS· ""1... 1' ~ıa v~c u_ı· 

a..:ı- . . k ta ..:.ı T:l.. .1. f ba asnnua O Uft.. U, IXri'j S a l .... ..r l gayreti uapnınlıdır.,, V 1..:ı: Ş h.. - .. ~ ıyı o a h11. r <W\a.., • .. '·- s 1.,, A · Al" lebe) kaydi knldınlmıı:ı, (iste'k- ere ısu.n.o unursa mes'uliyet tc- ., Y e~ ükrü Soraı;og·ıunun 
;-cısı ı ......... ok n•---mıştır. Ba- gu __ reşL.t:: u w.n zız lÇ •• oyu o.n => e11··a Haıici'-e azınnııı rf .-ı.A 

ye umumi Klitibi Numan Mene-
1 cioğlu ve Hariciye Vekfil l 

erkfwi1e biı: kısım büylik Ye orta.\ 
elçı_ı r, ntbua.t Umum MüdürU. ı 
Selmı Sarper.. Anadolu Ajanın 
Umum · .. rü Muvaffak Me.ne-

encio-Ylu ve yerli, ecnebi ajana.
lan v; Basın mümessilleri b .. 
zır bulunmuşla?'dır. 

zvelt 6687 mil
yon dolarlık 

tahsisat istedi 
V şington, 17 (a.a.) - Rclai- \ 

, cümhur Ruzvelt ordu için 6687 ~ 
milyon dofarhk munzam tah - J 
s . verilmesini kongreden i • ) 
mıııtır. 

B !l1.iktarın yarısı harp mal-
/ 

ı 1çın nyrılacaktır. • 

li "--- <l\.Cl.llo.u u.uıuı k k _, _ ,_., dd li taiebe) diye ı..:- k"yt J·onula v u eder ve o para, iane ve .. v1:nru t etmesi, .~i t.a.sc ~·~ 
"."1131 l''kin,..; Sultan 'Iahmut. ı ı ·ere u.ıtına u.uıu.cı, mutea ıt ..... - .... ' - t b Tokyo, 17 (a.a.'lı - Jazv•n Di- U'lU 
.ı • ..... .u rak ıxu..,, toplama '"ı'ne ı'htiyaı~ e en-ü mabivctini alır. Paranın ' ı·~ ı wrnn etı"~-.... .......h :t 
~~a birincisi idi. Ve, onun at- ı (Sonu sayfa 4 sütun 4 de) "' 40 • J et Meclisinin bu sabahki fct,;;ka- ~"'" Lil rn.n, 17 <a.a.) - Amen : 
~ lhİr mahiyet verilmek istonmiş- devletin yapmaya mecbur bu- li.d . - d uk • l -=-ım::m--DKı------ı kuı radyosu Litvinof ve Ame. ~ 
~it.._?ku, o öldükten sonra bu-. --- • • • • • • tir. hınduğu masraflara karşılık tu- ı e ı9tirnaın al::r m~t. soNy c • ı•ldı• r• or rlk.anıı.ı So. vy.etler bı·rlı'frı· nezdi ... • 

'

. drndar dünya yüzünde hiç: Fe f •• f • d 2 tulmamıc:ı olması, teb •rrli, iane yon JRponyn ~an ye azın - ~ .... • n a U SD n e --Spor bürosunun ilk mek- ti u T .. 1 d ·......: dek• el ıw Steınhnrdtın bı'ndilr n 1 
atamamıştır. . ; tubunda, parnnın her hafta om, ve y:ı.rdım mahiyetinde alınmış ı'1• ogo, Şoy e emı,,ur: ~ 

.Suıt.m Aziz, fevkalfidc kuv- h olsa dn.hi, vatan çocuklanndnn "Japonya dış siyasetinin na (P.aştarafı l inci yfa.da) tuyyarcnın Kuibi efden hareke. ' 

~Ui v antişrıkkel bir zattı. Vli· (Ba..<rı 1 incide) - erha;y mı. her sene mi toplandı- kesilen ve zorla toıllannıı p r _ preıısipi Uzakşarkta nısfet ve Sav v" a.vc.ı tayyn.relarnniz- tınden b gün sonra bugUıı og"' _ • 
beld ~.. 1000 k' . l b"l k f gı aklunda bir bir kayt olına- d let c· . u . h d . lJ.. ıuı en yuk rusmı u- ışı an ı en on erans .._ ların muhasebesini istememek n a 1:r.erıne m css r en mur_c•rn.ep ehcmmıyet 1 teş le uzer Tahran hava me'l•d .. •ıını.. 

21,_. b . f sal d h ta d ld kt dığı halde, dün aclen izt.ı.hta bu t . . . k. bt .. ~..... 1..:11 d J <>.& -b'll v addınd n azla kalındı. onu ı m men o u .an "' için bir sebep d~'lldir. emım ım anını ı U.t\.:ur • ., ıuuer, aşmanın asker ro lulu.k ındif,mi t dirmcktedir 
~lden nşağı kısmı yukarısuıa başka yüz! rce t bo ayak b~anın ~er e.y toplomnadığına 6 _Mektubun son llrrıısı, S ilyar 700 l!tlilyo ~ lanna. ruıkliye kollarına.. v~ bil- Ş'dd U b' '·-- f · 
~ran kısa ve bodurdu. Bu, 1..-almn.ktn, bi'ııaenaleyh not tuta- assa Şll.rct edilmiştir. linl- • t hassa Moskova ve \ ok>gd et- . 1 e 1 ır ~ ırbnası yli -
,.. ıcut evsafı büt' un" bü'-~ilk 'c k .d'l Tal be . . buk.i, bizim bir tha.ftadanberi :ıe- para. "' rsin vermesin her tale- Tokyo, 17 (a . l - Domci a.- rafmdakı k ·mı ...ıe it""" zundcn g etken tayy.are bir ınış 
.,,..~ .r 1 mama ta ı 1 "r. e nın yem ri sürduğümüz nold;a nazarlar- benin jimnastik salonundan is- · · b b - u ' .... .. b 
~"" Asya Türkleriyle Arıado- bir formül lbulunmd.Sı için \•iki da kaydettiğimiz cihet, tnlebe- tifade ettiğini tebarüz ettinyor. Jansının emın ır m Ulan ög- meytlnntann demır yollan 1 yapm mec uriyetind le lmr1 

0 Türklerinde mevcuttur. j mürncaab üzerine Yn.Ziyet tetkik . h 0 Ona şu"'phe mi var'. 10 knı- ı'Cndiğine göre müm ·ııer şı tlı taa.r:nızlur yapmışlardır . . ~tı,,.r'=". ':""='!~~~~~~~~~ 
Q\t.ltan Azizi, at 07.erinde gö- edilmi<ı, çok g'ı.iı;el bir ~arc 1 J· 1 nm er ay 1 kuruş vcrmcğe meclisi bu gece ıiic rnilv Dun gece foskova ve Lemn- - ~ 

~lor anu, uz.un boylu zaıme • lWlmuştur. Talel> kendi kayıt- mecbur tutulduğudur. ruşu getirmeyor di~ jimnastik milyon Yenlik f vk!ılft.de grad mbardıman edil-
tn~_lerdi. F-nkat a.ttau .. jndiği za. ı numaralarına göre tek ve çift 3 - Okul spor yurdwıa aza ~~yoı_nun~n lrnpınndbill!1 ~idı:.t~~e- rltbütçeyi kabul edecektir. tir. 
-~ ~Vısının bodurluğu clol;ı-1 numaralı olmak üzere iki kısma olaularo n yardım kabiliyctJ f'i. ue çevırmege ne r mu unın, Ayan meclieinin yarın ahşam İngıltere etrafında.kj deniz ro.. 
t~Yle kısaldığını ve orta boyda nyrılmıştır. B.unbr ayrı ayn ne göre para alındığını ifade e- ne de bir öğretmenin hal~kı 'rnr- bu bütçeyi tasdik etm "i kuv-
uır 'adnm oldut;'Ullu görmekle ders gi.i ek r ir. Bu suretle den ikinci mektuptll son uç se- dır. Eğer tatb;Jrnttn; u teamül vetle rnulıtemeldir. hasında savaş tnyyarelcriınizı 
ha\J U d'. ....:ı: S ne zarfında bile 1000 lira toı~- lıiikmüne girmiş tedris ve ter- J tirada kruı'Jat gündüz hiıcumlaı·md kuçUk 
.ıJre ere uşeı·u.i. ultnn A- 1 de izdihamın öniin gcçilmi.'} O· r biye prensibine ıfayetkfır ohn - ...o bi - 1·1 L.-~ 
"Q;, YÜ'L otuz okkalık bir pehli- lnc:ıkbr. lamnadığmı Söylemekle bunun T..ondra, 17 ( a.a.) - lngiliz r nü.fi ıye gmnmı u=.u r-
~~· Omuzlan, göğsü f Yka- QOk az bir para olduğu mu aula-ı yanlar varsa hatalarını? güna- radyoları bu sabahki n )riya • v tam isabetii lbom.balıırla; orta 
~l . genişti. Bazulan ve nı-.ırc- lbuy~ fomriil ~~: ,~erslere tıbnak isteniyor? hını elbette çekcceklerdır.. tmd:ıı, aımiral Togonun nutku- ibüy!klliktc bir nakliJ:e emisini 
r>..: ı·~~ günden ıtibar tı ua.'?l<'lll:ı.ca.k.- f'tr..rba t bulaın 7 Para vermedigıy irın sı ıf bi · 1i hasara up.,..,.,+ ........ n.....;ııı· • ,::•çok kııYvetJi idi. Tirendnz • tır. F...s,fden 9 _ ıo. 10 • 11 de ~ mnın uz parasını ı - ı. n nu r nya ve sa t.e tavırlar ıha- 04~~ cı.ı\A 
~ta Ustası b bası olduğu mu- 1 b t h nt yan malCıl bir kadının cVIfidına ta bıralolmak tehdidıne ma:ruz Ut ı olarak vasıflandırnuştır. işgal. edil.en 'feTUJrde mülki 
•ıa. ~.ı .. -~-r. Gur~ ....... ft,ft- efen- yapı e.n ne a.uı ve ayvan, 1 (mektep istedi) diye vcrdigı-· beş · kala~ talebenin .bir knç tane ol- da ı rol ıh <UUucu. w:ıw.&.141,., <lcr. !eri yeni vaziyete göre şu lmru I m d - t ,_, ek . b . d l ' re ;u yor il nak l t Vekaletindcrı i~ 
~iğindenberi y~nında bulunan şek" - .,_;... şun ıesabını sormak şahsi a .ıgı gaze cmıze 6=-en m - mı~ aşa, yanı ev etin temine Bcrlın, ı; (a. ) _o .B. : tifn eden Cevdet Kerim llıce 
{o~ ..... At. Hn.,. .. ~ın sonradan ılde değll tin .... uçtir: ol'llaktan çıkıp .,. umumi bir mn tuplardan anlaşılıyor. Manma• mecbur oldugu· ialere d ifil. J0 im- Füh 

«fiGU.U ...--.MAo Neb t:ıt del'3 ri sabah saat '-"1. fih, . t: ur· ~, ~ • rer, .AJnuın kuvve.tlerı ta- yınm Y rine d~ msun mcb • 
\'dliahtliği mralannda ynnına 30 al 9 20 hiyet arzedince sadece hak de- memunye n uz ve salü.hi- r:astikhancnin ufak tefek m s- rafındwı 1 edilen ve hali h - Am"ral Fahrinin tnuinini bıldıl'fo• 
8.ldıgı~ m ~W' Arn"·:vut.o:::.1udur. 3• da başlıyac t, • de bite gı-·ı, bir vazife olu,mr. Binnena- yetini sui istimal edeı ek amiri raflarına: serf edilmiştir. rd J 

•11 ... l!ı eektir. Hayvanat is 9.20 d J~ •• b" vki. de ta "kte h 3 Ü zı a _~belerin nih yet Rıyn. eticıimhur tezkereleri oku 
. Sultan Azizin bizzat soyunup ı.,..,.,1 ı 1010 da b 1 leyh 1000 lira, 100 lira ve hnttal muc ır me ın zyı u- - ç sened ancak 1000 li- bu. ld. ugu d.ogu to.pra. _klannda m. Ul nnrak muvaffakı"unt dileklcıilıı 

rrti. """"' ,.,.~ntıgı- -cendili&nden be- ~ a.yacnx. ' son u a· bir liranın h b1 her zrun n so- lunanlar varsa onların da ka- ra bile toplanınamıstır. Fa.kat k ...ı~~-:;... """ 
• '-"5l J ~ \;!. e,& c:ıJ...'i.:ır · d ı 1 l "' .1 lu.cu"\mUI tesısmı enıretmı - k t>sılanmı tır. Meclis, "Cnıdcn 

~- y.anuıda bliyüttüğü baş ana· · nılabilir. nun önüün e mes u o matan pa.ranııı kat'i miktarı nedir· tır. k 
1 

k Erzi hr ... 

deit
ueyincisi Hafız Mehmet bcu _ Bu irinci pnrti tekler ıçindir. 4 _ İ~kli talebeden onar kadar tabii bir şey y ktur. 1000 liranın kaç lirası, ne ıa- B . uru aca nca.n şe ı y t-ı· 

~ BWldan son- salonu terke ı rfedilmiş' b u ıdarenin esaslı V"";felcrı'· nı·n 1"-'··-1a"kme aı't k""una e .. müntekild.ir. Baş pehlivan- • "-' • kunıı:ı. istemek ve toı>lamak, bel- * man, nere ere sa tir. u- u.uı ısı.uıu "'" n 
1 1 den tekl rin VPriTle rüttcr gele "' h ıı... ı..:mJ b ntn bamnda umumi ''İ"'ın mu '·-nun Ja"yıh'"'ının gerı· ,,en'lm" arından Ka'V frlu Koca b- .J~~· ~ • ki bir nrınnh sayılmaz ve belki Dogru~ dan doğruya Vekfılc~ nun esnpw.I!lllı ıu er tutu, u h "' .,, u.u "° t....h ~ _,·'er v b 1-~ h b' . (50) bu d haf ed'l" ? B a.fazam ve halkın hayat ihtiyaç • ıne dair Bnı:ı.vek::ı.-. t _,._eı ı 
-~ im de, Sultan Azizin güre.er cuıu e un .ı.ıua ı- ırı bu hareketi olnıl spor büroları bag-lı oln" İstanbul Klz lis · para nere c mu aza ı ır · u la · ....,. cucı.. z.:ı. 
ti ~. ...,. .. dakik olm k u"z,....,, ·· h 1 ·· · d h' b' --J· rını temın etm < işi bulun • okunduktan sonra Mecıı·s ın"ı ~gıni söylemiştir. Kel Aliço da ~ ........ onee talimatı da korur. IAki.n 28 inci müdürlüğü nrunıııa hiç münnse- usus ar uzcrın c ıç ır uuull· maktndır. 1 l.H: 

<:>Ultan A:zizle güreş yaptığını nebatat, sonra da hayvanat ders madde böyle yazıyor diye. fakir, beti yokken Maarif M"üdfirlüğü mnt yoktur. 1: yılı N13nn, Mayıs ayları hesabı 
"J.t l · ( •) l · · .. ekle d. B k'ld - ·"' ~-- ·· 4 Toplana ı>aranı adı ı· şgnl altındaki topraklarda. ku hnkkındak:i m-·11·s h""""'Pl" ... '-~t. '.>UY ermış. crını gorec r ır. u §C ı e zengin bütün vatan çocuklarına spor bürosu tnra.un~w gonderi- - n n • • ıt..""1 ..-.. .... & IA: 

Sultan Aziz, Kırkpınarda her talebe d nede ra.haıt ayda on.ar lt\IXU luk bir mli1tel- len iki mektupt bize şu neticeyi tekli talebenin Yercccği (aidat) j nılarak müTRi idare bir Alman kik encümeni mazba.t.asını tesvlb 
lıa.ngi pehlivan b şı alır ve te- rahat oturabileccktir. izah etmiş bulunuyor: mıdır, (nakdi yaı'dım) mıdır, nazır.ının. emri nltında buluna - ylemiş, v çarşamba. günü top. 
'b.ayüz ederse onu :ırayımı. alır Çok yerinde olnıı bu formül, leri için, orası da. fevkalade ıka- 1 - Talebeden para toplnn - (teberrü) müdür, (inne} mıdir, cakbr. 1 lo.nmak üzere dağılmıstır. 
Ve, baş pchlivanlariyle birer bi- ynlıuz nebatat enstitüsünde 0 • la:balık olduğu halde henüz bir mıştır. o da belli değildir. 
~er gürcştirlnn.iş. Eğer bu peh- kwmn nebatat ve hayvanat ders şev ynpılma.mışbr. 2 - Topln.nn.n P 10 lira- * 
li"an saray baş pehlivanlarını leri içindir. l{onfcrans salonun- Fak.at yakında bunun da hal· gib· az! bir paradır. Bu d in - Bu kndar çok meçhullü bir 
da ortaya çıkarırsa o vakit biz- da okunnn fizilc ve kimya ders Iedileceği haber verilınoktedir. ~ata., tesisata. mefruşata ve de- muadelcyi malüm bir toplam 

.Albidin bey kalın sesiyle bir 
kere ökSürdü .. Her şeyi düşü · 
llebilen insaıılara mn.hsu lbir 
gururla boz bıyıkln.rını düzelt
ti: 

- Beh, dedi. Bunlnn düşü • 
tıemiyecek kadar saf değilim ... 
İ{ız muvafıktır; çünkü iyi bir 
tahsil ve terbiye görmüs, iyi 
bir aileden yetişmi§ bir kı?ilır. 
Sen de çirkin bir adam olma
dığın için loz da seni !beğene • 
Cektir •• Yalnız d 6imdiden 
Çapkın adın çıkmıştır. Afnnuı. 
kadınların hali belli olın.az:_ 
Capkınlnrı daha çok severler. 

- Demek, okumu , yazmıs 
Olduğıı için ben onu, çapkın ol
duğum için de o beni scYecek ! 

Şevket otw'duğu yerden 
lalkarak: 

- Bu işe •benim nldun er-

itıedi. • asan bu vaziyette ev
~en.nıeyi aklımdan geçirmcdi
gtm için ıbcni mazur görürsü • 
lltiz eanırım. 

- l!n., yani bir iş güç sahibi 
fhııadan evlenmek, diyeceksin .. 
Inkkın var.. Sana. ve evine 

hundan sonra. da ben bakaca
gırn . B lıyorsun ki benim sen-
d b 1 d ~ ktur. 

H YÇAP 
------------------~ 

hadiscsile izaha bizim için bit
tabi imkan yoktur. Hadise, tnh
kik safhasına girmiş bulunu • 
yor. Bu tahkikatın neticesini 
beklediğimizi bildirirken İstan
bul Kız lisesi Müdürlüğünün böy 
l meçhulil çok muo.delelorlndcn 
bir ikisine de ya.nn temas et -
mek istediğimizi bilhnssn kay
dediyonız. ,sm:m-- ------Çeviren: BEHÇET SAFA Tef rika No. 6 

- Peki dayıcığım, nasıl em
rederseniz öyl olsun. Size 
karşı !hürmetimi gene isbata 
hazırım .. Bilirsiniz ki ben si
zin söfJ\inüzd. n dışarı çık-
anam .. 

- Bibnez olur muyum ıhiç!. 
Haydi bnkahm .. Hazırlan. Doğ
ru Ere:nköyiınc frfn.n paşarun 
kö~küne gidoceksin.. 

- Erenköyüne mi dnyıcı
ğun? Pok UY.ak değil ani ora
sı? 

- Evet, sana. alacağım kız. 
dan da. .. 

- Daha yakınlnrda bir kız 
bulamadınız mı dayıcığım?. 

- Aman yarabbi. .. Evlenecek 
bir adam için müstakbel zevce· 
sini görmek üzere Ercnköyüne 
ltadar r,itmc-k, yo.ni bir saatlik 
yol t ö lm ~ bu kadar müş-
k" l r~ 

yaynn gitıneği göm alırdın!. 
- Evet amma geçti o b1Ünleı· 

dayı. Onlar bir zamanlarmış.. 
Sonra ben ne İrfan Pa a hazret
lerini tanırım. ne d bana nlnca
ğınız kızı ... 

- Orada tanış:ı.cakınn. İrfan 
Paşa benim dostumdur. Pek za· 
rif bir adamdır, kuş meraklısı
dır. Seni do bekliyorlar. Kız, ak· 
rabasından şimdi onlarda misa
fir Müzeyyen hanım. 

- Tcbii siz <le beraber gele
ceksiniz? 

- Hayır. Bugünlerde kım1l
daya.cak halde değilim. Roma
tizmalar gene belimi kıvırıyor. 
Sen orada birkaç gece kalırsın. 
Ben biraz iyileşince gelirim. 
Paşa ile beraber kus tutmaya 

ider, baf,da bahçede c~l uir-ı 
sın. B ı sur tle artlk şu Bcyoa-. 
1 J ı dnn eh lı 

rından da kurtulursun. Biraz 
temiz havaya kavuşursun. Al 
sana biraz da harçlık vereyim .. 

Şevket, acele d }'Isının yanı
na koşarak kendi0 ine uzatılan 
parayı görünce ağzı kula.klnnna 
varmış ve hemen kapıp cebine 
yerleştirmişti. Ayakta divan 
durarak: 

- Dayıcığım, ölünceye kadar 
lfıtfunuzu unutmayacağım. 

Knhkahn haftası başlıyor 

En meşhur Fransız 

Komedi arlisilcrile 

Zincirleme aşk 
LH MRA 

Si E ASINDA 
Bu söz Abidin beyin pek ho -

şuna gitti. mı.hkahalarla giilm ttl!':::.Sl!:~mm9•----·· 
ye başla}'lnca Şevket: 

- Allah sizi gülmeden, beni 
de gülmeınedcn ayırmasın da- ,_- Ş ARK 
yıcığım. 

Dadi. Abid'n Bey bu 15.ftan 
bir şey nnlay:unıyarnk: 

- Nede ı? S n gillmemekten 
mi ho Innırsın ? .. 

- Evet, Alln.h ta.rafın n 
murtknn yaratılı m O:ı 
-S t 

si.ncm:ısındn: Herkes 

r r 
Filmindo 

WILLY BIRGEL ve 
BRIGITTE HOJ':NEY'e 

Tahmin cdıldili gwl.. 

İrene D nne ve Cary Grant 
tarnfınd:ın emsalsiz bır tarzda ynnıtıl.ın 

Mevaımln en sen, en ncs'clı komedisi . 

il G l 
gbr:lueiı fe\•kallide rağbet h:ısel>Jyle 

ÜME SİNEMASIN A 
Bir hafta daha gö terilecektir. 

Tekrar gorın istiy-cnlerle henilz gormeyenı r bu :fuuu-n 
istifade edebılfrl 

~ımm- Evlenme mes'elesi ... 
AŞKLA EVLENENLER MI? YOKSA GELiŞi GÜZEL EVLENENLER 

Mi? DA HA MES'UT OLURLAR ? 
Aşkt;ı rakıp FAKtR VE CEYtzstZ BtR KIZLA ... ZENGiN B1R KIZ .. 

Bu suallerin cevabını 

LT 
Bilş Rollerde: 

Filminde al:ıcaksınız. 

ÖLMEYEN AŞK F n kahr maru 

LAURENCE OL/ViER 
ve ELVEDA CCNÇLIK 
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Tebfiil ettiren taraf~ Ncf~ 
maniye KAttp Şemseddin 
mahrem sokak 6 nwnarada. 

Tebliğ ettir- taraf: SülC 
KlıUp Şemseddin mab. l'fA 
ı;okak 8 numarada. 
Tebliğ ed ilecek taraf: K~ 
PC§lcmalcılar ca. çıkJJ'I 
wnnarada Şehit Şe" ket 

1..1chmet ve Zehra. j 
Dlğe ·: Hasan kızı NuıiYe! 
cılardı:ı Rc\'ani Çelebi ın 

reda ~ Sekbanbaşı solı:ak 5 numn ~ 
Dııvn~ Süloyınaniyc }{At~ 

ıeWn mahallesi NA.mahrem ,
Dtlmnroda Zebrn Nefise ile ııı ııuı
km mutıısarnf bulunclul:unı.ıs ~ 
ktın ars::ısnun ı;üyuwı fzalcSi da ~d 
dacadır olan G/ 9/94D tarih ve p 
ıw)'Jlı k;ırarda d:ıvıı.cının t:ılcP ,ıı · 
VC!'Ql ınnsrnfl:ırı kar.ıra dnhil ~ 
mcmfş olduL'llndn arzuhalle 
tashih ini ist<'mi~ olduiıu 'c tı 
zınız v. rc;r 1;:; u ı !ı i 
lllCYC •Plıp l.J lctıı ıııcr.i il 
11en tchliı: olunur. ,__-/ 

L ~!~: ~.ES~mL~!yel i R A H İı~- ı 
Yiyecek madde- ! GÜREŞ MUSAHABELERİ 
lerine ait narh ı S 1 t A . I K I 

listesi 1 u 1 a n z 1 z e e 

KUŞ TÜYÜNDEN 
d• 

:~:::::::.· y81ii"KUSTU Y'ff mYASTıK·1'·if R~ôı~ 
YıısUk, .Yorganları da pek ucuzdur. Adı cıı. l"t.ınl:ul ç.ıkıı • ııçıl r, 

Hergeleci, daha ilk hamleler-
de çakmn cesur, atılğan, iyi bır 
gUreş~i .pehlivan olduğunu an· 
Jo.makla beraber tabiye kurmak· 
ta, hasmı anlamakta, ne vakit 
güreş 1,-ririp ne vkit çıkacağını 
bilmekte kabiliyeti olmadığını 
sc·7.di. Bu sebeple çakm kolayca 
yenebileceğine hiikmetti. 

<~Ureş, tam yarım saate yakm 
Çakırın şiddetli hüoumlariyle 
_ge<;ti. Hergeleci, nNda bir hü
cum ediyor vo lıa.'imlllın hÜ<.wn 
hnna mukaibcle ediyordu. Bu, 
ih.Ucumlar esnasında Çakır, 
basmına ayaıktnn her türlü oyu
nu kultandı. Fakat her oyun a· 
b.<Jı bit• inkiAan hayal ile ıeri 
aöndli. 

Çakır, ~ sruı.t.llk boğuş
ma t nasında hasmım epeyce 
imv:ramL~~ .MUdafan gilrefji ya
pıyor zanniyle onwı kendi hU
pmlarmdan korktuğuna: hük
metmişti. Bu sebeple, Çakır 
Ust üste ~:ısrıuna hilcum ediyor 
~ bir netice alm.ağa çalışıyor • 
du. GUreş bu suretle dev edip 
durunicon Hergeleclnin hirden
tire sesi işi<.liJdt. Çırpına.rak bir 
nara savurdu: 

- Haydn Ali bey!. 
Y. rmı saatten beri sikin du

nı.n \·e liıasnıınm attığı nnrdl~ ra 
tek b:r muk bele ctırneyen Her
geleci ş.imdi canlanmıştı. H er
gek"<"i, h:ısmııun olgunluğa doğ
ru yaklaştığını hamleleriyle bir 
~y yap.'Ulla.dığı.ndan dolayı in
~ra uğra:mat"a koyulduğwm 
sezmi§ti. Ona. şiddetli hücum
lar l • pal'ak bUsbiitün ruhunu 
t::Zme~c gayret etınek lazım 
~ldığme hilkmetrnişti. 

Her.geloci, namyı savuı'\luk • 
tan sonraı Çakınn üzerine <;ır
pmıp gelinken ta, beş allı met· 
relik bir mcsafccll'n •birdenbire 
d:ıldı ve ii.nf olarak hasmının 
topuklarına indi. Ve imnesile 
bera.1>er de ookip hasmını sırt 
Ustü yere getirmeğe teşebbiis 
etmem bir oldu. 

Ça.kır, ne olu ~unu şaşırmıştı. 
~'idiyordu. lJeı nal ters dönerek 
yüz ~li ~ erı k ndini attı. 

Hcrgu1eci, 1. •• ının iize.rine 
SlÇ1'3.yarok <;ulh mm~tı. Çakır, 
ctogrulu p l çma.k ve ayağa kalk 
ma.k istedi. Lfıkin küçük has
muun demir r ençe c ri onu bağ
lrunıştı. Çakır, <'il Iırıyordu. Al
ta diişıneğe tnlınmmiil cdeme
miAti. Hem do HLrgelccinin e
llnd n kolaylıkla kurtulup kal
k a.,1 eceğini zannediyordu. Fa
ka muvaffak olrunadı. 

lşto bu zorlamalarda Çakır, 
hamurun ne bela bir pehlivan ol
du-'hınu · ti. Çakır, hasmı
nın oytml. n kar ısında kıvr:.ı -
nıyordu. Hergeleci nefes alclır
rn., .\l 1 . Bir oyundan diğer o· 
yuna geçiyordu. Bir aralık az 
lmk. n Çakır yeniliyordu. İç ka
zık • ra.ze ıilo açılı~ ordu. Güç 
halie gcndisini kuı tardı. 

Koca Murad, hem büyük Yn
~l:ı oynaşır gibi güreşiyor'""' 
n m de yan gözle Herg leci ile 
Ça 'nrın gür~ini takip ediyor
du .Son saatlerde Çakırın na
sıl .ı..lta düştüğünü de göıınemiş- ' 
ti. 

Koca Muradla Bi.iyük Ya§ar 
biz.h5rlerini yormadan boğuşu . 
yo.-lnrdL Ya.'}ar, Koca. Murada 
glıreşi bırakacakb. Hergeleci, 
Koca Murada karşı kalacaktı. 
Eğer Çakır Ali, Hergelcciyi 
yenerscovnldtÇakırAliileK~ 
ca. :Murad baf}ba.şa knla.oalklar
dı. V.c, bu gil.re§de de Koca Mu
rad Çnlor Aliye pesedccek.ti. 

Evvelce yapılan Çivgar terti
bi güzeldi. Hergeleci, kunılan 
dolabı bildiği için Çakır Aliyi 
m.eyda.rulan ça.btı k çı.ka.r.m.ağaı 
.mecburdu. Eğer gür~ uzarsa 
kendisi yorulacak geri kalan 
ha.smiylc gtircşmdk zor olamk
tı .Güreş daha. çok uzarsaı bera
beı-c ayınrlardı. Bu da Hcrge
lecinin işine gclmezdi. Bina.en-
3.lcy.h, güreşi çabuk bitirmcli 
idi • 
Çakır, Hergclechıin altmdan 

güç halle k!!d1:mbildi. Nmt bir 
çok tclı.likele 1 ~ Ayağa 

srudıl:ır. Çakır da hücuma geç- ı 
mişti. Hergele-cinin hücwnu ga
lebe çaldı. Her gcleei bu sefer • 
Çakıra çapr.ız girmişti. Sünne
den olduğu yerde hasmını dike
rek. bükU alUna ahvcı'Cli. 

Hergclecinio güzel ça.pı.ızhm 
vardı. Ha.cmu çnprau e.lır, e
ğer biçimine gelmiş ise olduğu 
ye1'de yukarı doğru koltu-klnı ı- 1 
nın altından diker sonra, dış ta-
rafındiaıı çengelleyerc.k biiküp 
e..ltına aln·t>ıirdi. fşte böyle bir 
çaprazı. Çakıra tatbik etmişti. 

Ça:kır, bu oyunlara şaşıyor
du. Kendisi tatbik ettiği halde 
muvaffuk olımıyor, Hergeleci 
oluyordu. Çakılar, ikinci defa o
larak alta dü§l·nüşUi. Koca Mu
:rad, içinden söylenmeğe başla
mıştı: 

- UJru.1 sen de mi gıc1lyoı·
swı? Bari üç sa.a:t. olsun da;yan ! 

gğeı çabuk giderae Koca 
Murnd, Hergelcclyi kat'iven mey 
dandan ~Jknro.mazdı. Üç dört 
saat dayanırsa ö~i kolaydı. 
Koea Murad kim..c;eey hissettir -
meden biiyiik Yaşann kulağı-
na: 

- Peact!. 
Dedi, zaten Büyük Ya.şar, a

ı:alarındaki anlaşmaya göre J{o. 
ca Murada pcsedccekti. Yaşar, 
alta düştü. Murad, paça Knsnak 
aldı. Aşıra.cağı sırada pesetti. 
Bu, :ıureUe güre.~ni aey.irci
lere ciddi olarak ~tJnL5 oluyor 
lardı. 

Murad, busuretlc hareket et
mekle ne ohır ne ohnaz diye bir 
an evvel kendini iı;tira.tuı.te çek
miş oldu. :mğer Hergeleci, Ça
ıkırı çahue:ı:k ycnms\; hiç ol
mazsa ıistiralınt etmiş bir halele 
bultı)ımalı idi. Y a..o:;arla oyunş 
dahi yapmış olM ruhnyet bir 
hnreket idi. 

Koca Murad, sırtına bir havlu 
alaı'ak bir J.ö.~y • oturdu. Ya
şa:rdru yanına gcldı. Çakır artık 
yavaş yavaş oluyordu. Hcrgele
cinin güreşi !indirdiği ortada 
idi. Çakır, alttn beş on d:ı.kıikn 
kadar daha kıvrnndı. Nihnyet 
bir kolayım bulup kurtuldu ... 
Güreş tekrar ayakta başladı. 
Koca Mw'atl eliııden gelse şöyle 
bağıracaktı: 

- Çaılm· .. Bir ka.ç saat dayan. 
- Haydi duıma hUcum ot! 
Deli Mur"aCI, Hergclcciniıı gü

reşi binclirdiğiru giirnıilştii. Ba
ğırıılaruı para ctmediğı ortana 
idi. Yaşara dönerek: 

- Ya§ar, herif Çaıkırı bo:t,.. 
mağa başladı .. 

- Maatteesı üf öyle ... 
- Bu herif Çakırı da bozduk 

tan sonra. .• 
- Bozuldu i e .. 'Görmüyor 

muswı bocalıyor .. 
- Anla.nuyorum, ~ <>Mu-

ruyor insanı? ~ 
- İnsana hafif gibi gOO.}Ol' ve 

hafif imiş gibi tutyor .. 
- Herif bizim gihi yalnız AAğ- I 

da.n güro.~yor. Sağlı sollu gü- j 
rcşe giriyor. Bizi yorar lbu.. 1 

- Yalnız o da dct';'H, herifin 
oyunba7.Jığı du bizı yoruyor. Ne 
oyun all1'8ak lalını, bomyor bu 
herif! .. 

- Koca Yusuf bu herifi bo
znmadıktan sonra bizim °bo'.lma
mt7.a im}{{W yok .. 

- Ç-akır bır parca daha da
yansa belki bir şey yaparız ... 

- Yapılacak • y .. Yemlmeı:ri 
göze alarak bu herif öldüresl- ı 
ye güreşe girmektir. 

- Do~rurusu da b11 .. Klııcı 
bir güreş lazım.. Belki o vakit 
afallar .. 

Çakır Ati, hasmının gii~i 
bindirdiğini hissetmişti.. Çünkü 
yava.c; yavaş güreşten bir göm 
lck dil!}t;iiğllnti hissetmişti. Her 
geleci, hasmının bir gömlek n
r;ıağıiadığını hissettiği için dur
m adan hücum cdlyoı'Clu. Has
mına sülük gibi yapışmış bir o
yundan bir oyuna gn;·yor ve bir 
an için nefes nldırmıyordu. 

Çn.J··r Ali de durmıyordu. Cn 
nmı eli ine takmış hücum t'rh 

yar, h:ı.rmı'nın hamle] .,,. . 

~~:~~E~~R~eTopıanYa::"~::: ,. Al ı·ço karşı karşıya 
An:K!olu sert, u- semtler 

Ömer Balioglıı Kuş Tıiyiı fabrikası. Tc•h·lvıı 2;i0:!7 

Adalar Alalnıiidiirlüf/ü11<1e11: 1~k, tombul .• 19.5 23 23.5 
Sert çalı 20.5 24 24.!') 
Horoz 24 28 :18.5 
Ot ve Rize buttnlı 27 31.5 S2 
Dolm:.syon 29 34 34.5 
Barbunya 15 17.5 18 
K:ır:ıdcniz 

ufak 

NOHUTLAR: 
Temiz na~urt:l 
28 Ko.ll luılbur 
üsıu 

30 NoJı kalbur 
O:rtU 1$anya 
l.ohumu 
32 No.lı knlbur 
uctü İsp2nya 
tohumu 
MERCiMEKLER: 
% 85 randMUanlı 

15 

17 

böceksiz. teroiz yeşıl 

mercimek ıı 

Kıı-ılııus temiz 
kırmıı.ı 

18.5 

18 11.5 

10.S 

'l6.11 

ll.06 82 

mert imek 25 ~ 

MAKARNA ve ŞEHRiYELER: 
Toptnn oınıb:ılflJh 

kıl osu .u Krş. 
Toptan aınunl!ıjsııı: 
kilo u 40 ) 

Perakende aml.>alajlı 
kilosu 45 , 
P\!rn ende ambaıa.}sııı 
kilosu •• ) 

TEL ŞEHRiYE: 
Toptan omba!Ajlı 
kilosu azamı 43 Kr=. 

, Toptan ambal!ijsı:ı 

kDOS\1 azııml 42 > 
Perakende anıb:ılfıJlı 
kilosu azami 4'1 > 
Pcrııkendc ambalfıjaız 

kilosu 41i > 
YAGLAR: 

S::ıdcyağ :flyutlun ŞU kilde tan-
zi nı t.'<lilmlştir: 

Cinai top· pcra· 
tın kende 

Binncı nevı Urfa 160 178 

Birinci mvi 
Diyarbakır 15:l.5 170 
Bıı ıncl nevi crimls 
Kars ve Ardahan 145 162 
Birinci nevi c.rimeınb 
K nrs ve Ardahan 120 134 
Tn.bzon azı:ı011 132.5 150 
ZEYTiN YACI: 
KAr nla.betl: 

Toptan % 5 y;ın toptancı ~ 

perakende % 10. 
PEYNiRLER: 
Beyaz Peyni r ler: 

B i ritıci nevi 
Y:ı~lı Trakya 
lkincı nevi 
beyaz peynir 

Top· 
tan 

62 

58 
KASAR PEYNiRLER: 
Birıncı Of'Vı yıı(:lı lOI 
1kınt:ı ne\ i yaL:h 94 
üçtırıdi ne'ıil (Koırs 

ve mumasıli) kuru 
ka,ıır peyniri 65 
NOT: 

per11-
kende 

'l5 

'll 

120 
ııs 

17 

1) Toptan ıııtışlıırda mahn men· 
ielnln ve c lnsı n l n &arlh bir ıekll· 
de götteril moıl ıarltır. 

2) Perakendecller etiketlerde ma 
lın fİ)'at ı ndıın maada malın iımi · 

le mcnşelnl de göııterecektir. 
3) Komlsyoncıt kabul edilmlı u · 

zak ııemtler Yedlkule Topkapı, E· 
d lrnekııpı harici, Boğaziçi ( Rume • 
11 sah ili Bebekten itibaren) Ana· 
dolu , Ada l:ırdır. 

4) Tayın edllm lt olıın toptan fi· 
yallar dökme olup lstıınbuldııki 

toptan fıyatlard ır. Bu f iyatlara pe· 
rakendecinln vesaitine kadar •r· 
dlyeden çıkıı masrafı dahildir. 

gelcd, ikide birde çırpınarak na
ra atıyordu: 

- Hayda Çakırını be!. 
- Hayda kaı'Cleşim be! . 
Çakır da bir gömlek düştii

ğünU hasmına belli ettirmemek 
iç.in nara.sına nara. ile muknbclc 
ediyoıdu: 

- Hayda İbram be!. 
- Hayda be!. 
F kat, çakırın bu narahn ne 

de olsa sönük kU. tstaıısız ol
du -u herkE'!içe gartilUyordu. 

(Bat tarafı S lhıoU sayfada) 

boyun.durukla.l' ve kurtka.panla
riyle lıaSmıru hırpalamıştır. Far 
icat ~l Aliço da, Sultan Az.izi, 

l ezmiştir. Bilhassa, ayak güre
şinde t.trpalariyle, el enselerle 
mra k<>SmU6tur. Azizin, aşağı-
1ıa.n kum olduğundan Aliço, tır
pan.l&rdan istifla(Je etmişti. Gü
reş akşam olduğundan dolayı 
bırakılmıştır. Sultan Aziz, ha· 
van).n karardığını görünce has
mının göğsüne dayanarak:: 

- Ali~o. gece oldu.. Gih~ 
bırakalım. .Bir başka gün de· 
va.m ederiz. • deyince, Aliço: 

- Fennau. efendmmindir. de
yip meydandan çekilmiştir. Fa
.kat Aliço, AliÇ() olalı böyle 
bir darplı ve zorlu gü~ görme
mi~. Merhuıın Saınıf Niyazi 
beyin bana ~ylcdiğine nazanın 
Aliço, ona şunlan söylem~: 

- Niyazi bey, Sultan Az.iz 
ef endhniz, fevkalade kuvvetli ve 
~rdu.. Hayatımda hiç bir 
pehlivan.<bn bu deı-ece wr\uk 
ç.ekmediım. 

* S ultan Azizin, Aliço ile 
iıkinci .güreşleri bir ay 

sonra \'u:ku bulmuştu. Bu. güre§ 
Kağıthane ikasrında yap~ • 
tı.r. Bu gü~ Aliço, hasmına 
h.Md:m obnuştur. Ve sıkı ven
ğır bir boğuşmadan sonra Ali
ço, Sultan Azizi güreşin üçlin
cü saatlerine doğru altına alnıL~, 
paça lm.snak oyuniyle umnış, ve 
ınrtüst.U yere atmayıp biraz 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1t 1 1 1 1 1 · ·ı 
21 ·• I• , 
;ıt-.~~~ .• ~~ı~~ı-'-ı ~ 

5 • :• , • 1 •ı 
il ' !11111 111' !111 1 

6 1 • • •• 

•• 
SOLDAN SAOA: 

1 - Her memurun sıcaklnrda is
tcdlf:i şey. 2 - Geoo feneri, uyandır
mak, boru sesi. 3 - Yemek (Arap
ça), kıımaştırmak masdarının emir 
sigası: 4 - Mudıı!an vasıtası . S -
Sual edatı. 6 - Çnmlıcnda meşhur 
bir semt, boru sesi. 7 - Anlabı;, llı
tife. 8 - Knlcm kesen çakıya \"CI'ilen 
i.rlm. 9 - Hendesede eski ıstılfıhlııı·
dan bir yan, PıırUmlzln nltı okundan 
blrl. 10 - Tekerliği olan. 

VUKARIDAN AŞA~IYA: 

bekledikten sonra yere btrak
nuş.. . Bu ha.reket Sultan A.zi
mı mağlubiyetine kAfi idi. Gii
reşte Mak.arnılcı Halil ile Kara 
lbo dn mevcut bulunuyor muş .. 
Hakem mevltiinde ~ler. 

Glilata Maliye Tahsil şubcı.ine k nzr.nr H·rıdsındcıı boı <1 ı vn r.ııt t,1' :!/ 
Uyawkırı Rııyukildııda Yalı nuıhııll~ıııın Mu Uı fob~y •oka;:ımlıı I" ~ 
aısasının l0/ 11/ 1941 gününden 1tibar('ı1 21 cun muddcllP aı1ıı 
r~~~ma ka•o. id:ırc heyet:ncc karar ,., nimi~ oldu!! ı ıdmı bı,. "il tıtf" 
gunu olaıı 1/ 12/1941 Pr.znrt«>:si gunıi r:ıat H do Adııl.ır knuı~ı ıd.ı • 

Sultan An.z, yenildiğini bil~ 
rck. ayağa kallmuş. 

tine ınıiı·acıı.ıtlan i lfın olunuı·. <10029 

Kel Aliçoya hitaboo: 
- Pehliwzı ! Seninle bit' ı;cü· 

reş daha yapacağız.. Hak oyu
J.u iki olmalıdır. 01.maz.-m bit" 
luu'Şllı:k yaparız sonra. 

Fakia.t, bu güreşten oont'a 
tekrar gUreştiklcri hakkında 
malfmıatJDUZ yoktur. $öylenen
Jer bunla.l'dan ibarettir. 

Ba."} m&beyınci Hafız Mclı· 
met bey, Kavala:Jı zndc l'iJllail 
Haikkı beye bi:Dat bu, gtiroş 
bakında tafsilat vermiştir. Ben 
de bu nakillere güre bilrlikJed-
mi yn2'.<lnn. 

8ul~m Aziz, Kavasoğlu lfo· 
ca lbrahimi, Makamacı)'l, Ka-
nı İboyu ma.ğlüp etmişti. l"a
kat Aliçoyu meydandan <:ıka- t 
ra.nııunı~tı. Bu sebeple Aliçıoya 
anuğberdi. Aliço, sözü, özU birdi. 
l.Aifıııı csiTg001e7.di. Sultan Aziz 
gürc·f1C çıkmadan evvel vnR şöy-
le siiylcmişti ~ 

- Pehlivan! Şimdi ortada pa
di hlık fd:m yok, pehlivanlık 
vardır. Sıkı tul!. 

Aliço da şu c~vabı vermişti: 
- Padisahım, Kırkpmarda 

nasıl giireş yapıyor:som ~·le 
tutacağım? Hiç pehliv.anlıkta. 
baş, knyruk- olur mu? JıJr mey
danı burası .. 

Hakikat.on "ie Aliço, padişa1ıı 
sımsıkı tutmuştu. Sıı-dSl geldiği 
_....aran, en azılı boyundmıtklan 
vurtnuştn. 

Fakat Sultan A.ıiz de muka
belede geri k.alnıa.mıştı. Hatta 
boyundurukta AJ.içonun du<la
ğım patlatmıştı. KnvasoğJu Ko
ca tbrahim, korkuyordu. Çün
kü Aliço, miibalitsız bir adamdı. 
Padişalı, madişalı tanımazdı .. 
Be~i lıadden fazla gaddarlık
laTa. sa.p:t.rak ibiçimsizlikleı· mey
dana getirebilirdi. Bereket ver
sin bunlar olmadı. 

Yalnız güreş bittikten, yani 
Sultan Aziz yenildikten sonra: 

- Pehlivan seni:nle bir güreş 
daha yapacağız .. Hak oyunu iki 
obnalıdır. Olmaz...c;a. bir karşılık 
yaparız sonra. . . 

Hitabına karşı, dank diye su 
cevabı vennişti: 

- Aliço, her vakit güreşe ha
zırdır. 

(•) Bu notlarım, Pomak Deli 
1uracİ.Ia, KavalaJı zade O idi

darlı İsmail lla.ldo beyden ve 
Sarraf· Niyazi beJle 1stinye!i 
Cevat beylerden alınnuştır. Küçük tasarruf 1941 IKRA 1 fEl E3t 

ı - Denizde guzcl Dır keyif gemi-~ hesapları 1942 
~::t:1!ı~c~~~ ;ç~d~a~~~:.~~. ~,.;ı: RADYO PROGRAMI 1 IKRAl'JilYE PLANI 
sularda bulunur bir balık, 4 - l'' ut- l 
bol t~kımı, smir. 5 - Beyaz, harp 18 lk. Teşrin 1941- KEŞIDELER: 

1 adet 2000 Linılık =. 2000.-Lira 
3 > t OOO > -=- 3000.- > ~ 
:.! ) 750 ) 1500.- > 
4 , 500 > = 2000.- > 
8 , 250 > ::- 2:>00.- , 

dolayısilc çok kullrınılan sert bir 1 
mndcıı. 6 _ Kıırııderıizdc kullanılan 7.30 Pı-oı:ıraın hal.ıcrlcrı ' Şubat, 4 Mnyıs, 3 Ağustos, 2 İk inci 
bir nevi kayık. 7 _ Ortadan kaldır- 7.33 Hafif 19.45 Serbest 

1 

tcşrln t3rihler inde yapılır. 

mış. K ar. denız kıyısırıd ı:ı l tanb ul parçnlıır 10 d. kık:ı iııllll:!•••••••••••••••••••nı••••"' 
vıU'ıyelınc bai:lı bir kaza . 8 - Nefi 'l.45 Ajans H>.5~ S.u eser leri b" 
edatı, kadının saı;mı duzehmeı i~in haberler i ve oymı 1 Sultanahmette ır yangın 
kullandıı;,'I Cılct . 9 - Vmmek •oı l S.OO Senfonık havalw-ı Dün saat 13 de Sultam:.lı.meı 
buyu k melekten biri. 10 parçalar 20 15 Rııdyo tramvay durağı knrşıt:anda bu-
meşhur bır m eddah. s.ı 5 Evin .. ati gazetesi lunan Hü.scyinin kahvesinde 

a 30 Srnfon ıl. 2il.45 K<'mıın yanguı çılnnıştır. Ateş derhal 
p:m;.ılar o!oJ:ırı yetişen itfaiye tarafından sön-

12.30 Program 21.00 Zıı at dürülmüştür. Bina Hüseyinc aU 
ıı 33 BCJ-n1>er tal<vlın i olup 3000 liraya sigortalıdır. Po-

:;nrkılnr 21 l O Hııch w lli; t•ı h kika.t.a başlamıştır. 1 
12.4:> Ajan. füındel'ln J 6nşhl: maktu .>J!U'ak 758 

bnl.ıerleri eı;. •fleı inden 1 Blrl 1 1 -' timi 
1 

Ayvalıkta yangın ne sayır-ua san noo i 
ıs.oo Ş:ırkı ve 21.lO (100 sene ~ 

türküler önr<1 nn~ıl Ayvalık, ( Hususi) - Geçen c:ır- Jlüncl " " 850 
13.30 Knrısık yaşıyorduk fambıı gunu saat on bir buçukta ı;cJı- Ü! lliı:-il ,. " SOO 

proı:ırnm 2 1.'4~ Kl{l:;lk rlınlz.in İsmet P~ mııhallc:;indc S:ı- a D "ı-d" " ·· 1 
18.00 Progr:ım Turk lfıhatUn Sönmezin C\' İ k. m ilen yıın-, J 0 

un " n 100 
JU.03 Radyo Muzı ı nuştır. T::ıhk ık::ıtn gore y tıl,\lın ınnıı · 

programı galdıın sı~rayan ııte,.tcn \Ul,.ıa sı::t· ı>a hlbı : A. Cem:ıleddin Sııraco 
1 

:ı:.ı.ao A jans mışUr. Eşya naının~ h. b r c. .ıı - N 1 .. 
~~r yat , ·-

tulmnırı~tır. Ynnum m h 11 ne ıt 

1 • • A 
... .... '1 

35 > JOO > = 3500.- > 
80 > 50 > = 4000.- , 

300 > 20 > = GOOO.- > 

,-,,v ·s b h .., 
enı a a ın,, 

r~an fiyatları 
Kr. 

ye vaktinde yt t .ctı 


