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.SİYASİYAT 
Yazaıı: Hüseyin Cahid Yalçın 

Mücadelenin 
yeni safhası 

A imanların şimali Afri
lreJ(I &ir /n6iliz laarruzıınun 
lt.uırlandıjıntlan şiipheltn
dilcleri, hatla bunu katiyetle 
helcleJilcleri nıuhakak telak
lci eJile,,i/ir. Binaenaleyh 
Franıı;o üzerinde y:ıplıkları 
lazgikin hu tehlikeyi önle. 
mek iiz•re bir tedbir olması 
pek imlca11 haricinde sayı

lama::. 

Ş 
imali Afrikada başla
yan İngiliz taal'ruzu 
ile harpte yeni bir 

gösterecekleri henüz belli değil
dir. Şimali Afriknya ve lte.l
yanlan kurtarmağa ne kadar 
ehemmiyet Yerirlerse versinle, 
Ruslarla. mücadeleyi zayıflatıp 
da oraya imdada koşamazlar. 
tngilizlf'ri Kafkasya istilasiyle 
korkutmak için fnzla bir &eY 
yapacaklarına da ihtimnl Yeri
l('mez. Çiinkü ellerinden gelirse 
Kafkasyayı istila için zaten bir 1 
dakika vakit kaybetme?Jerdi. j 
Onlnı· Rusynda azami şeyi yapı
yorlar. Daha fazlasına ~mkan 1 
görselerdi bunu yapmak İ<;in Şi
mali Afrikada lnhiliz tnal'l uzu-f 
nun baAlarnıısını beklcmezlcrdi. 
Bu şerait altında Almaniann 
dü~iinebilecekleri tedbir isgal ı>t- 1 

miş olduklaı·ı ycrleı doki kuvv~t
lerinden bir miktar asker aymp 

1 Afrikayn yollamak olur ki bu~
kilde bir muavenı"t ile 1talvunla
rın derdine çare bulııbile<·~klel'İ· 
}l('k ~iiphelidir. 

Şjmdiki halde nazari bir ihti
mal şe.kliudc l<.,rausız yardımı 
kalıyor. Buna işaret etmemizin 
sC'bebi General Weygnnd'ın bir 
tarafa ntılmak E;tırt>tiyle ortaya 
<:ıkan Şimali Afrika Fransa!':ı 
meselesinin tam ~u sırada ta
haddüs etmiş buhmmasıdır. Al-
manların Şimali Afrikada bir .I 
İngiliz turnızunun hazırlandı -
ğınclan şliphclenrlikleri, hatta 
bunu kat'iyetle lx>klooik1eri mu
hakkak telakki edilebilir. Bi
naenaleyh Fransa U7.crinde yap
tıkları tazyikin bu tehlikeyi ön
l"'mek lizere bir tedbiı· olması 
pek imkan haric incle sayılıtmaz. 

General Wcygand'ın teknüt
lüğe se\~ki zihinlere kanaat ''e
recek bir surette izah edilmedik
çe bu gibi ihtimalerinl az çoık 
bir tetkik ve münakaşa mevzuu 
teşkil etmesi zaruridir. ÇUnkU 
General Weygand yaşlı olmnkJa 
lx-raber heniiz dinçtır ve iş gö
ı-ebilecek haldedir. Mareşal 'Pe
tain hükfımet riyasetinde kala
cak kadar genç addedildikten 
sonra Weygand'tn işe yaramaz 
addedilmesi ancak Vichy'nin ve 
orııda hA.ldm olan Alman nüfu
zunun işine yaramadığı mana
sını da ifade edebilir. Eğer ha
ktkateıı iki hadise arasında bir 
münasebet varsa Şimali Af ri
kadaki İngiliz ta.arruzunun ÇQk 
daha büyük ihtilatlara yol a~
rnasını beklemek lazım gelecek
tir. 

Hiiseyi11 Cahid 1·A1..ç1N 

• 
GÔNLOK SiY ASI HALK GAZE/ES/ HER YERDE 

Karadenizde ikinci bir hidise lı 
550 tonluk Yenice vapuru 

torpillenerek batırıldı 

Gemiden, yalnız birinci ve 
ikinci kaptanlar kurtulabildi 

--------~---------.... . 
H0K0METIMIZ BU HUSUSTA TAHKiKAT YAPIYOR 

Ankara 21 ( A. A. ) 
lstanbul limanına bağlı 550 

tonluk Yenice vapurunun Burgaz
dan lstanbula gelirken Vasilikos 
açıklarında torpillenerek battığı ha· 

ber ahnmıştır. Bu babda tahkikata 
tevessül edilmiştir. Gemide hamu
le yoktu. Geminm yalmz birinci 
ye ikinci kaptanlarımn kurtularak 
Burgaz'a iltica ettik teri öğrenilmiştir. , 

iNGİLIZLER 
TOBRUK 

KAPILARINDA 
, Libgada ciddi mu

harebeler başladı 

ltalyanlar 
·. Taarruzun püskür· 
tüldtiğünA lcldia 

ediyorlar 

Şimali Afribda lnglliz taamızlanıu g~n haritanın 

\Kahirt'., 21 (a.&.} - Ref!ml 
mabfıllerden mülhem tir kay • 
naktAn ha.her verildiğine göre, 
İnriliz ileri kuvvetleri, Nisandan 
be.ri mahsur bwunan Tobruk 
gaıniz.onu ile temu halindedir
ler. Zırhlı tUmenler arasında. 
yapılması beklenen meydan mu
harebesinin zamana yaklastığı 

HARP VAZİYETi 
haber verilmektedir. 

Yeni cephede başllyan muharebe lngllh tebBji 

(5) KURUŞ 

Talebe, öğretmt'n \e h n 1 ıhı bir cı:cr 

Türkçe 1 rimler Cep Kılavuzu 
~onc ı, 'Gı)Cıl jl, Boan·• C Fi ık. 

J • JI Kı y 1'I tc t k. z 
G 6 ahJ,. cıltli 10 Kr. 

Mrıar f Vckılliı;i Yayıncvl ıdc bulunur. 
1st&nbulda Maarif Vekıllıı:i Yayıne-;i 
satış yc:.:leri Ankara c:ıdch:sl 

Univcrsitc methalındc Uıuversite ~· 1 
.ıom, 

N - :::::S 

iHTiKARIN TAJJfAJIEN 
EZiLMESi /ÇiN 

• e lisine 
mühim bir kanun 

teklif. yaplldı 

• 

----------
Muhtekirlerin idam edilmeleri ve 4 büyük 

şehirde meni ihtikar mahkemeleri 
teşkili isteniyor 

An:kara '21 (Hususi muhahirlmizOOll) - '\'an nwhusu ihra
him Ar\a.; 1'1ec·lise bir kanun teklifi )ıtponık Hıtikarla mü~ 
dt-le \e bu işi kökünden fı:ılwtn1ek için m~rk•".1.:lt>ri lstanbul, b
mir. A,lana., Sanı~un olmak iU..-re hl 11'i Uıükir mahkmnewri ka
ruhua~rnı teklif t>) lemiı;tir. Ru nıaJ,kmıPler Bti) ilk Milh-.t Mttr 
lisind('fl Sfı\'İh"<*k birer r<•İs ve iidŞf"r izada11 t~kkiil edf'ıttlotir. 

İbrahim Arvafı teklifin.in Ü· ( 

çllncü maddesinde mahkemele - ı = 1 ~ 
rin \'erdikleri cc?..a kaı·arlnrının ::=::: R. U Ş l;. A R 
ve idam hükümlerinin kat'i ol- -- BiLDiRiYOR 
mnsını istemektedir. Teklifin --, ___________ _ 
diğer madde!Prindcki hükümle:r 
şunlardır: TULA'DA 

lhtikfi.r yaparım ciirmü if'IP. 
diği yerde idum olunması, maı:ra-1 V • h• 
zasının fü . ._,..ne kapatılması. ve- azıyet va tm 
resesinin icrnvı san'l"tt.rın meni, .. .. ... 
teklifin kabuft.:nden so•ıın ımıh-, goru uyor 
kcmclerin ellerncleki bu nevi --o-

işleri yenı m.ı.hkem.nlerc clr,·rct- Moskova taarruzu devam 
mcsini istcu.ektedır. 'l'eklifin . 
yedinci maddesi gerek toptancı, 1 edıyor 
gerek perakenc1eci eşyny sakla- ı 'Moskova, 21 (n.a.) - $<),·yet 
yanlar ve narh harici satanla- gece U:bli~i: 
rm idammı amirdir. Bundan 20 Sonteşrin günü kuvvetJ~-ı
başka m.ağa1..H.larda et>yayı tc~· miz bütün cephl'le-ı'Cle dUşn.ruıla 
hir etmiyere.k saldayanlarıu ve (Sonu sayf;ı J autun 8 dıı) 

ya istiap etmeyen e§ya.sınııı iri ---
harflt;rle bir listesini yapmıynn 
lann da idamı istenmektl~rlir. 
Bu kanun teklifi alakadar cncü
menlc-re. verilecektir. 

ı ALMANLAR= 
_ BiLDİRİYOR =: 

Rostof'da 
sovyet kıt'alan 
dar bir sahada 

sıkıştınldı l{ahire, 21 (a.a.) -Orta şati< 
İngiliz umumi kararglhının hu 
akşamki tebliği: Bcılin, 21 (a.a.) -Alman or· 

S. "k duları başkumandaulığıııın tcb· 
Libyada gı·ri,ilen teşebbüs ciddi bir ırenaı de muharebe dtın öğ- liği: 

f 
leden sonra ciddi surette wla- Donetz lıavzasında ve cct>he· I 

fbadadır ngl•tı•z)er bu de a neye mıştır. Bundan evvelki iki g"iin • sa • t ııin merkez kesiminde cer ) an 
zarfında yaptıkları sUr'aUi iler-

.M r. t~df'•ı 

• INGILIZ 

aafha açtığına. inana biliıi?.. 
Lıgiliz f\arlamentosunda Bat;
\re.kil Mr. Churchill'in beyanatı 
İngiliz Kralı namma Bag\•ekil 
tara.f1ndan Simali Afrika kara, 
hava ve denk kuvvetlerine gön
cleıilen mesaj, İngiliz matbuatı
!nın nC'şriyatı bu babda hiç şiip· 
lıe bıralanıyor. Resmi beyanat
tan öğı-endiğimı7.c göre, lnJ!iliı
ler uzun bir rntiddct hazırlıkla 
tb~gul olnlUşlardır. Kafi dere
cede silih ve techizat toplamıı;
Jardır. Şimdiye kadar müuadele 
ettikleri her noktada. daima. ken
dileri kadar iyi müsellah olmı
)'an dilaınanla knr~ılnşmış bulu
iıan Almankınn bu defa knrı:ıı
krında ayni det ecede miikem
lbel surette techiz edilmif; İngiliz 
'askerlerini bulnrakları anlıışıh
)Or. İngiliz kuvvetleri adet iti
tıaiyl" ebenuyetlidirler. Ru 
l>ab<ia saıih bir rakam bildiril
bıiyor ki bunu pek tabıi g<>rmek 
iktıu eder. Her halde, Libya.
da yapılan tecavüzün ilan ookli 
lllt'Seleye lngilter<'de biiyük bir 
ehf'mlmiyet verildiğinde Ye el
den ~elen blilün gayretlerin 
&arft.>dildiğinde siiphe bırakma-\ 
nıakta<ltr. Chm rhill, ınUca<lc·le
llln gayesi muayyen bir veri 
aaptetmek değil, düşman kuv -
vetıerini mahvetmek oldu~ı"\ınu 
aöylliyor ki bütiln..harpler·de he
def budur. Fakat düsmanın 
km-veli · mahvcdildikten sonra, 
"t'a~'.ife ifa edilmis addolunarak 
ceri döııUlrniyeccği de tabiidir. 
Dü.-,man kuvvetleri mahvedilin
ee. muayyen bir yerı de~ril, bir 
Çok yerleri işgal C'tmeğc sıra ge
lir. Binaenaleyh bu dcf aki !ngi· 
liz taarı uzunun diisman kml"\·et
lerini mahvettikten sonra tck
nı:ı Bingazi \°O Trnblusgılrp ha
~alisini istila ile neticelcnm<'Sine 

lnglltere mal olursa olsun, Afrika davasını ıemeıen neticcsinde. zırhlı kuv- eden muharebeler esnasında yr;-, 
( Sonu sayfa 1 .Otun 4 de) ni ilerlemeler kaydedıhniştir. 

ı kati neticeye bağlamak azmindedirler -- ı..eningrad önünde dii..,,manııı 
--~•1'111.-ı.--.ıı-..-..-MI çıkış t•bbüslel'i Atman mfüla-ı Sovyet halk 

münasebetleri ll:ıti1..ar edilmek ienh<'ylcr. 1 
Harp hnn'keUcri hakkında ~c· 

len haberlerde heniiz büyiik 

Fransayı işgale· 
mi hazırlanıyor 

-o-

Yazan: ~ faasnıın toplariyle akiRI bırakıl--====! ki G A mıştır. : Eme i eneral Kemal Koçer v r u p a ve Rosto/da veni 11Uıvaffaldı1ct1< r 
Budapeşte, 21 ( a.a. - Macar --o--

&likayı davet edecek bir hadi- Londra radyosu Fran
.e yoktur. Şinulild halde teca-
Yiiziin başladığını ve İngilizlerin sız halkına bir mesaj 
bu tecav1izde son noktaya ka- neşretti 
dar muvaffak olmak için az-

ı l ·ı k k"f. LondTa, 21 (a.a.) - Lon-
melıniş olduk arını >ı me a ı- dra radyosu Fı'1lnsız milleti-

dilngilizleıin Şimali Afrikacla- ne hitaben bir mesaj neşrc-
ki Mihver kuvvetlerini C"ı.nıek derck halkı müttefikler tara-
i<;in attıklan bu adım ile Alman fından yapılacak istila saa-
• Rus harbi arasın<lıı. ne münase- tinde hazır bulunmaya da-
bet vardır? Yani, 1ngilizlN' .ıııııı.'-·e ... t-eıııııtm_._iş-tıııııir_ . ._. __ _....-.._......___.. 

T ek cepheli harbin bUtün 
yUkU Sovyet ordusuna 

yüklenmi§ti. Taarruz ordusu, 
garbden emin, bUyük kuvvetle
rini doğuda yığmak imkanları 
bulmuştu. Büyilk Britanyadn. 
işçi partisinin organı olan gaze· 
teler, b\l kuvvetlerin yeni Lir 
cephede tesbitiııi ves Kızıl orou
ya fili yardımlar ifasını t.alep 
ederken, Staliıı de son nulkundn 

t>u ta .nı.ıza Avrupada ıkinci 
bir cephe tesis edilmesi hakkın
da Sta.lin tarafından il.har e<li
"°n , ı zu iizerinc mi kı) am et
ıuişlerdir? Bazı İngiliz gazete
leri bu ikinci cephenin i:rte ku
rulmufi olacağmı söylüyorlar. 
F.ıknt, görünU~c nazaran, 1Ilbri
lizl r ött.>denberi bu taarruzu 
dil.,ünüyorlarch ve hazırlaıııyor
lardı. Stalinin arzusu yenidir ve 
ondan sonra böyle muazzam bir 
ordu techiz etmeğe kafi bir za-

11nan geçmemiştir. Rusyadan 

Kuyuya atılan tüccar 

Qij ıle bir lalep vuku bulmasa 
idi bile İngilizler Şimali Afri
lmyı temizlemek isteyeceklerdi. 
Bunu haı bin zaferle bitmesi 
busul;unda büyük bir imi! telak
lti ettikleıine bakılırsa sadece 
l'tusya üzerindeki tazyiki hafif
letmek için 'bir f}aşırtma hat eke
li, ıkinci derecede ehemmiyeti 
Jıniz bir tedbir addctmeğe im
lu'i.n kalmaz. Şimali Afrika ta
arruzu asıl mgiliz - Alınan mü
cadC'lesinin zaferle bitmesi hu
Bu un<la esaslı bir .adım olarak 
tas\ ir edilmiştir. Bundan dola
Wıdır ki bı.iyük eheını.111~yetini te· 
barüz ettirmek ve ltalyanlarm 
I< t"i urutte hezimetlerinı bek
'tenır·k ıc p ediyor. 

Abnanlann bu tehlikeyi önle· 
rnck i m ne gibi b 'r k ülUınel 

Cesed dDn de bUtUn 
araştırmalara 

rağmen bulunamadı 
~~~~~-.. ~~~~~-

Dün bir kişi daha yakalandı 
Kiğinin Herkep köyUnden Hü

seyin isminde bir tUccann 30 İlk 
teşrin gecesi sabaha. kargı İstik· 
lA.l caddesindeki Altar apartı.ma· 
nın bodrum katında iki ~h
ıisi tarafından par~na tama
e.n alçakça. tuzağa. dlı~emek 
suretiyle feci ve ayni zamanda 
tüyler ürpertici bir şekilde ca
navarca öldürüldUğiinü dünkü 
nüshamızda bütün tafsilatiyle 
yazmıştık. 

Bu tüyler ürperten cinayeti 
işledikten sonra tüccarın cese
dini apartırnamn bodrtun ka
tındaki derin bir kuyuya atmak 

suretiyle suç delillerini lama -
men ortadan kaldırmağa kalkı
şan katiller dün adaletin pcn -
~sinde cinayetıeıinin hesabını 
vermişlerdir. 

Ceset bulunamıyor 
Hadisenin tahkikatına elko

yan müddeiumumi muavinlerin
den Turgut Oktay dün berabe
rinde iki suçlu ve cinayet masa
sı memurları olduğu haldi? 
maktulün cesedinin bulunduğu 
kuyuya giderek cesedin çıkanl
mu~ı işiyle bizzat ~gul olmuş 
tur. (Sonu tayfa 3 ıUtun il da) 

buna temas etmişti. Avrupa in- Amerika' da ajansı bildiriyor: lngiliz hariciye 
yılannda ve karalarında böyle Ukrayna cephesinin cenup ke· 
bir cephe tesisindeki zorluklara Koca Yusuf siminde müttefikler hızla il<'rlC- Nazırı ve Sovyei 
dair bu sütunlm-da imhl:wda mektedirler. Bilhassa Rostof et- • • •• •• • 
bulunurken, şimali Afrikada bii- rafında müdafaada bulunan &lv Maıskı buyuk elçı· 
yiik ~vaı;ılara intizar edilebile· yet. kıtaları dar bir sahada U-k- • .. h• ki 
ceğinde ısrar edilmişti. Kahire- M. Sami Karayelin bu sif edilmişlerdir. Harp esirlPtl· Si mu ım nutu ar 
nin W!rdiği haberler, Mısır. Lib- değerli yazı serisini bu· nin ve g!-1ıimetlerin sayılması! söylediler 
ya sınırlarında Nil ordusunun devam edıyor. 
taarruza geçerek, 80 kilometre günden itibaren 4 üncü Mu1uıyyel RU3 mın~ılfa'J..·nıeflr-ıı Londra, 21 (a.a.) -· M. Çür-
ilerllecUğini bildirmektedirler. sahifemizde okuyunuz Berlin, 21 (a.a.) - Bu sab h- çil, Avam ka.ıruı asında, tııgıl z.. 

Cyrenaiquede harekat icrasını ·-..ı-.ıı,_.-~Wllıııllllllıııll-~IW ki gazeteler, l!."'xchaııge T<'l~ -ı SO\·yet h:ı.lk miiua .. ~lx: l"ri ko. 
mecburi kılan sebepler vardır: .. ~---<S_o_n_u _ı_ay_f_a_a_ı_u_ıu_n_s _d_el _____ <_&_on_u_n_:,·-f;:ı-3. _,_ııt_u_r:_2_d _l 

A) Mihverin bir ba~ını teşkil ' YENi. SABAH,, ın anketı• eden İtalyan ordusunun şimali 1 
Afrikada işgali, yıpranma mak
sadını istihdaf eder ve dolayısile 

füzıl orduya bir yardımdır, y tt 1 k 1 
B) Akdeniz emniyetinde fli- ur a ucuz u nası mali Afrika büyük ehemmiyeti 

haizdir, 

orta şark ,·azıyetı bahis mevzuu C> Cebellit?rı~ - Silveyş yolu, tem ı· n e d ı· ı e b ı· ı ı· r ? 
olan şu sıralarda, bir kat daha 
önem ka.zanmı!'ltır. Bitaraflık 
kanununun tadiline muvaffaki· 
yet eh·erdikten sonra, Amerikan 
gemilerinin de bu yoldan istifa
desi düşünülmüştür. 

D) Britanya adasında bir 
emniyet havası yaratanlar, Nil 
bölgesini de nazardan uzak tut
mamışlar, hatta, tehlikeyi de 
göze alarak, S~cilya boğazından 
Convoisler geçırmek teşebbüsü 
göstermişlerdir. Bunun başlıca 
sebebini, Nil ordusunun kudrct
lendirilmesinde anyabiliriz, 

E) :Mihver ve müttefik ordu
Jarı §arka bağlanmıslardır, ora
da harekatın "'imdiye kadar ol· 
duğu gibi inkişafı, ileride pek de 
ho a gitmiyen bir durum doğu. 
rabilitdi, 

(Sonu sayfa 2 ıUtun 5 de) 

lkt~at Doçenti Doktor Orhan Tuna diyor ki: 
Esya f~tlarııua tl.l• /ad• artmasına megdaıı v•rın•ın•/ıc 
ve /iyat teıeklcil._.,e amil olnı•k malcuJi/e Bel11tligenin 
muhafaza edil••lni, mümkün ve zaruri ihtiyaçlar• ceCJop 
t1er11n bazı moJJeı.nlen bügük •tolclar vücutle getirme~; 
en muvafık teJwn.nlendfr. 

:lktısad FakUlteai doçentlerin
den doktor Orhan Tuna, an
ketimııe cevap veriyor. Fiyat 
tereffiilerini önleyecek tedbirle
ı izah ediyor. Sayuı doktor di
yor ki: 

··- Fikrimize ~ böyle bir 

sual ~bugünlrii f)artlar altında I 
ucuzlugun temin cdilemiyt.,ı.re;;"i -
ne nazaran) SC'ııi harp ve siyasi 
buhranın 1n1emlı\kc1·mızde se
bc-bhet verdiği ha~at paha.1ılı
ğuıı kısmen ol un ızale cclıl\p e
dile.miyeceği meseloomi istihdaf 

etmektedir. Bi~ dJI buna ce\'"9 
v~rmeğe çalışırkeeı ~ ., lnız son 
jki küsur senelik de' ıeyi KÖS 
önünde tut.;rağı1 ... 

Ucuzluk temini demek insan· 
laıın muht.Rç oldukları madde~ 
!erin fiyntlıuını imkanın müan· 
adesi nisbor.iııde ını.liınıı>ğe ça
lısmak, yaııi bu mnddrl~rin fi
yatlanru iıa.rp arife:: ı f ıycı.tları· 
na yaklaştırm~k dooıclctir. Bu · 
cıhet tetkıK ediirnt;!dı.·n ön e 
muht.a -0lduğ.,1 ıu~ maddelt'.'rı 
b ~lı~ iki kı."l•ll ı &.yınr> .k p 
~er: (eonu aıı\'1a .. .Utuiı 4 de) , 



VE ........ 

üSRAüL 
Yazan: Muharrem Zeki KORGUNAL No. 6 

) 'Art1k gerek Konan diyan.nda, bulunduk? 
rcrek Mısırda İsrail'i gören ol- Bünynmin, k:ı.rdCBine cevap 1 
wya~ktı. O, yüz kırk sene ya- ven'li; 
~n. rağnınn, bir ha.yal gi- - Yüzlerini görmedik ki ken
bi <gelip geçan.i§tj, Fakat arka.- dlleıfm.i glicendirecek hir hare
mıda. oğullar ve torunlar bırak- iketto bulunalım .. 
mı;itı. Beni İsrail diye anıla.ca:k - O halde bizi görmeğe niçin 
olan bu gür neail, her gün lbirv.z gelmiyorlar? 
dalın yürüyecek, ctrafu dal bu- - Belki an:ü.mid vakit !bula;mı-
lak salacak; lb'.ı suretle !srail yonar. F\ı.zln. i&lcri olsa gcrclc.. 
adı hiç U!lUtuhnıyaca'k, da.ima - Bu. mazeret değildir. Hiç 
r.anılnca.k, dill 'de dolaşa;calrtı. ıbir şey ya.pamazbl:rsa birer ku-* n.ı sclfun da mı rrönde:rc:ne.zler? 

Cenaze alayı .Mıınra dörunüş, - Elbette göndere;lilirler. 
J:ı.:n- ken yetine gitmişti. Alem - Şu halde bize danlıruş ola-
gene eski alem, devra.rı gene eski ea:klar .... 
devran ohı:ruştu. Herkes iş ve - Ortada Lir sobep yokken 
gücU ile moş-gul olmağn ba1?la- danlaruı.yı ıa.lul kabul eder ID:i ~ 1 
mıştı. Hazreti Yusuf bile vazife- - Kabul etmez. F--..Jcat bı~ı 
si başın:l. geçmiş; :memleketi jda- • görmok istemedikleri de mu
re işine dört elle sanhnıştı. Bu, hakkak. .. 
dünya :kuruldu h"\J.l'lllnlı hiç de- - htersen bir haber gönde-
lişmeycn bir kanundur: relim. . 

-··----v---__, ... .,. 
Her kes istediği kadar 

çimento alabilecek 
Dün sabah Dahiliye VekA

letinden Vilayete wbllğ edi
len bir emirle çimento satış
larının tama:miyle serbest bı
rakıldığı bildirilmiştir. Bu 
itibarla dün sabahtan itiba
ren şchr mi.de çimento b.lı
di.datı taı .am"n kaldırılmış
tır. Çnnento) a ihti ·acı olan 
herkes çimento fabrlkoJ.a.ruı
dan vo y.ahut da bayilcı'(] t!n 
istediği lmdar çimento &la
bileccl;:tir. J;;u vru-.iyet .şehri
nıizde ın.µat sahipleri ara
sında büyült bir :ıncnmuniyet 
uyandırnıışt.ır. 

B;risi ölür; onu sevenler, - Kendilerini buraya davet rüı~H: 
vk:l$ından bir müddet ağlarlar, et.sek daha iyi olma.z mı? 
abli vah ederler, sonra unutup - Şüphesiz dnluı. jyi olur. 
rJderlcr. - Bu vazifeyi sııi!la veriyo -

Yal.up da umıtulmuşhı. 0- rum .. Goşcn vilayetine hemen 
ğullan.nı. "Boni İsrd.il., Unvanı bir altı gönder. l~:u-d~lerimi
verilmeseydi, bella, adı da wnı- ze, tara.fıınızdan davet edibı:ş 
tulurdu. oldu;cıarını bildirsin .• 

Y aJ..."Ubun kara topruğ:ı teRli- - Peki ağabey!. 
m.inden sonra~ir de tuhaf vazi-ı Bünyamin, Yauufun yanın -
yet hasıl olmuştu: On kardeş, dan ayrıldı. Hizmetinde lbıılu -
Yusuf ile Bünyamindcm yüz nan sadık adrumlannd:ın bidsino · 
Qevirmişlcrdi Bu iki dmrdeşi hiÇ. emir verdi: 
a: r a y ı p soıımıyorla..-rdı. Da- 1 - Çabuk, atma hin! Doğı'U 
hn doğrusu ,arayıp sornıağa ce- Goşon vilayetine git!. Kardcş
cı.ret cdom:iyor.laıdı. 1 leıimizi gör! Onlara buraya.. 

On 1mrdeş, Yusuf ile Bünya-

1 
gelmelerini bildir. 

minden nl~in uzak bulunuyor- Bünyaminin sadik adamı, he
ludı? Onht':l sokulmağa neden I men mma bindi. Y~na nz'..k 
eıes:ı:rOt edmniyorlnroı. almayı bile unutarak derhal yo-

Çünkü Ytısuf iktidal" sahibi j la çıktı. 
W. ~ıs1r ülkesin.in mııka.ddeıra- * 
tJru elinde tutuy{;rdu. Bünya.-1 Şcmun, ~chir haricinde dolaşı-
m.in de Yusufıta adeta sağ kolu 1 yordu. U7.a.kta.n ya..vuz bir at
olm.uştu. On iluu'deş, vaktiyl . 1ı lmın tozu dumana .katarak gcl
Yumıfuı fenalık yapm.ış~:ı:rdı. mekte o1dtıı:,':-ulm gördU. Memık 
Ölsün de başımıza l.ıela olmasın ı edip ntlıyı ko.rşıl:ıdı: 
cliye onu ıkuyuva abnışlar: J.iıu- - Bu hızla nereden gelip ne-
yudn.n kurtııhruıi,~ muvaff-a& ol- reye gidiyorsun? 
m.ası üzerine de köle diye e.ııt-I Diye sordu.. Atlı, Şemun'u 
mışlardı. Yusuf, bu fonah1darı- hiç görmemişti. Bitt:.ııbi ~ya
nı hatırlayıp onlaroan intikam mndı. Kısncn cevap verdı: 
alm~.'7u ~alk.ı.,ahilirdi. İ~e bu ~ Mısırdan geliyorum! 
.ebepten dolıı.yı Yusufun gözü- - Nereye gidiyorstm? 
ne kaJ:kışa.bilirdi İşte bu sebet>- - Goşeıı vilayetine. 
ten dobı;yı Yusufun gözüne j - Goşen.de'llc ya.plCsksın? 
ıörünmekteın çekiniyorlardı. -Devletli ~l'ld:ıniz Hn.zre-

Oiı knrdoşin .bu düşüııoclcri t.i Yusuftm kmdcşlerini gör.ece
t8ı:n-:ı:nen yanlış: endişeleri fil- t ceğüu.. 
mmsuzdu. Zira, Hazreti Yu- Şoıntın, pek mklı olarak ala
wu:t', onlan ul on yedi ~·ıl evvel ika gösterdi vo atlıyı isticvn.ba. 
&ffetmi ti. Yıılwz affetnıekle j devam etti: 
kalmamış, kendisine :rapttkhrı - Onları görüp de no yap:ı.-
feırıdığı bile unutuımuştu. ca.ksın? 

Bir gün Bibıya.minfo :ımnuşu- - l{t'tldilerine knrdeşleri tıa. -
yorou. Birdenbire lkard.Ciler:iui rafmdan davet edildikler.ini bH-
h&tır.layarak smı:hı : <lir, t ~ğ.im. 

- IUı.rdeşlerimiz semtimize - Melik lıa.zretlcri, onları ha· 
uğra.m.az oldular. Acaba. onla11 yır için ııni d:a:vet ooiy:or, 5er için 
ı\icendfrecek bir harelrette mi mi? (Ar:kQı;ı var> 

,-
-~ı Yurtla Sabah-..

1 
__ 

lzmirin kömür ihtiyacı 

•• 

Vaı is eır tat ın
dan açılan dava 
dfuı lik o u~ du 

Merhum Ziya Günün vasiyeti 
dolayısiyle bıral<bğı malla.r Uni
ve.rsite ve Da.rlışşa.ı.aka tn.rafm
dan id ro olunacaktır. Varisle
rin Üniversiteye knr.şı açtıkla
rı dava \µrşamba gUnü Asliye 
Üçiincil Hukuk Mahkemesinde 
y<Lpılnuştır. Dün de varisler ta
rafından vasiyetnamenin iptali 
için nçıtn.'n da.va Asliye Altıncı 
Hukuk M:i.lıkmnesinde yapılmış. 
ur. Varisler, vekilleri 'l'alfi.t Gö
nc.'Jl.qoy vasıta ıyle verdikleri is
tidnlarmı aynen tclmırfarn.ış -
lar ve wasiyclnamaniıı lekem -
mili ctım:enıiş bir senetten ibaret 
olDl!lSl dolay.ısiylc jptal edilmesi 
lı\zmı geldiğini ileti sürerek 0-
niv,..rsitc ve Dn.rüşşafakanm 

hisselerini sonradan kendiler.ine 
vereceklerini beyan etmişlerdir. 
Buna tesis heyetinin nıT\lkatı ı:e 
fik Garlan cevap vererek vasi
yctnam.eııin tama.men kanuni 
şartlan ihtiv.a ettiğini ve birra
cr..:ıleylı iptal edilomiyeceğini 
söylemiştir. Nihayet mahkeme 
her iki tarafın m Uda.faalarını 
hazırhı.malaxı için bnşlı:a bir gli 
ne bu-alulnuştzr. 
~ 

Şehrimize gelecek 
amonyaklar 

İstanbul Belediyesinin buz 
llıtiyacını karşılamak için Ru
manyndan mayi amony.a.k sipa
riş cttiJ:ıini yazmıştık. öğren
diğimize göro Rumen ~ıi.ikfune
ti şehrimize gelecek nmonyaklıır 
iQin ihraç müsaadesi vermiştir. 
Bu itib rla. şebriıni?.e yakında 
külliyetli miktarda amonyak 
gclinasi beklenmektedir. 

ŞEHiR MECLJS}NDE rOKUYUCU 
DiYOR Ki: 

lstanbul arabacılarının 
toprak mahsulleri 
ofisinden bir talebi 

Da s der haneleri-
ni ziyeti mDna- ı 
1:taşalara sebep oldu 

Dün gaı.etcmiıe mOracant eden 
Sirkeci Vezir iskc.lesl arııbacıla

nndan B. Osman Ercler biltüıı ts
tanbul arabacılarırun kepek. bul
maldaki müşkül.it.ından blbsedo
rek dedi ki: Dans dershaneleri nezaret altında <Toprak Mahsulleri OfL":i :t.stsn
bul kepekçilerine kepeilıı kiloswıu 
5,5 kur~ vermektedir. Halbu-bulundurulacak 

lstanbul Şehir 'Medisf dlln 
saat 15 de birinci Reis Vekili B. 
Abdülkadir Karamürscl'ın ri
yaseti alı:uıda ioplruunıştır. 

Sab;.k celsenin 7Aıptı okuna
rak aynen kabul olunduktruı 
sonra ruznil.11.cye g~ılmiştir., 
Vilayet Nafıa lVLüdürluğü tcı.r.a~ 
f ınd::ı<1 hazırlaı~an bemnci 3 ı 
senelik y.ol programının tetkik 
ve tasvi'J lıakkındlı.ki teklif ala~ 
kalı encı ı:uenlere havale olun
muştur. 

Miiteakiben Hava l'm·nmu 
hesabına vu;.a ·ti nakli3~'e :ıo 
pnra zam ynpılmasınm muvafık 
göriıleı.:ı.ıy1.'<.eği hakkıııdakı Da
hiliye Vekaleti tezkeresi okun -
muştur. Bu itibarla meclı...ıte 
evvelce gfüıterilcn c.rzu hilafına 
Hava Kurumuna yapılac;ak 
yardım için vesaiti nakli.} eye 
10 p:ıra. zam yapılması .imkfun 
kalmamıştır. Bundan sonra :ruz. 
namenin 10 uncu maddesini h>."i 
kt! eden dans dershanelerinin 
lilbivat tarüesine idhali lfizmı 
gelıİıiycccği lıakkındalri mülki
ye encümeni mazbat.a.sı -0kun-

Maarif 
Ve i ·nBn 
-.etrkikl ri 

Vekil daha birkaç gün 
şehrimizde kalacak 
Bir kaç gündenberi şchriııtlz.. 

de bulunan .Maarif Vekili B. 
Hasan Ali Yücel dün sn.ba.h 
Kız Muallim Mektebini ve mü
teakiben Yüksek .Mühendis 
Mektebini ziyaret etmiştir. V&
kil Yü:ksok Mühendis Mekte
binde, mektebin Maaıif Vek.A· 
letine <lev.ı:inden sonra hasıl olan 
yeni vaziyeti tetkik etmiş ve 
bu hususta mektep direktörün
den i.zahııt almL5tır. 

Vekil öğle yemeğini mektep
te ve talebelede yemiş ve tale
belerin ihtiyaçları hakkında 
kendil~rinrlcn malilınat alnuştır. 

Vekil, öğleden sonra E<lebiyat 
FakUltcsine gitmın ve Türk -
1stam an.<ri:klopodisi (Rcdnksi
yon) heyetinin mesaisini tetldlc 
ve heyeti bu hususta gösterdiği 
muvaffakıyetten dolayı tebrik 
etmiştir. 

Vekil daha. bir :knç giln şehri -
m.izde kalarak tetkikler yapacak 
tır. 

* Belediye Rcis Munvlnl B. L\lttl 
Aksoy bu sabah Ankaıııdnn oehrinu
ze gelecektir. 

mnştar. Mazba.b mecfiste mil- .k1 ltepckçiler, kepcğj aşaCl yukarı 
nikaşa ve milZakere.lezoe sebep bir misli zn.mıa lD ku:nı;a ~ 

tıdı?'lar. 
oEıuştur. Ofü eskiden, ihtiyaçlarını resmi 

111 ohrak söz a lan Kitapçı mııknmlnrın Vl illücri birer vcs!-
13. llalid Yaşaroğlu bu <lersha-1 knya ist.in::ıd ettiren aıab cıi::ırs 
neler hakkında demiştir iti: li,5 kw'Uştan kepek \·ermekte idi. 

- Bir çok kız ve er-kek 1 i.se 
Şinı~li bunda gönden mil$ldi-

talebeleri mekteplerinden ebe- lat ( 1) yuzunden bu usul kaldırıl-
veyınlerinin haberi olın ıJ:sl7.ın 
k <:arak bu dor.;haııelore devrum mış ve bi.ıtiln lst:ınbuı arr.ıbcıcılorı 
etmn.ktedirler. Buraları 8.deta ltcpckı;ı.lcı:e mahkum cdilmi .tir . 
bır nevi mi.Ull:kat m ahalli vazi- ı Bizim kanaatimize g&re ofis yeni-

den nrnb•ıC'ıl:ıra ihtiyaçları ıılsbc-
yetine de gelmiş bulunmakta - t irui" ve ucuz fiyatla kepek ...-er-
dırlar. Her halde Mıwif Mü-
dı.irlü~ dans dershanelerini nı ... lidir. Z:ra kepckçilcrden alınan 
kontrol altında bulundurmalı _ 1 k P<?k fiyatlarile nrabncılık ynp-

ı:r :tk lıonen hemen imkiınsıı: IJir dır . 
..Müteakiben dığer bazı Uzalar- .,__......,,..tuı;..;l;.:zc.,;;...,e ...... ın...,ta.?k,.;,tı:: .. d .. ir •. > ______ • 

da bu hususta miltal alarmı 
scrdetnnişlerdir. Netice mazba
ta tekrar tetkik olunmak ÜZ&
ro Maarif ve .Mülkiye F.mcünıen
leriııdeu mürekkep muhtelit bir 
encü.r~e. e havale olunmuşt.ur. 

Mecfü; bnndn.n sonrn ruzna -
mcsinde bulunun diğer b:ızı 
maddeleri de mÜ7,akere etmig 
ve salı günü sa.at 15 de toplan -
mak ü.z.ere dağılnuştır. 

ümer Ban
kın yerinde 
bir kararı 

----<>--
Meml:Jr ailelerine ucuz 

manifatura verllecek 
Sümerbank tarafından alı

nan mühim bir karana göre res
mi ve hususi bütün müessese -
lertleki mcmurlnı· aileleri efrat
larından ayni soyadım taşıyruı
lar nüfus kRi;"ltlarlyle yerli 
mallar pazarla.rından basma, 
patiska, pazent, vo Amerİkarı 
be-Llerini çok ucuz fiyatla alalıi
leceklerdir. 

Bu karar Siiınerbaııkın yur
dumuzun ihtiyaçlarJlll tamamen 
karşılaması bakımından mem
:nuniyet verici bir hB..dLc;edfr. 

---->il.,_ __ _ * Parti G<:ııei Sekreteri D. Fikri 
TU7.t'r dün öı:Jerlen evv~l vilay~;.ıe 

Vali ve Belecüye Reisl Doktor Lıl'.!ı 
Kırdarı 1.lyarct etmiştir. 

Çirkin bir 
hadise 

--o-

Bir arabacı iki masum 
kızı kirletti 

Ka.dıkoy arabacılarından Meh 
met Fıkret isminde bir adrnın 
evvelki gün yolda. oynayan 11 
yaşlar.:mda Zllhicle ve Şilkrıın a
dında iki kız çocuğunu yanına 
ç~"ll'alıık: 

- Haydi ar~baya binin, sizi 
~iraz g~zdireyim, diyerek bu ilci 
maswn kızı kandırmış ve ara.
basına alarak Kızıltoprakt.aki 
Fikirtcpe;:ıine götürnı·· ttir. U'ik
ret burada evvela Zahideyi ku
caklayıp zorla hendeğe süt'ilk-, 
len.üş ve tecavüzde bulunn.rak 
za.vaTu yavruyu klrletmitjtir .. 

Fakat bununla hay\•ani his
lerini yenamiyeu arabacı bu se
fer de bağırmakta ve hor!rn
sundan ağlamakta olıtn Şükra
run üzerine snldırnuş ve onu da 
ldrle.t..'t .,.k üzere hendeğe sürü:k 
leIUeı,""e bsşlamıştır .. 

'akat tam bu esnada civardıı.n 
goçc•n b'r poli.6 çocuklıı.nn acı 
fernati,u'.lnı duyar.:ı.k :vnk'a ye-!' 
rinc ko.')arak ırz diŞnanı aı·a

ba.cıyı suç üstünde yalkala.nug. I 
tır. 

'I'eca.vüze uğrayan Zahide 
muayene iciu Tıbbı Adliye gön
<leı·ilnıiştir. Arabacı cünnüme(t
hut kaı ıııuına istinaden ~>w ce
za mrJ-..kemcsine verilmiştir. 

HARP VAZiYETİ 
-= 

Yeni cephede başhyan muharebe 
(Bat t1ırafı 1 inci ~ada~ 

Vesait temi11 edilirse !J,5 nıilyoıa kilo 
ııömiir 11etirtııebıtecek r-HaKaret karşısında kuduran Hoca "" 

lzmiı·e tcşrinievve1de s4s nin 1 Mahkeme koı·idorunda eli bastonlu 

F) Uzun bir devre, Nil ordu
sunun beslenmeden ve taarruz 
kabiliyetinin aıtttırılma.c;ına fır
sat veım:if,;t.ir. Diğer taraftan, 
'Mihveı·in Sicilya - Pantcleı ya 
yol.ile yaptığı ikmal, v.ayiata 
ve durakla.nıa.la.ra uğratılmıştır 
ve muharebeler uzun müddet de
vam etse de hava ve deniz ltııv
vetlerl yardım yolunu tehdide 

dığına işaret ediyor. Çölde kuv
vetler a.t'aSlnda derin bir aralık 
nı·azi verdı. nerilemelerde şim
dilik buradadır. Asıl boğuşma
lar, en son ihtiyaca göro talı -
.kim ve tuk\ iye edilen müttefik 
ccplıenin dcrinlikleriııde olacak- j 
tır. Netice lıakkında bu aııda bır l 
xarar \"cmıck doğru rl<-ğildir. 
.Mihver ordularmın, bilvük g:iç- ı 
!liklL'l·e ra.ğn1en, son zruhnnıardn 

1 
iki Alınan ve bir ltalyan taa.n'U· 
zıı tarnfındaı"l takviye edilmiş 1 
oldukları da İngiliz ajn.nslnnn-

1 
'mı n.nla.şılıyoı·. 

1zmir (Hususi) - Vilii.ycttt. 1 
Belediye R,,isinin B~imnhğı al
tında yapılan toplantıd kömür 1 
meselesi kon;ışulmuştur. 

kilo, son 20 gün znrfında da. 600 • • 
b~ ~!o kömür getirilmiştir. Şi~n kar,ısını görünce kendini de, 

Bu tetkikler neticesinde An
talyadn mühim miktarda o~u~ı. 
kömürü oldufu ruıUl.•;alnıı;: .. lakın 
vasıta bulunnmadığı ıçin lzroin 
getirilememiştir. I~a ta 180 
ton kömür mevcuttur. Ayni :zn.- 1 

manda 15-0 t..Jn da hazırlan-' 
ınakt:adır. Vesait temin edilir e-

dı vıbı.yet makamı vagon teıoın ... •• ıd •• .., •• •• d tt 
ettiğinden, yakın yerlerden İz- sovu ugunu e unu u ••• 

dilmez hepsi g ·tirileeektir. ı 
Fcthiyedcn 1'10 ton, Bcrgama

da da 1000 kent.al komürün lzmi 
re na';li için gene vasıta bcklen
mektt.dir. Mannaı iste de bir 'ı 
mikmr l:önıür vardır. 
Eğ~r kısa bir zamanda, mazot, 

benzin ve çuval Wınin edilirse, 
Lr.mir piyasasına. 35 bin kental 
odun kömüni gitmcl{ mümkün 
olacak, ve 3 5 milyon ktloluk bu 
kömür de İzmirin ihtiyacım knr 
şılayacaktlr. 

Son bit· Lıuçuk ayda, orman 
mlidürlii :.Ü 15 milyon kiloluk 
kömür müsaadesi vcrmıştir. 
Bunları köylU istediği yer· 
do satabilecektir. Ayrıca köy 
lilnlln ihtiyacı için do 72 milyon 
k.ilolulı: odun müsaadesi veril -
mif;itir. 

.r.ıire yeniden mühim miktarda 
kömür gclmcsi b-;.klcnmcktedir. - Dnvnın sahihtir. nundn Gek 
Vilayet kömür nakli için, ben· ve şüphe yok! Fokir ollmış yılını u
?.in ihtiyacım temin eylediği gi- , ıumu cliniycyc hasreylcm1ş ve şclıri 
bi, ayni Y.amauda deniz yoliyle ıstanbulda olsuretlc §Ohret bwmuı; 
bu iş görülecektir. 1 bir kimcsncyim. Bu zatı bednam 

____ ,, ı ı • t.cizl e:ıasluca bilup tnnur. Buna 

Adapazarında ~ 
bir fal~ril{a 

yan~ı 

rL!f nıcn geçen gece lmln cb.ıncde 
bir takım zevatı kiram huzurumla 
fakire ı:ıUhnelcinmıs kelbi akur de
yu b ıgırmıs ve Wınrı hnkaret ey
lcııı işilr. İmdi bu bamervnha kclbl 
nkuı un ne demek ohlueunu huzuru 
::ıd-Jclte gü lerec~im, 

Eliııd(' b ir ı:ırzuhıılle önüne gelene 
Adn,pazarı (Husu i) _ Dün dc.--dinl yanan bu altmışlık kısa 

geoo sa.baha karşı eehriınizde boylu, iı~naz siyah s;ıkallıb~armızı 
Zafer un fabrikasının 1.<-unam.en surıı.Uı ıoc:ının y:ınına ır genç 
yan:nasiyle ııeticelenon bir ynıı- yaklns.1.ı: 
ğm olmuştur. Yangın saat 4 ü - Hocam dedi. Şikfıyct ettiğin 
1 O geçe jandarma tarafından 1 kıınsc sana kelp dcmls amma sen 
iLfah·eve haber vcrilmi.':l ve de ona her esin ynnınd::ı bcclıı:ım. 
blr buçuk dakika sonra itfaiye ( h:ımervııh Cli.;o~sım. Şimdi o zat da 
yangın mahalline gclmi§ ise de 1 ~lıkcıncyo müracn t lınege l:al-
itfai~·e ~förünUn acemiliği yU- kars<ı ne y:ıp:ıc:ıksın? 
zilnden motöpomp on dakiıka Hoca bu suale büsbütün kızdı: 
krulnr lbeklem~tir. Sekiz erden - Haydi yıkil kıırşımclan. Daha 
ibaret olan itfaiyenin canla, <baır kelbl :ıkurfa h mervnh nrrunndaki 

' la çalı!PllBların::ı. r<ığmen bir ne- farkı i~rtilt edemiyecek kndnr snbl 
lzmir muhteliti tice cldo edilemarnL~ ve fabrika ruhlu blr kiıncsne b:ınn muhatap 

ln!<arada f ngifiz takım:ıe tamamen yaıın. uştır. oLımnz. 
1 Geı1ç, hocanın bu nsabl,yetinl ı.. 

maç yapacak Dr · Behçet Uz zmirde bcssumıc kar511ıyor, ısi ıtııue hu-
lznıir (Hususi) - A.1karaya 1zmir (Hususi) - Denizli me dutlrumdan harice çıkarma.it iste-

gcfocck İngiliz profesyonel ı ·busu Dr. Behçet Uz Denizliye! nuyordu. Ceı:op vereli: 

müşteki bulunduğunuz zata haka
rtıt cUiğlııhi söylcdlm. 

Bu ~tile kılıklı konuşrmı bira-ı 
dalın devam etseydi muilnk ikinci 
bir hııknret. davosıruı mlincer ola
cakU. F:ıknt is b~ s iluıdıı iken 
hocanın bır.dcnbirc sarardı!ı gö
rüldü. Koridora elinde sopa taşı
yan ihtiyar bir kadınln orta y&ş!t 
bir adam g:rdiler. Kndın soluyu 
soluya hocanın yanına ynkltı:ıt.ı: 

- Behey koca bunnk s:ıcın:ı. ca
kvJına haknıaz eündc hatununun 
iht.iyaçlnrını cliişümn~ sankj lıir 
ıey olmuş gibi mahkeme mnhkcme 
dalnşnuığa kalkarsın. -Ynnmdnkini 
işaret ederek- Bu ~ocuk na dem~ 
sruikl? 

Hoca hiddetini yenemiyordu. Fa
kat knrısının önünde de daha Uerl 
gideeeğe benLemiyordu: 

- Kadın beni milborck günde 
tünaha sokma. Ne tledl ne demek? 
Bana Kclbi okur dedi. Du7madın 
mı?. 

Kadın sopasını Juıldırdı ve: 
- AlimııllAh dedi. Bu yııştan 

llOt\ra mnhl•cınclere gidcraerı işi 

senden ayrılınnfn kadar n.rdm:1m. 
haydi di1ş önilmc •• 

Hoca kafasını iki tara.ta .ıı.:,... 
rak karısının önünde Y•Tal yavaı 
,.nrllrkcn orta yn~b acı.m: 

- Hocrun bcnım dfyordtı. Zatı
Allniz gibi muliterem bir sabsiicie 
6yle .fena söz söylemem• lmUıı 

var mı? Ben o sözü mahalle kaubt 
nın hakik:ıten kudurmuı alım ki
pei.ine &atfettim.. 

futbol t.Dlnmiyl yapıl ıcnk maç- giderak intihnp dairesinde tet- - Hocam ters anladın. Ben ba 
lar derin bir alUkn uyandırmış· kiklerde bulunmue ve şehrimize iki sıfat ıu·a&ında hlr mukaycu 
br. İzmir muhtelitinin Ankara4 dönmü§für. İki nylık mezuniyet yapmadım. Yalruz znbüllnhln de 
İngilizlerle bir mnç yapması iç· alan Dr. Behçet Uz bu ınczunl - bednam va hrunc.rvah kelimclerlle 

1'azırfıltlo.ra baslaıımıstır. yetini hmüviA aQll.ireccktir. 11---------------------------aı 
J 

çalışa.C!l.klardır, 1 
G) Büyük Britanya, blitün1 

dehşetile devam edip gidc:n bu 
harbin asude bir seyircisi knl
makla ne müttefikine yardım · 
edebilir, ne de prestijini kvrtıı
rabilirdi, 

H) Esasen ucu bucağı bilin -
meycn harp cephesinin zayıf kı
sımlarIID aı·anıak sevk ve idare
nin hüneridir. Cyranaiquc cep
hesi, lnarru7.a geçmi.~ İngiliz or
dusunca nisbetle zayıftır, 

İ) Nihayet, harbin bir gün 
belki yakın bir atide, Alcdenıztı 
intikalini derpiş eden İngiliz 
Genelkurmayı, elden çıkartlı-ı:ı 
mınt.akayı istirdad etmek lizere 
yeni bir deneme icrasuıa mcu
buriyct görmüştür. 

Slren-ik musaranlan, motöı lü 
ve 1.ırhlı kuvvetlere yeni bir dc- ı' 
neme sa.hası ::ı.r.:ıyor. Burada en 
ven i tanklar, sililhlar ve vas;ıta- 1 
br lı:ıtti donanma rol alacak
larrl•r. Şimdiye kadar istihdam- , 
lamı :la son ta:.ı.rı:uza itina edilen 
hava hı\'vet!erinin bu ıı vın on 
n·~lm:ıııcı gUnünün ı:;abi.hındau ı 
bl'ı' i ınutamadi dalgalar halindt;? 
~uv-:ı • meydanına atılclıkları d~ 
görtiliiyor. 

tiren· ıı öteki pa.rcası da artık 
at :-: ve ölüm saçıyor. Fakat, bu 
v·ı ~ nca.k ka.."'lı saiuıclerd.en bi
.. idir ve kesin sonuca iletemez ... hci t.arafın kuvvet ~iyetini, 

harekatın inkişa...i'i1e tuyin ctm ·k ~·-~----------
mümkündür. Ancak. Mihverin 
en biiyük fedakirJı ·L1.ra katla
narak, Libya ordusunu her ıh
tiruale karşı hru-..ırlıuunış oldu
ğunda tereddüt edilemez. İngi
lizlere gelince. girişilen tciiı<.::b
büs ciddi bir saflıaya. girdiği 
halde. bu defa ve neye mal olur
sa olsun, Afrika davasını kat'.i 
bir neticeye bağlamak a.zminde- ı 
dirler, sanıyorum. İngiliz truır
nızu. 250 kilometrelik bir cep
hede, siklet merkezi sağda ol
mak üzere, tevcih edilmiştlr. 
Londra telgrafları, ilk hamlcle
rin büyük bir mıı.ka.vametle kar-

fllaşmadığını ve harekiıtın 50 mil 
öt:eıero kadar uzandığını tebn
:rilz ettiriyorl&r. Alman resmi 1 tebliği ise, darbenin geri atıl • ı 

Rad olin Di.5 Mn.Clmu 
"pleri Nocip ''t' Cemil 

hkar lml'~esltwiıı ped•·r-
1.ori nı;.iteve:fia Bil ırf -
EYİN AVNİ ArAl~·m 

\."8futmm kırl..-mcı gfuıli , 
~üf eck'll 25 tcşrlnisai.i 
941 "'!!ılı giinli ö•~!e n~
zını mütuWtip Bay:n..rt oa
nuı -s lifinde meriıumun 
nıhuna itlı:ıfon m.-.vJftdu 
oabe\i kııııa.t ettirilooe
ğiuden bilcümle fh \-1UU di
llİJI *8şritle.rl rica olunur. 

22 lkirrett~l'lıl tMl 
__ :ıe·~~ 

=~sPoRr 
irinci devrenin son 

mühim maCJ 
Beşiktaşla Fener 

bahçe yarın 
ka.-şıla'1yor · 

Geçen haftalarda. futbol k~ 
tnsi itibarjyle aralarında. ~ 
sc) faııkı bulunan ~ 
karşılaşması seyirciyi ta~ 
den çok twdt maçların ca~~ 
mruı. vesı1e oldu. Sönük, zev~ 
~ pazarla.rla çetin, heyc:cıur. 
lı bk futbola adeta hasret Jca" 
lı:uı meraklılar yanuki Fen.er· 
Beşiktaş ımtisabaka:~iyle günle~· 
deııbcri özledikleri 7.evkli btt 
maça kavu.~acaklıırdır. ,.. 

l){irt se.ııodir lstanhul h~ 
şmnpiyorıluğll!lu mul1afaza edoıı 
•bt yıl da hiçbir kliibiin y~· 
meğe ımuvaffa kolrunadığı sı· 
yalı beyaz takımı Fenerbah{;6 
mağlfıp edebilecek mi'? 

Ekiplerin bugfuıkü. dunun.Ja· 
mu göz önünde tutarak ımv- .. 
vetleri ara:ıında bil" mukayese 
yapmamız bu sualin ceva.btnl 
verecektir. 

Bu yıl Fencrbaiır;e, geç~n ~ 
nelere na7..aran, zayıf bir vaz.ı· 
y t arzcdiyor. Kliip heyeti i~; 
resiyle futbolcular ıı.rasmdaJV 
a.rılaş:ıma.ma:dık yfüı:ündeıı en 
kıvmeUi e.l.enıaıılruıınd:ın mah .. 
runı ka.lau MM lacivet1, tn.ltJD1, 
kendine lın.s, t..a:kdirle karşılanan 
oyunlarındruı ma.hrrum gibi gö
rünmclctcdir. 

BeşL'ltta.ş iae: dıer gün gerıQle
şen ekibiyle galibiyetten, g~ 
biyete k<>şma:kta heşlııci senedi!' 
liğ liderliğini muhafaza: ctm3 .. 
tcdır. 

Bu yıl biı' çok maçfarma Hak .. 
icısız, ŞQrefoiz, Yavuzsuz, R.1· 
fatsız çıkan siyah beyazlılar, 
hcnuz mağlıiniyetin tnd.uıı tat .. 
:nadıl. R'. !ı"enerha.hçeııin ~ 
eski 2.am:.ı ıı.lı:.nıu ha tırldan gii· 
zcl kombine bir oyun ~ka.raraJC 
şahlanruaru ve kuvvetli rakibini 
ycnmeui ~klenebilir ıui? 

Fu.tbolum112.da çolı: zayıf tw
kmılann bilo zammı, zaman 
kuvvetli cldplen; meydan o.kU· 
dı..ı:ldannı göz önünde tu~ 
sarı lacivertlilerin salıad.ıuı ga
lip nyrılmal rııu hiç de hayreti• 
karşılay.mıayız. Bilha.."'Sa geçen 
seneki liğ \•e willl küme ma.çls· 
nnda etLeli rakipleri Beşiktd 
karşı:n.nda uğradıkları nıağıü -
biyctJ.m-in a.cıl&r.wı çıkv.mı&kı 
vau~etJeı-mi takviye etmek ga· 
ye.siyle Feııe.rba.lıçelilcıin yarı~ 
t>ütiln gµyret ve ku.vvetıerilJı 
sarfedecel<lerini da -d.ii§iiııür· 
sek .... 

Siyah beyaz takı.twn yegane 
vuııfı çok cnmjl'k :ve aıılaşmli 
olır.as1dır. Forvetinin şutör ve 
""Olcülüğü ı'ie Beşiktaşm yegi· 
ııe ı\•.~ajıdu· . .Esadın for <JY· 
nr..nı:.ısiyle zayı.Dayar Fener de
fa.nmna sıyah beyazlı iıil<:uuı· 
culnrın müu:;Sir olacakları ta.
b iidır. 

'iıl.krotin giizel ortalannm Me
lih. Esad \"C Orh:uıı mükaınmol 
gol 11ozisyonlarına dl.iştireceğin.i 
unutmamak laz~dır. 

Memduh, Hiliiayin, Çaçi'don 
mıürckkcp genç &~ktıa.ş de
fnrumıuı yilksak ferdi kabiliyeti 
ile 7.nanau, .eaman başlı başına 
bir taJcım vaziyeti aızeden Me
lih'\! .lı1yı.k olduğu ehemmiyoti 
vermeleri de elzemdir. 

Çok seri ve şutör siy2..h be
yaz forvctinL'l Zeynel, .Ah!dın, 
'l'ut•handan mü~~kkil gen{;, 
tecrüb03ız Fener de.fan.ı>ını biı
hayb hırp, nvacağı umulur. 

Şeratuı v-Olcleri, İbrahim ve 
Sabrmin ani ~ütlt:ri Şükrlinüıı 
sök:.ip f'()türt..-ceği topl:ır Be
şikt.tı.ş galibiyetim hnZlrln.yacaık
tır. 

Sarı üı.civert takını kuvvetli 
ı'akibirun bu mühim vasıflarını 
göz önünde- tut:ı.ra.k iyi bir tabi· 
ye btbik eder ve güzel bir <>ywı 
çrk:ırabilirse siyah beyaz ta...lu
mı gayesinden uzulili:.!ıt.ınnak

ta giiçtii.k ı;eknıc:z. 
Bül<mil. Tuntilı 

---oa---
İngiliz tak!mı 

Maçların bir kısmmı 
A 1et Adetn idare 

ede•::ek 
Dört maç yapmak ~ 

:n emleketimize davet edilen tn
gilız futbol Wo . .ru yakında. An
kuayu gr·le<'.cltLir 

:Misafir t:dun:ıa İngilterenlıı 
tanınnuş bir hakemı refakat 
etın.ektediı . Miisat.tkahu:in bir 
kısnıııun Tlirk b.a.ltcm~.?ri tara
fında.n ıdares! alf&atl..ı.rlar t~

fınd m kararla..~bnlm~. E"uU>ol 
Fcder.asyomı bu vaL.iiı>yı eski ve 
l.ıy.mı:,fü ho.ltı"tn ıu·h v:laşımz 

Ahmet Ademu '\ie:m~h. 



-------------
yıhnda bir Amerikan harp gemisile Oç J~- fi • •t d • • 1J 

~vazörü ve sahil bataryalar1 arasındaçetan u.nıversı e e genı şe 1 ll e 
:""KUşma vuku bulmuştu ve bu harbi bi~e k / b / · d 

dört nisbetinde üstün olan Japonlar değıl, o utu maya aş a l 
tek Amerikan gemisi kazanmıştı Ankara, 21 (a.a.) - YUksek tahsil müesseselerinin son iki 

f 1 
sömestirlnde bulunan talebeye gösterilmekte olan "İnkıllb Tari-

V AZAN: A. C. Saraçoğlu • • hi dersi., nln ünvanı ''lnkılab 'l'arihi ve Türkiye Cümhuriyeti 
b rejimi dersi,, olarak tesbit edilınil}tir. Bu ders 1941 - 1942 ders 
Q lllün dilnya deniz malı· gall,, bUtiln alaka.dar devletler _yılından itibaren son iki sbmestir talebesine haftada ild ders 

tinerinde birlc.51k dev- nam ve h~ına ~! prensle he- olarak okutulacaktır. 
.la()Onya arasındaki g& sap g~ek istedigınl ve Mık~- İnkuab tarlhi ve ~iye o.im,-

. dikkat ve alaka ile ta- ~?nun bile Jui.kkuıdan g~emedı- huriyeti ~jim~ den~!'de okutu- İngilizler T obruk 
~yor. Cihanda en lıa.şmet· ~ ~u ~ac;ıa.r sa~ ~er~eyı.ne had· laca.k bahıslerm mufredatı da 
"-ı:iı ku\•\·etleriııe sahip bu elim bı1dı~guıı soyledi Ye ha· Maarif Veki1U-ince tanzim .'.!lu· kz.pl rtn~a 
~ arasında bir harp pat-' rekcte gcçtı. nara! l 1 ı. u:c.~~cre teblıJ' c- ·fada) 
birbH-nıın U7..crine saldıra· 1863 yılı Temmuzunun ortala- di miştir. (~tarafı l lilCl :ia) 

~erce ve yüzler c hat p rına doğru "Wyoming,, Simono- Her fa1:ült<' 'cya ·iikc.-el· oku- \C~l rimiz, 2 nontcşı inde .'"dı · 
·~in iştirak edeceği foci s~i boguıı a yaklaşıyor. ~·e sa- tun son iki sömestrinde bulunan l ez!""' cıYuıına ı hilynk l ıl~tar-

lıoi"~'ı;mımın neti esi ne oıa.I hıl bataryalarının menzılı eh- talebe "İnkıl"b Tnrih" ve Tür- da :Alman tankları ile snvn.c.a 
:? ~ denizcilerin ve denız ~nnda orsa alabanda taras.~ud k"yc Cümhurıycti re "imi,, demi- gırisını-cılerdir. Alm uı km w. <:
lneraklılarıuın bugün kcn·j se-yirleri yapıyordu. Amerikan ni kendi bı·rnJarı"' ·-ı. \'C kendılori rı, ·,u t:ı.ul. \'e 33 zırhlı ot ınobıl 

· rme sordukları sul bu-

1 
lınrp gemisinin münnsip fırsat icin t yin oluna,.ak profcs<>r ve- ltaybctt .Kt.t.ıı ,r ura, b~rka" y u; 
zuhunmda sahil bataryalarını a- ya doçentten okuyacaktır. de e.>ır bırakar .. k geri c;.ckıınuır 

1111bnanı:ık lizundır ki ~ ye:: t s a1tına alacağı aşikardı. La- tnkılab Tm ihi ve Türkiye re· tir. . ,.. . 
· dc\•lcticr kuV\'et itiba· kin "Wy ming,, ateş menziline jimi dersinin netice ve faydola· Knhırc, ıı (~ .. :1-.) - Ine,nflız 

diinyanın ikinci deniz dev- girmeden biri dnr boğazın yu- rını tetkik ctmrk, pro7amların ordul n kaıar iihmın peışcın-
"eJapouya da Ucti•t<"Üsüdür.

1 
lmns•ndan_. ?i~ri de ru ağuun- da ve U-dris usullerinde icap c· be ak~wı teoligl. . . .. 

bu iki deniz dNi arasıııda dan g .. len ıkı J:ıpon ganbotunun den tadilleri te.,.bit ve tekl"f (•y- ._Dun gece ku~·etl rım1~ on-
~UŞma vukua gelirse paı - hut>unmn~ rn.aruz k~'dı. J&~l lemck, gençli~izin milli \'C cu ur~w:ıar, 'I ~rnk mudafna 
kını kazauncaktır? Suuline hrup gemılcrı Amerıkan gcmısı- ı;iyasi terbiyesine badim ve "!n- çevrcsının. 16 kılomot.re c~nıtp 

tahminlere ve ihtimallere n•n pruva ve puı>a ından yaJda- kılüb Taribiıı-ıve Tiirkive C'iinı- h_tJsuıda:kı dıklikler Ustmu'le 
arak müphem bir ccV!Ip .-ıyorlaıdı. Yani "Wyoming,, iki hur"yeti reiimi .. de~i ile alakalı b~lunan ıu::~ 'i 7.aptctmiş'l?t'-
ıniimkündür. Yok.sa ge<:· :ıtes a asın kalmış oluyordu. neşriyat vücudc getirmek vazi· eli.:: Bu yol l .~de hare.'tet ~t-

Arnerıkan ve Japon deniz San.lr..ı bir t•"!k gemiye karşı iki felcri de vakında. hususi bir ki\· tıgı sırada zırhlı knvvetlerımı.,. 
elleri arasında bir lıarp \'1.l· Japon harp gemisile sabil batar- mırıla tesis edile"ek ol~u ''lnkı· den bir müfreze Bir · el - Gobı 
Nrnem~tir ki maziden nıı.I ~ tlan kafi deitilmh: ro;"bi bira.~ Jf.b Tarihi ar:ı.crtırma emıtitüsü,, bb1gesifüic bir ıla ywı zırhlı ktt\ 1 
.._~.rnüsbet vak'a \'e dclil!crıel so ra. civardaki adacıkiann ar&· I ne tevdi olunacaktır. veliyle muhardhe}"e tnttıf'.mtıŞ, 
.._kında lıakıkate u~gun 1 sındıu1 üçün U bir Japon harp _ _ dıişmanın bir kısım tanklnıını 
01nıll.7Ma yakın bil' netıC'e el-' ge'llisi <le görü•ıdü. İncirz _ Sovvet tahrip etmiş ve 150 esir almış-

'debileliru. I Sahil bataryalau hesaba ka- F> .... ·" Ur. * tılmasa bile ii<; Japon harp ge- münase etlel'İ 9t tayyare düşürüldU 
lı a&r.'afih tarih Bit le<;ik misıııin (48) lt>fmna mukabil ) Kahire, 21 (a.a.) -Orta.şark 
lflAmerika dev~eUerile Ja '·W~ oming., tasıdığı (2ô) topla ~t!U'a!ı 1 hld Mdnch hava kuvv~tleri wnumiıkarargi· 

-.Sındu büvilk mikya .. • mu~b le Dl ~buriy~tinde id~. mitcsini sclinılamış ve bu ko· hının tebliği: 
~ ._iz çarpışması kııydcl· ~ynı ?.an~ıda Ameı ıkan g~m!- ınitcnin .. vazif~de. munffak DUn bütün gün ve dün gece 
ekte beraber 1863 yıhnda ~ı.n~e ~ cıvnr sul.ır:ın'n derınh· olması ı<;ın ~· M:ı!'iki ve. M:. ! · hava ku\'\'etleıı:inı.iz. kara kuvvet 
~lterikan \'C üc Japon harp gım ~ost.e_r~n hnı ıtalar bulun- den ş~:enerme verilen bır ogle lerinin yarduniyle ~tli ba.-
1'İ arastnda kanlı bir harp madıgı . gı~ı klav;•~ cl:ı. loktu. ycme~~de okun:':'uı,tur. rek\t yapmışlardır. 94 dü~ 

gelmiştir. Kilelik çaptala H 'bukı ffin
1
ao!1ose ı . ıtx;>0:a7.ı0;ınl ~u ?gle ye.megı esnasında ~ı..·•.ta.yyarooi ~urülmüş veya ka· 

Gıı!nis savasına baknrak belki Rıl{ sul..ırı 8;ll"laJe seyır ıçın bılc Maı&kl ve M. Edcu uı.ıtukl~r .s~y r~da tahrip 1..;;lilmişt;r. 
taraf hakkında bir hükiıııl p k t hltkeıı savılu·dı. kmişlcr ve SovycUer Blrlığı ıle l~ gU'tt. taanus 
l'llabUir düdnc~ile- pek co- Maahaza "Wyomi11g,, in süva· !ııgil~er~ a~~da~i sd<_ı ve ~os· • ıJiislriiriiildii 
~ m~~huUi olan bu ı:;ar- rıl>i tereddüt etmedi ve rür.gara tane ışbırl~o;ını ~~n tn_ıışlerdır. Roma, 21 (a.a.~ - İtalyan or-
l:yı burada tekrar yasam:.ı.k• doğru rota tutarak en yakın Ja- M. Eden deını§tlr ki: duları umumi ka.rarglhının 537 
li olur. ~ 1 pon harp gewh~ine ~le mesa- C11Saret ve mukavemet. Rus nwnaraiı iebli!!i. 
ıa~a dahi\i çekişmcler"n fr:.1en. teş.. . tı. ~~enkan ge - asltc;inin an'anevi hasletleıini Marınarilca ;n~harebesi inki _ 

lıüküın süraüğu bir d\.'- mı.,ını~ ateşı ~e 1.rh ve ~tıııları t~ıl T.~~- ~'lf etmiştir. Alman ve İtalyan 
._.~.Bir taı-afta hUkiimdnr Mi· rılthath old~<PU~d~~ ~ saat Bu mucadelede .~ bir tek zırhlı Jotaları düşmanın yen; 
~. dığer tatafta büyük der..: son,.a Japon r,emı.,uun clı_rck ve da\'a vardır. Bu mucadelede kar- taarruzlarına iyice mukavemet 

i kanlı bir n\ifuz mticade· n~ msl~rı budaumış, ~·. kuru ~1d1 y&l dımlarda bubıımmk. ettikten sonra mukabil tan.n ı· 
girismi~leırl:. ''Na.gato. bı~ teline ha1ıne !f.clmış~ı. Bu b'zzat !ten~ ~mc:tilline yardım za geçerek dÜ§maJWl zırhlı tc· 

. <le bu asi derebevlerind~n mucldet za:fmcb dı~r ıkı .Japon etmektir. Bımn kaynaldammz, §ekküllPrini g1;:rı pü~k~h lmÜ§l l 
idi. Sinıonoseki boğaı.ınıia- ~n~ ~nısı. d~ yakl~rmşls.r, nusyanın kaynaklaı;t~· Rusya- bir cok tank tn'brip etmi§l~r v~ 

~da; ve küçük topraklannd:ı 'W}omıng,, uı JSk~f" H sanca~ nın kaynakları da biz• kaynak esirler almıslardır 

z ...... .., 

jRlditMJRl 
Sonun ba~ MI?... 1 

Afrika taarruzile. 
alakadarmış 

Fransız hududu, 21 (a.a.) 
Röyter: 

Roosevelte göre 
Vaşington, 21 (a.a.) - Bu ~ 

gün guceciler konferansında K. 
Rur;veltten, Amerikan - japon 
görüşmeleri hakkında bazı ma-J 
lfıWn.at \"ermesi temeıınisi.ndeau 
l.unulmuştur. 

M. Ruzvelt, cevap olarak, bu 
görüşmelerde hiç ltir inln,e.f 
kaydedilmediğini bildirmiştir • 

Ruslar bildiriyor Buradaki Fransız mahfillerin
de, general Weygandın vazı!& 
den maklnştınlması, lngi~ (S.f tarafı 1 inci aayfada) 
kuvYetleriniıı Tun.us hududuna çarpışmışlardır. Mu1ıarebcler 
ulaşmasından evvel, şimal Afrl - bilhassa Don nehri üzerinde Roe 
kası topraklarını Mihvere bağ. tofda, VOlokolaınsk'da Ye Tula· 
1 - 1 _,_ • .,..,.; "' dn çok •idtletli obnuştur. 18 Son a.na ,"R çr I9alan O. n n"""~ u.• li 

J nları k ..tı mı;:ı r kaya r;e- t .,rın b mü tahrip edilen Alman 
~ bilme i icin d.uum b"ı tedlJ".- tnyyareleri evvelce bildirildiği 
mnhiy tinde sa"'ıJmakt:ıd•r. Nn· gibi 21 değil, 26 dır. Ba.tUlta de
zıl r tarafıncl n yapılan blı Nn nı"'.inac tonyekfuı 1900 ti>nili.to 
mUstacel müdalın'e, Betlınin e-' hacı;ninde üç düşman nakliye 
sac-en bir İt'•Y liz tas.rruı·ma 111- gcmis\, 5000 toııilitoluk bir sar
ti. r etmekt~ olduğu sut"tiııde mçlı nemi, deniz muharebe bir
iu:.h edilıncktedır. tikler ıniz tarafından batır~ 
Vcygandın uzakla ması, ayni tır. R r.radenizde de harp gcmile

znma da, na:ı:Uerin Fnm z batı riroiı düşınanıJl 9000 tonilitto -
Afrilmsmı kontrol etmek t:ısav- luk > fr sarnıçlı gemisini batır -
vurlanno. da ba0ıd,r. Bu f ~n- ~bırdır. 
IU .ü temin edılebilmesi Alm:.ın Mookotxıı,ıa büyiik ,_,,,,_ 

t ra. lngit z. Amerilın i~ ):?'·! Kosko-.~a, 2f'(~.a.·) _Cephe· 
hın üzerirı"1en Atın~ c1enızı us-
lcriui ele 'ermis olaC!lktır. den Moskovaya gelen son haber-

Dazı miişnhitler. Almanya ile 1 ler, Moskovaya doğnı büyük Al
Av rnı adaki tedbirleri ara · • · man taarruzunun yeniden bat· 
bir konfe ... ıms akdi için ha.ı • ln.dığını ve Volokolamsk istilta.
lara geçildiği ve bundan C\ cl 1 metinde sekiz tiimenle bir hü -
müttchi<l Avrupı. tt~ekkülii ilim cum yapıldığını bildirmektedir. 
C'dile.ci'ı;i ve lngiltcreye "sulh Tu.:ı.'da '"Uiyet deldi 
teklüi,, ynpılac~1 fikrindedir - I..ondra, 21 (a.a.) - MoskaYa 
ı radyosuna göre, Tula'nm cenup 
er. batısında c)ddi bir variyet hl· 

sıl oknu .. tur. 

~ 

> 
Youn: A .. C. SARA ÇOOUI' 

H arp bir köfo Mf:>lllM:oa o~ 
yumı şeklini aktı. ~he-o 

lerden birindo faaliyet taw;aC. 
mı diğer bir nııatakada ~ 
ve tahribat derecesi dcrlıat •"'· 
aeliyor. 

Lchlstanda harp o1urkeo M~ 
;ino ve Siegfrid hatlarında mut
lak bir sükQnet vardı. Alman .. 
Fransız hududu cebeluteme dö
ııtince diğer mıntakaiar SwHu• 
lar. lngili& adalan gece gilndU. 
bombardıman edilirken ba~'ka 
harp ıaınlab1arl suık1 stil u • 
manllkta. 

Asıl Afribnın sahne ~il· 
ettiği bo~a1ar acaip bir maa 
zara aratt~er. Evvela 1talya11-
lar taarruza geçtiler, fngilis ._. 
malislııi istiUı. ederek Mıaırı ~ 
dide başladılar. Fakat günüa 
tirindc baktık ki İngiliz i1eri ha 
reketi bir yıldınm sür'atilc in
lnşaf etmekte ve Afıikl\dw 
balyan hikimiyeti :iskıı.mbildea 
ya.pılmı~ oyuncak Jröstekler gRtıi 
y.er yer çökilverm&ktedir.. 

Bunun arkasından Almna -
tıalyıan mukabil harekat. baQla-
dı v~ bu .sefer de)ngilizler MıSU' 
hududuna .kadar gerilediler. Der 
kcn Sovyet - Alman harbi pllt
lak verince sanki efsunlu bir 
değnek diğer cephelerdeki faali
y6t.i durduntvenli. Kara kquı 
gelmesi ii7.arine .şark cepltesia
de nisbi Mr .tikim devTesi bolOI 
etti. ~akat bu sefer de gene Af
rikada İngilizler büyük mikyas- • 
ta bir taa.mıza ~ buluıw
yoda.r. 

Fasılih hazır1ıkla.nn mev.IMv 
olduJdannd& şüphe caiz olma
yan bu faaliyet med ve <!edrlert_ 

K t 1 taa şiddet temevvüçlerl harbin mu-

Petrol~2 de uyuya a 1 an uccar ~~~:niıh~~~ ~=re: 
Vavnle göre 
başlayacak (Başı 1 incide) edin gideceğe benziyor. 

) 'D'":-~:..~ Fakat ınnalcsef büfün gayret- Ancak hu med \'e c:e.zirler de 
Londra, 21 (a.a. - .ı:uı~ lere rağmen kuyunun suyu ta- ~t.erivor ki mua.a.m. fednk~ 

tan ba.ş!mmandanı general Wn· m:ımcn bo~lWa ..... ~..-....vı ... ~ ~ 
el b . ük" .., , ı b. m· 042 't"' ~ ... ._..., ~ ltklar ihtiyarını kal' -ettiren 'IDO· \' uy peı..ı·o, ıar ın ., 6CC1 ku•"Udan nwlrarıl,.,,... ... mı~-. 

de ..vı......n.· .J. tinde ~ ........... '""'""Wı dern harp nmtalan bir devletia cereyan ""'...,..oı h"SD&a - Kuyudakı" suyu hnc. ... 1._.a.k hu 
d. G le ·· ı -ı.-Hı ~· bir kar. cephede avni bimmat ır. 1eııern gore ıarp Sitl4l&O susundn ı"tfa.ı"u.n·m .zev~-u . .;ıı_ 
ı, fi İran T-l· s · -•"' ı.· ~ ve Pav:reti Mrfe_tmesine mln'dir. :ı.a ~a. , .u~ ve uı-ıye ~. '· ,._,.tlen·ne .,.;p,.,,_, •-·:yıınun . 'hti ed kti B n·· . .... ..,,~&& ı\U Fakat bu fodakArlıklara tek bir 
bolgesıru ı va ece r. u derin ohnaAı ve ayni zamallda 
milcadele için mfihim hazuiık- kuyuya mütomadiyerı su gclme- Cf:1)1ıcde de daha ne zamana u
lar yaptlmaktadır. Muha.eemat · d&r tahammW ~ilebilecektir! 
b"slar baslamaz Britanya kuv- 81 yilzilnden kuyunnn suyu Her gün milyonlarca. aJta. yutan 

.... tamnımen bo~~ 
v tleri Rus müttefikleri ile bir- dır. harp devini mubario devleüer 
liktc harp edecektir. Dün kuyuya indirilen dalgıc;, daha ne kadar müddet dowr -

in 
•M- kuyudan kaya parçalan çıkar- makta denma muktedir Olacak· 

gİ İz filosu mısbr. l 11Lrdtr? Bu sualin eevaht bulan· 
-o-

0

Halen kuyuda büyüi: kaya ~11 .'4u l"iiıl galiba h.-p de bitmit 
parçaları bulunduğundan cese- .,21a~ ... b_r_. -----~~-~ Bir Af man · gem'sini ba· di hi<: olma?Jm çengel vaaıtı:!siyle 

ırdı iki tanesinide hasara çıkarmak da mümkün olama - suvun durdnnılınası için odun 
talas. :ıbmwnnı si:ı•lı'"mistw. 

b..._lllanferma bir lıüklimdar gibı bordalannda mevkı alarak ateı_. Jarımızdır. .. .. llihver tayya.relcn bu muha· 
~ istiyen bu as\ ın-e~s. \ acnnfilaı:t•· . . . .. 1 Rusya.da... buyük Alman ~u- rcbede büyfüc ı:>ir faaliyet gÖiJ -
~klannı ccı-çe~ehyen denız- 1 Amerıkan gcmı.sı ılk duşma· larına. naz:Ier tarafından )O~ tcrmi<~lerdir. 
,.,_~e htikmediyordn. 1 nının nrmalarmı budayıp onul edi~diği ilan olu~d.uk:n. knV\~l T()bruk cepherunde şidclctli 

uğrattı m~taclır. 
Londra, 21 (a.a) - Amirallik 1 ?~ !8k'a yerind~ Fat.ib it

. daires:nin bir tebliğinde IÖyle faı~~~ en kuvvetl1 ~ a~a 
denilmektedir: mdtör~ calı~ da bir netHe 

ı;r t·şi daJıa rezaret 
attmı a!mdl 

~-~ Nagato ülkesinin sula- hareketsiz bir hale soktuktan Ve ırnanı a;tar ~bı gozıik«;n 1 ı- bir to~u düellosu olmuıtur. 
• geçen> li~lanna d ._ sonra saneak ve iskele toplarile zılordu daıma ~ koymakta- Diin gece lngiliz tnyyardcri 

. m ><:bur1yetmdc kalan veni düşmanlarına mukabeleye dır. .. . . •. . . Napoli, Brindiz! ve Mesinayı ye-
llerden baç alıvor. haşmetli · _ 1 M. 'E'.den .söz'kııırinı f.~yie bıtir- niden bombardıman ctm~lerdir. 
~orsan bayati ~a ıvordu. b~ı;ladı ve her du!llman atışına miAlir: • Bam evlere isabetler olnıustur. 
tti bu mini mini fakat pel'VU.· b•r ntıçla mukabele ederek ba.nıt Bütün hür mil!etl!"n Y~~~ Briudisi'de altı k.ffi.1 öımli§, 5 

'~Ukiimdarcık lngıliz, Fıan· dumanlanle muhat bir ha.le gcl-1 hedefi. Alman sken. kudr::tuıt kişi yaralamnıibr. Meainada 26 
~?la.uda \'C Birle ik Amcn1{a ciı. Y ''mak ıre onun yerıne dunya kişi ölmi.iş, 24 ki~ yaralanmış -

ı....: d 1 tın kta · sulhu ve nizamı koymaktır. tır. '-u}le e e .u~ a . n ~<'- "'V.'yo~ing,, in ,-a~yetı Unut· ~~il!!~'!!!!~~~~~~--
. eoıuı. ulkesınm sahıllcrın- si7,Qi. lkı defa ~ıglıga otuı·ma·ı 
.bataryalar ve etindeki harp sına ve bır defa da at~ a.lması
Üerilo bu· Fransız kvrvetiııe ua rağrueu iki d~ınanını slhhat
açarak bir knc; Fransız de- lı atı lat"l ile wdeııyoı du. Üç 

~~bay ve n"fcrlıu ölJürmek- mu·uu ·p gt>mi kesif h.1rut pulut 
.l!ı!e ~açınnıanıı~b. JarnıJ:uı 1rnrtulmayn çalışnrak 
~r c1 ·~leli r merke .. i d,1ıreler çıze çi?.e sahil batarya.' 
~""."l hUkiun ·ti nezdinde pı o· lannın mem:ılino girdiler ve ba-

1 l:~larda bulundulaı sa dn :\h- taı va1ar da Amerikan gemisine 
~ hükfunetı iı.si ınensin ef'a· karnı ateş açtılar. ı 
~-ın~·uı t;J.ıtulamıyacagıuı Kaptan dak Dııgall bu kor· 
ti surdu. kuı.t \ J.1 yC'tte l esaretıni kay-ı 

lıt lgato prensi bu suretle kor- tlt"t1"l i ve dUsmanlar:ındnn bi
'td~. derebeyi hayatında de\am rCimin prm·asından g ,erek Ja
... ~. cür'ctini·gittıkçe a. ttıı l· pon harp gemısini o kada1· fü.1 
"'du. ditl'üciı hır nt<.' c naruz bıraktı 

e...alf.tta l>ir giiıı o sulardan gc- kı bu gemi vıizeu bır enkaz hali
~~.._ baç v~nnek ıstcni~~n n • geldı v batmamak için ba9-
li..... etrlbroke,. adındakı Am rikan tan kam ctm..:k mecburiyetinde 
t~t gemisine al"'~ n.<'tırdı ve kaldı. 
~~.inin miıretlebatınJan iki A-' İkıncı Japon .gemısmin ele 
~kalınııı ölilmünc bep o'du. h"klrındaıı geldilrt~n sonra "Wy 
~- Yeni ta rruz kaı ısında ec· ı oıning .. bu nefer sahıl l:mt.aryn
~r 1 devletler yeniden müşterek! hu ile me§gııl olmaya hasladı ve 
~ r>rotestoda bulundular ,.e nl"'_ş i.1.Çtı. Bir miıddet so.1ra ha
tı lce?J hfüdımetten ayni ceva- tary.Ll r ve civaı ındaki binalar 

aldılar. n ,. le\· yanıyol'. asi prensin 
~ () aralık o sularda bulunmak· müstahkun mevkii Aıneriknıı 
~_olan Am,..ıikanın "Wyomiııg., gemisittin ateşine mukabele ede-
~gemisi wiİ\•arı ~k n l· nıiyord ı. • 

H arp bitince kaptan "Du· 
gali,. yelkenlerini mayna 

edip asi ı>rcııse haber gönderdi 
ve .şimdiye kadar yabancı gemi
leıe yaptığı ?.arar!~ için isteni
len ta.mıinatm derhal gönderil
mesini istedi. 

Prens Nr.gaio Uç harp gemi
silc kuvvetli sa1ıil batnryo.lann·· 
muvaffaldyl.!tlc karsı koymuı, o· 
Je.•ı Amerikan 11 ı p ~enıisinin 
si" ari.,inin İflleğiDİ yerine .:{C· 
tiın1clttc gecikmedi. p:ımyı gön
derdi. Tazmiıııı.ttnn Am 'ikalıh 
rın hissesine dli,şcu miktar <300) 
bin dolardı. . * 
B u harpte AmerJkan gc-

.mi~i d~ pek çok zarar 
görmüş mermi S":rpintilcr:ınd~ 
nıüı·cttebat.m1nn çoğu yaralan
mış, arma ve donanım perişan 
olmuetu. Lllkin her deniz Jıaı
biııde oldueu gibi atı gan ve ce
sur davranan kazanınwş, bire 'ı 
karşı dört nisbetinde ba.~dayıp 

de\'O.lll cdo.!l harp Amerikan ~ · I 
misinin zaf.erile ueticclewnişti. 

A. O. SAR 1.ÇOGLll 
.. , ,... il 

Camoerra, 21 (a.a.) - Avus
tralya. harbiye namı M. Forde 
bugün radyo ile yaptığı be~·n -
uatta ~yle demiştir: 

"Libya harekatı hakkında 
gelen resmi malumat bilhassa 
cesaret verici mahiyettedir. Toh 
nık ınubarebesinju ezici bir za. 
ferle nihyet bulacağını ilmi J 
ediyoruz.,, 

----:ıııı«----

Almanlar bildiriyor 
(B~ tm-afı 1 iwnid•) 

graph tarafından muhayvel Rııs; 
muv3ff:ı.tt"yetlcri luıkkındaki ha 
berlerd"'Yl bahsetmektedir. 

Ba"li.n gazeteleri. b11 haber -
krin, Almanya dü..cunanhu mm 
akim kalan teşebbi.blerindwı v<> 
A l m a n muvaff akiyelleı indeıı 
dilnyamn nazarı dikkatini çe • 
Yirmek için düşınan mntbua.ın•n 
muta.d mancvrahrwdan ibaret 
oldaj;-unu yazıyo lar. 

• 

G~.cn çaı gamba gC<*frl de- ! elde-~~- Öğrendj~ ~ bu kor • 
niz karakol gemilerimizin dilld - 1 Dunk1! amE>Jıye esnaauıda -kll· kuıl( cinayette. ilişiği gôri\kn 
manla giriştikkri bir muhllrebc yudan pıs lr~ çıkarak etra- biri cluha na.taca BezP.ıtt altı
nctice~inde Almanların bir tey-1 fa Y,:t~akta ıdi. na tUulmJı!l(;lr. Ameliyeye atgün 
yarcye k::trf)ı koyma gemisi ba .1 Müddemmumf kuyuya gıelen 1 de devam edil~clctir. 
tırıbmş, di~er iki gemi büy:i.ik • 
bir ihtimalle batırılmış ve daha • "' -
bir kaç gemi lıasaıa uğratılmış- Dehakiir ,.e parlak Yıld&& HJLDE KRAHL 
tır . 

Y C)U bir zırhlı 
Ncwport, 21 (a.n.) - •· 7fr· 

en SOD ve ndlkentmet 

MUKADDES YALAN 
jini,, ,.....,_ "'--h -•- ,. ~\--• S5 bin tonluk ludiana ,Zırhlısı, ,.._, ~ıı ~ZMt~e ._, 

deniz i~M.t.ı programında der· Filminde Ş A R K Sinemasına 
piş edilen müddetten allı ay ev- kOilllı seyırcileri ıaşy .. tınclctı.-dlr. 
vel olmuş suretile bugün deniZl• •••••im• Bugıın s:ı:ıt ı de tenı.i14Uı m11Une. •&&••••mar.:oAil 
indirile~ktir. 

B·iyiik M·net 
Meclisinde 

Anl:ara, 21 (a.a.) - B. M. 
~"!ec-lısı bugün Refet Cr.1" terln 
RciE1iğinde toplanmı~ "1111" 
sayılı ıskerlik k:>nunun •n 3~ -
uncu ve 61 inci maddcl ... rini de
ğiştiren yeni 39 uncu maddesi
ni, U7.crindc geçen milzakereler 
dPn sonra, kabul c-yiemis ve ye· 
ı111 Gl inci ım.dde pı.>jcsini cn
ciknen~ geri vermiştir. 

Bundan sonra. M'C'Clı- T"l!zna

mcsindc bulunan Mıll~ ,. l .. 'l .•a 
mtlke!!efheti kanurıu~ı'll ô8 in
ı:-i maddesine bit fıkra ıH\nsinc 
d •r ·olan kanuıı lftyihasımıı bi· 
rinc-i milzakeresini ya nıı ve 

• BUGÜN 
idi ii 

Bütün Jstanbul hal-
k mm seve seve gö
rüp alksşhyacağı 

nefis bir filim 

MEYE IŞIK 
Büyük Mucid EOl&ON un mernkkı \e macentlarla dolu hayatı 

Bat Rollerde 

PENCER TRACY 
VE 

JOHNSON RİTA 
l azn'"tMi günü toplanm'lk iizere ESEDIY'fEN UNUTA:MIYA'CA'CUUZ at .. ~'LI• 
da'hlJD.U)tır. !IC!!WliiLJ:'.:'·',.,...,__.._ Buı .5Ca.Dil;ır l2AS de -.a.ır. •&R•••B&!5ıı~ 

.. . 
- Ne dcdm? Sen de mi? De-ı d .. \ardıı·; bizını C\'de bwılar 
~ ~ ki tam meslektaşız. fer n ek ik olmnz. 
l\ unıa gittı. Şımdi .ıimdı bı· ı -Öyle anlaşılıyor efendim. 
't4 ı.ırn. Fakat \•ak tile bıldırcın - Ne dedın? Huşlnmas:m mı 
~ & b&yıbr<lım. H r akşam bir seversin? 

l JEiini mutlaka kn•ırırdıın. -- Hayıı·, bir but bir göğiis ol-
ti~ Mapllah ... Az faaliyet. de· sun da ust tarafına bakmam e-

ruAY ÇAP ON HAY!l 
L Çetıiren: BEHÇET S.4FA T..frıka No. 9 ~ 

tlgı mukayeseyi Nazlı H mm 1 
anladı ·e btL-ruılamakUı.n ge.Ie.ı 
ınenınuniv tlc güldü. ~.evkct 
g»n_ç kı.z.ı. ııadarını ka~ladığı 1 

gıbı k r ı ma.m~. Onn eoğukl 
bir tc' ssümle el uzatmıtru. lş
t o 1 dar .. 

~olarak yenr...shıin. iltifatın 
maıl olursam bu 1'Amaedliğı da
ha il~l"Üiiİ!lıt Y&mıaklimn alabıl
di~ U2.R.tabi~ 

N zlı Rannn Şevkete bu evın 
artık kendi 8"i oldııtllnu., ~a
nın herkesle llübalı ol&ma:Jtğı 
!;~\Jde onu I>ek sevdiğini aöyle-

fendim ... 
~ · ... Anlamadını. Delikanlı, ku- - Hah; işte bizim Miireyyeni 
ll tlannlın ağıı· i ittiğini bilmi- almış, Nazlı gcliyor. Siz kon~ 
.-.t.ı."un galiba. Biraz bıuı söyle. durun ben bir mutfağa kauaı· 
~·~~at bu at~ ım sana bıldıl'cın ineyim. Neler var, bir göl'eyim. 
J~· Hanım. Şevket Beye lıu Yemeğe pek mernklıyıındır. Pi
--:.1!1 ne ikram edeceksin? 

1 
erken hır kere gözden gcçiımek 

t• '·cutat Naclı Hanım, salona isterim. 
\'~~eıın lıızmetçisnıe tahmat - Peki efendim. 
t..~k ilaere biraz ayrılmış ol-1 - Sen de mi öylesin? Çok 
~ içia bu .suale cevap '\;er - ali, yahu huylarımız birbirine 
0~ Pqa refıkasının yanında çok beıızıyor. Çabuk anlaşaca • 

adığını görilnce: ğız galiba ... Paşa, uzakta., genM} 
\ ;::=:Merak etme delikanlı, Naz- sofada MUzeyyeııe bir çeyler 
~~ .akeam misafirini memnwı söylemekle meJjglll olan karıaına. 
~'ittir. Tavuk veya pili~ .. El- duyurmamak endile8U• Revkete 
""'t blı- teY bulunur. Belir\ WAi eiilerekl 

- Hele şu avcılığın pek h<>
suma gitti. Hanım doymHm, 
kızar. o.::ıeninle a da bir ava <la 
çıkarız. Civarda epeyoe ' at'. A .. 
raba.:;. a ~tla.yıuca... ~-o~u boyln
nz. 

Şevketin aklı fikri bflş'ka tilr
lü evde olduğu için paşanın bu 
teklıfı pek hoşuna gitti. Sevin
cine pa~·an yoktu, eğlllp pua -
nın kaluı elini öpecek oldu. Pa
şa: 

- Yahu bu ne aevin9... Ma· 

demki o kadar seviyorsUA, tav
şana dn gideriz. 

Deyince aklı başıııa geldi. Bir 
den şa~rarak: 

- Ne tav anı paşaın: 
Diye sordu. Faka. paşa i~it

memişti: 

- Ben yahıız ispino~ iskete ile 
olamam. Arada bir va._kitte tav
Ş."l.na da çıl aı ım. •rertibatım ta-! 
mamdı.r. 

Dcmind"ıı beri bıldırcın, pılig, 1 

keklik likırdudte hayalete bü -
yük MrY18'at.,... fJ&ıltet 'bir-ı 

den kendin~ ge1di. Dayı .;ı llJ, 

adaıı bı-h~~ rk"n ev r.1" •kı 
oldu~unu söylemesini hntrr'a . 
Na~ı Hanım tt"'k .. ın a Mtl-

7. "/ en iıc salo rn. gnince ll a 
21 "rl r bir bakı 1:ı b:-r e\•h ı: 
bu i el sık '\fil• ı. in ıl h en 
Mürı>vve lf' gö- attı. r. · ı.., n 
ar~· S' dan Şevkete başını sal
lıyarak çıktı. 

Aman yarabbi, bu g"uç kızla 
yengesi arasında ne Ut.; 0

1 •"U bir 
fark vardı. Şevketin tıayı etini. 
MüzeyyeıMe kendi arasınJa yap.l 

.Müwy\ :n uzunca toylu. cıhz 
dimdik bı r k .dı. Yi:zh cirldn 

d:n ... mczdi. Ffı l•at süzel de d"~ti-J 
dt. Uzunca. c· .i bir burnu. had- 1 
diııoeıı fo.:&h .küçük agın. yapma 

k ir c.ıdwl !l ' ı. Hula-
sa i nd•!ı:ı ı nasik. selt.,, apel-
den e :>oa· ohu ytt.n bir mahlük. 
~ ~' k('t 'ken<l: kendinP: 
- D~mek ben bu kızla e••le· 

n""ceğim ha.. Allah gö"'cn:nesiıı. 
B uı.ınla. b::raber bu kcükt uum 
c.a hir zaman otuıınak..t:uı hi de 
sıktlmayacağımı ıannediyor • 
dum. Mtızeyyen Hanımıu nam-

- Görü..vonıuıuu: ,-. pap haz 
retleri tclcallt ııkitsklan giin«Mn
beri ı9urada mü'131Wi yqamak
tan gelen IMr <Car\ sılur.usı ile bir 
kafa dengz Dulmaya can atat'. 
Sizi tam. kend• istediği t&lü:ıt ve 
alılakta. bir gı:nç teJ.lkki edi3ur. 
Bı.ır.a.da laizc mıııafir :c:ılma.ıua 

k ~A gıideı"'ek. AımHa a-
ba si:r: Jt\lşkiımüt'.rlen memnuu o 
1&c&.k -~!. 
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1 - .Memleketimizde i~tilı..-.al 
veya imal edilmeyip b<1.riçıten 
getirtiltın maddeler, 

gt>.lnuştir. Ssydığımız bu amil
lerin haricinde fiyatların artmn
sına. ı:ıt:bebiyet veren iki 8ebep 
vardır ki onlan da ruiıi \'e ah
laki amiller olarak zikre<lebili-

22 lk. Teşrin 1941-1 
7 .30 Pı ol{rnm 

1 

Dans 

kırmızı " 
n l.'ıcimek 25 29 fi' 
MAKA R NA ve ŞEH AIV EL' • 

Avrupa ve Ame~ 1 

rikada Koca Yusuf 
Hcrgdecin\n Koca Yuı-ufla 

• 1iitca.ddit gi!t~.şl~rı vardır. 
Bu, giiroşler hep berabere ne-

\i<:dli ımit-1.ir. \\: bir ka~ı da 
ıınga il· neıkel<-.ıırniştir. 

He.ı•gekci, A \ ' J upaya g.i1mc-
6c.ıı t.!\.-, d Türk iyede bulunan 
pehlivaıılıu'm hemen l~psini 
ınağiüp etm.il}ti. Yalnv. Koca 
Yusuf nıiistesmı. idi. Ym;uf fe\·
ırnl~r y;mıtılmış bit· pehli
wmdı. 

B.17.J okııyucuLrını, Koca Yu-

1 imfo, lx ·: gilreşlerde kUçülttU
pnndeıı dolc yı ban.a lnz1yorl::ır. 
A l<lığım bazı mektımtard-ı bu 
s\n.iri göriiyonım. 

Olmyuc.·ularamın hakkı .. ·.ır. 
Kooo Yu.suf, 'I'iirk diınyasınd:\ 
ve ecıwhi dünyııd:ı namJğlup 
ı.Jwn.k l.ı1ıı1runış b!r pehlivandır. 
,.fakılakn de böy1 •dir. Ymruftı, 1 
ltlnıınaz kim vardır? 

Hayatında hiç JX>hlh·anlık 1 
menkıbesi i~tanemiş, bir pelıli
t'an güre ~i dahi yapmnmış olan 
bir Türk ve hattil l>iı- r'i'ncbi 
ıırntln.k K'OCa Yu.·uf imnini i~it-ı 
mişt:ir. Ve onun nama.ğlfıp bir 
pchli~1 olduğunu bilir. Ve böy 
lcdir de .. 

Jt1tkat, Koc-a Yusufla Her- ı 
gelccinin güreşlerinde Hergele
<·inin KOC8. Yusufa beş altı sa
c t gür\ : Uı~ır. • VP bir ~ok kt>
J-Pler X Y,!,...,ıfıı mü~i\iıl me,· 
~ .ere hvyuub"UllU anlattığım 
t :unan hiç şüpllf' yok ki bir col! 
ükuyucularım hayrete dü~ -
rcli: 

- Bu nrunl olllr? 
J)iye- bem ktmurhı gönnüşler 1 

dir. Olmyut:ukmm, fJ\lnU bilme
lidir ki He.ı geleci lbralıim, her 
vakit J«J('A. Yusufa karşı koy
muştur. Ve gene her vakit Yu-
eufu i.ir.kütunfuJt.ür. ı 

Koca Yusuf, Hergeleci<leıı 
~kioirdi. Ywmfı.ıu çe!kimnesi 
koıiktuğı.,ndan ile-ı i gelmiyordu. 
Hat!f Janınm diye korkuyordu .. 
Hasmı cok usta, oynak olduğun
dan iki dirhemlik yerinden yen~
bfürdi. Bu seb ·plt: Yusuf, dni
ma hasmın:~ 1.or güreş yııpaı -
dı. 

Bir kn~ kPrcler yazdığım gi
bı Koca Yusuf, Hergeleci için 
şü~·lc demiRtiı : 

- Tehlikedir b'u herif! tnsarıı 
iki dirlwm tık yPrinden yeni verir. 

Soma, gene bir kac kf'reler 
yaruım ki, Yusuf, Hergeleci -al
ta diiştuğii 1..aman aya~ıiyle vu
l"'d.rak ona şöyle hitap ederdi: 

- Kalk be. Hergeleci:. 
Heı ~leci de ona cevap verir- ı 

di : 
- Tut Yusuf be! 
Yusuf da: 
- Ayağa kalk be!. 
D ve mui. ıbelede bnlıınm", ı 

hnsnıı nltına aldığı hnlde bu a
ıavı.nta.ıdan vazye<:crdi. Her 
p<'hl'vnn hasmını altına a.lmağı 
'bir mll\. ffakıyet sanırken Yu
f.uf bu tehlikeli h,ısmı nynğa kal 
dmmnğa çalışırdı. 

Hergeleci, istemezse ayağH j 
kıı&mıyabılirdi. Mademki, has
mı onu altına bastımustı. Üze
nne geJıp de güre~mcsı ıcap e
dt~di. I<'aknt Hergeleci ne alttan 
t'l HsUen Yılma.?.dJ. 

HergE>tecfnin altçılığı milhinı
d.i. Yusuf, sallı olduğundan bir 
tm.Utan açılır diye awrkardı ... 
Eh' Hergeleci bu.. Adama iki 
dirhemlik yerinden bir kılçık o
yunu oynardı. 

Yusuf, Hergeleci için şunları 
ija söylemiştir: 

B•ı, yetmiş olcltalık herife 
~m .s uydurmak mü.~kfil .. 

1-fr•·ge!eci. ayni Zllılnanda · fev
knilld(• kuvvetli idi. Dövübnüş 
Çt-lıgt benzeıdi. Kavi olmıyan 
iıiç bir tarafı yoktu. 

U:<W.a Yusuf. bir de Çolak 
Clfollı:ı..<lan ~kinirdi. O da yetmiş 
oltkıibH bir adamdı. Hem <le Ço
lak! .. 

Fa.latt Molla., Molla idi. Her 
k• .a bılc- pclılh andı. Neresinden 
t Jt :r<'.m iı.stünde kalırdı. 

llıkınız Suyolcu Mehmet pelı
iiv:ı.n, Mdb ile Yusuf :ı.ramD<la 

geçen ,.e hizzat §ahldi olduğu bir 
01ubavereyi nasıl anlatıyor: 

" ... MoHa ile Yusufun Raıni 
~eşinı::len sonra .. Ereııköyiin -
de büyük bir glireş vaı·dı. Ben, 
'Mollayı gürc!'le gütiirüyordum .. 
U~kUdar<lan bir arabaya. binchk. 
Koca Yusufu da ahlık.. Molla, 
sessiz oturuyordu. Yusuf, ııeR'e
gjz ve diişünceli idi. Epeyec bir 
miiddet gittik. ArrunJY.<W. ko- 1 
nuı?nıa olmadı. 

Bir aralık acıldık \'e komış
malarıı_ başladık. Şuııun.n bııu
dan derken Yusuf lafı l<Jren
köy gilreşine getirdi. O ,!::i.iıı ~ii
re~ ola<.'akiı. Mollaya sordu: 

-Molla, güreşecek )isin oo 
gii n? 

- Evet ... 
- Birbirimizlf': tutınıvahm ... 
- Na1:ııl olur? · 
- Eş olma.yır. birbırımızıe ... 

Molla. se.ini cıkarnıanu~u. 
Bu, laflar Yusufwı , :Molladan 

! ENUIK 
6 AYLI K 
S A Y L I K 
1 A YLIK 

1400 K rf. 1700 Krt. 
760 • 1460 • 
400 • 600 • 
150 » IOO » 

TAKV İ M 
Kasım 15 

1360 

ZİLKADE 
3 

GÜN 326 AY 11 

22 1357 

2. Teşriıı 2. Teşrin 
1941 9 

CUMARTESi 
Günet 6uıe ikindi 

2.10 7 .14 9 .45 Ezarıl 
6. 5 6 12.00 14.31 Vuatr 

Ak .. m YııUıı im.ak 

12.00 1.36 J:J.26 Ezani 

Jti.46 18.22 5.12 Vuati 

DİKKAT-
çekindiğini ortaya. koymuştu. Gıt?.<•temb:e f.!.Ot!derilen y:ızıl~r 

Yuı:."1.ıf ikorkrna.z, coour hi r peh- nP.şrecııl. ın edılmr..sin inde oıun-
liva.ndı .. li'aka.t htı.t.nhmacağım maz \"<• Liyaınüan nıeı'uliye-t ka-
diye korkuyordu.. P..a.mi güre - ı.ıuı <'dilme:ı, 

~de az da olsa hatalanmışt.ı.,, ı --------------•_ 
tste görilltıyor ki. Koca Yu- / "'· i )a ; 

suf. Molladan da. n"kinırdi. Na- iil V Ltııı ..... ı11L~ 1 .6. · ,..ı.... 
ı-ul 1.ı-ekinmestndi. Nfı.mağlüp biı· I ~:>:" •••"llııiıiAlnii'BllA• -~· · 
pe.hlivnudı.. Yusuf, bir kert"'ein- - dl>' 

di.. VP yaptıkları giireşler de 
ortadadır. 

de Adalıyı da yenmitı bir pehli- 1 '2 3 4 5 6 7 8 9 10 
,·andı... 1 · \ f I I 1 

lfoş, Adalı il.e Yw:ıufun hu 2,1-_;__:.l_:.._..:...._.:..........ı...--ı..=::.:.__.:._-1 
!"\)?'(', i : . il 1 • 
. · Oldu... 3t=-~,;__"--"--ı~~:..__.:-.-1 

- Obnadı... 14 --,,--;..._-'--...:........:....-_..;... __ =.t 

Diye iki taraflı ola.ruk giiriiltii c -----.....,--'-··---•---""-1:...-ıı 
ıle ay11lmu:ıt ı. Lakın. hat.alamı!?- ~ • .. il 
tı Adalıyı.. Fakat A<lalılnra va- ( • • ı 
rıncıya kııdar iirkımywı Y11auf, • •ı 

• • •• 1 Hergeleci ile Mollacian cokinir- .L 
ı • ı 1 

l'f 1 1 

· ·••ı 
SOLDAN SAGA: 

Bu, bir hakikattir ki, tarihe 
rnaletmiş bulwıuyorum.. F'a -
kat bizler Koca Yu ufo. ıııl
mağlüp addettiğimiz için bazı 1 
hc-Jdkatler kar~ısındn yadırga- ı - Büyuk ;>emek daveti, baglmna 

t edım. 2 - Tıımahkfıı• adam. 3 - Mi-yoruz. Hergeleci brnhimi, Ço- ı 
Jak Mollayı 1'ürk dlinyaRı ta- deyi buhındıran h.:ıyvıının kması 
ruyor mu.rdu? Bn.yır, cmlan, 4 - Dedlğ"ll.l yaptırın k hu) u (ke
ancalt gUreşcn pehlivanlar, peh- çide de: \'ardır), Afrık::ınııı cenubun
livan mer<i.klılannın bazıları ve daki fn~ıliL nnlstcınlckcsı. 5 - 'l'as
muhitleri t.ı.nıyordu. İşte 0 lrn.- 'ır, ın cıhır pesinde koşarlar. 6 -· 
.J F;;zlıı yalım soylel'. 7 - Saçsız oıd:.ın 
uar ... - m•sine merhem sürcı·? 8 - Gu.zc.1 

Een, aci?.ruıe pclılivanlarınu- saıı'ııtlrmlcın bir subc. 9 - Kcsilm!.:. 1 

7Jn tarihi vru lıklarmı ort:ava. · " 
koyunca homcıı herkes Çolak il clı•rt (crıni let· dolduıurlcıımış). ııı -
Moll:ı.yı da, Hergelcciyi · de. Ar- Mı;ıırın bhylık m·hı·i, söz. ı 
oanıtoğlumı ıla ilh ... tamdı. YUKARIDAN AŞAGIYA: 

Ve, yetmiş okkalık a<la.rnları 1 - Alfnheııiıı son harfi, kull:rn- 1 
Koca Yusuf un karşısına: ko- ııı •. k hnkkı ıçıo \'eı ilen para, ll:h e 1 
yunca da biraz yadırgn<lı. Çün- Z - Hain. 3 - Gece kuşu, e~en 
kü, Yusufun namı biiy\iklii... ('l\ırk1,-çe .) em hir kelime) -1 -- .:\ti
Ve inkar etmiyoııız g<me de bli- t.aloji, bilmek ın.ısdarının emır ı;ir,a
yükliir, ve hem cok biiyiiktür. sı. 5 - Sonuna bir (kos) cclırsc dc-

Yusufla~ Hergelecı gilı·eşle _ di kodu olur, nnrın yarış sandalı. 6--ı 
rini ayırt edemeden öld\iler.. Hlirriyeti elden gitmiş, mebusların 
Ym·ufla Hergelednin on, on kull~ndıkları .,"'y. 7 - Ş:ıfıık ('rtirlc
bir güreşleri vaı'.. Birisi de A \- çc), dcrtlere dc,·a. 8 -- Rumen (Hl). 
rupada, Pariste t:ılmu':tur. Tilrk on.ı yuı dunun g:-ı P lıuducl.ı. 

Yusufla, Hergelccmın Paris !) K:ı ·g:ı burunlu (Ek eriya Çtmcsi 
gür·eşi çok enteresandır. Ve A\•· duşuk ıhtiy:ıı lrndınl. ra dunır, nota
rupada ilk ve son olarak yağ gii- ô:ı bir ses. 10 - :rıı ldc birinM ş;ı -
reşi yapılnuştır. hıs i:::ıreti, tcC"ı;sü f. 

I\oca Yusufu, A \•rupaya gö- Diiıı!ili Uulmıl(-asun Halli 
türenler Yuııan tabiiyetinde o- 4 5 6 7 8 9 O 
lan ve Aım<:ıikadn, Avrııpada ta
\•attun etiniş olaıı, Beyoğlu 
Kurt.uhışunllan ('Pata\'Ja) bir 
Rumdur. 

Bu Rumun adını karııştınr
Jar. Ve bazıları da Yusufu, Dub
ley iP.mincle bir Frruısız götür
müş ve menejerlik ctmif3 derleı·
Bilfı.ki • Yusufıı, göttirı n bır 
Rumdur. Dublcy, A vnıpa gi.i-
reşlerine oı-taJ.:: gitmiştir. L 1 l R A I 

.:Su Rwuun ismi Piyerdir.. , ı A ı K A 
KUçUk. iken .Aınerikaya hicret ~ E )il A .m A D R E 1 S 
etımiştir. Ora.ela: Yunan tebaası R E K 1 T ö R 1 • A 1 R I 
olmuştur. Amelolik filan ettik-

1 ı 
ten sonra spor organiu~Wdüğü-ı----~"""'!!1-::ııım _____ _ 
ne başlamıştır. yl'r, Dubley ile muhabel'e etti. 

Pehlivanlık o sıralarda revaç-1 Ve Tü1kiyede.ıı Avrupaya peoh
ta olduğundnn PJyer, Tiirk pelı livan getirmek filnini ilk ola-
liva.nlarının kudretini bildiği ci- rnk aşıladı. 
betle Türkiyeden Avrupaya ve Dubley, Tiirklerden pehlivan 
.Amerikaya ptY.ılivan götürmek çıknca~ını bilmiyordu. O vakit
sevdasına dtişmii."tÜr. Ve, bu ler Osmanlı imparatorluğu lıas
yüzdcın para ka7..anmak isteın~ ta a.daın sıf atiyle t..'\mlclığındnn j 
tir. böyle yıkılmış bir diyarda peh-

2 - MenılekeU.e istihsal ve 
va imal olunan maddeler. 
· Haric.:ten itiınl edilen madde
ler flya.tlan, harp önce3inc na
z.a.ran. maddedoo maddeye de
ğişmekte ve hatt:i. buııdırn bıiı' 
klsmmın tedarikinde azint ınüş
külatla karşılaşmaktadır. Harp 
içinde bulunan memleketler Uı
tihsttlatınw. azalması, n:wlun üc
ı~tlerinin ve s.igvrta pı-imlel'i
nin fevkalade artmı.s bulunma
sı ve saire gibi sebe.p1er bu fi
va t tereffülE>.ıini i:t..a.ha. yarar 
un.';Urlardır . 

Dahilde imal ve istihsal e<li
lf.:.n mallarda. da biiyük fiyat 
ylikselişleıine şahit olma.kta
yız. Bunun sebebi <le ~yleco 
i7,ah edilebilir: 

Siya.<Ü buhruıı ııetk~il''le ic;
tıihsa1at aYalmıştır. Tedavüldeki 
para m.iktarının artmış bulıın
maJ»ı eskı nı.iivazenevi paı A mik
tarı a leyhine bozmııflt,uı'. Harp 
öncffline nll!'..a r a.n çok ılaha yük 
sek fiyatlarla ithal e<Jilen YA.
hancı maddel~r aki.'llcrini yerli 
malların fivatıan \izerim\e de 
his~t.tirıniı:.ıİerdir. Bıı suretle 
fiyatı artırılan her madde te
tsirini diğeı· maddeler i.izerindc 
de gösteı miş ve b•ı suretle u
munıi biz· fiyat tcreffüü husule -----... ----.... --~ 

Tasarruf haftasını 
Saracoğlu açacak 

Haber aldığım1..1..a göre 12 Bi
rincikanunda Tusnı·ruf ve Yerli 
M:ıllann on ;kinci hlLft.a.C)lnı Baır 
vckfilet Vekili Şiikrü Saru<'oğlu 
.Ankal".ı. Halkevinde \'erec~i 

bir nutukla açacaktır. 

Pulluk ihtikarı 
Dün Kııraköy<le I>erŞ<-mbe •

1 pa.zarı caddcsin<le 61 ııumnralı 
ınağa;rıa. sahibi 'ferziya.n, pulluk 
ihtikanndan tevkif edilmi.·tir. 

Terziynnın diikkfırundl{ 580 
arlet pulluk zabıta. tara fın<iaıı 
miisadere edilmiştir. 

İzmitte mah rukat 
buhranı 

İz.mit, (Hususi) - Ha.valnrın 
soğ'um~ıı dol:ıvısiyle odun ve 
kömür buhranı başlnmı.Rtır. Qar 
l'!Ôa ancnk biı· köntürcii vım.hr. 
lRçi hıılk zaruret dolayısiyle kö
m iirii narhtan faz.la a lına.ğ'a 
ra;r..ı olrtuklaı'l halde bulanıa - ı 
maktadırlar. 

İzmir Vali muavini ' 

7.33 Hııfıf orkt'ltrııı;ı 

programı J 9~10 Aj:ırıs 

i .45 AJ;ıns habeı lcri 
ıiz. hnbcrlcrl 19.45 .Seı b<."lt 10 

Ruhi sebep, halk ın (\Şya. fiyat- 8.00 Scnfonık dakıka 
laıınuı gittilu:e ~t1!'-a..'Uı~drııı Ye p:;ırr;.ılıır l!l.55 Muhtelif 
Y.a baz:ı eşyanın. ilcrıde hı~ tcıla- 1 ıa. 30 Progı·ııın 1 şarkıl;ır 
rık edılemamesınden endıf?e e- 13.33 Ttiı ı<<;e 20.15 Radvo 

deı;~k. normal ihliy<Hjl~ıı. f~~l I ııl.ıkl:ır 1 gaz;tesi 
e~,:. a. ~tın almll.k Y?lurıthık1 ga) - , 13.15 Aj.ııu; 20.45 srızidil 
rı ışuun gayretlerdır. halı"rleri 1 
Ahı~ ı.· ., ... ~.... b - .. ' " tarkılar 

ca.a.ı ~· a:&l lu{!ll', mu- 14.Cıll Tiirl~cc . . 
tev~ıt ve mih-ıtahsillt•dn hnr- j 1A • • . / 21.00 Zıı·aııt 
b. I ğurd - · 1 • u .. kıaı t ı · ı ı~ .l o. ugıı netıce erd('n, a7.,l- 14 .;ıo At y~ırı.:le!- a. <vını .. 
mı tl'\tifade.,... k'ılkıP:malaıı yani 

1 

21.10 Dıııl~'Yıt·ı 
~~· • rınınt~h-ı 

noı·mal kaza.n<.;larla iktifa etmi- minlcri Mekkrı 
yen:k (harap ku.;mcı) Jı~ve:;iııe 114.40 Riyaseti-

1

21.45 Gunun 
kapi.lmalardır. ciımlmr me clelen 

Bu iki ~p scbcµleıi böyle- bandosu 22.00 R;ıd! o 

ce ~~~~en ı-ıonra bunJ:ırın 18.00 p 1 ogı om j solon 
tC'*iır~ ızale yahut lm;ınen ıe.o3 Mcyd.ın ı orkcııtr;ısı 
tahfif yol~da ~atmı.g~len bir !'nslı 22.30 AJnııs 
kaç tedb~ de soyle~el.ını: ı l 9.40 RııdyıJ J haberleri 
y 1 :-- lhtild:a rnanı ı:lmrık. D.ıı.s 22.45 Radyo 

ili :u::l ~ ~ı~a..tlann~!1 ık~-1 oı·kectrası J salon 
• 1 yasf, hilJ:ıs-~ tab}ı s~bep.e- 19.00 Kahramar. - 1 Ol kcstr:ısı 

rın ~usule _get.ir<lıklerı mıktnrın 
1 

ı:ır ~ .. au 22.55 Ynı ıııki 
fc-Ykıne doğru çık~rtmak tema· 19 l!l ı~00 ..,0 1 program 
yülünU önlemek, bunun için · · ' 
me,•cut mevzuatın hiikiimlerini l Maarifte yeni tayin ler 
bu gibi vakıa vo hi\diseleri. önle I 
Yf"<'Ck bir şekilde teşcUt etmek 

1 
Maarif Vekilliği neşııyat nıii-

gerektir. B~ı me.mlekeUerde I diirlüğüne, bu vazifeyi vckfılctcn 
fttihı:ı.z edilen siddetli kanuni ted ifa etmekte olan mil<lür nuıavi
birlerin tevfül ettikleri faydalar 1 ni Adnan Ötiiken ve nCf'riyat 
göz önünde tutulac.a.k olursa bu mtidiir muavinliğine de arıiimey
tedbirin lneml<".ketimi-ı icin de yiz Namık Katoğlu terfian ta-
ne kadar faydalı olal'n:"I anla-j yin olunmu~lardır. Yüksek ted

şılır. Bundan ba.'lka ihtik'r ıisat şube müdürü Nureddin 
vnk'alanru Rilr'aUe halledecek Bayman kız t('knik öğretim mii 
hususi mahkemelerin ihdas e-1 <liirlüğüne, Ankara san'a.t oku
dilmesini ve tabii fiyat tcr<.·.ffü- hı atölye öğrctnı:eni l<"ııat (ln
iinii ihtikirdan aytrn:bilcce.k mii- ver l"rl:ek teknik öğretim mii- , 
teha..'iSlS unsurlat'ln bu mahke- dürlüğüne, me.cılcki ve tekıı,ik 
mf'lerde yer a.Jnıalannı temin tedrisat miimeyyizi Neca Akın. 
etıme1idir . tPkııik öğretim muamelfı.t ııet1i-

2 - Mevcut fiyat mtiraka- ğine, orta tedrisat şube miidürii 
be te.cıkilabnın ayni ~kjlılP. mii- 1 C<'IRI ~araç Yüksek te-driı::1ı1t 
tduıssıs unsurlarla kııwetlen _ şııbe mfülürlüğili1c naklen ve 
dirilmesi icabffier. lerfınn tayin edilmişlerdir. 

3 _ Eşya fiyatlarının istik- Konya müz~i nıiidürliii!iincı 
balde daha fazla nrtma..,ına Niğde ilk tedrisat müfettişi 7..c-
meydan vermemek ve fiyat tt·- ki Ural tayin cdilmi'}tir. 
şekkülünde amil olmıık ka.c;tiy- ı- - - -~ -= 
le ooıenıyenın kolayca muha - Yenı· neşrı·yat 
fa7.a edilımeleri münı.kiin olan 1 
ve zaruri ihtiyaçlara ce\'ap ve- 1 I ~ T k · 1 • • 
ren ba.zı maddelerden bUyük 1 sam - Or ans1k opedısı 1 
stoklar meydana getirmesi de 23 uncu nüf.husı intişar clmlştlt'. 
akla gelen tetlbirlerd(•ndir . 'l ı.\ iye l'<leriı. 

4 - H'l.lkın ihtiyaçlarına an- .,,,_....., _ ___ ____ _.._~ 

cnk te.kabiH eden zaruri ihti ·aç ,.. ~ •y • s b h , 1 
maddelerinin ilıl'Rl'lnl lnmammı en 1 a a 'n'' 

1 mE>netmek ve ancı~k ihtiyaç fev 

kinde olan kı.smııı ihrr.C'ına mu-: ı·IJ?n fiyatlar ı 
saadc etmek, a 1 

fl - - Nihayet bütün halkın 
ıevkalade hallerin tevlid ı.:ttı~ 
lmgi.inkü za.nıret \'e miiskiilfıtı 

Kr. 

kawayarak ve fazla istih al , e na"'lık maktu olarak 750 
istihlak prensiplC'ıine sadık kal- Birinci 8ayfaıla santimi 500 
malan ve bilhassa liiks maddf -
lerin isti:malinden p'liimkiin 
mertebe kaçır.malaıı hıı r'dl't Ue 
tavsiyeye değer tcdbirler<lC'n 
diı·. 

n 

,, S.30 
,, son 

17.mir (Hususil - Vali mua
vini B. Ekrem Yalçınknya Urfa 
Vali muavinliğine tayın ~dilrnış 
tir. Çok kıymetli bir idare amiri 
olan B. Ekrem Yalçuıkaya !z -
mirde kaldığı miiddet<'e kt>ndini 
sevdirmiş ve işinde muvaffak ol
nımıtur. Yeııi va?.ifcsinde de 
muvarrak uıacağrndn.n kat" tlc IJ'IEI-• Fa kaUaı· Cenıiye inden: ~21iCil~ i l 8 TANDUL HALKINI'~ NAZARI D iKKATiNE: eminiz. 

~·· DA H i Li .... i küçük haberlar i 
* !facı öıı er dun F:ıiıhte 7 num:ı-1 

ralı berber diıkk:.ınıı da ç;ılı •rkı:n 

dükkiına w_yduı:u komurden zchh

fonnılş ve" Cerı ı:ıhpa~ hnslııhJne:w c 

knldırılmı~tır. * İstanbul Bcledıye:si .Hukuk, U:-1 
tısat ve Ne:ırıyat Mtldurlul,Jer:niıı 

belooiye merkez uinns.ındnn dıg< r 1 

CC'ınlyetimiıcc " n.ıf be r.ıııııı ı :ı laınh~ şişesi \Crilmckledll', Hu 
bişc lf'ıin bC'hf'ri 10 lrn u:;; mukL1bllıı d<.' lı lkn sotıl:..c:ıl{tır. Burıd, , fo1J ı 

tıın olursa ismının ', •• ıılı. ı. 1 l\.uro:ık.ıuc 

merkezine blldirılınesı ricu rıluNıı·. 

Bııı·olurılc ccmiyctim' z 

İSTANBUL TERZİLERiNE VE 
HAZIR ELBİSECİLERİ' 1E: 

Terzilik malzemesinin t Uıı bul ı t ıtıı;is olnan mil.form Fiy. l :\hır l<·ıb<.' 

Burosunun truıdıkındnn gcçoı k crı:L!le Tcr1.ıler C'cnnyd tarafından ev 'ı
yct mensuplarımı tcv..:lı ı~t:ıııbul l"ıyat Murakah(' KomıS)onunurı 20/10/!l'il 
tarılıli kararı iktiznsındandıı'. 

Bu malı:eınf'ye Uıtly. cı oı •. nl;ıı J'l 11 u.-aC"aat mı.iddeı.lcri. 22/11 /qH l'I 

mnrtcsi günil r.a::ıt 13 e k d:ır uz:ıtılm•<tır. Alftk:ıdarfal'ırı ltnYnn '" kerPlr 
,.,. cemiyet hüviyet ciizd·ııılımle bırll\tP ın:ll7P.tnl' ıhtiyrı•· lie;tdc"ıııi , lı,J 
dc•1cl.Jrduktan sonra cı ıni;:11•l" gt>hrn •rl leri takciırdc ;:ıK.ıyt•tll•rı 11 ulüıcr 

bıı.7.ı blnnlnr.ı nakli k:ıı nı-ln~tırılnııc:-' olmıvacaktır. 

:::·:1::~:::1:~aray:ıc.ık uinul:ır :ırus-ı :;.;-::=:::·=·===========-. -==~============-~ -- . 

1 Devlet Demfry~rı r:ı~~~ıJ I 

Toptun ıımbal:\jh " ı l" 
kilosu 
Toptan "mbalajsız 
kılosu 

Perakende amb:ıl~jlı 
kılosu 

Pf'rakendto ;ımbal. j .. a 
kıl osu 
TEL ŞEHRiYE: 

Toptan ambal~Jlı 
kılo~u :ıı:ırııi 

'foııt.ııı aıııb:ıl:ijsız 

kilosıı azami 
Perakende r.mbahi.jlı 
kılosu az:ıım 

Pcı·:ıkende ıımb:ılajsız 

kiiosu 
YAGLAR: 1 µ 

Sııdey:ığ fiyatları şu ,eıı:ııcte 
zim edilmiştir. 1 ı 

Cll\sl toP • p ~;ı 

~ 3 ;.l'itlı Urfa 
•t. 8 asitli Urfa 
Dıy:ırbııkır 

Birıncı ııcvı erııniı; 

Kıırı; ve Ard;ıhan 
Hiı iııı i nevi eı imemiı 
Kars \'P. Arrlnhan 
'l'ı"tiUZOll •ı:ı:amı 
ZEYTiN YAGI: 

Kir niıboti: 
Toplan % 5 yarı 

µ.~ı :ıkende n. 10. 
PEYNiRLER: 

Beyaz Peynirler: 

Rınııu ne 
Y:ıı;lı Trnkya 
1 kinci ne\ i 
beyı,z pl'yııir 

ta n "~~ 
li!i 1 
ıeo , 
ıı;2.5 1 

18' 
}45 

120 
1:12.5 

Top· 
un 

' ' p JI 

"' 

KAŞAR PEYNİRLER: 

M.ırkıılı ka:inrl r 120 
Htrmci ne,•i yıı~lı ıos 

1kin1.:i ne\ i yaı;;lı 9-4 
'Oı.;tindi nevi (Kıırs 

ve ıNimasili) kum s1 
J,ıı ,:ır µeyrııri 85 
NOl": pıt~ 

1) Toptan s<ıt•tlarda mııl•" ~ 
§Cin-in ve cinıılnln ıs:ırlh bir t' 
de gösterilmesl sarttır. rıı' 

2) Pera lı.endecıler etlketıerde 
' lın fiyatından ma.-ıda malın 

le men,eınl de ııosterecektlr· 
3) Komlıyonta kauul edllıT' • f 

z:ık ı;emtler Yedil<ule Toı:kııP ,.• 
dlrnekapı harıci, eoğaziçı ( ~ ~' 
lı sah lı 8 eoekton ltiltaren) >
dolu, Adalardır. 

4) Tayin edllmlş olan toptS'~ 
yoıtl,u dôkme olup lıtarrb11 1 

toptarı fiyatlardır. Su flyııtııır• 1r 
rııkendecinin veealtine k<1d;ır 
ı.lıyec!en çıkıo maı;rafı dahıtd1'' 

- - •=•ı:o:~~ ... ~ 
Komşu kavgası 

]{üç iıkp.ızarda M eluncul,i 
yol UHımda. ,'nmi sokağıJJd 
nmmıralı ı:>vin ı:ıyn ayn kl' 
rıııcla oturan Ethem hUl 
il"' !:;rahim 8onı.iıruit r>h ııır 
den aolayı ka\'ga ederek 
biı !eıini dövmili:;l<'rdir. , 

Diin üçüncii Sulh C:-? .. • ~ 
kemesin<le ka1·şılıkh dr•'' 
nı•ticesinde heı· ikisinin biı4: ·' 
rinı dÜ\'lliikieri anlaşıl· r. c ~ 
t>r liı a ağır ı•a.ra <:ezwnıı ı1 
kum olmu.slardıı·. 

Şehi r 
Tiyatros~ 

j "tihli.1 Cadclt"l"i Komedi 
nı ... mmJa 

Glıııdu7. s::ı:ıt 15.30 de 'e 
Bu • kşa ı sıı<ıt 20 - SO d~ 
KÖRDöôüşO 

* Tt'f~h:ı~ı f:.runı Kısııııııılıl 
DOKTOR~-• 

HAf"IZ CEMAL 
Muhnmıncn b"dcli (l 8C5) lir ı ol ıı ')(10 kılo kc l dl'n i (5/12 !!11) u-ı Gurıduz Sdul hı,30 dt L 

ı;ın gtinii sa:ıt ( 14 30) Ol' dor t ot•ı ıl ı · ı~ dam; • Gnr biırnsı d. h lıııcıı•ki Hu :ıı. .. ı;am :s.1:ıı 20..31 daJ•, ., 

Lokman Hekim 
komisyon tar:ı! ndan :\f'llt c iltm,. us ıl• .ıtın alıı ı :ıktır. 1 11 ;f(O.f.Vl~l\"'})E :BfR 

Bu i.Je girı ek istiycrl ı·ın (139l lıı :ı (88) k..ıru !uk mm, ı ı,.mi-1- - -
ol A\rrüp:ida en büyük organiza- liva.n çıkacak ve Avnıpa pehli-

ror Dubley'di. BUyük spor .işle- vnnlariylc boy ölçilşccc.'ğine kim- Dnl1Uiye :8!ütch:ıs3ısı 
rini bu zat orgnnize ediyordu. se ma.nruuazdı.. ı Divanyolu 

not ve lcamınun t yin c:lllg H •• 'c birlı • c <'. ltı: L .,t ıı.ı , 1 n el r İ ')ah bl : 
ku• yona mıirnı.:n tl"rı !azı r dır. 1 

A. Ct:ma1eddin SarııÇ 
Ncşr yat MCid lrı.i· M. Samı t<ıır' 1 

Ga ıldığı yer. (H. Bekir GUrsoyl' 

A. Crmaleddln Sarilçoğlu mııtb:ı' 
Bu ile alt ş;ırtnamelcr l.omisyoııd:ın p:ırıı ız olar •• , dal'ıtılm, ki.: dır. 

Amerl:l ada bulunan mösyö Pi- ı~rkaaı var) lhilBilım::qMi:Zll3l:lllilU1•a1maıd (10111) 


