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Şimali Fransa 
. hıÜstemlekeleri 

1 

Cahid Yalçın 
gayet sudnndır \'C adeta bir tc
y ;d mahiyetindedir. Çünkl.i Al
ı an) anın Şımali Afı ika mc:; le
sini, dü. tin <'e,.,.i bildirilmekte
dir. Doğrusu arnnıı sa, Almanya 
IJu mcsclı:yi diisiirır.wklc deı;il 
chı~ünmcnwklc hntn f~Pr. ö •l') 
b:r m'icadel ye giı i ihıı' ~tir. l i 
turaflar biı birle ı ini mnhvetnıek 1 
ı.~in her çaıcye baş vuıacaklar
<lıı'. Şimnli Afrikadaki J1'ransız 
ı.1iıslemlckt-l~ı 1 ise bu mikade!e-ı 
de çok mühim bi!' ıol oyn:ıynhi
kcek bir kn.bilivette olduğ-11 iı.in 
t.ıınflnıın bunhmlrın istiftıtlc •t
me::1 i dii ·iinmcleı'İnclen tabii biı· 
-ıCY olamnz. Ancak kuv\·et\iı c, 
1ı1etin ve hitnı f bir l•'ransa bn 
kabil t. şt>bbiislcre mımı o-
1.tbilirdi. F nı;· nn.hnriplerdcn 

Yenice vapuru 
nasıl torpillendi? 

~~~-~~--·,---------

Yakında Birıgatiye ııe 

Trablusgarba ebediyen veda 
efnıek iizere bulunan İta ı. 
yanların Tunus hc.kkırd11 
emel beslenıeltri hakikufeıı 

Faciadan kurtulanlar bu 
·gün şehrimize geliyorlarr 

------·------
' 

yersiz, mevsimsiz ve tu
haftır. Fakat bu tııho/lık 
mihverin Fransız nıüstenı. 

lekeleri hakkında hala e. 

L 6 y A 12 tayf an111 kaylıold11ğ11 za11nolu1111ııor 

M 1 
Sof) a, 22 (a.a.) - hnradeııiı,<lt• hntan ·•frnitlf' 1'iirk rnpunı 

lıuk\.:ıııda Sof~ n~ f\ g•·lt·n ın.ılUınatu ~hı-e~ \Jll'llr. J~ırg:a~.ibu tliirt 

meller beslediğinin anlaşıl
'""sı11a bir mania teşkil 

, t ı-;onr.ı lıatnm;tır. H11lg11 rlar, dıd.t.ralıı rırı '!'iddeltnt' Ml1.'1Ht'll 'ıı
pıırnıı miir't't:te-hııhna ) nı·dıma c;'.Hlı~mı!';tlıırsa d:ı ~"1 lını. iM ki~i lmr
hılmıı~hır. 'riirk 'apm·uının kaı,taııı 'apunııı hittma.-.mdaıı ıwı.. 
uz f'\\f'I bir tlt'ni7..altı ~emisini.n ıwari,.kopııııu ;;örnıii:, oldıı~ııııu 
hildimı~tlr. 

___ _J_, ~~~~ t~~~·;~cı~1~~~~~nt;~i!,~~ ~ ALr·l'.ANLAR 1 1 Libya da l j F~cı·~dan kurt•;ıanlar geı·ıyı'r r-uıişünın si ıaıuri ıuıtı ... girer. vı • === - A U S LA R u ~ u ıı ı .~ 

L ibyada. İngiliz lanrı·uzu- :;imdi s·mali \friknda tngilizıcr BiLDİRiYOR === B •• k f k ==- BİLDiRİYOR J<.A:\irne, 22 fa.ıı.) - Bir demı.-
nun başlamaı::.ı, gornnu~' kıpıı dnmayıı bafilnyıııra, Alınan- uyü an altının toplaıih: batan Yrnıce Lond raya göı·e 

~tmez. 

l 
nazamn, ortaya bi'. şima- l.lr Tunus hudull:ırınn Jayana- R Üs TQ F MQSKQVA vapurunun 12 kişilık müreltc-

i J."ransız miistemlckclcıl nlCSC- c:alc İngifülerin orada durmny:ı- muh arebes•ı batından yegane kurtulan Hli-
• lesi rıkara.caktıı· ve belki clt' bu r .... k teknlı'I .'-· 1• 111 r.1 ı 1• AL'rı'krı\·a va- ırıek yakında . ., " .. .. • vari Makı;;ud il • ikinci kaptan 
umumi bir Fransa meseleı;i ha· ı yılmnları. halt.fı. l>. le. r·a· uzno- ZAPT d d. MEYDAN Hayıııllah bugiin huduttan ge-
lini nlacaktır. İngiliz \'C Ameri- nıalnrı ihtimali l\arşısında ('ildi- ev a m e ıyor ~erek lsanbula hareket etmıslcr-
kalılar Almanların Şimnli Afri- :;.t-ye dfü~ebilirlcr \C bir car'<' dii- OLUNDU M dir. 
ka\'U gcçeıck oıalat•da fili bir c.i~nmek mecbur:yetini duyabi- -o- • uharebesi 6 • 1 ., d ') ıufruz tesis etmeleri ihtimali lirler. Bunuıı aksi de hallın f!.C- K apuzzo kalesi emı nası torpı len 1 1 

lrn.rsısıncla gayet uyamk \'e ala· Iıyor~lhtimnlki JngiJizlc>r Şimaıi -<>- l d -o-- Diin 550 tonluk Yt.-nicc vapu-
k.~ar bnluııuyorlnr. Almanlarm Afrikadaki halyan müstcmlPke- 1 ZBpfO UR il runun Burgazd.ın fstanbula gc-
kpanyadan ı:;cçcrek Ccbellittı·ı:· l"'ı i•1i tt:mizliycrek Tunus hudut- Moshoua batısı 11da --<>----- Al İS I İ görülaıenıiş lirken Vasilikos açıklaııncla tor-
k.ı hiicum ct.ıncleıi \'e m:ıdr.n .!;!· laıına eri.meyi Almanların ha- T b k h a 1 nHlcnerek battığon ya.zmııştık. 
rn.ali Afrikayu. nyak elmaları ı'i- her aldıkları bazı test-bbiish•ı ino Rus cephesi yarıldı, Al- o ru mu asar Bir şiddetle devam edi- Dün yaptlğımız tahkikutta ôğ-
~<ıyetlcdl'İ hiı'Baralık ıı;drar ilke do: :11lı1i olmak icin tacil ctmis ola-• ~emberi yarıldı yor. Ruslar b'ır çok rendiğimize gör:e Yenice ''apum .a~ıvor u. ıımın ,.mo ·ıası l> •. 

1
•
1
•
1
,1,,.r. · man ordusu Moskovaya ~ r . .. a .1 k 1 .. " .. :ı- svıçreye gon erı ece · o an u-

de,•letlcri i~in büyi\k bir t< hdi~ Her ha.ide, başlangıç kimin ta- 8 5 kilometre yaklaştı Kahirn, 22 < a.a. l - On.a şarlc mıntak al arda yeni züın ye incirle dolu olduğu halde 
t~kil ede<' ği muhakkaktır. Fıı.· ı afmdan iicude g0tı'1·1·ım1·0•• olııı·- u ı· •>') ı ) ı 111.~i:Uz umumi !ka:ı tırgi.hının tcb- hatlara çekı'ldıler Burgn.za miiten>ccfüen 3 ikinci 
Irat simrliy" kadar lspany nm " " ;oeı ın, ,_ a.a.. - A man l>' 

bitaraf kulma.sı ve Vı<'h:I hükfı- 3.1. <Jlı:ıun. bu is;n gıdişi orla~a 011lula.rı başkunıandaıılığınm lıu 
1 

Diin bütün gün merkezi Ca- Mo3km·a, 22 (a.a.) _ ı•ravJn teşrin pazarteı;i gi.iııü limanımız-
11ıetiniıı müstemlekelcı· mes•·h!· ı .\frik:ı l<"ı ansız mfü;temlekcleı i susi tebliği: pıb.o - G:ıbrale - Sfdi R~z.eg Uç 1 g:ıw.h•siniıı hususl rnuhabid, 1 dan hareket etmif? ve l tl\iıwi 

• _
1 

b' d k da ınctin meselı:>sini <;ıkrıracnğa pek ben· Genel'al fon l<ll-ist kumanda.- geni olınak tb..er"' geni .. bir böl- şimdi Moı;kova yalunlaıında bel tcşıhıe katlar orada kahnıştır. 
eıııue ır creccyc a 1 ı . · . A •'k ı likfı t· · · · k" · ~ Gemi a.vdet.indc getirece~· k~ '7ıt ..:ı b .. a.scb(•tle bazı .zı) oı. ıneı ı a ı ııne ının ı~ı sında ı serı ku\'\'etleı le Alman .o-ede bi\yük bir tank nıe~·dan ki de göriilmemit derecede bil - gı a~ 
va\ nuıması u mun · , "'1k..iddiv• .Wdt-=~:-. h" Jcı•~ı ..u.ı 1. ı.... :") .ı lik b' hamuleısini yüklcınemifi \'e """0 

.&ı..t·1· fl k ı m""':.'Ta11 ,.N. r 7.,, n· ·~6""''"-'"" ucum "" arı ~et ı nmmıre- muhaıebe.si inkış" af etnıiştir. , ) ıı· mevdan muhaı-ebt:siniıı ı """1 
•u ı a ar çı mas na c.,.u • zclrıı tı:lgraflardıtıl a<•ıkı':ı. .., 11ıu-• bel d "' olarak limanımıza hareket \:'t-a · t' v· kuı si\'ıl kıyafdte ~ .. eı ~n onra Roatov şehrini 1·uktik vaziyetinden tnm su-, s n şid<letile de\•am etmekte ol-
ıennş 1• a ~.ıımakCadır. l>akaı·'a veıieseoo. nk znptetm'ı;:J rdir · f d • ~ ı kt.ed' mistir. bir çok Alınnn "turisti., ııiıı şi- ., " -s c · rette L'\ti ade eden General Cu- ııg-unu soy eme ır. Muha-

ınali Afrika mül)temlekclerina .\Jmanlor doğrudan doğruya Bir Alman kıtaları, bu suretle, niııghnnı, esas zıl'hlı kuvvt•tleıi· l'elıeyı: biitUıı silahlar iı,ttirak et- Bulgar karasularında lgne a-
dotmakta. oldugu q.'l~ i. larıurn ~~~i~ Amerika kin c·icldi hiı· telı- mühim müuakule yolları üzerin- ni doğudaki esaslı AJıman tank ıııcktedir. Ruslar, bir kac nokta· dJ.} :ı on mil m~fede \ e ımJul-
aı dı arkası kesUmemi~ ise ele ıttir. Ameriluı buna meyilim de bulunan kıymetli bir ticaret tôpluluğu ile b.ıtıdaki d:ı.luı ufak da ~eni hatlara çc;Jımisleıdiı "~ den bir mil açıkta Vıasıl;kt\8 mev 

b d..ı: b' ehl'k 1 ı' n:remcz. \ 'ichv hilkfııneti bövı • \'e:Wii.stuk.bel askeri hnekat ba-1 tank topluJuvu arasıno )eıJn.a•ir buralarda kuvvetlenerek diif;ma- kiinde bir denizaltı ile kal ıla· 
unun cı 'u •?' t 1 e ıa me bir h·hlikenin lnevı ut olrnadı . .inn k d f k l~ h ,, " - "'7' • Y · · . <;ıkmnması meselenin va ham t r..mni.v"'t verı' r·i bı'ı· k 't'ı'v.-.t,.., ıl" mun an e\' A. ade e cmmiyet- nü~tir. lll çok şiddetli bir ateşle Ye mu- fj.:ı.ıı emcc vapurunun m·aı ısı 

'-• betm....,,·ı c nlevda.ıı ''erme - ,- ... .• .,... v li bir mevlm i gal etmiş btılun- "L• .. ..,., Alman '-nk klt\'\•etl""ıı·- lmbıl taarru:-Jurla karşılanm•lar- siiratle geminin istikametini sa-
aı.._. t.-...ı 1 ,} ' • • Amerikayn telkin edem~z."e A· maktadır. ! ,.ı.:.ıa...,. ~ "' hii • dı ğru tleğiştinnek istf'mi 
\111işti. 

1 1 
. I n~cril•ahlaı ea Oakaı "ın iı.:~ıli. G ı fl'tf f G · k ' lnin -batıya doğru bir gedik aç-

1 dır. ise de denizaltı hiç bir İFaret 
!-$imdi ise Simali Afrikn a. n bir zaıı.ır,•t telakki oluna<·::~'.nı eneı:a 1 er on j'I Nnı u· ı rnak için yaptığı biı cok frsebblis Mojaisk cepheilİ.nln bir k si • ·• Fıansız mUatemlekelcrinin ıiiyn· :-,.ıuneı..ieriı. Bu t.tkdircle Fr~tı1· mandnsındaki hava tt:l\kHleri, akim bırakılmıştır. İki tm a1 ın :rninde Almanlar 20 tank ka ' - Ycz meden su kt>t>iınindcn aşağı 

IK t YC askerlik sahasında bil'İn· bilha~ bUyUk faaliyet göste- bmk kl\yıblarını tahmin için im-ı belnüşlcrdir. Rualann mukabil iki tornil at:ırak sürutlt- gHniyi 
ci plim\ geçmeleri zamanı gC>!di· ı s<1nın ıunumi ' 'a:'.iy ti ne olac-ak- ren~k bu zaferin tahakkukunda kan hasıl ulnıulllJştır. J:!"'akat dü.ş t.ıaı mz:ı geçtikleri Tula cenup batlrmışt.ır. Genıide kati mikU.ı-
ğini gösteren işaretler bclil'me· 1 tı~·? Biitün bunlar şirndiki halde amil olmuşlardır. man kayıblarının gene bizim ka- doğnımnda ba?.l kasabalarda :>O· da tahlisiye simidi ve (·an kul'· 
ğc başlamışlH'. Bunun en lnş· 

1 

dzi ıit~:er~lc birer sual mahiy('tin- ~lol'4ko\a n1üdafatl81 varrldı yıplanmızdan fazla -olduğu bl- \ kak muhaı·ebelerl yapılmakta • 1 t.ara.uları bulundugu halde an-
lılarından biıi Generul Wey- en ı erı gidcmiyorlaı-. Libyr.dn- Stokholm, 22 (a.a.) ;_ Ofi: !inmektedir. dır. cak gcnı;rıin su"arisi Muk. udla 

B 1tı harp wknyiinin inkiı-ıafı bir Stokholm'uaki kanaata göre, l Bi ikinci kaptan Hnyrullah kuıtul-
ganu'm uza.klaşlıı·ılmasıdır. u Litikbal manzarasını :wdınlat.· Alınan kuvvetlerinin Voloko - Bu esnada Töbruktaki İngiliz r adını hile ~wnw nıu. tur. 
Liı \·akıadır ki behemelıal izalıo. magva '-"'rıvac,•tktır. w 1 ~ı. , .• k'd kuvvetleri donanma tarafından lazımdır muhta.çt.ıı· ve izahı ua :ıııcak bir ı J •• "' anı,~ ve .afoJaıs e açtıkları 1 haft.Hhu·ca süı·en bir müddet zar- ~~fosko\'a, 22 (a.a.) - Mosko- Gemi B. Ali Oytun ile ş;rıki 
Alman tazyikinin tesirini k:-bul llÜ!Jıe) hı C'ıtbid \' .t\1.('IN (Sorıu uyfa s aUtun 5 de) (Sonu oyfa 3 aütun 3 de) S\' radyosu bu sabah su habl'ıi Scı kis KUı kciyana aittir. B. Ali 
dmtk~ kahlldi~Gm1~~ We~ -~----~-~--~~-~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~- vnımişti~ M~k~a va~nında ~hınl9İkinci~u~~am~ 

Hitlerle Peten· 
arasında bir müla-J 
kat yapılacakmış 

--o--- ı VAŞiNGTON 
Hitlerin Fransız do· 

nanınasmı istiyeceğ,n : 
iddia ediyor 

lngiliz r. dyolarrna gfü e Al
man tlı:vlet ı ei~i B. H it kır 
Frnııısıv. ckvl~t şeli :mar~ıl 
Pctcn'i bir miiU'ıkata ouvet 
ctmi. tir. Miilakat yakm hir 
zamanda i&gill ooaen Framnz 
topraklaı mda yf>ri henii?. ma
lfım olmıyan bit• şehit de \'U-

ku bulacaktır. 
\'aR.ington kaynB'klan gıi

riıı-m1c lı .vaclh;i f'trafınd.ı ln
j..'lhılerden dahıL ilr~ri gide-
rek Hitledn Fıaıısuı; do11an
mus:.nı Hiyece~iııi i1erı ::;iir
rnektedidt.-r. 1-':ı'kat Fran: ız 
dun.ı oması hak km da :--inıdl\ c• 
kadar o kadar cok dedilwdıı 
y.qıılmı~t.ır ki bu hn v di.ı;i 
d ıhtiyal kaydill• telakki et-
mck llizımdır. 

(Aıılıa.ra: U•hlyo ~TA>tt'tili) 

Almanhmn ı~öri~ iddia
snu tekziıı .-di~·orlar 

gand'ın Vichy hükumeti ile ı::ah- M h • k \'.tuyet ciddidir. Memnun olmak giinii Burgazdan ı;-emiııiıı sm n-
~i blr gc<:imsizlik yüzünden <}~· 3 u·· l m a r' a ic;in hiç bir ~ebep yoktm·. Bu • r;:-i Maksuttan aldığı bir telJ,'laf Berfin, 2:.? (a.a.) - Ya-
kılmediği. mniy('tiııdcki ın~mlll'• rn a m e nunla. beraber şimdi dalta kuv. ta: h1tl1Ci b.·cı mii llCSSi!l riniı1 
L-ua hitalx=n neşrt!ttiği met.tııp \'t!Ut>nmis bulunuyoruz. Duru _ Y<~nice va1nıru11un 18 l1 941 m ıeşal Petcn, nmiral Dar-
i1.., sabittir. Görüliiyor ki gene- mnmuz biitiin bir ay evvclkinA . alı giinü snnt 15,30 ıln Vusıhkos ( h1n \'P Alman maı eş..ıli Gö-
rnl Weyg, ııd \'ichy'nin şinıati -------- gör~ daha iyidir. Düşmana keFin fo1lt:rinde toı11i11eneı ek battığı ( ı :nı: m· ı::lJnd yapıla~uk bir 
Afrika müstemlekeleri hakkıııda t ~ --- hiı darbe \urduk. Mosko,•a l:C'l.- ve süratlc ı.., .000 leva gıinder - ı gfö üşme hnldnndaki t"l\"U-

~:i~ İl~t ~~!~;f}~~:,~t~~~~~:ıc;~i )~=~i 1 u n da n ya p ı I a n baz 1 is ti h 1 a k f ........ A-:;~wu'p--a ............ I ,: ~~~'~!~~::~tr.~~~·:~ın~<}~'ıe ~e';.1i~ 1 ~~~ivch~~~~~Jn~ii~~;liı. ;Jl~ '~~ l h~~~i~ı~· 1r~:i;1°rı~~i~~ ~~1~~~~ 
si\ ıtS<'tin ıncS u Ji yctıni kabul et- lemcmek 13•• mdır. Diişma nın Ali Oytun dcı ha I istenilen P<irn· f ı ot i bu ş• > i.ı laıın iti<: ı •ir :ı 
m'"cmeklı: beıabcr askeıi bır eli· maddelerinin İmali menolundu k f 1 hükfımet merkezine yaklaşma •• yı Burgaz komoloslınılL~..,·n··~-öıı ~ ::,:ı<lıy:m~.nrl•~'lyolundn ~e- , 
t>ıpline • \'e vatan muhabbelino - 1 J on e ~-a nst J __ ı,_ıı_ıa_n_ıc_y_d_._ı_ı -\·_e_rm_i_y_cl_i_ın_. ____ d_c-ı_m_itftir. Kaptnnl. rın P rayı bu 1 \'~l :ıı•:tır. 
hüımct etieı j olaıak M.areıml P~ _ ~ (Sonu sayfa ı ailtun 6 d;ı) (Sonu uyfa 3 sıllıııı 6 d.ı) .._.....,...,ıtc,_.,8.....,~ 
t.ıın hakkında ı:;it.a} işkar a~w· ----------------·-----
ı·.ınmnyı biı· vazife bilmiştir. A- Hariçten iplik ithali serbest bırakıldı> Aınerikaya göre YENi. SABAH --r.ı la ki ihtilaf muhakl.ak ki bır > 1 '' , , l n anket,· ı>ıe'ıı ip. bir noktai 11a7.ar bir si· Ankaı·a22 (Huı;uı;iMuhubi·' francala, ın~lmrna, şehriye, his-) kinci kı1n11nda 
)cls 1 ihtillifıdır. Bugünkü şart- rımizdcn) - PaMı tesi gtinü ktivit ve simitten başka diğer J f l 
).ıı i<;inJe bôyl biı ihtilılf da Koordinasyon heyt'tinin 3 yeni gldP maddelerinin yapılmasını J op an1:1cak y tt 1 k 1 
anrnk Almmılara Şirnaii Afri- I \'C milhim kararı neşrolunnca.k-· 'c satılmasıııı menetmektedir. -o- ur a UCUZ u 
], •• daki Fransız müstcııılek<'lC· tır. Bu knı-al'lardan birincisi un- J\ararnameden sarahaten anla- B k f nası 
:rinde \'C•l il •cck rolden ileri g~~- d~m yapılan istihlak maddelC'ı i- F;ılclığına göre imali \'C satılına- ı U 00 er ansa 
rnııı ol1.thilir. ni ilgiJeııdirmckteclir. Km nmn· sı ınenolwmu undan mamul gı- lngiltere davet 

Bu noktai naznrı müdnfaaJu mu buğrlay unun<lan ekmek, dıı maddeleri bazı lüks taUıları t em ı· D e d ı· ı e b ı· ı ı· r ". 
ton çok Amerıkan gazeteleri IS· ihtiva etmektedir. olunmıyacakmış t" 
mı cdıvorlar ve kendilerine hak Lokanta \'C twlerde yapılanı 
'uıne1~1ek kabil değildir. J\ vru·, T •• k • ·ı ~ıa~nur i~lel'i bu hükiimlerdcn 1 \'a.şington, 22 (n.a.) - Beyaz. 
ı>a.da hu görüşim doğı ulıığunu ur ıy e l e ıslısna edılmektedir. cv'den habt>r veı ildiğiııe '7 Öl't> 

uz çok tC>nıin edecek alamelfot 1''rmıealn yalnız hastalara tah-1 Va.ı;;ingtonu. gelen bazı hab~-ıer: 
göze carpıyor. Mesela Romadan B [g • f tıs edilmektedir. Börekci ve' lnitün Avrupa memleketlerinin 
bıı· ts''"{' gazetesine cekilen tel· U ar l S a ll ıı"stacılara tevzi edilmiş 'unlar iktisadi itibarlarının iadesi ve 
gtafln lt.nlyaııın Fransa ıle 'l'u- d ktı ı-nmaıneniıı neşrinden 3 gUn i:JtikliUlerinin ihyası için bir for-
nusa dair l.ıiı· uzlasına aktetmek Q r Q S l ll Q cumaya kadar bir beyauname miil tesbit etmek Ü?.tre Almnııya. 
tnAA\'\'UJ"lından bahsediliyol'. 1- ile vilayetlere bildirilecektir. bir konferans toplamak tasa\~ -ı 
talya tarafından bugün Tunus Pazartesi günii neşrolun:wak vurundadır. Bu b~yanatı veren 
hakkında Fransa ile bir itilaf • } ki• ikinci koordinasyon kar:ıı ı Son-ı Huzvcltin katibi Early, 1ngiltc. 
akJi ıakıruısı sadece gumııctur. Demıryo u na ı· t ~win başından yeni mahsulün renin konreransn c1a\'ct cdil<.!a 
Yakında Bingnziyc \'e 'l'rab!us· yatı başlıyor c~de edilmesine kadar hayvanlar milletler listMinin dı~ında hıra. 
g.ırbe ebcdıyen \'Cda etmek ü~- . icın müsaade olunacak yiyecek 1 kılacağını ilave etmiştir. 
H' buhınrn ltalyanların 'l'umıs ~ofya, 22 (n.a.) - Buıada maddesini yeniden tahdidnta tU-

1 
Rnz\•eltin kitbbi. sözüm~ dc-

hakkında emel beslemeleri hal\i- bil<lirildiğiııc göre, Hıılgariı:;tan bi tutmaktadır. Knrıırnamcye vam ederek, bu haberin Ciimhu:· 
l\atcn yersiz, mevsimsiz ,.e hı- ile Türkiye arasında deıniryolu nnı-.aran koı,um hayvnnlarına ay ı cisi ve hariciye ııazırlığına , pı..;k 
Jmftır. ı•'akat bu tuhaflık Mih- münakalatı yakında pa~ıy~:.cak- da 45 \'e koşulmyan büyük baş :::arih sı•beblcı'<lcn dolavı ishııle· 
wrin Fransız müstemlekeleri tır. Bu, Türkiycyc dc.nız Avr~- hay,·anlnra. aydıı 15 kilo arpa rının zikrine imkan . olmavan 
h:ıklnııdn, hala emeller beı>ledi- pası memleketleri ile tı.caret m~- ve yulaf tahsis olunmaktndır. muhtelif kaynaklardan geldiğini 
f!ıı in nnlnsılm:ısınn bir manıa nascbetlcrinin gcçıncsm~en bu- I<üciic:k baş ha.yvanlar iciu biç ilfıve etmiştir. 
tı:<ıkil ctnwz. yiik kolnylıl lar vereccktır. . bir tahdidat konulmamıRtır. Bu konferans, ilk veya ikinci 

G('neınl \\'elgnnd'ın istifa51- Bulgar~t;~tfji'fürkiyeyc demır- Koordinasyon heyetini~ 3 ün- ltunun ayın<la toplana<>ak ve kon 
nın . b bi haltl d·ı bilhn!'sa A- y~u ile transit hnkkı verecek c:ü kararnamesi hariçten iplik reransa bir kaq muhaı ip miHet, 
nH rıkn<la ilcı ı ı:ılirülen nokt'ai \'('bu suı etle "Piir'.kiye ile iyi mü- ithali hususunda geniş hiikiinı- blitün Mihver de,·letleri \'e bir 
n" z rn Al tan matbuatının gös- nn ··eıktleriııi ~damc. ~~el~. ~1- leri ihtirn ctmekte<lir. Bu lıü- ke.Q ta Aynıpalı bitnrnf menılc
t ı di~i aksillftmf'l de dıkhate Fa- sunun açık bır dclılını go:stere- kiimlere nazaran herkes hnd.c- ket da,•et edilecektir. Garp ya-

, nr1İr. MnHiın olan mm ı t·smi cektir. . _ ten iı:;kdii!i kadar iplik it.hal c- rım küre..,inden hiç bir millet ı 
- - ........ ----......... ·~ w lm k. n:-ı: ... bil..: atfedilm yen tekzib ... _._, ~...-A..&.1&47..-W debileeektir. konferansa çagrı ıyacaktır. 

Bir tüccarın bu husustaki fikirleri 
J - M1.ıhtelcir Jenil~n yılanın başını ezrT:rk 
2 - Fiyat Mrırakabe komisyonlarını ta/.:c•iye elnırk 
3 • - Esnafı lconfrul 
4 - Bazı moJJelu için vesilco u~ulönün ilıdası 

Yuı tta ucuzluk nasıl temin e
dilebilir? A,lh anketimiz. efkarı 
umumiye Uzeriode ümit ettiği· 
mlzden fazla alaka uyandırmış
tır. Bn hmmsta söz sôylcmeye 
sclahiyaltnr, geııek ilim ndam
ları, gcı ek bu işin tatbikatında 
bulun::ınl,1 r1a konuşmalarımı1.a 
de\'nnt cdiyoı uz. Bugi.in de, ts
ıniniıı ynzılımısuu arzu dtniycn 
bir tliccnrımızın fikirlerim neE?
ı divoruz. 

• "ayın liiccar diyor ki: 1 

"- tk;ncı Cihan Harbinin pat
laması YC mfüemadiyen genişle· 
mesi nt:ticesındo diğer memle -

1 

-------
kclleı de oldmhı gibi. harp dışm-1 
dn kalan ym dumıJY.ıla d:t. tesi-ı 
rini hissettirmektedir. 

Ben şahsan .·una knııiim ki, 
hari~ten ithal edilen ve umumi 
ihtiyaçlnr yanında lilks sınıfı 
teşkil eden m:rddell'r lıariı•indc, 
mC'mlekctimızde istihsal olunan 
maddeler üstünde bir bu},. 
raıı tasm·vuı u güctliı'. 

Bu b<ij le olunea, ymdu~uzdn 
istihsal edik n ınc.ddelerin ,. oklu
ğunu bi~e göst ı en nok~sanlık 
<l<'i;il dünya ıuhrnnını ,:r l.a
z· ı<' w• iieıo. a•1dc-<l n mut.ı\'.ı.>~
sıtlardır. 

Piynt t.erefı i.iıhıe diğ\;.r Lir s& 
bep olaı·ak maalt ~ef h: lkım.1.3 
::a tcrcbilirfa. 

Bn7: m:ı llnu ilC'r<le eline gcc) 
reıniyc-cei;'lni dü.·üncn bir trı kın 
\ atnndnHlıır, et'j ·to:"cliklcri &id· 
detli arzu yüz'mden, ıQ-atlanı 
vUkscl:ı.~.r.c :Jtbe-p olmaktadır
i;n·. 

~·ayı:cırmı daha fazla knbıtl' 
bıhileccğimiz h:bcpl, .. Jc :,.i'ıkao
lrn fiyn Um ın d'l.ıluı cok çıkma· 
mnsın:ı ve l>ira;: indiı·Alı"l'l<ı.sin-. 
medar olnbıl<'Cd: 9-'•dt.>r meya
nın ı:: şu?'l..rı cıüşU.,ıne..ır;.to).im: 

i - \fltht k.~ ttY"1. ;•el'ilcn, her 
tliı hi r .. l1i ıf.!sani dtı.r ö :!ardan 
uzl-\k ·ılaııın l. Rlill c.r.mek , 

2 - Hir"o;.. H'S 'cleı lP 1~; iıt 
göt'm(•tl"~i. •' r.ahit old ı~un111" 
fi) · mUrrıl« be komiuy, nunu 

(Sonu p,:oyfa 3 ıütun 7 d ) 
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HAZRETİ 
f'HlloM VE ••• ,,". 

BENii üSRAölb 
Yazan: Muhar.rem Zeki KORGUNAL No. " 

- Delımıck mi': 
aın P..obcn !. 

- A ll sak ı amma dtipe 
ılllz açmalısorBu:ı .. 

- Sacıualam l' 1t~ duy:duk"' 
ıarmu ... 5 lüy ıı . 

- nu eofer dc'l 7.,,. ~~l sor
du: 

- Ne duydun Şemunr 
- Da.ha ne <iu • ı '.' Da-

ha ne duymamı ı.: liyoraun ?' U
~umız bir htilier ge!di? 

.._ Kimd n g. !d bu haber? 
- Yusuftn.n ~ 
- nnn g ir\\ı bu h~ıi? 
- llir atlı? 
- Nedir bu hnb<!r . 
- Yus~f bizi hsıra di.\·et e-

~or .. 
Yaı.'ıud~. darın bir nai ala-

rak nr~· gir.dl. 
- Kru\.i(Şimiz taraf mti da· 

v t ediliyoruz. Dunun na · de 
uğursuzluk var! 

- Yu uf bır..i sebepsiz cULvet 
etmomit:fr! 

- Bizi gön-"'CeJi gclnıiştir de 
ondan da ret !ıntlşur. 

- Eı·et, bizı gorc . ği gelmi~ 
ör; fa.kat ~ zumuzc bakıp 
mcnrur olınıır- ıçin dcgıl: knftl
mm uçurtuı• intik:ı.m al'll.ll.lı i
çin!. 

- Bir pa~a. ~çık k nu ~ 
mun'. 

- Bundan rl i açık lkönU
tulmaz:. li::ıj tımız ehlikOO.e
dir. 

-----

Gör esteki 
hey~li 

umum 
bara· 

- Yuauf bi.ı:i oldürtmek is
~ydi eimdiyo kadar çoktan 
öldUrtürdU. 

- Aldll&lıyo ~un Yahuda! 
Yusuf bizi hiç blr zaman afföt
ımmni~. Fakat bıb~ ımfüe.. 
c ·r ctmro:n°k j 1n affet."'11.i!'} gibi 
görUnnıüi'lür. mmcll ise b:ı.ba· 
mız hayatta değildir. 

Ncl'tali, gorid y!lkseıc bir 
ikalı a s r.urdu. Şem.un, bu 
k hlfolıam ı rl di: 

- Niçk.giildü.n Neftali? 
Diye sordu.. Neftu.lı. nyui 

kahkahayı tdkrarl dı: 
- 1n.5am wrl gUldilrüyor • 

sun: 
- S ti guidür k b"r şc·y 

söyI digunı h tırlamı3tmnn. 
- Dalın. ne ıNyleycceksin? 

YusuJ: biı.inı gibı ı,:nuu sa. se· 
nin gt"'bi bam de.;ildJr. Jm.i öl
dürtmek r.byl du.."5un. hwnu
muzun k asmı fü teınez. 

~ıun. f n h&.ld kızmıştı. 
Ncftali.'nuı trenııc aiılmanıak 
içi.ıı kcn IBUU r.ur tuluyordu 
l~a:"d ·um ll'cld uru gö Nef· 
t!tli ele r:uiı·jaf :ın. \'.:Wycti alım.,. 
tl. A r, 5•.Il'' tlo ıkıı 'ni.n aı ası· 
na giıdi. B t tu bıı· rııfıı di
ğer,;ı1i d bu taı ll<ı itıti: 

- N r \"SC b· b,nni&i Yi· 
VOOCk 'nız. S ltU.i Ul, sakalı· 
nUT.dan utanın. H'*ııunrinn i.tlr
kmı :.ır :el ı -k:ı.tnn Ben, Yusu
d:un davehru ıcııbct fldcceığim .. 
Yüzde yuz. emınını kı oııdan fe
nnlık verine t~·iiı.k 17ôree!'ğlm. 

Ytth.uda. r ırı elim s1kh: 
- • ufı rg otim A· 

Bir ha a o" lunu 
vu ·d 

(tznılr li!ız• ) - K~lpa· 
~ y o;de .Ahıne oglu A.b
durrahm:w Demiıin zoytm me
selcsintlen cr-jln Ahır...?tw müıı • 
lrnşa~,:ıı glıi ıil), oğhımı=ı bir si>-

( _______ H __________ ~) 1 SP R 

Me~arJSl 
müsabakman Feci bir 

kaza 
Bir adam ren al
tında kala~ak 
parçalandı 

DUn ~ah saat 8.21 de Y~
lköy istasyoounda feci vo ayni 
zamanda tüyler Urper""Jcl bir 
tren :ka.zası olnıua, bir adam lo
komotifin tekerlclderl altında 
lkah.rak parça parça olmuştur. 

ÖJl'elldivimizc göre; dün s&o 

bah sa.ut 7.4 da Sirkeci fsta&
yonuııdan hareket eden maki
nist H"' yin oğlu Ahmet Altın 
di in iru resindeki 18 numaralı 
k tar, saat 8.21 de Ye.<üll.öy is· 
tasyonunda duraçağı sıı adn ay
ni saatte Kiiçtikçekm!'!ceden ge
len trt"ntlan inen yolcular.dan 50 
ynşl rınds. h"lianti Karacaoğlu
na çarparak parça. paı·ça etmi'.]
tir. 

Su~lu makinist yakala.nmıtr 
tıı·. 

----ııc·----

Maarif Vekilinin 
fe' ~ikleri 

Bnicaç giuıden beri ~blimiz.
de )>wlwıan .Mn ıif' V kili Et 
Hasan Ah ~ •ceJ dün sabah Üni
\'ersilcye gıdP.rek ·rcrb.ı Koor
dina&von Hey.eti in me...aisiııl 
tetkik etm \"e hey ttt?!ı şimdi-
·~ kad alınan netic.el hakkın 

da izaha~ aliıuşt:u:. V:eki ın üt.ca
kiben Emin.Onu Halk~vind bir 
miidd°""'teu "'ıi ha.lkm ziya.ı~tine 
açık .bvlwıdurutan ve qak bU
}!tlR bir laka ropla.yan arlcnda· 
şnnız Namık Gôrgüç'ün folog.
rnf ~ gw.nıı tir. Vtikil bu 
nkt;ımı Aubuay dônoocktir. 
~ 

Edim.e - Svilingrad 
yola üzerindeki 

itöpr:iüer 
Edıme ite S.viitingrat. armnnda 

m:ıl to.şıJ! caık olnn trenler için 
yapılmakta olan köprüler bit
nıck ür.eredır. Dcmiryolu ilo 
n :kli)'at Şubat ba~larmda baş. 
1~ cbca! t.ır. Ttmıirat bitin
CD) o t ar mal ta5Wakta olan 
k:mıyo.aln ıçiı azı yede.rde 
gilınr:l\k t· rcs· kurulması ka-

rlaştmlım~tır. Bu meyanda. 
Ga.WniltalL · gümrük merke-
zi K~nık t.:-ye gUtüıiilnıf tür. 

Üniversite yurdu roKUYUCU *\ 1 
Fatih medreselerinde • 

tesis olunacak 
Medreselerin yeni baıtan tam!r 

ve ıslahı kararlaıhnldı 
-· Pn.rU Geım S~:mt.erı B. PDni '.l.'iber, Maarif Veıldl! B. ITır 
Ql An Yürel, vmı ve ~ reBl B. Doktor Ultti KınlDr ~ 
rafından yııpıbn fotJdlder l!Ctic inde nihayet Fatih mOOreseJe. 
ıinin t.lnh"C'r:Jffo yurdu h '!ne ifr:ığ . Ct!ilmesi lınrarı ~tınlı. ı51Jr. 

Medreselerde b:.ılanan 18 oda, l 
yurd haline ifrağ edilmeden ev- ı E:' ;, f'r' • • • • 
\•el esaslı şekilde tamir oluna.en.it ~ ~ ~ 
'e oturulabilecek lrnlc getirıle- 1e • 

ek-Ur. Burada taleb::: içir. du~ ak 
ve lıcımam tesisatı da. yupıla.cs.k
br. 

Odalara konulacak kaıyoh. vo 
yataklar Bcledıye tnr·afından 
temin olunacaktıl". Yurda gire
bilecek talebenin Üniversite 
P •. ektörlüğü tarafından tcsblt o
lunması ka.ratlaştırıbnı§br. 

iki muhtekir s-r
güne gö.-nderiliyor 

Bir mUddct evvcl m>ağı ta
ciri lhsau. S.mıbokir, v kardeşi 
7,,eki ile ortaklan Kladyüs Kar 
baeakal yaptı.Rla.r.ı iht ·1 fır yil -
züuden o.dliycye \'erilerek beşr!r 
yüz lira ,para cozası ile ik~r oo
ııe ~ozgndtı. sürülrnelcrmc karnr 
Yerilmişti. Bu karar temyiz nuı.h 
kcm.csbıce tasdik edilmiştir. ·ı 
Suçl.ulaı'dan !:l $ınbekir bu· 
giin sürlileooktit Djğer iki suçlu 
da aranms.kta.dır. 

-o-

Yalnız biı· otobüs 
servisi ihd~s 

ol uru yor 
fstnnbul Br•ediycsi, EminönU 

De Taksım arasında.ki ~ Ltnaka· 
lat r~üşkülutuµ kısmeu._ -..ııliyc
bibnek maksadile ya.lıuz .c!ınin
önU ile Taksim arasnıda.. işlemek 
lli:cre yeni bir otobiıs liattı tesi
sine karar vermişt:r. 

Bu yeni hatta çalıctaeak ob>
büslerin mikdan 20 olarnk tcs
bit edilmiştir. Ot.obüc-1ere & • ha
reket ve fiyat tarifeleri y:ı.ıun
da lcnrarlaştınlacakbr. 

Öğrendiğimize gör" hareket 
tarifeleri bilhassa sineme:. ve t:i
yatr:o d~erine göre n ar e
dilecektir. Otobils ücret.u~rinin 
azami derecede L.cuz olmnsma 
çahçılma.ktadu:. 

HARP VAZIYET/ 
MOSKOVA ETRAFI TDA 

• 
Alman ordusunun aisfe atik bir muha

sara mı yoksa cıtluı bir hücum mu 
yapacağı henüz kostiri!emez 

----Yazan: 
----ı ErnakU General Keıral t o~er ı== 

D aha Smolensk istikametinde 
taarnız ceı.Uıelcri toovilı o

dilirkcn, harclr.i.tm. Moskovayı 

istihdaf ettiği samlın.1§1:1.. Bu 
tehlikeyi derpiş eden Sovyel ı 
sevk ve idaresi, çok büyük lı
miUer bnğ:la.dığl 'ı'uuoçcnko 

DiYOR Ki· 
Afyonda kömür 
bulunmıyor mu? 

A:fyondruı, imza ve ndrcslcrl biz.. 
de mahtuz. bulunan iltl karillnizda 
9u mckıut::u aldık. Afyon Bclcdl· 
ycsfnln n:mın dikkatine ııru:cliyor 
ve bu hususta tedbirler nhnmıısı
nı bekliyoruz. 

-0---

Dün Fenerbahçe sta<fl' 
da yapılan büyOk bff 

tören le açıl dl 
.Mektepler arası spor .nt • 

ka.lannm açılış töreni dün fi 
nerbn.hçe stadında.. kalabalÜ* 
s.~yirci ltliUcsi önünde yapıl~: 
Merasime saat 1'1.30 da ls(1 ..... _;~ 

marşile başls.ndı. Sporcnlal' ... ~ 
içtiler. Kız ve er:Ttclc tAicb-'1 .., 
iştimkile çok muntaı..;ım.., J;. 
kilde yapılan geçit resmi 
vetıiler tarafından takdit·Ie_.~ 
şılnndı ve coşkun blr fum!itJP'" 
\ u · e .oldu. Ceçıt re n li rıı~ .... J. 
al.iben mektepler arası fulP"' 

cGeçcn yıllarda şclırln her nevi 
kömür lhti>;acını bir knç tüccar 
vnktınde tun.in ediyor, h:illt da 
ucm buldu[lu yerden alablllyor
dn. Bu yıl şehr.lmU Belediyesi se
bebini bir türlil anlıyamadı~ 

b1r makseıdla k&nQr ii1n.l Delcdi.· 
ye nzasınd:ın bir zata fühl.mr ct
t.ir ek d ..... 1 i bu u rı:ı -
makt n menetmlıj. Bu .. b ı kıır; 

bakımdan !ıir t-~kmın uırurmı 

intaç dmekıcdir. 
ı tcmanları. oldu. 

1
, 

llal: tm.rıın-~ 2 - ~rtavnJyal ,. 
ı - Şu z;ıman:ı l:adnr Afyona 

blı· tek vagon (Kok) ı:clinlşUr \'C 

50 kilOdnn fazla ı;alı.ş ynıulmnmalc 

tadır. 1 
2 :- Günlük içlcrlrnl7:1 bırakıp 

üç günde bir kömürdlyil zlynrctc 

neden mecbur oldugumuzu an1n· ı 
y:ımıyonu:. 

3 - 150 - 200 kiloyu 50 kno iic
reUnc naklcttirme ımktı.m vaı iten I 
bcr 50 kHo için 50 - GD kuruş na- 1 r 
kıl Ücl"{!ti YCnnc ~retlnde kalı
~ımız tonu 3·1 lira olan k6müı ü 
en ıışnf ı 44 Hı-:.ıyn mal etmemiz.e 
sebep oluyor. 

4 - Linyit 'ICömülilne gclincc 
On günden üeri bu kllinUrün de 
diğeri gibi yalıuz furnini duyuyo

nız. 

S3yın Bclcdiye Rcisimi~ B. Kc
mıtlden rica ediyor ~ diyoruz kl 
Atyon ldıı kıı.ı nrUk c:oktim [fcl-
rn ir. Softıkün donnyonu:. ICö
mnr lşihi bir lüşlyc inhisar iflindcn 
vnz ı;cçcı-ck seıınayesi d. Ha mıı
s:ıid für kaç itişinin bu i~ uğnıl
nuısına mllsı:ıade et neniz şehir 

balltının bu zaı:url ve rurttA h:ıyıılt 
ibı:ynçlnnnı d!ıha UCUZ VQ d h.ı 

tcmLı für Şt>kildC U:ır :n ctmdcrine 
sebep ol:ıc:ıkltr..> 

Makarnacılar da un 
sa1ıyorm ucş 

Bazı ma.karna.c1larm .kendile
rine ım:.lmrna imal ..:t.mck şnrtilc 
ve..rilc.u. unlnn diger bazı kims~ 
len~ aattıklun Belcdiycyo ihbar 
edilmiştir. Bu ihbar üwrine Be
lediye mflfettigleri derhn.l hare
kete geçerek muhtelif ınaitanıa 
imalüthanclenni kru:ıtrol ctrrıi;r 
!erdir. Bu kontrollar neticesin
de 3 makarnııcının dışarıya un 
.. altıkları tesbit edilmiş va hak
furmda ecza zabıtan tutulmuş. 
tur. Uu makarnacılar dcı uı.l ce-. 
zala ldıı ılc.cak ve a;7ıc:ı kcudi
lerme verilen un.li\r kesifoook • 
t.ir. 

Haydarpaşa - Pcrte.vuiyal dl \'f 
çı her ild L'l.rafln karşılıktı ıY. ;!!I ( 
mütevazin akm\nrile g~ti. ı; ~ { 
tevniyal eline geçen bi,.. çok r 1•• lu 
fırsntlnrından ist"fade cdcııtf' .._ 
ınesindcn ve biraz da şnn~ ~ 
ğından rakibinin sayıla.nna : J ~ 
kabclc edemedi ve sahadan t.ı 
mağlflp ayrıldı. ,,artı 

., 7 - lsiJd!ll 1 - ı.ı§ık 
Oyunun her iki dsvresi de _.. ~ı .. 

ğın hfı.kimiyct.i altında gc<;;ti. fi' '"QIJlar. 

tiklatrlcr kuvvetli rakipleri_~ ~ • 
şıtUnda canlı ve enorjilt bir ar-_ ~~ e 
cıkardılaısı. da ~'1b'ln gollcrıııı' ~ 
bir tiirli.i rnr:.ni olamadılar ye:'!: lr 
hadan 7 - l gibi farklı: bir ıDH ~ 
lühiyete uğrıyara.k ayrıldılar. ~i. 

Ankara~~b g~~:r~ lngilit ~~· 
Ankara (Hususi) - t'ngili• lam ' 

profesyonel futbol takımı ~ 
lki:ıciteşrin snlı ~cya en çok ıe 
pcffiembe günü Tor.os ckspreS 
şehrimize gelmesi bel-.Jenmektt' 
dil'. -
~ ............................... .. 

Bal, hem gıda, 
hem de ~if adıl' 

P ek muntazam, diizgil"' 
çıtlışan an1 ar, insru:ıa 

jrad:ı.r le:a.etli bir y.yecek.. y-.>· 
parlar! 

Halis balın ta-kibindc. ya}l1 

lmndn ~k faydalı v.c beJde) ı 
maddeler vardır. Beyaz 001 c;o 
makbuldür.. 

GUı.cl kokuliı çjçeklc:rde iuJıı 
r.au tatlı rnxchleleri emen nr · 
lar, çiçeklerin rayihalo.tıDl d 
beraber götürilrlcr. 

ı•ortak:tl, limon, mandnluı 
çiçeklcrm.dc.n lmsule gc i 
n dtu nexıs o~ 

==im-=-=pa=rat=oru=n=tıa=· zi=ne=da=rı ====::;=-"" 
aım:ine verdiği ordular grubunu, ı 8. Lütfü Aksoy geldi 
hatta diğer nun'lalntlanla vazi-
yet me.ı"'llllunivet verici olına • Bir miiddcUcn heri Anlmrada 
makla beraber, tı.kvry' ede d~, bulwıa.ıı Belediye reis muavini 
vam etmişti. B. Lütfi Aksoy dün sabs:lı şeh-

ltllkik., ı: . anta ~çcltleriııdeı ı ., 
ltedi maddeleri tx.ı n.yan a.rıl.at
uc kada.r lezzetli ba.1 y.nparfiıt". 

SüzJ.ilmüş 1ı.itl şurubu _yuınu • 
§aklık verir Bnl. kara ciğr_T! •. :.ı
zcl tesir .:r Ye safra SÖK '.if· 

l.l ()lı 

lQ-kU n 
ıını t lı;,u. ı. ll u.vurko 
~klın;ı b l to' :.rm~u U. P rmuk-
1..:rım ıprtı .. _ı ı ı l r nn;ı obn· 
cıı. t:ızyıl'.:tn; )'U~ıl:cn, eozıc1rln• 
b:ıl.tı,>ordtm Ohl nn ;u ıs

l' ordum ô;1lc cdın:td•, W'1\h mo
ro.nh. :.ı ı illi 14?' ı~ t.ıv· 
r ırnıh uı nll :L .. 
Korldonıu b.ulwdtıI'Ulllut. ı.unun 

cb ond ve ~ n b:ı.ı;ka ki.ıru:e 

'"'k~ nlr kntillc k~ ı.ıır.;ı.yn ol
ın~ vct:di!:i korku lle ınulıata
bıını d.nlıpl'duro. D vnm elli. 

- O filuım.l b..'.ıt cimi U. Ç'unkfl 
beni nld 1J: rdu. Ald:rn ın ız~ 
rol> ru ınu:1 ?::ımm çcklim. Eğer 
ıtunel \nk'oltırı onuna bC!tıiıu nram 
da kalnı,r.dı d dni 3h:ımmill c
d.?c:ekt.im. ~uı li;yle olmadı. Ynvt11 
'! :ı YD.J ldı. ~ımın 
~ZJl!ın Mııuısn; oı ktuplarl.ıı vnzl-

J"eti bana bildic<yorl;.;r, bauları da 
iınalnrl:ı ışi nntünuı.::a t~~ 
lm:dı. Bu mUl.h al!llaıda 8lU"lll! bir 
h • · oldu; lr n d::ı. o dal
arın yuıı.ıyordutr •• ı ul:!ğ.ma IJir 6~ 
~Knnn ~ d:ıl!ı!o:tıtfa scvgttt_fni eve 
al6.lli Gıt bulRc i. Yôlunıu 
değ~tirdlın dollnı eve tcldlm. Ce
bimdeki: nnahtilrb k@:.yı ar;tun. 
lı;cridc çıl yoktu. Mcrılivcnkı elen 
usulcıı r;ıktını. Knrını y:ıta(:'ında lcll. 
Fulttı\ yalniz .• Ojtti 
c·ıın her tar.ama ur dı 01'!. 
~> c çı.k1un. o uı teıri\411ccc 
d.falam Lrhmak ~~· 'c.lıt-
dcdir. iyi nm!• du:e ungırıyordu. 
Bııh~c.1-1 ta uk kılıncslnden ınuı
inktnı~ SU ku ıne lv."'Ui:tt lınr yeri 
aradım. Yoı~ yok .. Sem' du~nıne-; 
ğe b:ı.,1.•dım. O sırnd• k:ır:;ımn blrf
~ı dil.":iki! \e ' us'> dedi Knnn 
Hind f t "rulorll" .se\•işlyor. Şitnill 
bU ouu bt....ı~ g~l:-c F:ıkat 
temizle su lrnilın:n işim>. 

B 11:;>~ cı.ı:nl lı b l~b ıt:.ın 
~lrttı. Yo~ .. b<:il blr dclı lie mi 
konuı;uyoı:dtım. 0, CcbJrıd 'ı Clknr
dıi:'l bir el :ıyı kcrn ı'C l~cuıı.rc ycr
l:e.'1: 

- Bnk.. uwı ru.uh.im bir h .. vadis 
da.ha \ cr.ı.."'C.e!1.1n. Ben ;y:ılonda Mind 
imparatıırunuo h:wııcdar: ~ o
lacııgım. ~><:ı· i tcı;o;cıı sı::.ui de baG: 
mııbcyinc1 yaptırQ.}'Wl- ll'luhatabı
rnuı ~özleri b...: eyer, tavulıırı. ga:yrl 
tnbil b!.r hal alı~ OLdU. o ~-n:Q Hti 
genç ı~oşarnk y~ 1diier ve 
bu·isı clıaydi ug.ıbey gidt'iitn. llıık 
lıircu h.aı""n nldm :ı~dın. biz. d .. i~t
mlz.l gördük• diye y nım lı:klnl 
kaldıtm ğa t>alı u:ke.ııt clifcrı bn-
na: 

ı~ardcşi.ııln l<ıınsı knctıklkıın son 
re bu hnlc gcld { i ve. eYvelA bir 
sinir buhranlle b:ı •ynn hnstnl.ı(;ın 
nUıııl,'cl erken bun. mada l;nnır lal
<lığım yledi: 

Gltl !ts'.ken deli hıl11 eöy:len.i,yor
du: 

- Efe?' razı olLırsm bat m be
yf ııclllğe lıı1'lııia ııten bile ~lr. 
DUşfin tllŞln k IW\ tilma ı.11rar
la biıair .. 

Alman ordusu. zayıf bulduğu r.imize nv.tlet etmiştir. B. Lütfi 
Budiyenni'nh dnğı.nık.. ve iDBiJ Ahso•• Anl.nrada.., Bclccliyc> biit
yat.ıften mahrum ordusunu Uk- il çcsindc y,npıl<>n ba=ı münak:ıle
ra.yna merkczindruı geri attığı Jetin an.!{ndar vek8.ldkre t:ıs
~lerde, Tim ,enko, mevzii ol-j dik i§ile me~Jul olnıu§tur. 
maluı.n öteye geçcıuiyen taar - MaHi inhidam binalar 

8a.bah kalıvalbaınd:ı; tn;:; ,uJ 
tere yağı ileıbal yem.c!t ~ 
çılllığına fayda verir. VUcudil 
lmvvctlC!lldirır. Bedenimizi ısı· 
tır. Zayıflnr.a, cılızla.ra semell 
verir. Ağırllldar.ım. kiloaruı.ı 
artırır. 

ruzlarilo bir iş gönnck; h3 '1 teabihctmelt ist;ıorclu. 
Nifutyet. V3 sına, 13rianGk 

meyda.u muharebeleri, .Moako
vayı örten büyük ordulB.:!"R tev
cik etmiş ve bu isimlcı le anıl un \ 
meydan muliarebele.rini knz.a.nn
rnk Mosltova. yolunu açm .. ~ bu-
hınuyordu.Alm:-ın tebliğleri Ti
moçenlto ardula...,'"l.Dın Jı.ı ~ ı 
li veıtyor "l dl, fi 
kt.ı: ı n miidn ~ en: ı 
inrJ..mış ~;ıyıl<t )iltl-4i.. r 
m en önotı, I< ~:ı .. 1oatıi~itt 
sal mabedinin düsürülmcsi t.ıaı'-1 
rnz plii.nma gı,"'Çirilnıi§ g~rüııü -
yordu. ı 

Haftalar gelin geçti, Moskov 
önl rinde ve M kovn için b•r 1 
çok da kanlru- c. kiildü, ı.ara kl.(l 
da nercie iaı> ç:ı:tnm~ gib:dir. 1 

Moskovanın, birl:>irini atef,!e- : 
rile destekliyen ve :bil'b ıi aıxım.1 
en de\•am eden asri mr..nzıı.&ı.G- 1 
!erle örtiilU ve bi~1ık kuvv 'U r
ıc beslenmiş oldnğ nu, MUn~r 
basını da g'izJemem \ tedir ve 
lınrckiıtı, ş:im.dıllk mili: tah {mn ı 
mevl-i silfilılnrmın tesir d ıirc•·i 
haricinde cereyan etliğj ruıb.~l
maktndır. 

Ruslır, garp a. nı ... :?:ru.z knldı1{· 
lırı buhr !.nlı ,. ~v · chl 1 ek 
üzere, neve nınlı.ılursa ol::ı•m, u-
za.~ d~aud:uı k ve lınva. ~ol-' 
larile Mo 1 ovnı; n m ' 1rim l uv-

vctler kaydı.mr.Jrtadt ~. BUyuk 
l·Mtanya ve Amerikad:ın gçıı ;!· 

rilmekte ola!ı t n~ top ve ta.y
yareler de cepheye yctif.'nlc te
dir. Uzak do&'U ordusuna. giiv~ 

Belerl"ye reis muavini B. Rı
fat Ye el diliı Belediye Fen i 
leri miidiirlüğüııde mesğul ol
muştur. B. Rıfat Yenel bu esna
da biUı!l.SSa şehirdeki maili in
hid.nrn bin:ıL'n"ll1 \m.ziy tini tet
kik ctmi~tir. Bu lföıala.r.ın der
}• l tal li} ~sı için tedbirler alına
c1ktir. 

, .. ,m Pı ng unJ.5:.&nt-0 rin 
ç kı i. inde ik ... ~ıiye k~nıın ta
Jılılllt> n bir klsmı ti ili olı--ıa· 

Bel, şeker gibidir. Mide ve 
barruık.lard2. uznn mfidciut ko.1· 
mnz. Do~dan docruyA çabu • 
calr kann ~rer. 

tı tc ~undan tlftlayıdır ki bal, 
hazmolmuş Mr yiyccelt b.;o·, •·. 
B:ıl ş kerden dn.lıa ziynde bas· 
~alı, ~ fı ~ııcı.r,. El'(I ,.., __ _ 
aa.f v.eı luıll!{ birP:;ll -04'J!n. 

1'ee \fle bild~ irim ld, '8tlU l 
olar '· ynmlım ballar, n 
rı· ne a•1.IT.akta.dm B·ı ci.bctl~ 
dUd~a-ı: "'tmek Iazundir. 

ğa b şla_'lllştır. Bu kuıdemn ~1i
y:ll't;O zen:_;inlcri aTruıtndn. ŞU r 
isimler va•·dır: -

2 bin lir.ılık biiyiik füramiye 
.Ad narla bir halıcı ynmndn ç • 

'VVV'V'V'~ "VVVV'V 

ıı. an 1'erraç Alt:no'ul~ ve o"t:ı- ABONE BED::.Lf 
geıa ~ıkn~ı~hr. 1 O b'n lir yı Aıı..-
lrn.- da .Jr Nazminin kavınvn· 'i';irKlye Eena~ı 

• • ~ AJ. 1 n k ır.ı t! Sl!N _ı;ır. ~~. l7 Krv. 
lki11ci on bin lira Anh:nrnda. ffl. a Avı.:.ıK 15~ • • 
nılııiı nenini i<i.ı.::m y' !"'nı·uf ~ AVLJK 4D'• • 
bir ş .hs vetc C'ıkmıı::tır. Beş l1in ~ t ,. uK 1~ .. -'1.1 • 

Iıra.lı t ilu amiycler .e.d1ua nıcn~ il• - - .,,. = - •j 
ucnt f: b!i'c illa i ı l\fı:ml 7 A K ·1 l .VJ ·~ 

B yraitdarn, Buı ada Kuı u'< rr .,ro GU ~"'-?" • v 11i 
met: Ba}-an S " lı:.'l'a, Ci - U l\.6am'"" ~.:..c f\ L ~ 
h•ır,. iı<lc Ka.salurn E:Olrn.!;ınd::ı ~.-: - a 1 r.7 1 
ı::·,nSon!!lt 'e-. [" 1 ctn 11 ,,..,y\.i ti/;; _.:; ~ 
b ıHa Ru··ı nyrı. \" nur U" ••tcai zi . nE ,.. [tR" 

rhı.rıntl~n O!uviye çıkmı-ı; • 1 ltU 2. T ~ r ;; l.ı Ut/1 l 1 
----'~ 1 1 ıı:---- 4 ı ı~ıtı _~o_. 

PAZAR 
Güne9 (1jı~ 

~.I2 7.1:> 
6.G7' 12.! ~ 

lt.indJ 

9.45 Er.nıf 
1'4'....:Jl Va:ıııtr 

lm:ııık 

12.28 Eurıf 
5.1~ \t ti 

·uyordu.. Be: a~lrk n:.uluucbe· 
le.r, Rus tümc.nlerinde boşlukl.3.r 1 
bu-akmıştır. Birliltlcr, tııze huv- ~ 
vetlerle doldurulııbilir, f k~t l 
subay ihtiyacını lmcyJarnak gı\ç 1 
tilı'. Doğudan gelen ordufur, he-1 
ııüz. yorulınamı~ ve yıprruımmnış 1 

-DtKKAT-lırdır va, öyle zınnediyoııız.1·""""""'~~-~""""""'"'A""". 
şjındi Kalinin v.e Tul:r. keilinl~ 
ııinde eavaşaular aı~ bun· I Gn:-;"t'"nıı " ~d<'ril ~LI ıl::tı 
1 bU -k ._...:ı.ı.ı:..- ·· n ced ı c.ddrrn'Sh". i de. olun 1 flr' yu l"OU"U•UlU.- gustcım :- Çocuk &ır~ıt Kurumu 
tedırler. Geneı Mert<ezt lll " \'."' z•~.d: :ı n.::;:.,uıı~t l ı:-

(8oıau ••yfa • .Utu11 4 d.a, lvv- VVVVV"..r~ ... ...,..,.. " "'"" ,_b""'u ... ı_cı...,ım .... e.,.z."""'".._ __ ~~~·-
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Tulum bacıları Li yada büyük 
tank m ha~ebesi 

Jap n - merikan 
nar in iüi 

lnhiliz 
tayyare 
kayıpları 

, iri kimdir? 
- 3- l*I 

Sonbetsevct" 

{Baı tarafı 1 inci sayfada) 

t.rnda yavaş yavaş ;karaya çıkn.-
.r-üan mühim trmk 'lruvvctlerinin ----<>---

' m~erctilodfuısıı.bahSid1H.&- Müzakere!~ı-·n ke-j 
gez'ı tt!Uı.n kuvvetlerle bMeş- • • 
mel< mal~d!b ft:>lr çıkış hareketi 1 silme te ltlıketa 
yapmışfuttllr, Dün öğle üzeri • 
Tö'bnık mticlafoo. nheıinin 5 arzel- • ğı 
kilometre doğµwnda.. km·- .. 1 • 
\•etl mlidnt.uı. edıllm b1r dli!l - s@y n_ roır 
:ruan mcv.ldi ıb civarda daha az Tokyo. 22 (n.a.) -Tokyonun 
ehanımiyet.ıi bı.r mev:zi z ptc<lil- gayri resmi fakat h~r zamnn iyi 
n'ıiş ve güneş tsrken Tobnık haber alan Jaılon diplomatik 
kuırvet1t)rl şiddctlı bır mukavo- mahfilleri, Vtı.şingttm milzake
met karşınında. da.imi terakki - releri mesclesind!) yüzde yUz I 
lcr ka.ı <l.et.n c':te bulumruı .. ur. bedbindirler. Amerikan diploma-

Beş Ayda 1792 ye 
baliğ olmuş 

Berlin, 22 (a.n.) - D. N. B. : 
njnnsı, saliı.lıiycttar bir kaymı.k
tan haber alıyor: 

Hudut bHlge.: nde Halfaya i- tik malıfillt:ri gerf7nli-i ancak 
·~ nd4~ su1Ja.ı~. evin d!ımına S dı Ömer il!"J.Slli ı ru d.-faa bir mucizenin hr..fitl,,tebileceJi 
ıka W'r'ldı." ~kn mev,:u tutan mı · r kuı.- mütalca.smdadııı.ı.r. Ve yerli ga-

lngilizler 22 Hn.zirandnn 20 
Sonteşrme lmdar Manş'tiı. gn.rb -
deki işgnl altındit bulunan nro.Ei
de Norveç'e karşı yaptık1nrı lıa
Vd nlm. annda. ve Alman ve şi
mali Afrılm aı azisi üzerindeki 

Eskı tulwnbacıl,mian kö eU" vt'.'tfoı ınt mıbcr altım alnıns,'1 zctclerin "un iltadan nldıkları 
bucu..l<ti\ k •lruılru " rdır. Fakat h 'l'f gti.i'n t ~ ~ tuuiz, 1.>lıtün ha\>l>..rle.ı, bu mütaleayı lı.ıklı g;.:,a 
bnnl r•n ç gu H tiy rlnmı~tır · ı gjlu men nuıuyet vcn~t bir tan- J ter:mcktcdir. V. ıngton göı üşru~ 
Cıeııç L ..ı.yü..uıl.:uxhn Gala.talı da infü~ m: r. !erinin k ilm ·. dı:ırha.l harp 
Necn i ~c ~1 af anın Murnt H ~ mr•.:eieM 117., dUşmrın 

1 
ilfını ma.: sına etme.ide be abcr 

"ınıdı &:.koni Vnku.m §irkctm- Uz rin · hfilamıyetlerini idam~ I Japonya.)'l harb ürükllycbilc-
J sofu· l".ıhınıb::ıcılı:k iş'.nde - etı i1l ve b mb!l tayyarcl rimi?. cck bir haıekc.t p ı· az bir 7.a-
1'-0ŞIU Mal dı.k. kov ıı;w, ocaik i J~ıınuı tank "' motodti ruık-ı nınn içind • 7..aruri kıl.ı.bil "'k 
ıdare elmt": ve ilh- ciürlcıı şöhret hye toı lnlukl rııın ku~ı nıuv. - bir va iyet ihd e uı.:ısı rnuhle
)'"npnıış G<Jrç~k lJavut çömozleri- fn.luyet.l:i hili!umlarilP. ra mu-, meldir. Bu h .. ı, ot, Bınmuıyaı 
rlır. lıarebP,Ame mtizah et emuştir. yoluna doğru Herleyi~. 'fayhın-* Ilutfı..->a. i lllKU guıı., Ahnaıı ı dı işgal. ynhht F'elom\!ıık Hin -ı 

Tu :uııbacıl r.ın piri (Davut b şlnmıandı tıli.f:,rının dk sürpriz distanının iptidaı nıntld"l tini e-

S=> uçuşta l 792 tayyare kaybet-
1 

rni~l1:rdir Alınan nrnzisine ya
pılan lıücum!ar askeri b ıkımdan 
hiç bir tesir yap:namış ve pek I 
ı;uyılı al. \'alde s:ınayi hedefl ri
ne isabetleı· vaki olmuştur. Bun
lar bile o kndar <!hcmmiyelsi:t. 
biı n;sbct göstennekt1:dir ki, 
ınamı.sızlıl·ları bu ookınıdan n~i
l:drdır. 

Alma 'ar bi dir!11or 
G.,rç K) m. m •zan, Haı.ıeki ~.- darbe:>inden kentiısini wpla- ı · e(;..A t.--~"'hus g'bi Ql>Y 

k . k c geçınn .... """';~ t u~ - (n"'"tn-fı 1 ind sa ... ·f~ :ı.) 
ha • - nın aı ka. arı ıruıDı ı ıruwnıdan. rn l\ lınesi i- Icr olabiHr. •""""l .. .. ·' 

ınıe?.cı·ın;;UJ., 3J, 31 yıl evvel te-j cap edrn gır. ı;.vpı lıu· dı·-- -=ıa ,_. ml\him gedikler netioırinde, R<tı.<; 
aadufc..:ı bulun..u~ştu. Mezar u- \ am et.m.iştır. ı fasında tngili7leni •n ~k fazla cephesi dün Mosko\anm ib b-
~run bış tarafmdtt su yazılar Bu soforiu i.lk sı;ı.hn mda clUs- tank znyiatile g ri >U•;kiu1ül- ı;ı da_ ynrılınıştır. Alman kuv
var<i.ı DN•g.1.1.n alı yPniçerilcı-i 11n1u1 ina;:t dtji\ 4,'lr d ~ hcniıı taı~ ıuiiqlerd"r. , vetlcri, doğrudan doğruya M: -
tulunıb;ı.;ı buşısı m~rhum Da- nct.ıcel•mttuı tal mı ıi mıimkUn l<ahirede. Mihv:-r kuvvetleri . , kova üzerine ilel'lemokre dm·am 
\"Ut Geııı.. tc ruhu içıu fatiha.: oluncay ka..d u: iuba hnzı şid- j nin alısmndıMat·ı tar.!!da haYn -Odiyo lar. Alınan kuvvetleri, 
il 6 " d~th çnııpıqm:ı.lann vııkua gele- I yardunmd·m ma.hruı olma\"t'ı· J Moskovnya 85 kUom11tte m a,-

Bu nttJZar 1: taş. hJhnem şiın- ccğı nıuht mel bul't-tilırtakla be- ıaın benzin tasarruf etmek fıl:rhı fedcdiı:;ler. 
aı me r"ııda mıdır? I"o1~aa, ba- raöer 'ıbfü1 tiöl ,elero vaziyet ı tluı değil, fakat. düyrnan tAyya~ ~ Ah'nım tc.ıbUği 
zan çok hnyır.lı.. ha.zan da çok lch"mu:c WKLŞ etmaKtedlı:. ıclcriııin yerde.."\ kn1kab·ımek Berlın, 22 (a.a.) -Alınan or-
ınüaas . iz i ler gtjren beledi- Klıll're. 'ı2 a !t.) - Ö!;Tenil- k .. biliyetinde olmamalarından i- duları baş .uınandnnl.ığinın oob-
~run lı n eıt:Jfı kazması, onu da diğiııe gö~"!. Yanı 'Zehıda kıtaları leri gelaiği &a:rı.lm ·t..td.r. ,. liği: 
mı kırrl' udi'?.. Fortcan•zzo kal~me ım-;.,_l r - D - b · · d·- k · ____ ..ı '·--· r b .. ~...... Atnuw'.&&nn vn.d~ti fnta agu cep csırun ~er csım-

Mcr,ar nda. ve ~uıuuııJ- dir. - lerinde de derinliğe yırpılau ta-
nın "kı tMJ.fı.nrlıı bir kfüı.be var- filMı!ıll taulm~r Kahire, 22. {a. l - ::falahi· nnı.ızlh.rla muvaffakiv ler elde 
nr. Bu aşa.g1 IU-klır.ı bir hal ter- !Cflhıre. Z2 l - Rôvteriııj1 :re:ttar bir meuba'"ın..n bı.! ... HrHdi · cdih ıiştir. Alçnktan Üçan tay-
~e.": Jır. VakWe not , &tti~~ M.ısıddnkt mubn.htı•t Nartıİı H ·r- ğine göre, Iı.iby:adaln nrp inis- ynrcl~ v zırhh arabalar hi-ı 
bu >ıtaberlcn Uıı.vut- C:erçeg.ın Uhy. yazıyor'. yathri tugilizl riu e!ımiedir. mnyc edilen fa...-b miktnrdn düş-
ıı l ter~umesuıi hul:isa ediyo - t.iby·.,, tnarruııınttn ilk e 1ı Rommel 'in vnr.iyeti i di da-' nn kııvv~tleı inin Leniııgr~d-

ınuba.rebest ..... pt:IV.0'11un )et- ha fena.dır. dan çıkmak i<:in yaptığı tcşeb· 
miJ kilom 'h\• :ıeında, cunııı 

1 
İngiliz .kam ve l \! kuvvetıe- 1 ba c:rakiın kalmıştır. Hu müna

gtıın.i ô~ledt:J1 oom-a b~a llŞ ve ıi arasında sıkı i btr.lı"'i olmuş ·j sebetlc onbeş düşnıan tankı 
Süliihiyeflı a.<ık'""t'i mahfillere gi) 1 tur_ tahrip edilmiştir. 
1re1 nıü d brr şehild inkişaf Ronımcl yaintz. iı· r:i t luu-e· ı Uir ~,.. .. 1 öldü 
etmekte buUuımu lb.tr. , keti yapmakla kti.Jmanıış ayni t->"~ ..... 

tmanfar. bımln ardınca il<: zamanda hir ıvaı•nu\ harek.-.tim.• 2Q f:outeşrinde dogu cepheslıı-
taa.rını~-yapnu l.ırAı:l. rlıı, her d ·- ne teşebbüs etmilJt!r. de VUkUa gelen uh rebelerin t 

birinde piyade gen.:.~rnlı 'on Bri-
A/;T ı-ffl .J:PARTfMA1V/ CJNA [~1:/ esen nıaktıl dilimlü Lür. 

ikinci hir b"Ollik ~·-ldı •• k u~ n B 11.in. 22 (n.a.) - D~.b.'uin n uy u ögrcnJ.iğin gö1e, Alman kıta
larıı Pzic'nin 20 Son ~de •. ta,,.,,. ti a ç ka rıl ı · ıfo3kov.anın cenu ındn muhare-
be k~iminde SovyeUcrıhı yeni 
sahra nıe\•zilerini ele gcçir.miş
leı dir. Bu suretle Alman auta-
1.an MDsk<>va etrafındaki müda
faa mevzilerinde Y.eJ1i bir g ·x 
açnU§la.tdır . 

----......----·~~~-------------

Mazn lar dün sorgu hi'.llimliği 
arafından tevkif ol odu 

ve Hüseyin fü;iuuüz til!'!.ikte Kıis 1 
tıtle giderek it!ı.iK Akşam geç 
vukit Ha} darın Alt.ar- parbmn-ı 

nındaki odaı;ıına döiıdii1<:. E\ o 
geldiğimiz zan lUl Haydar b na: 

- Hiiseyin ko rde ÇQluk ço • ı 
c.uğumu dö\'ilyomm.. n onu 
bu aksillll öldü " m. ı lüç 
blr seye karuıma d mi\> ve nraf 
dn. I-lüseyini öldilrm~tür. H ~, -
darla birlikte Hü.eymin daha~ 
henliz soğwnanuş ce oouıi bf'.m-1 
terce b.xlruma. iıulirdık. Haydar 
cesedi kablo teUerılA bağiwurak 
e!bi<;eleri ve tabruı" ile birlikte: 
kuyuya.attı veba.na dönore.k: 

- li':<Tcr Jl.r.°!'1ftt :ı ol 
s .ni d .. cldilt1.1ı fuı m.nlli . 
bh bc.u d;:! kq k rıakiu.nuc:ve bit-< 
şey siiylemoottb 

Erte~i gun 'Hnycfil.ı· li:.u ! 
- Hilsevin · l üz nıı 60 lira• 

Bir hava albayı oldü 
B rlin, 2'.2 (aııı.) -Alır. n nv 

tnyyorccileıindeıı en gii7Jd si o- \ 
lan alb v Moeid 'in Bi'eslıı.v 
ciVlLtmcla ·ı nakliye tayyare.si 
kazası neticesiııde ölduğü res
m n haber verilınektwil'. 

d~cu. Fnh ben kabul ~tmedın1. Butgaristanın Ankara 
çıktı. l 2 ini w•reviınJ 

nem lbrahiınin bu 'nav tle bir elçisi geliyor 
ilh?iği olmadı~ . gıbı bml•n~ do 1 Sof'\i:a. 22 < a..a.J Bir m\idd"'t
yokt.ur. <?n~ ıçın a.f ıuu isiıyo- ten bl'l'i Sofyt>da bulunm kta o
ruı:ı dcnııştiı • . . . . 1 Jnn Bulgnristunın 'I'iirlrlve ekisi 

RusJar bildirivor 
(fla§tarnfı Linci yfada)° 

MDskol-°3dA ıfaziym; \12ilÜI1 
Bcnı, 22 (a.a.).- SovyctlOrin 

Pravda gazetesi, Alm.anlhrın 
Moskova üzcrino yaptıklan taz
yfü:in arttığını ynzmaktadir~ Ga
Z<..'te diyor. ki: 

Bütün Sovy~ yurd cverleri, 
düşma.m tardetmok için bütün 
kuvvcticrile mUoadole cttnd.i ve 
hükilınet" merkezi ~ında hu
sule gelen vaziyetin son derece 
vahametini idruk eylemelidlr -
!er. 

Pro.vda. yazısını şöyle bitiri
yor: 

Bok esen clti kıtı.ı.ıan. nnudane 
tir muknvemet göstermektt>dlr
lor. Fal·"t düşmanın tüt.ili'. kuv -
v tlcr Je hücum ettiğmi unut -
ma.mnhyı?h 
Rootol da siddefll muJı3J"ebelftır 

Moskova, 22 (aıa) - Tass a
~nnsı bildiriyor: 

Krasnaya Z a~ gazetesinin 
c nup cczıheslıır.!ki muhabiri, 
şımdi Röstov schrin in zapb şid
detli muharebeler cereyan etti
ğı.ıı söyleme;'e ve Sovyet kıta-
1.:ırı ..,ın geriledi~ni itiraf etmek
tedir . .Mubabır diyor ld: 

Bfr aydanberi düşmanın ya P· 
tı• 1"' l 'lddit leşehbfu;l.er4 pü.<ı
kürt:Uln1üştü. Fakat son 7.alllan
du Alman ı-unıandanh~ itina ıle 
hazıt-1.tdıı; yeni bir t.a.arnı7.a.gcc 
ıniş, sa~nsız ihtiyat kuvvetler ve 
Lılhassa truıklar yığmı.,+'ır. 

Dii<·nuı.nın sa.dece n.osrov ke
siın inde Uç, dört zırhlı ve mo -
türlü tilmcni vardır. Rast.Ov mü
dafileri resurane dö~üşmektiı 
b r:ı.ber nde ce faik dü..'iffi.3ll kuv 
ve er niu mrlığl altı.oda eeri l 
çekilmek mecburiyetinde idiler. 

Alımın tnnk w yla.ti 
I.ondra, 22 (a.a.)~ Moskova 

rı dvoowıun cuma alrşaııu neş
nyat.ında "Kızılyıldız" .gazetesin 
den naklen runl.arı söylemiştir: 

"Tulamn cenubu gnrö.isinde 
ti::.-rp şidd~Uenmiştir. Şimdi ge
nişlemekte olln yeni Alman t.a.
«n'UZU bundan evvel bu istika
mette yamlıın iki ta.a.n'UZ.dan da 
il<uvvctlidir. 

Ahnıınlv 60 tankla taar-
ruz cd"rek "O" noktasını 
z a pt e t m i !.- ı e r. d l, fakat 
ıler'c;: teşebbüsü .akamete uğ
rn:n~ \ Ruslar mulb.ıhil taar
rur.a ~eQlnİ ·, Almanlaı.-ı bu uok
tn.d n brdetmişlcrdir. 

Kara.denizde 

• ....--o;.-

Ya~•nı ·A. C. SARAÇD(JLU 

D ideler r.uşen bay muhtt> 
kir, bu slltunllı.rda yana 

yakıla eUiğim beddualar car.er 
saate tesadüf clmiş, olacak ki 
sayın Van mebusu. lbrnhim ~"" 
,~,.Meclise siz baş belfilar.ım1zıa 
bin neYi lstiklfıl mahkemesi ~ 
mclt olan: hüküm vo karorlan 
lrat'i husu.at mahkemeler tarnfm 
dnn muhakeme edilmenizi ist& 
yen bir kamın teklifi tevdi ettL 

Mel'ilıı bakışlı çipil gözlerinl 
kırp~ kendine has ~ 
kin tavırla sakın: 

- Bunun dn bir çaresi buh> 
nur! deme.: Çünkü bu teklif ~ 
nuniy_et kesbedip de Van mel:D
sun un dı oo ı n ı. cmclcr f .:L
lıycte başladı mı i..,uı ehr:ı miyo
ti kopası k&fa.na dank cd ... r. 

* Sıram gelınişJ;:en şµ ciheti de 
hatudan Qll.ann ki Vnn m.:ku
sunun tckllföıde idam sehpası 
da var. 

Günün birinde "turnayı gl>
zünden v:ur:dum" diye ellerini u
ğu urarak sevfaip durul'~ 
bir de. bakıyorsun ki "meni ihti
kiır malıkemcsi1 ' nin lrnrşlSln
dasm. Sıla b r .soımı, ,.e sen 
kem:kiim. ctml!6~:vakit kilina.ı:liın 
istinaf sız kat'i hüküm okunu
yor: 

- Yıllan:tan beri bu milcltln 
bilhassa· !:akın sınıfını inSD.fsı> 
ca soyaıı v:e mü~'t tenbı"lii&
r.e rağmen mekruh ve mel'Wl 
fa:iliyetiılde devam: edeu (bura... 
da senin yere batası ismin o 1-

nur} bu defa dn bin bir ditlnve
reye bq vurarnk ucuz fiyat• 
t:cda.rik ettiği ve gizli depolarda 
biriktirdip buğdayı yii?.de yet
miş tı metiula sattığından ve 
suç Ustlindc y:akalıwdığmdiul"'di
ğer mııl tekirJcre müessir bit" 
ibret olmak ü1ere, asılarak ida.
mına kanr verildi.,. 

ji 
Henüz şafak sökmemiş; ~ 

pbhanede seni uynndtn\•oria.r 
ünkü mr. ~1~'1 Mvdi?"'Vor-

lar.. göğsüiıe yaff.am iğneliyar.tu 
ve silnf,'ülü jandannal ınn orta
sında sehpanın kurulu bulundu
ğ.a meydana silrüklenivoısıın 
biriktirdi& Urabrm torlJ!ı tor
b gizlediğin nltınlann faydasız. 
lığını: ım kanief!lerini soyamk. 
fakir halkın n f. kasından çala
rak edindiğini sa.nd]ğın grn ~ 
nuı..,uncı refal1ın öoşluğunu Ye 
manasızlığını '3ntak o v;om n
lıyorsun ama ne çare ki i' işten 
~iştir ve son pisınanlilf ger
oekten ııra.r.a etmemektedir. 

Seni darnt."Aelnda bir ıca:n. 
sarltnu.ş dilinle görenler: 

-C..ok şükür tnnnyn., bu gftn
leri de bize giurerdi diyorlar ve 
eap san suratin.a tükürüyorlar.. .. 

(Saı tarafı 1 fncl aay.fadA) 

sa h rılnı olınalan .muhtemel
dir. Vapurun eski ismi Cidedir. 
B·mdıu1 he sene evvel 9 ay kı
z:.:.kta hular.ak ~lı bir tamir 
-\nnüş ve sürnü ll mile Çlka
t·ılnu"tı. ,,..,,v.y"""'.,,....""'""Yv"""'""'"'-"L~ 

Gemi"f n müreftebatr 
Gemide bulunup halen ha.ynt

l bulunup bulunnuıdıklıı:n 'lllCÇ
hul olan.mürettebatı unlardır. 

Ç...'\rkn Ali ôztürk, ikinci ~l< 
ı Oı· ı i lerkol, gemi lost~ 
mo~u Ansla.ıı Avcılar, tayfn.lıır
d!Ut 1snıail Günf!':ör, Abdumılı
nı Ku.ya, Hasan Deni?., Ali De
ni; · Sclfım t 'l'ül'.'k. Sü)ftyımın 

'O nal, Mustnfa. Bekil- ve Hinımet 
Eıhaudır. 

Anket 
(B~ 1 uıcids) 

müt:ehB.BSıa~RUT; la takvıy et 
mek, 

3 - EsnıLfı. esnafa: kontır.o1 
ettirmek_ (RekalJc._-tin bu i,<1:e ne 
kadar mühim rol oyniy .. ~ göz 
önünde tutülmalıdı .. ). 

f - V.e nihayP bazı_ mallar 
da vesika: uaıılÜnü ittihu et
mek." 

Sincımımn 4 b\IJ'ük ve m~lııur Y-üdw -~-~-

nH 
J.'!ıınsttcn söılll gın.cl tmntncı.: 

Kadınlarm, erkekleri tnklittc ve işleri aıka ten:lh etmekie h&khır. 
oluıı olnuıddını söylfycceldirdin Sc:ı·!? esnasındn her lkı ... ının M. H'rof bugün Aııkı!ra;.ıı clon

lcvkıfJ!ll' ve II. y~arın \lllll.Y ne ı mek üzere hareket' edecektir. e••M•llllllll•Hmliilll&•llllmM•M•lıEE:•MR•llıii 
sine lr~t:_::~~'!l~tır. lngiiizler bir fransız ge-

• llUl i: 
DJy:lfan, el.ay n 

zer. 
Tı.ilwnb:ıcı Ckahvl Ie-i, es!cilı..:ı in 

(Sonu eayf 4 .Utun 3 'de) 

Y:ar;ınuı:ın <:okluğuudaıı: "Hay 
Çnpıtını. romanımm koyaınadıkl 
Özür dHerao 

İzfanda ite Amerika ara .. ' misi•li n1us~dere ettiler 
sında bir anl>:ı ma Lon "ra, 22 (a.a.) - Afi: 

Vichy ajansı, N vyork lan nl-
Va~ington. 22 < · ~ Birle- dığı bit· t.e}&ı-afa gUre, "Villede 

şik Aınenkn, 6dduç ı:" le ve 1 Tamatav'"',, ismindeki Fran ız 
kiralama kan' nu ~r \'e:si dn- gemisinin, Afrika sahılleri açı.k-
hi!ind tzla11 it \iii1tna iııı- , larında 1ngilizlc.r taraflnclan 
zalanrn•tır. mili a.det-e edildiğini bllclırn.ıek-

Hurıciye naz.m M. ~rtlell tcdir. 
Hull, bu., ı.1 n nuı ht lz- Bulgar ticaret nazırı 
landay.Q "a" ~uıdıl!- wı ·ı··va.. so;vaya gidiyor 
ında m hsus oldıığ\.ı.ııu siivl - ' 

"' Sofy:ı.ı2 (a.a.)- Bulgar tı-m~<ttir. 

Sırbistanda komünistler 
imha olurtuy.or 

Bel!:!l·ad. 22 (a.a.) - Bı mın 
nctıırottı.gi ı:ıarld ~mbıot n lıa
berleriııe gt)h::, Sırp m,millliıl 
riııtien muı~•kop kuvı•etl r, Ha
mt')li bö1ğffiindc fMliyette bulu
Dan komünist ooteler.i:ni Kuç l'O 
civannda imha c.tmit;lcrdir. 

Çarpl§Ula asnıısmda :l39 ko
mlmist haydut öldüriilınüş, 70 
tanesi de e.a1ı' edilmiştir. 

carct nnzırı Nagurof, ııeznrctı 
er'k;.ı uıc l;f.11 olan yüks meın r

tar refakatinde buQün Beı·line 
~ :re' etini tir. K"nd ·ı Al
man ikti t ııuzırı Dr. ~\mk'un 
iliweti üzerine git nc1:tedir. Na
zır, üç gün sürecek olan ziya· 
r.eti es.nasında Alnı:ı.n iktsnt ı
darer·ilcrile görfü.ıecck ve Sofyn
da.ki Bulgar - Alman ticaret o. 
dasınm teessüs.ünün 15' f.nci yıl 
döııiımü. anünasobetiyle yap1ln
cak olan törene ~tırak edecek
tir. 

Oıntd--1& bir &fkın. Derin bir. ink ""·- Korkvftf bir 
clnıyetin: • Susmu: bll"' ilrtlrwm• rmna• otaa 

TORKÇE 

Zindan.farında 
C z k .. m<lj;!ı.r:ın bir lı.ıks ... Oll ulmı IJir iliUşam eh?de bütan kalpleri 

t trc or. Hencnın m gilı.cl cT ~ fllml edan. bu ~ 

B U G ÜN L A L E. Sin.e.masınıla. 
f'.tıı:ma::z:31111'!!EB u · n caat ı ı de wnzıtaUı mgtifle. ••••mmlll 

Sinemasında 
lwıra,,,,nasü olmallZ A ınlf ... Yo.ku &orvet il• mır ••• 

~ CE OLIVİER ve 
- M~UREtN 0 1SULLIVAN 

l 
Z CJlo, Ha,.Metl! ve cSlencell flt.Tnlnde iaÖl'eoek "• anlıyacak&ım.; 

rt 

Bltgfı 11 de 1.UızilAUı ~. 



Yazan: M. Sami Karayel 158 ~ 
_ Dubley, Mösyö Piyerin fi-1 istimalde bulunurlardı. Fakat 

Jdrlerini kabul etmc:mişti. Red mösyö Piyerin tanıdığı Türk 
t'.Jc etmlyC'rek bazı itirazi kayıt- pehlivanları her ti:.rlü mül·eyyi
iurla im.bul etmişti. Duble) .n f ttan rn, suiı.stimalden uzak uu
trkri fJU idi: rurl rdı. Dev gibi miıthi"l adanı-

• • 
ırı 

BİR HAKıv ATI Sayın mUş~erilerlmlzln 
~ • nazarı dıkkatlne : 

Pırlantalı ve elmaslı ı:ıat demek bir kelime ile 
- O va.kitler garip görlinen l .. rdı. Yani, mös ·ö Piy ı, mu-

9'ürk diyarındnn pchlı\'an g-<:- \•aff k olacn~rınn \ e çok parn 
lirtmek ve mağı· p dahi olsalar 1 .ızanacağma emin ı. 

(B:ış !nr;ıfı 3 üncı ~)'f. cı-l 1 ze1!ihleri p 0 k azdı. BunJ,11· da 
(: filk ltal v .ı.: ı ı, (:yen ca 0ılı Se~ ranı'nin, Dertli'nin, Gcvheri
k?. hvE.") dt "k. ı k hH erde-n n;c, Aşık Ömcrın, I uloğlwıun.

1 b~.Jm bh::. y d gıldi. Onlnnn bir Zıl.t niıı \'e Enu·,thıııkileıdi. Bunun için saat nl.ıcııgmız ıo::ıman, tcreddud JZ SINGEı:t nati almalısınız. Ve 
i tıh· le İ\d, L K. Tavuk Tu umbc1c kahvelerinde oku- markasına, m!lcs.;.escnlizin ndref.'11<' ,HU.at etn eniz H\zımrlır. 
ımın ô J, k h\ l •ıi kap n..ın bir ~mfıma: i Mod:ıyı tnkib eden her asıl kadın 11,:iıı kı:">n ı>tli t:.tşl:ırile \e nclts i!:lemesıle h:ıkikal1:n naz:ın dıltkad bu yüzdmı para kazarınk'l.k .... 

1 
Yalnız mösyö Piyeri dü im lii-

Dubky. Türk pehfü·anJarım ren bir cihet daha varlı: 
1a'daca'"'" kıyafetlerilc tel3h'r -Acab=ı. bu pehlh·an r nene-

mani, destan ko ma, sem, Sal.i~ a C":mıırula nedir bu esn r beden böyle bir harikulade SINGER Matine ..,ahip olmak Cıdeta bir saadettir. 

~~~~~~~;~ı~m~~ı1• ~ 11~r~:!7<ir~ ~1~~1·;;~~-ı~~J~1~ r:;;~~"t:~~i 1 SING ER Saati m~~:~ı g~~ece~kg9u"zel HediyeJiktİ "' 'rt.-k par::ı kaı:ı.nm.ak 6{·\ ll ~ı- ı bi di) nrmıtt r•ık rlar mı?. 
11 dü~miiştii. Onlardan .,.alıb' - D,C:cr b r dtil3iinc..:, i de si~ a • 
,,( ~ beklcmıyorchı. O vakıllcr iai: 
!A rupa.da {\yle devler \·a,;~ı ki - Acab:ı, Osmanlı hüklımeti 

1915 ıl 192u auı J. aa tam ı. n \ aı, 
oıt· l n kalktı. Söyt Ur ef!inne, efsane heni ' No. 82. A. Elma&lı ve 11 PIRLANTALI 500 Ll"lA, EMSALLERi GiBi 15 SENE GARANTiLiDiR. ·~ 

'l uluınbacı kahveleri kıs tnC'V-
1 

Bu d 1 bir kalc>ndcri: Dikkat: Shıgcr ı;, ati eri 1stmıbuld:ı yalnız En. nomi merl:'czindc·ki m:ığıwımızd:ı satılır - istanbuld:ı şu 

•lan lıic Türkler ınaglup e- J>('hlimnlan ecnebi diynı ın gem 
'' ı:;'!irler n°ıiydi? dermec'te mü ·aade edecek mi':. 

simle inde cuma gece'u o), 18• '..l ııra.r.Jı~ 1,al,iı leri 1.. ~oktuı. Adres: SiNGER SAAT Maqanıları, lııtanbul, Eminönü No. 8 

!er, r. mazanl:..rda iı;e tıkhm 11k-, Ocrtlanda :fül fülll'ri, 1 ------
} 1 , nm a . tanı, dünyıı Bıınl:ır, bira· mesele idi. Bir 

~ .lf iyonu idi. Yüz otuz okka-, ala· -.ara ..,, rfcdel. ğindeıı dola.
h lm ru'3l~nın bovu da iki met- vı korkııvoulu. N'btıyet mösyö 
rı·\'t: va km<lı. lüthiş, Hcrgill Piy~r. ce.ı,;aı etini arttı dı. Ame
E' • · bh· ntJetti. \'c dünya yii- rık, dan vapura tlınerek !stan-
t ı l . ı. (>t.hlivanları sıraya ı bul '\ lıınu tuttu. 
~ e mı· tı. 1 Mösyô Piycr, 'lst.aubula gelir 

f. ı Fransız arsl:ı.mnın iı;mi, gelmez. B€)uğlu muhitintle bu
p,,J Ponstu. Hakikat.en müthiş lunaıı tamdıkl.:ırile işle,;ni mü
o ı nc.!.h ar lı. Buna göre Av- zakcreve kovnluu. Yunanlılar ve 
1 UJln d 1.11.a ııelcr yoktu? He- Rıımlar ona yaı dım vadettiler. 
a<» A m ı·ikachki serbest gür~ 1 Piycrde para çoktu Bu sehC'ple 
p.!lılı\. ıılaıı... onun pnı:ı.indcn l o.?<ınlar da çok-

B;ııaenalC'Vh. lJııhlev, Mösyö tu. 
Pı\ N'in Arnc rıkachuı v va1ihfrı De\•ir, il.inci Sultan Hamid 
tıı: m ktupto 'i'ürkleı i aJı~1.k t~ devri irli. Bu c!e,·irde hu· ıste-
tıı ılr ııara lm2umıbilc-cı·klf'ri ü- .} • n t."Cnebi meınlckctc t'Jk,ııııa.z
mi<lııı: izhar <'\ Jemigti. dı. Haı ıde alaka kesık gibi idi. 
~ .;,,·ö p·\·ir, T\irkk ·i ~a'·"t AYnıpay.ı an<•ak diplomatlar gi-

1~ ı ta~ı<lığın{ı:.. 1 Yl' Tiiı k pt•h - dıp !.!'<'IU'<li. 
lh':.nl.u·ım da yaktı da'ıı bild'~n- Zaten Tüx kler o \'akitler Av
d~ı lı't' tle rıld;~nmıyordu. Mu- nın::ıva, AmNıkaya gitınf'k zih
Dıil: kn bunlar A \TU}la l' ·hJ;- niy<'tınc malık degıllerdı. Onlar 
raulariyle boy öküşeblleceklr>r- müt'bir se-lx:plcr oimat!ıkc.:a va
li. t ta.nlal'ını k ıt'iyen l<'rk etmez -

Miis)Ö PiyC'ri, en 7.İyad ı endi- !erdi. Bu gıbi scyahatleıe de a
f(•yf· dii~iiren t ra.f 'rür~: pehli-1 lıskanlık vuktu. 
\:tı ı. rmin \a;;. ~eşinden bıı.şl B'r cok e<.·ncbiler ve 1'iiıklcr 
\,;, .J. 'r <;iireş bilmedikJ~ri idi. mösyö Piyel'e, pehlivanlar ıı~in 
ff:ılbuki Avrup~.ra .ılafranga gü ı>adiı:ıahtan mih:ıaAde istih al e
t"e!Iİ\orl:udı. Amuıkarla da.. ku- de<·C'kler'ni v.ıdettiler. ÇiinkU, bu 
nı ,.e serbest gilre~ y1tpıyol'lıır-, gihi nılisı<nll<>lcı- ancak pıı<li~h ı 
.tl. t.ırafmdan iıade edilebilirdi. 

}<"'aknt Müayo Piyer, bu en<li- Pi~ r·r. ~lılivan Hl'ıtmıtğa ko-
teSini de b, rtaraf cde<'el: çrıre-1 vııldu. O, devrin <'n nanıd:ı.r p ·h
~ı hulm fitu · 1'ürk pehli\.·anla -ı li\'anı Hcı gelc<:i, Kafranc ı, Ko
rmı bir kac ıy cal1 .. ·tlrn1 k ~1Rf- ('a Murat, Aılalı Halil, YnrıcılAr, 
ranga. ve serbe...<rt: güreşi öğretc-ı Bü,·ük Yıuını ilh .. gibi ııehlivan-
~kt'. Bu d:ı kolaydı. lardı. 

}' ~vö Pi\ <'i'. Tiirk pchli - Fakat mösyö Piyere ~n ziya.de 
•anlarin yüzlindan gerek A,._ koca Yn~ııtu ınelhetıııi. IC'r li. 
nıpada ve ger<'k Arrti'rikadıı çok Dı,.Jı ıısu da. bu idi. Mösyö Piyer, 
peri'.! kaz.auacuğıııı-ı hükmet mis- l>ehhvaııJamı boylarını. okkala-
ü. Hu hesapsız diinyalık onu rını soı11~ ordu, Heı·gelcdyi de 
ıtıya edecekti. Rinaenal~) h, sornrnr:ıtu: 
'fiiı kiyeye gidip ''e bir çok ptı- - Kcıç okka! bıı pehlivan! 
tıı\ar tmrfedip bit kaı nnmdRr - Yetmiş. yetmiş iki .. 
pebl'varı al. ra.k Avı upaya 'c- DNlikleri 7..anın.n, lafını bile 
Amerika.ya gelmeli idi. c·! :-n~ıni ·l.İ.0, ytIB yiı•ıni, yiiz otuz 

Mö · Pi\'C·r. ı \ kalf+d~ 'l.e- ı· ı> lıl, dev istiyordu. Diber ok
) i 1* • t• I' .n ı t b11hıwıu pc·.ılıYa11la11 ela koca Yusuf, 
<•rg.."-~v.ult•ı Uııblcyl Jıulit.~atu• ~ .mı'iti. Bmaenaleyb t.ırifleri
IÖl'~ •bir N:vap verdi: ı · nazaran koca Yusuf yanıaıı-

"~i?J~r Türkiye) i t.:ınunw.liı- dı. 
1'JY.. Ben, aslen Tilrl<iyellyim ... Fakat koca Yu ::uf, fatanbukl:ı 
!'lirt lı ıi bilirim. 'fürk pehlivan- d ğıl:li. Ştıı..'lıntı la, köyıi ohm 
&A,rı uünyamn tın i)i J..lf•l li\ anla- Karalarda bulunuyordu. lstan 
vından ileridir. Bunlar. teqhirlik, buld:rn mcktuı>la muhatx>re olu
d< h .llentir. Bilakis guliıı gele· nacak gibi değildi. Hiç muhabe
l'f'k pehlirnulardu. Ben, Tür ki re ile Yusuf .A vrupaya gôtürüle-
.FY(.' gidiyorum. Binll•rce dolar 

1 

bilirmivdi? , 

hm dolardı. Hemen hll' s rııtte ~31.u~ıu ~ a":l.ıığmda, 
b.r turıe tıılunıbıeı kahH"- · da- Amut- (ıenn"t g-lilh•r i.! 1 

ha doğrtı-.u ~alğılı l'aln e olma- Eski tuhımt'>::ıcı kahvelerindl' 
makla beraber. Çukur çı: ıme, 
Halıcıo:,lu, Çe=?mC' nıcyth ı, Bo- olcuıı,rn destaıılrı r da sunlardı: 1 

Pamukçu lh_<:ruı beyin dı:staııı. ' gazke;:.Cll. Be .. iktuş, Deftf-1 dar , /ı&; AI' · 'T d t y 
I•"'iruznğ.t kah\ derı en mt Jıur- ı:.-,roz ının ° um es <ını, e- ı 
ıaı"Indandı. men df'stanı, zampııra tle;ı.tnnı, er 

En iyi ımıni, koşma. dt~t.aıı \'(' ı -anat dcstam, komıser Hüsa
ilh okuvanlar w 1stanhuloa ad- me-.idinin d L'tnı, yorgancı Sn- ı 
Jarı söyleııenl(ı h<'p geııc tu _' d·k dt>•tanı, mektepli Atıfın dec;-
1umbacılanlı. ~fanmalih aralarııı tanı, t ,.;rarkeş1el'in destanı, bu
da tulumbacı ı-;ırığını omuzuna yiı · haı·ekcti arz destıını, ııaııi
koyına.nmılnr da yok d('r-ıldi. hat det:tanı, lskendcriseli Bcdi-

Burnlarda ilk evvel. Sa~. tf\kl- in dt'sl<ını. hacı Buhit rlPSUUll 

mı ahcnğo başl •• r<iı. '!'akım bir yahııdi .Agoıı dMtam, miras <l• s
klii.rnet, biı· eifte nal'a. çığwt- t:ım, yetmiş ikı buçuk nıill(•t ele& 1 

ma deni!~n tahta hir dfülük, bir tanı, 
zilli maşa \'C' <larbuda.kan ib ret- Bunların bir kısmı ı·iııayı•llc
ti 1•,asla evvelft bir nıa şlu -ekS<..'- tin tasvirıntlr'ıı ibaret !'l<'ylPnli. 
n\:etle lsnam•ol mars• denilen Dinleyenler hıçkıra hıçkıra a~- 1 

mHçiç ih:- baŞıarlar, (tivr.trolar ldrl:miı. Bir kısmı da ı,riiliiııç 
da da bfr\.le idi. Piyes baslaına- tii. Zampara destanı bl.r Y.eJıdos
dun m ıçiç ~alınırdı) Arkasından tıın ha~ıml .. n heçcnleri Itı ı:ska
polk:ımsı bir iki hava daha çal- ralıkları ta~vir eder. Zelzrle f"'
dıktan sonra kantolara gt•çilir. Jaketi, Yeınenıleki askerleı'İn 
ı:ıurkılar söylenir, nihayı~t n('ha- h:ıli, Sivnstopol harbi, bu des
vcnd karaı la manilere• baş;amr- t:uılar<la çok giizel C'anlıındırıl-
dı: 1 mıstır. 

... ------------- --AdaJn arnsn s i atf'Ş 
Ysnakbs.rı \işlN'tnoru, du~

lan al a t<-s! 
Yandı buJ.,'"rıın kiil oldu, ı:.-Ür 

k ih•f>.k iLi alt~. 

* Adam aman Yar edalı ı 
Şa.h \~rdi. fUİ'~ sürdii, sinm1-

dtı ~,..,.., lWi, 
~u uihauıda ~ihnedim yn.rıull\.n 

~aradı.ılı! 

* • \ <lam aman ku7.us u 
<.'a) lıur11, \~me kunı, 11..,,...lftı ı 

İ(,'Sİn ku~u, ~• :" 

1 
Beoni ya.kıp bitiren bir ıura1nn 

kuıı.usul I 
Maniler karşıhklı dıı. o.kımıır. ı 

bir m:ıniye muhatap olan) a ay-ı· 
ni tar7.da. yahut ciuıtsh ıbır mrı.ni 
ile cevap veriı'di. Bu miıtnddı. 
Tellmlil halinL Almıştı. Hatta bu ' 
yiizd('ıı ı;oK defa, ka,•gal.·w çık
mu~, kahvede oturanlar, iki ta
raflı olarak döviiı,lip boğuşmuş
laı'(lır. 

Biı' maniye ayni tarzda nw
ka beleye misal: 

A<lam ıunan yaydıatı (ot.la -
~·aw ) 

M4"f~n m i, poyra;ı m uhr '!ti 
di~"IU'tht yayılan? 

<•~~ıW" ar.41ao Ciniindf•ıa ' a 
k u rt l'8f)a.r ~-. ~ ılM ! 

Harp vaziyeti 
(Baı tarafı 2 lnei sayho:l<t) 

Ru~dHr, cengtwerlikll'ı i cıha.- 1 
nııı anih•ellimi olnn Kafka.."llılan 
\'e Don Kazaklarını da belki son' 
tümenlerine kadar cepheye siir
mfü;;lerdir. Bir miiddcttenberi 
dikkati celbeden inatçı mukave-

mftte bu ~eni tümenlerini tcsirlt! 
r-j mahsustur. Fakat, yavaş1a
malar<la ve duraıklaımı.lanla asıl! 
amil, bozuk hın alardır. denebi
lir. Ruıdar, arazi ,.e iklimin t..a.ıi
hi bir kuwet olduğuna kanidir
ler. Yolsuzluk d:ı harph' çekilen
krin yar<lımcısıdır. ltalyan res
mi tebliği, ilk hatlarda tayyare
lerle ikmal işinin başarıldı~.n
daıı babistirler. Bu usule Hahcs 
seferinde de baş vurulmuştu. 
Gercekt.cn, yağmurlar, Rus or
dusunun vefakar bir yari olmuş. 
tur. 

Artık, soğuk derecesi 2 ye 
yaklaşmaktadır, arazi. donmuıf
tur ve kar tabakası. tekerlokli 
Vt-' rnotörlü birliklerin h~rekatı
na şimdilik "ngel de le§kil ct
mekt:di r . Bu vaziyet, muvaffa
kiyP.ttir. Çok siirma, tipiler bü
tün f}iddetile bu ölümler sacan 
faaliyete ~l çcJ·ebilir. Bundan 
ötürü, kanı zeminden iı:ıtifade 

~rfcdip evvela A vrupnya ge- Mösyö Piver, Şwıınu yolunu 
~·~im.. Sonra Amerikaya gi- 1 tuttu. Yusufıın köyüne gitti. Gi-
8t><>e-Jim .. Eğcı· benimle A\'rupa ı' de!'ken ona çe~itli hediy ·ler gö
~iu cşlermi yapmak ii7..e,·e teş- türmüştü. 'foplarla. ba.c;ma, ayak' 
rı'ki mesai edeı"r:cniz şa.rtlıu-ınızı kahları, tiirlli kadın e."ya~ı... Cevap: 
bildiriniz ... ,, Yu.ımf, mösyö Pıyerl~ karşı Allant am"n ~-ayılaıa (rlaiıl-

kayğusile. taarruz ordusu Mos
kO\'a şimalindcn, gıu·bından ve 
cenııbundan harekete başlanmı
tır. Ka.li'1in mıntaka~ında gün
lerden beri hararetle deva ın e
den taarruzların inkişaflclr kay
d,.ttiğini iki tarafın ajam;lan 

Dılbl,·y. gene menfi bir cevap karşıy.1 g~ldiği zaman l}<lşırnıış- ma.k) 
vrnıınşti. K naati yoktu. Koca tı. Mösyö Piyer ıyi 'l'ül'k'(C hil- d\rpnuumdır, kilk iilmii.liir ak 
'Fı-ıın.ı-ıız organizatöı ü, Tiirkten <liğindcn anlaşabiliyoı ı.udı. O "'erdaDR lli\'lhut": 
~hlivan çıkaeagına bir lürlii 7..r.ınaııa kadc1r lıil' bil' Tiirk pch-ı Yarim ~oka.ğa ~ıkma,' y;ı kurt 1 
inanııll'tYordu. Hall>l.ıki, Ti.irk - lh·anı A\'rupaya ~ıknıamışt.ı. kapar, J'B :plaıı ! ı 
)er ana ve baba f't·da<len pehli- Mösyö Piyer, lstanbuldnn gi- manilerin go~u iı1.icalc·ıı söyl~ııir 
"lan oğlu pehlivanılılar. derken Yusufa, tav~iyeler al- di. 1 

Pehlivım olrnı) an 1'iiı-k var mı~tı. Onu Avnıpaya gitmcğe 1 Tulumbacıların aüyledikleri 
,.ııdır:' teş\'ik ediyodardı. 1 maniler. de8tanlar, kosmalar, ı 

Ne bil'lin mösyli Dubley?... Mö~\Ö Piyeı le, Yusufun ara- Sf'mailer içinde fevkalade san'at 
O, Tımzinıatı J-lnl'Tiyc.'<l<f::ı son- sında ilk konuşma şöyle olmuş- eserleri. nefis şeyler yoklu. Gü-

1 r-.t ekalliyetler ve ek.alliyetlt>rl tu: _ _ 

~~~'d~:~r;~~:~~~::.!~·~r:.: .. ;:;-~':~~·n~ ''atınıımdan dı· · ı RADYO PROGRAMI 1 
;l:~~i~· }~ç ~~~:ro~~:~~~~I gibi = ~~~~~~l:ı~~~~~~ll~~I~~~ ~~: 
Duble·~, ce\•abı rı delin de mösyö muz eti. yiyorla.r.? 23 İ k . Teşrin 1941 

,P ~ere· :>yle d'yordu: - Rım demı~ .. 
S ~inlr bir mukavele ekte- - H"'J> be!. GÖrme-?. misin bur 8.3ıı Prl>grnm '" 19.45 Sc-ı·ut:st ıo 

.demem. F'ak lt Parise geldiğıniz da be? Bulgarlar hep domuz eti :ıaL ay. ı ı d11! ıka 
zaman her tiirlü kolaylığı giis- verler be! 8.33 ıı.ırır uı G!i Pıy:ıııo 
t<'riı im .. O v:ı~ it icabederse mu- - Orada koyun' ve sıgır eti proJ:!r, ın soloları 
ka\ le y;-ıpabilıriz. de yerler .. Ve, boldur .. Sen, <m- 8 ·~·5 füıbeder 20.15 Ko•ıu;:ma 

Corülüvor ki, Dubley, ışını dan versin? ıı.ou .Mm~lar 20.au Şaı kılar 
~gl.un ka,...ıhu bağlamışl1. O, -· Abe ne bilec"'ğiz be? ll.15 E\in ııatl 21.00 Ziı. at soı:ıt 
fitll'Rk •) ıı.gıı ıl ı~adar ~elen 'l'tirk - Kendimiz alıp Jıi~·ir·iz.. 9.30 M .. rflaı· 2J.10 Oyun 
pehlh·anJ:.ınm ı;örec·ek batta mu - Namaz da kılınmaz oralar 12.30 Pıogrnm h.l\ nl.ırı 

bildiriyor. 
Ruslar, asıl muharebeyi, Mos

kova tahkim manzumel~rin<' 
davanarak, kabul etmeleri muh
temeldir. Alınanların ise, sistc-1 
matik bir muhaaara mı, L~bl'İ 
bir hücum mu yapacaklarını bu 
anda kestirmek kolay değildir. 
I..eningrad dn Mosko\·adan cok 
daha az ehemmiyetli rleğiidi. 
Ancak, Almanları I.eningı·a<l 
karşı.<4ında muhasara ile iktifa 
etmeye mecbur eden ::;ebcp, a
ğır zayiata uğrnmak korkusu 
idi. Burada dn durum aynidir. 
Teşl·hbüse: giris:mezden cvYd, 
muvaffakivc·t inıknnlannı ölc
rut>k stmteiiniıı önemli bir kai
desidir. V<> ·Alman sevk ve ida
resi hemen daima emin adımlar 
atmn~ını bilmifZtir: Hadiselerin 
inkişafını bekliyelim ! 

'tnffa.kivc.tlt·ııne şalıit olacak on da be!. 12.33 Ş.ırkılıır 21.35 Ankarn At 
tlan sonra 111ösyö Pi) 1::rlc rnu.ka.- - Kılınır.. 12.45 llobcrlcr y · · f 
wlc yıl}•ul'al.t.ı. Hci>len pulaşıktır .. Pi.~r ı 13.00 Şaı kı \.ı ~:~~~t~~::~ır 

1 

8fil fi8ŞflY3 
~foayö Piycr, Dul>lcyin bu fik- be!. lıırl.iilcr 21.45 Pıyııno f'RASS A ,.f' J<~UA1"SIZlıAR 

.rıı 0 de t'\'Ct d1..wmf'ge me<:bur ol- Biz hmm.<;f yerler de otnı- l!'.!.30 R:ıdyo "loıı 1 1 
d • Ç , 1 . A • d b'lh - orkestı :ısı so o arı 1 ltrşai D.ı,crin, sulh, harp \'c mu-

ll un ~u. \ rupa a ı assa <'.agız.. '1" 1•11 l) d F 1 1 ,.,_ · 0 p -M,' :ın~ tıueke dm·irlerin e ransu: uılkırıın 
J>aı-letc ve li'mnsau.H da mösvo Yu.'4tıf, evvela dinini diisüıı- 18. o ıogrnın ~v 
f)ııble~fil7. bnQey yavı!amaırAİ . müşt,U. Nasıl yemek yiyeceğini sa:ıt a~ .. rı ınüzi.gl (Pl ugr:ıdığı Jcı:.kd ,.e hiy:ırıctlcri gvs-, 
llt ı şeyi o, etraıına alarak b6ığ- vo nasıl ibadet l!d<.>ceğini miila- ıs.o3 Daııs 22.30 S;ı:ıt Ry:m leı en bu eı>eriııi tıt\"Siye ederiz. 

. ' . 
. ·.: ·: . ..,.. - ' • • •ı - • ; • :" - ..... '~ • -

Baş, diş, nezle, grip, romatizm 
Nevralji, Kırıklık ı1e Biitii11 Ağrıları de r hal keser 

icabında günde 3 kaşe alınabilir, Her yerde pullu kutuiarı 
o. " .. . . ! ! ~ -. 

Sizi Saadete 
GÖTÜREN PUD
RANIZIN RENGi 
Ha ngisidir. 

1ö ~ ...... l'U tefte 
renk .. bir pudre 
kuMm..W. 

.Fena nakt.& bir pudrll, 
,..yiizünö• cMa Qajlu ve ,, ~ 
çlrldn bW ..... ,. verir • • • 
,ve atsı daha ya.,lı ıost.e

rlr. En •nun rencı bul
manın Je&ln• ça.r~ı. yu

' ıiınüııün aMr \&rafına bır 
renk " diler \arafına 
ba~ka reaıt pudra u-crube 
etmekUr. Bu tecrubeyı 

0

henıen bqiın ıriz~ para
sız olar ak l'Önderllecek 
TolrflOn pudraıın1n yeııl 

ve cazip renklerlle yapı

nız. Bu ,eni renkler, ga. 
yet modern •e adeta sıh
r:ıı1ıiz bir göl mesabesla
de olaa •Orom~upe .. 
makinll8lle ltanftın!mı.ıt ., ,. 
tır Bu aaklna, renkleri ·~ ~ • · •• \ 
kusu..... ft t.am olarak 
ııeçer. Arak d.faltyaJlı~ 
bir ytne taaduf edilml
yeeekUr. CUcl ile imt.lzaç eden ve tabii 
gibi görinen mfikf!mmfi bir pudra
dır. '.l'okalon pudrası, •ltrema kopıl
tüı Ue berat.il ve hususı bir- usul 
dnlre.slnde kanştırılmıştır Hu sa
yede ribglrl\ n yağmurlu bir ha
vnda bUe bfttun gun sabit kalır. 

Hemen bug;in Tokalorı pudra...,ını 

tecrübe -lnls vı: teıunlze nt· de
rece bir ctı-'IJlk temi.n edecl'ğlııl 
görür.Us. 

l._A_s_k_e_,.,_ı,_· k_ış_· ı_e_r_i _I 
F•tih Aekerlik fUbuind"n: 

Sanı:ıtya enw111inritıı ınn:ı :ıJ.uı 

Deniz As. Adli H{ıkimı GunılilcLİlldl 
lı.ınnil ollu Must.ıf:ı 1,iıtf (2511). 

Tbb. Telm. Re§~ıt ören 33<i - 17 
Şubef'llize ınüracni.ttlan. 

l?nıekli, / )11/ 11e Yetinıleri11 L'e Asileri 
J/11lıil/eri11 Nazarı D ikkatine 

Emlak ve Eytam Bankasından 
Mıı. ~ı.ırını b:ıııknmı:r.a temlik ... ltirmt>k suret le alaıı t'fııckll, dul .;• t" 

t'n lt•ı ın 1art IH2 - ]'.fayı~ 942 üç :.ıylıl.hırının 1.Nliy~lni 1. KanU11 

\ ( ı. 941 t;ıı·ıhıııdt il itib:ır('ıı unşl. n:ıc;.j,. lıı. 

1 - Mnn• s .. I plcıiıı,J\ tcııılilt muaıı clf'Sı için, bir de\ re e\ ,·el 88 'f1 
mt7l'i1 k .. ııdıleriııe verilmiş oln., heıı:ıp rwmlııl11rmd11ki i~hntı n:uan dıll. 
l" • J:ıı ;ıl mı-zkllr pııshılı • ııı ,ıft kı mıuı; jcınret edılrı f,; gıln \'e .. ,.a 
fotoi:raflı mnk(ır l'llzdıml:ıı ı \ c• resrııi f ıır.ı:tlerile Rımk~mıza mıır:ı<'ııııtl';r 

2 - l<uponhırmı \'ize cttirm<'k Hll't.tilt: muııme>l" ~·apac.ıkleı m 'e ın 
lı l'ını ılk clc•f, ol:ır. k temlik etmek h ıı: c;nlcı in ınur:ıC'ı.ı.ıtl.ırının !I ı<•oıJ'I"' 
e\'\'f'I 1941 rumıı r,untind~n itih:ırc'l k;ıbul ·~lilt•bılecl·.:i. ;f 

3 - A ktri nı;ıliıller!n ıniıı·ncarıti 1 K. L"\ \rl !l41 Pıv.ırtr:-;<i eıınu 
1 ;ıhleyin $-Mtl t"dd?ıhm 1111 lkf~r· k;ıd:>rkı.bul <'clik"P.ktir. 

Ht>r h.ınJıı hir karışıklıı;.1 ıı.alıı:ıl kıılııı. ımık ur.ere 
Mo.ılmüduı liıt:lİne nıtzaran mu;·;ıccıt.I sır.ı~ı ;;ışıtı,!ıda gÜtiterilıııiftir . 

8aat: 

8 - 9 
s - ıo 

10 - 11 

ıtr:ıı;ındıı. 

> 

> 

t:·.,ııııiltiıı \it 

Fttl·h 

Ü-;ki.dıır ve Kadıköy 

11 · 12 , Bı yot•lıı ve ıligl'r MalmıJd(iı hikJeri:ıde it' 
kıı~ ıUı ın:ıllıllı re tcdl~:ıl ~ · pıl. l'. ktlr. Yu ,,,. ıda Lıldıı hı güı , ı.: ı;ı;, uer IJ' 
:.onı ;ı ' .. kı muı·. c n. 11nrın ti ı:• ı· n ı.ış •.,Juı 1 •ı ı gihı mıı.ımelPye tlıhl ·~ ... 
lıH·.,ğı \ e mı lııllcı ın fotoı:r. ılı ııuıus lt 2.l.: t'l cleı i ile ikramiye le\ z. l llP"": 
laı ını biı lıl t<.: gclıı ıııele'"I. 

.. - Fo1ogr. nı nüfus Ctl:ı:dıırılı.rıııı tm lıKlt' ııellruıeycrı ınıtaı saı}ııpl, 
Jıiç ı, r tf'(!iyut ~·npılırı:yncngı. 

5 -- .Mnaş snh pl<!rlniıı rah:ıt~·a mu;ıınel .. l~rlni :rıoptımbilm ... l,.ri ıcin-::; 
\ t> sı:ı:ıtlrrl l arlcln le miırac:ırıt t.'Une•.ıt>lorıııi vt- bu ltlbi ıııur11cıoatlaı ııı 1' 
t-dı!nıiyE'<'f!Xi ıliın ıılunıır, 

DiKKAT: Kuponlıırı 'bitmi;i olıruısıaol11,yı~ııe ~enı cı zıian almı~ bulO~ 
ıı ~aş ~alıipk.ıinin ayrıca g117rt.Pleılc füın l'<lılılıil vt-<,,hile keli"'' ·~iıı ıl 01 ~ 
.i./KAııunut•\' el/941 tıırilılndt'n 'V\ el Yl'ni rmı:ı~ cuıdıınl rı. totoı?ruflı rıi1'; 
tczkcı<'ll'ri \ t muhurlerı b!rlıkte btoı.k.ıya n lracut t!dorek muameıelet 
y:ıptırmı:;: ı•lnı:.hıı·ı liı~ımdır. • ı 0074> 

-~ 
Siyasal Bilgiler <>k11/u 1'111diirliiğiindf~ 

Ml•<'SS<..>s• ":r.e 3S lira :ı::;ll maa~lıı iktl~ııdl ve mrıll ıliml~r, iosyoh•)I yl 

Aıı'mc lııılmhıı br:ın lan i• iıı 3 ııs.::;turı rılıı ;ır. .. ktır. 
tmt!hrn t rlh \ c şeraiti ukııl idaresind,.ı• o!re:llleh'lir. Talip o)nnlıı~ 

211 lkiıwHe-r'n t ıırn::ı l:linuııc kııd.ır l>ir ı•I d .. llc Mııı ı ı ! ııruııılızt' ıııı '' 
CP< t t•tını:J .. ı ı lfızın dır, (8568) •10118> 

=======d 

İngilizce konuşur musunuz? 
lngilizce - Tü.-k çe 

Haftalık Lisan Gazetesi 
In.ıilı1ı•c hılt•ıılcrle ) <'ıı;d,.ıı ıı;ı • ı nwJ.: iııliyeıılcr için mu· 1 

hır llldodduı, j 11.!lİliZ C t{'ltff iZ ~e, ılcı , gl'El:.1 et' kıttdclc-n, lı a11111 IJıJ~ 

\uıı mt \ ı.u •• h 'c edehiyutı tctk !> oluı :ıL •• ktır. 
Her Çarpmha günli ~ık•~. Fıyatı & kurı.1otur. il• •••••••• Hı•r )·erde ~attlır. ••lic•&••••., 

inhisarlar U. Müdürlüğünden :t 
_. • WftiKLJW& • "---

1 MC\'C'Ut .ırtm.mc, nunıuııe \ e ıniıfrcdııl J.stı l<'ri ınuciblııc .- id.ıı" 
i•ttı_.. fü:ı ı~ııı cl53 k .. lcın ı ı: ı, t me "• , ,, ı lı. Hm ı.11 ın 18 ı .. lemi lı;ın lJll 
'!'ı ·:. - Alııııın anl.ısn n~m<l.ııı ıd: l'C"C{ l~jııtcı.J.ııı lefrLk t;aüılm ş ohıp d' 
~M lcı i ••ı \Jt;ı;l kı ıınd::ın kd, ı ıK ohuı, ·:-ıktır. 

'.! - Şnı tıı:ııne, nıııııunc \'e Jı telcr tı~r ı,uıı Kabata~l:ı Lt\•ıuım ~ı:t.ernlı' 

d4.:n ahı .ıbılir . 

3 - Fob - Sil ı._.,atı.uıııı .ı;ı;rı :ıyıı gu~tı·ı ınek uzer~ her CUMl m:ıl1eıt1• 

ıı.;:n \ hki nlıtt.ık k.ıt'i lcl.J flcrlll 1511 2 ı~j41 "ll\lll/\e kıı<l.ır lnhls:.l'l•r umud 
ı.: ıdıırhıı,:ıııw Yi:J.lılmı;ı olı ası l:ı.c.ıl"'tiır. 

4 Bu mallı nıı: İ\'İrı Aln :ııı~::ı.1.ııı ~· ~ ı ı ınemleketlerıif':fl dahi 
~unışb. ha}'..a. etmişti. oı·kestı. ı h:-berlı·r 

Binaenaleyh, nıÖMyÖ Piyİt.'lr', Yusuf, daha ahret ımalleri 140_ 111.-40 Kıırı,.1k I !!Z.'45 Spor <ıen lı.. Sahibi: A. Cemaleddln Saracog!u ===================-
.f>ublLwe: nıyordu: şnrkılar l 22-~5 Yıırınkl Neırlyat MödürU: M. Sami Karayel 

~ a,. ı alıılec<:gı ıl.ı•ı uluııuı·. (J H.ltı:) 

• • • 
- f)\et! -Abe, gavurdan da pehlh·a.ıı l!l.30 S.ınt :ı~ •• rı \e program\'( 6aııldı\1ı yer: (H. Bekir Gilraoyl.ır ve 

Ce\ ubı Venbekten cekin.medi. olur mu be? haberler 1' ;ıp.ını~ A. Cemıleddin Saraço~lu matbaaıı} 
Ci.11kü ınö~yo Piyer, sultan A- (Arkası var) 
J,i.zıı br.ş pehlivanlarını g(inn~ 
ıı d~n-i ~ ~ıımış .. M akarnacılar.ı, ı .... 
l-:atrn..ııc..l<lrı, Kawuıoğlu koca 11>- AKBA Kı•tabevı· 
~hımlcı i YürUk Alileri .. Kara- . 
r-bz Alileri, Dcli .Muratll.U'ı ilh ... 1 
Jtoımüştii. l 

Hatta moayö Piy~r, spora me- 1 

raklı olduğu iç:in Türk pehlivan- 1 

laruun güreşlerinde do bulun ·- , 
~u. ı 

Awupa ve Amerika pehlivan- 1 
1aı:> ~.i ic;c;rıer .. P1po i(;crloc: wi L 

Bankalar Oaddetii 
ANKARA 

Her dilden kit.ıp, mecmu:ı. P,:ı

%ete ve kırt:ısJye atış yeri. llf'r 
ilsandn kitap sip:ıı i~l ve ııb ınt' 

knbul C'dılır. Ş:ıbesl yoktur. 
Telefon: 3377 

lstanbııl Elektr ik, Tranıyay ve Tii11el 
işletmeleri Umanı Jtüdür/üğünden: 

ı - 1dnrcınlz ihtöy.ıLnı ohm 16 kat l:rııııze elbise, 17 ad<:t kıısket ve 
li :ıdet palto mektupla t('! lif ı~tPm<'k ~·ı ctllc lh:ıle cdilecckUr. 

~ - Mu' .. kk .. t temin~t 112,5 lh Mır. 

a - Tcklifıcı h le\ a1.ı.ı.da göıtil •• ıccck :ıı.rt.nnme$lndekl tari!:ıtn uy
gun olarak 1/1:!1941 p.ızartcsJ ~tıııü aat 17 ye kadıır M<tro hanın 4 üncıi 
katınd:ıkı Levoızıın MiltlıırJOiurıe hıı~ mulımt>ılinde vcrilmiz olması lfwm-
dU'. (10201) 

Şehir 
Tiyatrosu 

lstüdU Cad61M4i Konl«"di 
Kısmnula 

Gündüz snııt 15 30 de \ e 
Bu akpm sa. t 20 - 30 do 
KÖRDÖÜÜŞÜ 
T~ıw.~ Drıun Kısmınd:ı 

GUndllz s:ı:ıt 15,:'IO de \'f! 

Du ak{:ım ıırı.•t 20.30 d:ı j 
MERI>t\'ENJ>E RJR ~lK 

El<•llt-
Malın e•n•i Miktarı Giınlı 8;ıatl ----- -----

l:'lltı e nmy:ınh 150(1 Kg. 2.1~.!Hf 9 50 
:s.:rı to :- .ıJıl,7 wo. t .m.11.941 9,30 
Boy: \·~· hıgı u. e 
\'l' ı .. lın :~oo • 28 11.941 ~ 30 
<rt: llııcilt u l>ob n ,) :ı dı 1 212.9·U 9 5(1 
Jhl. ıııur ~·11\:; ığu 141' 1.100 n ti e '} 12.!141 lU 

'" •• Utl:ı• ı ' lı ı ,ılıt>me pa;.ııı 1 kl.ı :.ılınacak ur 

2 
ı;ııb•" 

(' • hızr 1 ' I' 1, F •l• giıt'\ \ (' SU••U<>ıd }(~l\lıtaf!.a l...M::ıt.119 
· il •• J r 'Ilı y • l ı.d ~ ı.;ıhı<:.•kt•r. 

ı, \ e ıhl.' ur \,U ı.,u ı. n ıo(ııı um ı olup her Jtllt\ adi 
' e ı ı • ı.,m .. lr'-:ncleri olup ayrıl 

·ı~ 


