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iHTiKAR CORMUNE KiRSi 
Cür' etkdr Muhtekirler mevcut 
cezai hükümleri hiçe sayıyor 

ve bunlarla eğleniyorlar 

~ikara cüret eden bir tüccar bilmelidir kilr AMERİKA" 
yakalandığı takdirde mahv olacaktır 
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Anti komin~m pakta kunta 
Alman Df'vlet Rd.IQ 

Adttlf Hitler 
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Nunııu:011111•11l!ıeı 

"reJ;rat: Rld ..... '**" 

~--~ 
Her yerde • ....... ,.. 

iki taraf avukatları dün·· 
müdafaalarını yaphlar :. 

• 
Fazla izdihamdan 

genç. kız bayıldı 
bir 1=- ALMANLAR 

BILDIR!YOR 

Solencnogorski 

dev_am ediyor 

Esat Mahmut Kara.kurt uzun 
sür.en müdafaasmda e7.eümle 
!Junları söylemiştir. 

" - Celilettin Ezine yazmış 
olduğu tenkit makalesini, Er- ı 
tuğrul Muhsini tahkir için yaz
mış değildir. Bu sırf beğenmedı
ği ve seyretmeeine bir türlü ta· ı 
hanınıül edemediği Hamletin, 
kötü bir şekilde oynanışının e
debi bir tenkididir. J4"'akat hüs
niiniyetle yapılan bu wnkide 
ce\.q> veren Ertuğrul Muhsin. 
ağıza aluunayacak hakareta
miz keJimeler kullanmıştır. Bu-

( 8onu aayfa 2 aUtun 1 oa; 

RUSLAR 
BiLDiRiYOR 

MOSKOVA 
MEYDAN 

muharebesi 
---o---

Biltiln şlddetlle 
devam edlgor 

Rostof'da üç 
Alman fırkası 

imha edildi 
Moskova, 24 (a.a.) - Bu sa· 

bah neeredilen Sovyet hususi 
tebliği: 

Sovyet kuvvetlerinin 20 23 
Sonteşrin zarfında, Rot;tof cep· 
besinin bir kcsimind~ muvaff.L -
kiyetli bir karşılık taarruzu yap 
tıklan, 60 kilometre ilerledikleri 
ve üç Alman tilmenini imha ~t· 
tikleri biklirilmektediı·. 

' 1 ve Seoeert şehirlen 
dün zaptedildi 

Finland~ya 
ite S tivyeller ara
sında 1J·u /h m iiza
llereleri şayiaları 

tek zip eıllliyor 
Führerin umura\ karı.rgahı. 

2• (1'.a.) - Alman ordulacı bat 
kunıan<lanlığmm tebliği: 
Şark cephesinin merkez kea&

minde yeııiden ltrazi kazan~lan 
temin ettik. Şicl<letli muharebe
ler neticesinde M.osıko\1.mın 50 
kilometre Rimali garbieinde lN
lmm Solençnogorski ,ehri sırll
lı kıt.atar t~afmJan znptedil
mi6tir. Moı:ı~ova bölgemnin <'1.
diL--yoJu tesisatına k; ! . ı muva:f
(akıyeUi hava t.'l~ ı ~ 11.1.ıı ı ya
pılmıştır. 

Birkaç demiryoluna bomba
larl.l. tam isnbet!er kaydedilmit 
ve hntlar kesilrrıiıt-tir. 

Leningrad önünde dU manın 
çıkış tE.,şebbüsleı i akim bmık1l • 
muı ve bolşe\·ck11er • .. ;.r 1.ayia
taı uğratılnuı;:Jarc.lır. 

Yedisi en ağır tipten oln ak ü
aere sekiz düşman tank1 bu mü. 
nasebelle tahl'ip e<liu .ı->tir. 

Ordunun a~'lr topl< '"ı Leııin
grndın asheri <.>h m ' . .;eti olan 
hedeCleı:ini b0m lt..ıruımana de
vam etnıişlHdir. 

Sfı.g .. A'rt zaııtoıundu 
Hclsinki, 21 (a.a.) fü•sm.E"ft 

bildirlldithıe :~1e, r··'l k'~th.11 
(Sonu sayfa a alitun 7 de) Tebliğ, Almanlardan 111 top. 

55 tank alındığını ve bu kesimde - --------
46 dÜfman ta.yyareainin düşürül 1111.-ıt1111aı1111a.••..ı'-iJltııı"' 
dilğünü ili.ve etmektedir. 

~ ~'1Ll'I* tt-hliğl B. Mille t Meclisin in 
l\.foskova. ~~.<a.a.) - Rus ge- dünükü 

ce yarısı teblıgı: toplantısı 
23 Sont~rin günii ordularımı.& Ankara, 24 (a.a.) - B. M. 

bütün cephelerde diişmanla çar- Meclisi bngiin Şemsettin Gtinal· 
pupnaktadırlar. tayın baqkanhğında tophmaı ak 

Muharebeler bilhassa. l\'lin B. M. Meclisi 1941 yılı Haziran
Volokolmnsk, Tula ve Don Us· Temmuz ayları h(sabına ait mu 
tünde Rostof. istikametlerinde bata)a ıttıla l'":•da <.:tmış ve An
şiddetli olmu~tur. kara şehrı inınr-müdlirlüğü 1938 

22 Sontf>Şrinde 10 Alman lay· ı mali yılı hes':l.bl kat'iısine a.ıt maz 
yaıesi tahrip edilmiştir. bntayı kabul t•yle.niştiı 

Dört tayyaremiz kayıptır. Meclis bundan sonra posta 
Bareut.z denizinde gemilerimiz kanununa mfücyyel kan mun 

Uç düşman nakliye gemisini ba· dördiiıwü maddesinde i!e~işiklik 
tırmışlardır. yapılmasına ait kanun layiha~ 

Moslul\'aya ümitsiz saldıntfiar 1 ile Türkiye - Almanya arasında 
Kuybişef, 24 (a.a.) _Cephe- ticari müb~delele~e . üteda.~t l!'i 

den gelen telgraflara göre Mos- Temmuz 19~0 tarıhlı hu!msı ~
kova meydan muharebesi şirıdi la~maxa bag~ı r.roto~oı_a~ tayın 
bUtUn gündüz dcYam etmektcdir.1 edılmış olan n:uddctın ı~ış.er ay 
Almanlaı· bu hamlelerinde ilk _ uzatılmasına aıt kanup layıhala
teşrindcki taarruzlarında kullan rını mUzak re w• kabul ' J. 
dıklan kuvvetlerden de daha çarşamba giinil toplan nak üze. 
büyiik kuvvetler kullanıyorlar. re dağılmıştır. 

(8onu sayfa 3 eUtun 6 da) ~-~ 



Sayfa c S? 

'6 Yazan: Muharrem Zeki 'KORGUNAL No. 9 
Oruara -yüksek nll18.k, s&ğ- ı yor ve onfo.rın boş • an yerlerl-
BeCJye _ıla yız; kemli n~ yeni · lar getirıyordu. Be- Se 

et ve &.nanelcrluc dalına bağlı ıni rail ço "'rudıkçn çoğalıyor, 

roKUYUOU 
DiYOR Ki! 

e va a ~ar 

ılln fay .,ala rlJ 
ço ili 

Acafp bir puJ cezası eyva kabuklar.mı n 
Mersinde bulunan bir okuyucu- yınız! Çok faydalı 

muzdnn §U mektubu nldtk: .gıdadırlar. Çok kuvvetli 
c&fta T.allli Kmıwıu çıktıktan Besindirler. Çeşit t.e§it (vi 

sonr.ı boı de tatil gilnlerl dilkki- ı min) lerc maliktirler. Değil 
nıım ııçabilme!t için Eclcdlycye ruz taze meyvalarda, Jcunı •ı' 

y.ı; ayni zamnnda iyi ve büyük bır cemant hal n ge i - y 
e 

thr --~~~~~~~~~--~~~----~~~ milracnatıa ;resmin! 'Ver btr ~!erde, bile oylcdir. Bazı ım.c,~ 
dalı olan her yeniliği, her yordu. Bir kaç günden beri şehrin 

eni 3eyı benimseıneyı öğrenme· Artık yilz on y şuuı. girnıi o- bazı mıntakalarında. ve bilhassa 
yiz. Zam n ·; çok titizdir: Kötü fan azreti Yuzuf, Beni İ.ı;railin Bayo -ıu, Cıh gır ve Bo aziçm 

e ediye u busust te<ibirler alacak hafta UıtiU ruhs;.ıti) esi aldım. vaların çekirdekleri bile fııyd:ı \ 
Aradan sekiz löOle gec1iktcn son- bdır. Elma, armut çcldrd ldd 

J,hlaklı, ç ük seciyeli olanlara] ooylo lir'atle b ·· e:mıd n de tcrkos çeşmclnri kesilmi tir. 
payia:;. o hakkını vermez. rncırur.ın ° uyo <lu. Bu Bu hususta sular idaresinin 
~, çok hn&3ClSt.ır: Yalnız gün bliyük bir cemaat haline verdiği malfun::ı.ta nazaran bu 

ü -ıı kalı · in :: n Beni ·ıın y rın ko- mıntakal veren ana. teT _ 
aynı ; DlZ .k • ca bir m e o ulı ·kal:- h::s b rn ,· 1 ve yer yer 
:lı::; n ı. Ne .) ~ l Yu , 
,özdn et.aha i~ rı ini gvr~ k . patı. ' . l' '•ığuıı 1 n bomlenn 

e 'ı V tamiri J". ırn gcl-
'lllşe a Kendbini pek bıtl,ın h r.s •tınege 
taat ı lıa . ..,lamı Lı. mi· v bunun için bu rruntakn -

!n •rerıl su kı b · r mu let t.m Güz ller güzeli Zu (>'yhn cok-
Jan ere>fli mazi .ui de koş- tan olmUs, rahmeti ruhrnnnn iC'iıı kesilmı. tir. Tnmıratın daha 
urnulıuır. Zamaıı, ltavıle. ın ı vu wu ı.u. k Jı k ili Hı bir k c ~ün süreccğı tahmin edil 

lostu. yıflnrııı duşm bır pu ı r 1i o n H r '1.l Yu- mekt d.ir. 
u vve ti il •r 1 d o. r.iy&. ek ~d suf d a nı rn:ıka<id r kıbeoo 
»ru ı ~r.n yar dnn eder; z:ı~·ıf- d ğru gıdıyot"du. u.,. n bınnci 
an h fH! ıad n ) re 1ruıı.ır ya ını ıdrak edebd r mı h ·ç 
Wıı1 n lrmız daıma kuvwtU tr.nmil •ordu. Kendi nı tlekl -

olmnlı; uınınnl ittıf.&k od ıl- yen o wnun so uk ıu b r 
melidir. Z 1 nl itıifak eme- gun 'b raz tlalt:ı ) land ı görur 
yen n ı,,,, l endılcri il tı.rlık- gibi oluyordu Dıg r on 1 ;mlcş, 
te, şeıetli mru::ılc.rin yıkılm.lsınn yosça. btiyiık 'llnınlanno. rağm n, 
da s bıy t ver· r. Yusuf d · ihtıyar goı ıunı-1 

Hızreti Y ıf, nemiz yor1al'_iı. Çı.inkü onlar yalnız 
rinı bitirmem· ti. Beni bedenen çalışıyordu. Memlel<et 
pô.yıdar o' bilme::ıi icin d :h idare etmek kolay b r i d -gıl i. 

~~~~-~-~~~,~ ..... ~---~--

n·trers·{e T~ ebe 
ayei 

yo.r 

Şebrimizdc sa:ı günlerde odıml 
stoklarının azalacağı haber alın-
mıştır. M vcut odun stok.lan 
~hin odun ihtiyacını anaık 
bir buçuk ny hular karşıla.ya • 
bilecek durumdad!r. 

B '_ ·ı) nın l" d r m mur
ları tar f'ın an bu müçkülatın 
scb0 plcri r..r..:ı.ştırılmıstır. 
Şehnmizın odt n ihtiyncı mo

törlcr!e carar ye .. lerdcn temın 

edilmekte lı>· .• Jotöraülcrdcu şeh 
riınize od.m gelmeyi inin sebep-1 
leri E-Or ulınuş ve bunlnr motörler 
için lazım olan mazotun kafi 
derecede m vcut o!rnadığmdaıı 1 
müskul ·ta uğradıklarını ve bu 
scb ptcn dı!)arıdan odun temini 
edilemediğini söylemişlerdir. Bc-ı 

Iedrye bu müşkülutı önlemek! 
için motöl'cülere kafi miktarda 

mazot vermeyi ka.rnrlnştırmış • ra Mali.10 memurunun blrls1 ceıe- rini haşlayıp içerseniz öksı.irt ';( 
rek bu nıhsntname pulsU2dur diye fayda verir. Balgam çıkanrlııi 

W°aküdar ~ E.adıkiJydc 'kümflf' bana 23 ~ pul bedeli e 113 Hattiı., bazı (hubub:.ıt) ıı... 
bulunamıyor ~ P8Ta ccza.ıa vermcldiğim (Tahıl) larm !ttbuklan da 

Diğer ta.raftan son gün! icin tıır ihtarname verdi. cezayı da 1..--uvvetlidir. Buğdayın, arpa .., 
Usküdar ve .Kadıköy mıntakala- W!rdlm. Ruhsat alırken benden nın, yulafın kepelderindc ol 
nnda odun ve ı - i b'.l mm P ıl lst mck ruhsatı veren datrcrun vvet, (un Ianı)fuuı '[lf''k 
gonilm~ktedır. 13 ... ledıyaıi ı ::ı.la-ı r r. Buna l..ız m ,, mi, c1 il"-. ( Tlüten) d('rı!l il a ~) "' 
l:.ad.ır makamları bu muıtaka • •' l:i .ı>ul istemedi. Dlitun es· lu madde kepcklcrd~ pek fozl ı.-) 
larda buhrr.!lln sebeplerini nrnf)- ~ naf n nldı,:';ı ruh;;.:ıtnam pul uz ıu dır. • 
tırmı~ıardır. ve t '.'l>"'i de ceuıl:ındırild Lır. B 1 te hu sobeptcu dol3.yıdır ki 

Yap!lan tahkikata göre bu im- i le b·r suinlyeUmiz yoktur. Yol nz kopı,'"'1,~ çok t>Jcrnek i11s:uu d ha• 
zalaıda. odun \C .KÖ ür c.i\ar h rekct cd nlcrin bu h rckctını ziyade besler. KR_pel· yıvt>n t .. 
yerlerden temin cd lr:ıel:tc ~ l~ m~k mı ai iinm nazarı dil.katine vuldar, hnyvnnlar ne k dar le' 

Halb'l. i bu mınt:akal:ırdakl o- nrz için r.azdeniziıı bva utuı u ktlV\·etJeı · IEr. .Kı-pel l !&-
rica cderlm.> b ~ 1 dwı ve k··mür n kli atı ~ p.ın n u ayvu.ıu'"'rın s t.:t'~ 

hayvn.nlrı.ru r;on zamanlarda has Mersin Ura~ caddc·in~c tatlıeı lır. Ta\"Uklann yumurtaları 
taıık frız oldu~ınd n !htiyacıj YENi SA~ı:;:;; ~~çir.o: n l"- tar. Daha büyük yumı.H"ta 
karşılay:ıcnk im ar nakliyat 1)'a- l d" parlar. 1 
ınlmamaktadır. Belediye hu 1.a- Y ~Y inin n'1Z3rı dıkkatını celbede- Elma, armut, ayva kabukları· 
rw; ih v ı lknrsı ak :.k- P ... r~ı=-z· .... _...,.,...,,.._2ll:Oll..__,,Z!m.,..,ıı::al ııı ~·iyc.\:ı (Ada. ta.v§<lul rı) çok 
sa.dile Üsl•üdarda bır Sömiko.h ~ 1 besl •!lirler. Çok etli oiu•·t r Bu 
deposu açmağı ka.rarlaştınmş- 1 knbuklnn tavuklar bıle s \' , 
tır. • SeVC ycıler. ruv etlPfllr Pr. 

·ok şeyler so~ Uy cckti. O eırn- L,t .ın le ya.::cında oleccgini 

B ıgün "Univemite RclrtürU 
Cemil Bilselın ba kanlığı albıı
da. te«ltıl edilecek otan talebe 
birliğinin ·ı unmıni t.Dp1!'lntısı 

ynpılııcaktır. Bu toplantı&\. Ma
nı-if Vekili HMa.n Ali Yucelin 

da beklenmedik bir tıitdise oldu: lıL<;! etmeğc b:ış ıyuıı Haı.retı göc.dcı diği mesaj ,,Jruna"ak Vl' 

Yer t:<.raılrnnğ ı; koca saray Yusuf, ha ta vedn ed~e-.., .. n talcl>e bfr1i iniıı ana hatları tc-
VAZ (8~ tararı 1 inci aııyfadıı) 

rndn hnkr..rct görc-n Muhsin 
dc.~il Celaiottin Ezincclir. Ve ııi
tckL-n ilk davayı da o -a.çmıAtır. 

1 

fazla Jrtunurtl&.I laı. 
D.l9fikat ediy rıım: O (gıudını 

muz~ lnnn itah • arını dPt gı· 
bi sertın· diy~cl~ + ia.r. Ne 

mlithi güriillüeti , bir ik öiye tecsmır duymuyJrdu. Z !'~ 1 
gibi sall. nro l - b lıdı. Her- oAurkeıı P'OZU arltııdw kalııııya • 
kez k ı1rnsu dan. yere kapsnru. ce.ktL Og ı lıırını ç-:>k ıyi y ti.'>· 
Beı eket ver.;n, ?.Clzcle fazla de· tirnuş · ~ullanwn u m1lannıı da 
vam ctm i ve l.{'tl ·it ı le a ar :s.yni yüksek leroıy yı 
görte i. lı. 

Hıı.zretı Yusuf, ~lze~ .\t il- Haz.r.,,ti Yu uf, d c orun 
dikten sonra oğrulnn ye benız- sa.hıbı oh anuştJ. Oıh.ı.llıı.r.uun 
!erinde n kalm ıntR ol n tonmlaıım ormc!c h.llıtıyarlı-
de: l ı ne: ğına da nail obnu...,lu. ~e .. e-

- lı;te, d i, sa ı \ Beelye run oglu Makır'ııı çocukları, Ilaz 
sağlam b"na bıdır. OlUT .oı retı ~'"usufun dizlcn .4erınd~ 

ba..rüz ettu 1lcoek ve tnlebe nizam 
ruune · ın nhkfuıu da to.l beye 
cia'!ltıh 1rt.1r. Bu n·ı.ammı.meye 
göre c>weli bes bırlik vhcnde 
getu lkc ktır. Bu bırliklcriıı ida
re h y tlerini Onıv ı ıte t.llcbe 
birli~ ı · n re heyeti t kil e
decektir. JJu d:ın b kn ÜniveI'
site talebt- biı liğinin ayrıca. dCirt 
kolu bulwı.:: caktır. 

sarsıntılarla yıkılmaz. ;Eğeı- ı ın- diıny..ıya g ~~. H le ı i· 
de bulunduğumuz bu bina a ğ- min lıçunc.u gob k ogull.ı.ı mı 
lam olm y lı, ı:;iındı b•r tas yJ- l oUarı aı asında sıkm lk, ninntl"r 
ğını haline gelirdi; bız de enkaz yliyeıek uyutmak Hazı etı ==::= SPOR=::!:== 
altında can v rn·dik.. Yusuf içın en büyük biı· sa.adet-! 

Hazreti Yusuf, sözlerine ni- ti. 1 G 
ha.yet vermişti. 1ÜU'd şlerinden Hazretı Yusuf, hnyntu gozleri- S f !t 
cevap bekliyordu. Ac, ba hıl· be- m kapadıgı z.o.mnn. geride yalnız ~ U 
Bini na ıl kanplamı tardı? Fn- oğullarını dQğil, torunlannı dn f 
kat 1tiımeden ce\•ap çıkmıy-01· . birer d le ole.r k bırakacaktı. 
du. Sorm ık ınec;.buı iyetinrle Dedelerin <le<l ı pa ini kar.a-
knldı: narnk ôlm k, yüz n )'il y.ışa-

- Ne diyorsunuz. k rdeşle - yRn her ffıninin erişecegı k daı· 
rlm? Yoksa soylediklerimi ma . yüksele bir baht:iy rlıktı. 
kul buhn'ldınız u. Ded ler dcd ~ Ha.zt"ctı '\""u uf, 

'Yahuda, hemen ~Va.-kalkt. nılıa.yet bır gün ve yüz on bırin
H Melik, hem peygamber ci yaşını idrak cdf'llleden, ynfa· 
Yusufun önünde eğıldi: ğ dili tit. Z hm hast lık, onu 

- Kendim v ka deşlerim na- ı r.nytf z.ınıaruııda. y:ı.ka1amı b, 
mına yemin edeıim J-i sôyledik- Aunil de g,clip bnş ucuna dikıl· 
!erini gny t m=ı.kul ·bulduk. Sana nuşti. Bü}i k P rg m~. koca 
ttimlı.dtn!ız vnr. ~n <le sötlerı- dtı •let adamı mUthl:1 o.teşlf"r i
mn tutulncağındt:.n emin olarak çinde kıvranıyor: ~ni !emilin 1 

\>ize itimat etmelisin. :Allah, .Beni bırieık mefj'o.l"'si nmck Uzer() 
f.sraiin yolunu ve Uılıhiui a ık bu1ıınuyorou. 
etsin!. Haz ti Yu uf un canın1 alına-

Hnzrcti Yusuf, Ynbuds.y t'<.: 'ı ğa gelen Azıı:ul. v zıfesıni o·rı 
l:an:lzjlerine ".kl.ir et~ an evvel yap:n.-ık iciu bırsız -

Geçen nushalaı ıınızdan birin
de y.n.kınd kuvvt:tli bir lngilız 
futbol t ... kımının dbrt maç yap
mak üzere AnltarayJ. geleceğini 
yar.mwtsk. 

in~ı:iz takımı Ankaraya mU-
1..eve<'<'ihcu yola cıkmış bulun • 
maktadıı. Muçlaı 29 · 30 İkin
<' • u·in v 6 - 7 I3ırincikiinundn 
19 \fayıs stadında yapılacnktır. 
Teması ı·ın ikisi kafileye re· 

f:akrt eden :tngiliz, diğer ikisi de 
'Iürk hakemleri tarafından idare 
edilecektir. Futbol fcderaByonu 
Ahmet Ademi bu if} için Anka
ray davet etmiş, fukat son h8.-

(Ba~ tarafı 1 incid11J 
Akdeniz yolunuu b .. lirttiği telı· 
likeyi btlc hiçe saymııılnrdı. 
Hnvalannı emniyet altına a-J 

madıkça, donanmanın kara su
larında. 6€yfii"'cfcri ve hreket 
ordusıle el birliği yapmasındaki 
güçlük meçhul degıldir. Amiru.J 
Canningham armadalnrımn knt'
daki kudeş kuvvetlere ateş yur
dımlım ıfn. edLcıinden, huvalardn 
ordunun isbi bir lıilkirniyet ka
zandığını anlıyoruz. Belki, denız 
kuvvetlerine da) anarak Libya 
kıy,:arına çıkarına! rda yapıla
caktır. 

/.. ym on sı?'·"zinde giı i~cn 
taarruz ·hıı..reketleri h1Manda 
hcniiz tafsilat alınmnmn.kla be
raber, İngilizlerin Cerabob ilo 
edniz aı·asındıki 250 kilometre
lik bir cephede Hcrilcdiklcri, fı:v 
kat mühim ıııüsademeler olmadı 
ğı bildirilmektedır. Bunun sel» 
bi şudur: Mılıver ordusu, taarnı· 
zu tas:ulaınadığı için, gerilerde 
~lı bir müdafaa tertibi hnzır
layabi!ir. Arazinin buna imkan 
veren mıntakası Derne hizala -
rmdaki du.l~lı kısım olduğu 
tahmin edilıyor. Şimdiye kadar 
müttefıklt. Ln muharebeyi kabul 
etmemesi ve lngill?.Jerin 100 ki
lometre kadar cephe d rinlikl6-
rine dalnınsı da bunu teyit et
mektedir. 

Müttefik ordunun büyUk teo-1 
riibeler ve mu ·affakiyetlcr ya
şamış olan genç komutnnı, ge-I 
neral RommcJ, her halde düşnıa. 

nın kuvvet vaziyetini olduğu gı
bi o:dusunuıı dıı lmbiliyetini 
nazara alarak, nerelere kadar 
örtme ve oyalama ics.bodcce,ğıuı 
çoktan planlamıştır. Canning· 
ham için asıl hedef ise, hasım 

ordUBudur. Vakıa, motörlü ve 
zırhlı kuvvetler, nsfalt yollarn 
bağlı değillerdir, İngilizler, Biıı· 
gaziye doğru ilerilerken de çü
lfin mnulmayan vaha!nrında.n 
doln.smaklıı sürprizler yapnuş
la.rdı. ltalyanlann vücude getir· 
eliği asf all, hemen daima kıyıyı 
takip eder. Cenuptan Bingazlyc 
giden yolun, mü~-ulfıutla da. ol
an, tc.kerlekli vasıtalarm mti.ru· 
nına. müsait bulunduğu söy1r.u
mektedir. Geniş bir cephede tuı
rel ote geçildiğinden ve muhtehf 
isbknmetlerde il riJendiğine gö
re, her iki taraf da çölden d 1 Ş· 
mak fın;atlan bulacaklardır. ln
gilizordusunun ınfü.tabkem ruıo
takal rın yanına ve arka ır. 
düşmek üzere, se\ killcey§i bir 
ihata yapıp yapmayacağını bu 
anda kcstim-ıek kolay dı-~il ir. 
Ancak, Cyrenaik muhnrebeleı i
nin d miihim d rsler teşkil et
meleri beklenebilir. 

!talyanlnrın 13, Alınanların 
da 5 tümenleri bulunduğu hnbcr 
veriliyor. Truı..ITUZ ordusunun a
dedi tefevvuka malik bulundu· 
ğunu salnhiyetli nğıilardan elin 
liyonız: Hadiselerin inkişafıle 
•aziyet aydınlanacaktır. inti
ıuı.r ! 

tikten sonr. bah i d,.ğiştirdi . laıunıyordu. Karele!' leri il ko
Başka mevzular iizerinde ko- nuwın, v1;;dnlnşsıu diye on \'B..

~ .... -.w..,...:"8. başladılıı.r. O f!imd~ kit kazandımıağa ~alı ıyordu 
Wbarcn birbirleıinc sım.ı kı sa- Fakat ullthi ate§lcr içinde tw
rı1d.ıbr. Art.ık onları hiçblr kuv- ro.nan Il.<ZI'Cti Yusuf, ··,.. ö,rli
vet ayırıp birbiri.nelen uzaklaş- yceek hal P ğildi; kendınini 

dioo do!ayısile h ke.n1liğe veda 
eden Mun"t bu teklifi knbul et
nıen1if:Ur. Mevsuk bir mcnbadan 
bııbcr aldığımıza. g,örc bu vazifo 
~ki .m•lli takım santrhn.fl.ann
dan ilzmirli tha:.uın verilecektir. 

~--~----~----~~~~~---

tıronuzdı. knybetm:i .ti. Baş :ucunda.. yata· * t;wm etra!mda, ~J yanlarıu 
.Z ıan, .b:t.'.'J döııdürücii bir hıçkmklnrım iRitcnuy t.. nasıl 

hızla akıp gidiy r: dünynds mi- göz y:lf31 doktüklerini göremiyor 
aafulik müddetini dolduranlu ı du. ~aııl i kulaklarl ·ır. gözle
h1'i iltimas et:modl'n alıp g0t.üri.ı- ı rı kör olnıw. tu. 

urfta abah 

. 
, 24 ( u .. ) - ~r yıl olduğu gi · ~ ~'il da ~irr.o 

un 19 tmc ı yı donümü b .lin lmtlanmı~h.r. 

Türk JUrdunnn tı ınınntia b\!l "' be .. i t 
mı:ran bn.rp '\ istill :fa ., ıne ofo.n U1irne İ-71e l>ıuı lnn 
19 )'"'11 ünce bir~' e...'ıruri~et ve imlWıısızhkla.ra ~men her 

m:ı ·· tün -0lan a-,. mü dılığı oo mu-
ka •r olan · gali ·· • n rnişti. 

Fakat ölümü esarete tercih ktmıa.<;tmcı büyüklü,b'l.lllü ve 
ed n btlyük Turk milleti, lıcr Türkün kurtuluş duv--~ındnki 
toprağı dcdclerinin kıanln.rlyie azminin azameti kal't'lsında du
yuğrulan bu ülkeyi de yabancı rutamaycıcn{;1mı nnlamı~ ve düs.
birmillctin idaı esi .albn bırak- ma.n Trakyayı da. tahliyeye baş 
ma.mağı milll bir da.va. olaı'ak lapıı~tı. 
ole alınıştı. Edirne ise bu :mutlu güne an-

ıX~ustos zafeı lerind n s ı ra <" k 25 İkinci~rindt; kavuaa
~hedi Şef Atıa.türkiin kalırar ..uı bilm· tir. 25 1ıtlcitc5rln Edirne 
Türk ordu.:: una h def olarak Ak· için l·ara ve f 'fı.keili günlerin 
danW ı;östercli&ıi \ muza er b"ttiffl...-e g z yn lanrwı dindiği 
ordu d bir hamledo Al deniz.in bir gı.indür. 
yeşil yama.çl nnd.:ı göründü..t;ü • şte bu mutlu gündedir ki 
ve Tilrk nlancıl nnın, kısrokl • Türl, rniil ti üze! ' c tnriht bir 
rmın nal sesleri kJlıç a.kırWıvj ~ olıı.n 'Edırncsine ve Edirne 
mm kan"tı " zam n biitfın de kalıran n Türk milletine bu 
dülıya Tilrk ~rdusuııu.n kuvvet günde ~ istir. 
ve kudretini ve inkılubınclald ıg5z lh GiitJü 

Bu ma "larn istmıbuldan tak -
viyeli Galatasaray ve Fenerbah 
çe tnkımları iştirak edecekler
dir. Dün bölge me.r<kezinde top-• 
lana.n nlal!ad r klüp idarecileri 
ckipl rin t~kili hakkı d3 bir, 
görüşme ynpmq'.lardır. 1 

arısına "'endisini sev · rmek içiı 
elinden geleni ya tı fa at., .. 

Gnlatasarny ve Fenerbahço 
takımları Beşiktaş, İstnnbulspor 
lu elcmaulardnn istifade eaecek-ı 
!erdir. 

Bu lmvı;etli İngiliz takımının 
Ankaril.da y.apacağı marlar bU
yiik bir alıika uyandırnıı. tır .. M:i- · 
safir futbolcuter 29 ve SO İkinci
tc&rinde yapdac k olan temns -
lardan sonra. G "e 7 Birincika-: 
nı.ına 1.adar aradaki müddet zar 
fmda oyunctıla. L."lllza futbol tek 
nigi hakkında dersler ver ecck
lcı dir. 

İngıli.z talammda dört bey -
nelmilel futbolcU bulunmakta -
dır. Bu temnsların memleket 
futbolü için çok faideli olacağı-, 
na şüpha yoktur. 

Uzun zamandır ecnebi temn&-I 
larına hasret kalan tnkımlnrı -
mı?.a şimdiden muvaffakiyetler 
temenni cd'"'riz. 

Ne {,'1.inlcre aldık, ne gUnlere 
kaldık, dıyc ba;ıını ikl tarafa sal
lıyordu. 

tddıa· ~ göre cdıp ımlş, blroz. da 
ilr yAz.arm~. 
- D mın Cıstundc 3l-..sağn11 be

lıne vurdum kazm yı. lıitc hnyntıına 
böyle geçtyor mo ..,er diyor. BiL 
mahk ıne kapılarında dol cak 
adamı nnıyız"' Katlma yalvrırdım, 
yak rdım, ikna etmek kabıl oln
madı. Nuh diyor. peycambcr demi
yor. Vaz ~eç arıcı un, eunc eyle
me doy y lv rdmı Bat ut kc:;llmiş. 
para eder rr:i hiç! Ona bmlm cibl 
cdlp, şair bir ı.oc.:ı. d il clcçlrl clc
çom b r .<dam 1 izırn . nunu ani dım, 
nn1 dını ı:ımm:ı iş iste.o ~cçtl. Fakat 
mcr ;: LtmC'yin Aıt.h sabrını vcrl-
7or. Eğer verme.-~ kaUl olmnk iş
ten blle değil! Kan:uıttmcc histe 
zevk ~raı;ınd:ı çok yıılon bir rnQ
na:;ebct vardır. Onun icln rovk sa
h•bi ınsanlar ban:ı dilnyanııı en 
h:ıs::n damlan go Uk1lr. tçkideo 
mı zevk '!llıyor, hiç duşunme mut
lak airdır, k dın mı seviyor, yi
ne du unmefc luzum yok. Gfiul 
s.:ın'c1Unnn bir şubesine mensup-

• • tur. Si~r:ıdıın mı ho~hınıyor; mu-
ngı iZ a imi ; hakkak bir ediptir. Bu erkekler için 

A '- d 1 oldu u knd:ır kndınlar içln de bö7 
n~a a a ledir. Şair ne lçln: 

Ankara, 24 (a.n.) .__ Bugün ut.ecdel ç{ikrcdelım rıfkllo mey-
Mısırda Mclırimizo gelmiş olan h neciye 
prefesyonel lngiliz futbolcuları Her kadeh ba:rına bin '1nmdU 
kafilesi 17 Wşiden tereı·k 'p et- sena eyUy llm» 
nıektcdir. Takıma 'Uıııınmış en -: Dcrı..,,. Bu ad mı yabana ım nt-
teına.syonal h. kemlerden Law- m:ı!iT H sır eiı.:.:: dim, hayı:-1 Ata
rie -v antrenör Ba.bıngton refa,. mnyu:. Cunkn o hayatın felsefesini 
kut etmektedir. hepimizden ®ha mQkcmmd an-

TeJn,.._.1n kaptanı entemasyo- lamti bir adnmdır. 
nal o• ~,.11, \TJ Hudders _ Ge.l de bunu bltlm hatuna anlat 
~ ı~ı · rıen r viourdur. E.abatwı,Um M imla7 Bunu sldn 

cıbi bir ,_oıdaı·ı da ıne ı:; etu. Deu 
hayatımı şiir sahif lc-n lç rislnd • 
geçiri~ ormuşum. Sozde oııu tlu al 
edi7orınu,..unı .• Bir lny lii.!ı {;U !. 
Bu kndınıo bımn yaptıklarını .suy
lcmckle bitiremem ı . İşte 5!.W 

bir misal daha: Karun k rdc.;an 
gıbl sevdlı;un bir arkadaşıma tak
dirle bakar daıma ondnn baht der. 
Bu nrk:ıd~ bü•un meziyeti ır 

olmayıı,a, bernm g!Lı DuiUas bıyılt
lan bulunmayışı imiş. Bu Alliıhın 
talihli kulu obn do tum:ı benz mek 
için oylnrca emek \ ı f;ıın canım 

bıyık! ı ı knz.ı:l•'ll. r y n ı.:ı 

ve okum fıı dalred iti bo;ı z man
lanma ıııhi :ır clt rdım. Olın ı ol
madı! Bir dcta tl ı l ik •> U ı 

f>nlem •ı d~uııd m. On'.l her a ·
ınm ve :ıbah: Benim lıayatt.a yc
glne umıt ve tesellim scns n, h::ı

ynum"ın bir te!• kad nı, l'!U butün 
mevcudiyeilınll' töc. \Y(l'fum.> nn
kııratını bir bülbül &ıb tcltrnrl 'DA-

a ba~lndırn. l?u da clmadı.1dd. il· 

na gure kelımelcr kmış an a 
ifade \ c tnvı.rlarım cir m:..'UU don
durac:ık kadar so.?ukm~! Nıhııyct 
bana bir teklif yaptı: Bır muddet 
9JI'l y~nynlım, bu ıı3 nlık dc\•rlnde 
F(!lTUh Var&ının do Uuk \:C rnuh.l?J 
bet karakterini ölçmek fırsatını bu
lııyım> dcdl. K bul etüml'ak:nt oy
lar, seneler geı;;ti. Bizim karı bıll 
tecrübesini bilhip <liiı ccck. l(oca 
wehrin e.rru dıi.lım ) erı kalı ı. 
Ne FCITUhu ne <le blZim brıyı 
mılk kabil olmuyor. 

C<ıblnllcn bir flt 
bhe osteerek: 

- İşte dedi. Hı\yatmun en 
tartp d vrln.l tcsb"t ed n d 

e 

Artık bu kadından ayn'lmnfıı hak 
kıwınmndım mı? 

l\1uh ın Ertuğrul, yal ıısını a
daletin pençesinden kurtarmak 
icin mukabil bir dava f"lnı Lr. 
İdd"a makanıınııı de .... i gib, 
'l'ıırk ceza k .. nu.nunun 280 ve 
982 inci mı:iide'erın n ~ ~V
ı·ect.1~ Ccln.ttl tin ~c d '

0 
j, Er

tUh'l"Ul Muhr;indır. 
·inlmt"] tarafa güre 

Bundan soara söz alan E. 
Muh3inin nvul,atı Nazmı Zıyn, 
müdnf sını ynpar ık ıı· ı:- at n: 
• tiyı:.troı un rej orü olması do
faY' ·yıe günlt.n .. c cmc:;k ve g· z 
ııuru snrfedcrck bityiı't bir fo. 
ırağa.tı ncfsle ç:.>lı. arak ır.eydn
iıa koyduğu bir e;cri görmı.:dcn 
tenkit etmek pcl• haklı olaruk 
Ertuğ1'Ul Muh.,ini luzdınmmu. 
n·er :Muh.sinin yuz.ısınd btıl l- 1 

ret varsa tnhriki gô:ı: mma tu
t.ıırnk bunu mazur gorm .t la
zınıdlr. 

İddia m:ıkanurun dedi
0

1 g bı 
82 inci mrıddcyle cczilland n 

laca:k olan Cclhlottin .Ezmcdll' .. , 
demi.~·tir. 

Kısa siiren bu müdafond. n 
onra Pe\ ami S:ıf ..:öz :ıl .. 1 k 

ist m · tir. Fakat re: . ıl't öz 
vekılinin oldu;;rua•ı söyleye- ı 
rek evveli\. onun sövlomenım ıs-
temiştir. • 

Eir :~mç fo.:. b yddt 

knrlar yazık! Bu kabu d:lrl yı
ycn hayvanların (erkeN\k ı mr~ 
vcti) artar. Yuınwtlarna işlen 
ç ğalır. 

Taze mt'yva!nrm kn.buklann· 
dnn ne J.:adar guyel re eıı ı·, ( ·e
c) 1 r, mure.hbalar {'lU"" Ne \{a

d r kuvvetli ırkeler ya, h lır. 
H ttiı ( lkolt d ' en (Jspırt!>) 
ç~ lrlla1llliı". K rpuz kabul hı· 
ı·ından ~ µılan reçe!len y) n· 
ler, ne kad r me:P.nnn o url r. 
E:nvun k bu1.i~rı da h }ledlr. 
I rpuz ve kcı.Vılll kaba'!:. rı dan 
yap ?an r- .,J r, (ı1r. r) svktil· 
rlirl~r. Si1ı !i ıırttırıd.ı.r. B ı 
kumları eı ı ·rıcr. ti?fürc'l,lerJcn 
dışarı atnrlnr 

Bır çol. köyl.er.ım.izde boş ~·ere 
atılü4"1 zeytin çetı:ird. ki t"ındcn 
ba kn. milletler • ?t L ·dalnnır -
lar. Bu c ltirdclileri · kuv Lli 
mn.l:ıııcle le ez •r er. Y uti ç 
ı tl r. Z"vtin ı ku kl 'rlnde 
o 1ırıri) çoı t u ocak .:u·tt 
h 1 rda y Jluıca t kilV\ l 

at s y i ad • • ı klık \'Cl'l.r -
leı·. 

!Bunun üı:trİ.11 ôv· b3 1a'.ııın 
Pey mi Safonıu vekilı ru- : :: 
mi;dafussını yaparken, birdı 1 zamanda bulunuvo z 
salonda sami'in arnc;ında geı ı' Lokmc n l'~ kw• 
bir kız L-avılmıştır. 

P!.r;u: sonra, fillnt ahmut ı~ 1 
rnlrurt ~ !a.ra1c mdekkıli <._' • 
lalettin Ezinenin fenalık geçir
diğini söylemiştir. 

5 afolu:ı.I 1, ru :ı 
Bu vnz!yet karst ı da l'f'ı'? 

celscvi 5 daldk L tatil ed rek ·l· 

lonu ibo• altm.ıstır . 

• e ı 

Ttckrar celse nçıltiıp v. kit, 
!ml bal.,: n fazlalıC:.'l ve d gıtma 
ımkruu.nın h:.:::ıt obmn!llası do
lay ·)le, to.rafl r salon girenıc B:ı0ınt1 l vnralrı w\n O n ıın 
mişlerdir. ı Cr'T:thpu" "l h ,tuhau lllC' kaldı -

n.c·s, davaıun bu nkılde dl'- rılmrntır. 
vanu.un imkan göremeyerek j ~ · ,. • ~" ' .fVV\." ""' 

mulı.. ·cmeyi 29 . 11 - 941 aat Ç{)('nL r• " " gr· · r. ~ r r-
H e bırakmı.5t!r. sen onn hi • rsiıı. 

Cunıaı1esi gilııkü c.e' rde p ·- Çocuı 
yami Saf müdnf tfilllı •ap k
tır. 
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an Aziz, 
·J 

Diye Nıı.zlıya. hem de Mliz0y- Şevket yalnız kalmı~ıudı. Pa;µ. 
'lue baltb. t!nzlı g · riln ta... kapıyı 'kap:rr ko.p mn , b·ı d h 

•ilt etti. Pasa bıl'd nbxrc: gibı sevinç içinde Ş sarıl
- Ha, yaiıu Ş · ·t; ·~·iki ak- dı: 

l:ııa geldi. Ba.hç .ic kuzu kulu· - Aman, Şevkt>t oğlum ... 
koparan ınk gibi herif kim? buraya gelir gelmez ugur 
- Ahın nl k p m. - tiıd n. Ne l y1 ·lı ayn.ğın v ._ 

't ıun ~1 O d beni01.le nuş. Ne u~rl ayaı,rın var 
b;."nbcr gönJcrdi. :b5y!e Allah senden ıuzı olsun ... 
~ oiyc iz he?rtfin biridir · Şevket şaşırdı. Ne olmuş 
ut: :ıek ba.hçcruzi b 7.dn1.. Acaba. ilzeYl gibi belki se e-
~ - - Hayır, hayır MuruU b. leııce kimaen:in talıp olmayac 
~ :muniyc.b yok. ~ a ıkusın, bir tızla evlenmek ta :v-
.Q masın, ne he ·ygı \".ll.rl-. \'Unllldabulunması mı paşayı lbu\ 
"1 "laka köylti Udür. ~ lrn denece heyem.na düşUrüyordu ~ 
::U .rulağını ne yn cak 00. !. :Ne odu'? Ne var? der gtbi 

- l{im hılir p ?. lıny:rel:l.e ~i!zi.Ln balttığı için p -
- Evet, bılmese lroplrmnzdı şn: 

~~::ı.ğın... - Sorma; dedi. Yemek y r-
- Ahmet ı> k nlık m hlüktur. ken sofrruun altında olup b tm

~ir müruı •b t izlılt ynpnr, diye ler ... 
~lınııım. Şevket birden biı e yddırı a 
- Canım bundn 1 orkar t ne vurulmuşa döndü. İki adım gt: i 

l'-ır? Bir kuro kubgından ne çekilc:rck kendini bir lmn p yo 
Cıur? Amm bi im n.şçı ile seyis uttı. Fnkn.t paşa o kndnr n ' ~i 
İ'ek aQ1k t( ildilr, o..-um da gö- ıidi · ofrn.nm a.ttlnd olup lbi· 
~ü b1r kaç günd nçnrl r.. tenlerden babmdar olan bu ti 

Sofradan kalklp 3ı:ukanki s:ı- göbekli huretin &."'Vinci n 
l~ gt.ttiklcri zaman p::ı.şa ile ileri gcldiği.W. anlamak kabil ae.. 

'~ 
~~~ .• ') ait 

~~ ...... - ..... ~~ımıtıt:;.--.... -..-. .... ~-----=--.:a....ı:ıı:ıı=a.l'..-~~mmm~..._-~.--u---•-~./ Pi'staya, Tatlıya e *a> 
1S1ar biiıif rly Df ta na dair : 

y 

bildirilmektedir. 

hıcı yfııd11} 

n ')c m ıne
nı pnkta gi 

Avni mahfiller 1t...ı.1 
:rafı~ n bildirilen bu 
hic bir g{!Jwr.Ji tıanun 
m ilave ediyoı lar. 

n·ı . . tunl\ mul• lN.'?>i • 

J{ah!l'c, 24 (a u..J - ~ di 
:Rezeg c "'afında 11 saattt'tl ri 
g-e.y('t büyük bir tank ınuh e
si devn.m etm ktctlir. Bu .nmha 
r geniş bir bölgede c y ın 
etmcltle bera.bern~tice i h kmn-
da hüküm '·ermek hen z glıçfür. 
Her iki taraf da im'kan nıcbe - ~ 
tinc1 g yre't :rfetm ktedir "·e 
Almanlar.· anudnne çaı p şmnk -
ta.dırlar. Bu i · ba
kımdan ,.,. ,yet bü,yiik öl iıdr bir 

Çc'1iren~ BEHÇEi' .S .. F 

n, korkak JJe 

.An!:ara.. 21 (H .ci :nıuhabi
rimi~dan) - Yeni bir luı.rnrnn
mc ila yeni mahsulün idriil.ine 
':"l r ~üy\ı t hafi koşum hay
va.nla.rı qçin ilst üste a.yda kırk 

ıb ~ kilo, ko ı.ılıuıyan beher bli
yük ba~ h vvanl için de a) da 
OD. bes ltllo arpa ' yulaf he'-".ıap 

ilm i, ililiçlık b M..yvanlar 
i u y rotil{ arpa ve ıyu.laf tUhSl 
<.'<11'11 k l) 1 oh n-, ı t->r. 

{ Brt§ı 1 ekle) 
Falat So-zycl.ler.ın de c.ıaıaam 
artmış ve mueiat.aa uSUlicrı Jfl· 
lc~ı r. :Bu uru Mınanıar1n. 
kın n de iıstilndür. akkn.k 
ln l.manlaruı şımı:il Ie>ı her 
ın..ı p l c;zına. olursa olsun 'Mos •· 
kov ya wı.rmak ıçin ., ılan İÜ· 
ırutsızce bır t b · ur. 

.&U 
M .ol , 24 {a.a.) - KıEil 

l'.'ı d z ~ .. ı.n • al batl 
c plıcsiııdckı muhabırmc gorc, 
~us. r, Almrıntnn J: o 5oradın 

Gu it" omctre §muı.l d da ~·e 
Leningrad - sk.ovtı. • d.ifer 
yolu U?.c:Nnd.e bul an M t ya. • 

ıs.ı.era lırinden Lm.1 tm !er-

('""' !ru'afı l inci y;fuda.) 
r ın .s;.ark kcsımıni .i ~gal 

bizımkilerlQ etmıslcr ve büyük kereste depo
larım ellerine gcçirıınlı !erdir. 
Bunların kıyın ~ ' !;O - 40 mil-
yon markı g ·tedir. 

B rl n, 24 (a.a.) - Budtn Af.
hariciye nezaretind hük:U-

mct sözcüsü .kendin y a,pıla.n 
l verdı ~i ceırapta d&-

m h ki: 
Hedindc.k.i F.in '~.iQF.i, Fin-

1 indi va ile ~ vycU ... r BirJiği a
ı asın in ııilta.reke mii.7.akercle
!'1ne d n• dolno:;!ln bütün 63.yia
larl!ı CSMIDZ o dnğunu reb iğ et
miştir. 

(A~ _,.) 



H E R G El E C I · İ B R A H i M ~D!O P~GRA'!J . 1 il 251<. Teşrın 1941 
Yaz.-n: M. Samı Karayel 160 ~ i.30 Pıog ul 't" l ?C hnberler .. ~ (Baı tarafı 1 ltncU ayfadal 

, - Var •. "inlnız .ayaklara çen- çırağıdır. Hergeleci, Reşad be- ı;.ıat •• y. ıı uı.so ~bet ıo pabilmi3t Bu, kudret ve kuvvet 
'f*l yok.. yin a<lamlnn vasıtMiylc derhal J H. r1t dnklka nedir? Sırtının üerine hum yüı: 

- Olmnsın be!. <>:Praz var bulundu. Ve kendisine teklüler pro.,r~m 

1

19.55 Şarkılm' , otuz okkayı birdenbire DUll h9.-
ja!. yapıldı. Hergeleci ele Kara Ah- 7.45 Hnb :-Icr 20.15 Radyo 1 ,... vaJandırmış? Bir alay m.ıe, mış 

- Evet!. medi al:uıı.k yola çıktılar. 8.15 E\'in J.ıli ı:a:ı:ctesi d«'ğil mi? Fakat bu, böyle işte.. 

GÜREŞ 
musahabeleri 

- lfoz kann.dı YM' mı'!. Paris, ga?.cteleri 'l'ürk reh- 8.30 Senfoı k 120.46 AkordCCJn * 
- Var .. Ftem önden, hem ar- livanlannın yola çı'khklarıııı 12.ao Program wl• tarı Arnavuloğlu, Kırkpmarda Ye 

bdruı.. iliin ediyorlardı. Üste de Koca 12.:iO Pıogıcıın v. 2ı.oo ~ r .. ot etrafta bulunan b&.3 ırehllvanları 
-Abe! el cmıc var mı?. Yusufun yenileceğinden dolayı .. ::ıt :ı) ~ıı. tıık\ii nı siJip si.ipürUnce Türkiye ba.'.? pch 
- Var anunu., :tn·pan y-0k... memnun idiler. 12.33 ş .. rkı ve 21.10 H. yön ve livanı kalmıştı. 5-: haberi alım 

Baş;diş, nezle, grip, r matiz 
- Abe nnln.clıl-~ .Aye:ldara do- Kocn Yusuf, Fransızların t 1 kulcr Mou.rt'ın veliaht Sultan aziz, derhıı.1 onu 

.aunnnyacağız... meshur Cıhan pehlivanı olan 12.45 Habeılcr e erleri sa.rayına getirtti. Sultan Az.iz<>-
- Tehev ! JAşb. oyun is~ Pol Ponsu iki defa üst üste yen 13 ,... nu gördüğü zaman inkisarı ha-

'J .00 .;-:ırkı \e 21.30 Konuşma l w N' 

~· Ne'llralji, Kırıklık De B/Jtün .Ağrıları derlıal Jıeset 
icabında günde S kaşe alınabilir, Her yerde pullu kutuiarı ısrarla ıste 

mmı be! mişti. tUrkillcr 21.45 Ki .. ik Türk ya c ugranııştı. i.tw.yet bir &VUÇ 
Dedikten acaını, Oımıana dö- Koca Yusuf, bir keresinde lS.30 Karışık Müziği adl\Dldı. Hata, pehlivanlık 
~: Jlııa:riste Nl Ponsu mağlup et- ustası ve bamlacıbafı Y~tlı 
• ~ Osıntm aftı bet:Cil>.trmdan m.işti .. ikinci Mferinde de Bor- progr:ım 2S.3.0 S:ı:ıt r.yrın Ba.san'a: 
~- k~fi u- - '--! dod Bu ebepl 'I':\..-. zıa.. 18.00 Progr:ım ve ve haberler - Yahu, Arnavu•M-Iu dedik-... ..- u. ır .. .ou~' or.'O .. a... S e .v nıllSl .- ""'ö 
ı Pedı. z_tcn mösyö Piyc:ıin l\!oca Yusufa garaz idiler. Onun · :ı• • ):ın ~2 ... 5 nıms leri bu mu? Sakın yanlış olma. 
M· L-;t~ıiği bu, idi. Kara. Osmn- bit isi tarafıııdnn maglı'.'ıp edilme- 18 03 Salon ınu;,,lği <Pi.) sın lala!. 
•m kemsımı. kalınca bir lı""ran· ı sini isterlerdi. o.-ı.o.tr •• 1 22.55 Y.ımıki Sultan Aziz, oııu yendir nıck 
17. pehlivanı dn.y. dı. Hergeleci ile J{•ırn Ahınt..ı.lin 19.llO rıı .... ı hıWC'lt progırıın \C i<;İll ikind dı.;r~<:e<lc p1..·hlivanhı -
K~ra Osman. Bu pchlivrın:ı Yfümftı yl'unıek için ParL~. J9 :10 S:.ıat .. y.uı k.ıp. mş rınclan Ku~u AhmC>di öne si\r-

tir el enqe vurdu. Adamcağız yol:a c:ıkbl&nnı bHdin•n gazt'- dü. Arnavutoğlu, Ahıncdi, do - ı 
n' de:rden dışru-ı çıkıp düRtü. teler tüıfü tefsirlerde bulunu - . iJ kut. dalükada ma.ğliıp etlince Sul 
Jı:ınıan iiırer:inc yiirümiiştii. Min- yorlardı. Y'u~ufln, e\"\:eıa 15a- L'!;I. aı ~ ·~ A. 046 A.~~~ tan A:ı:izin göu(•ı-i fal taşı gibi 

. .itel· lıakimi dUdült c:nhyordu. ra Ahmet ·;Ureşeccktı. :ı.::ger B V W:::!.fi~'fllı. ~.. . ~<·ılılı. Baş pehli\'s~·~l.lrtnd?.n Ral 
.-1ri.~ö Piyer anlattı ki min- }{ara Ahmet mağlfıp olursa 1- .- • · tn<•ıoğlmıu meydana < ıknt·"•· 

~er dışın çıkınca hasım tutul- Hergeleci meydana çıkacaktı. ı 1 'l. 3 4 S ' 1 8 9 10 Arnavutoğlu, yiiz otu?. beş ok-
m z. V~ minder rlı mda yenilen lı::in şraribi bu e.ıra\arda Yusuf l ·--- --..-----..,.- kalık meşhur Ealt.aeıoğlunu on 

Z A Yİ 

M;ılın cinai 

Fı\lrc amyantı 

!) ır1 to1. yıılclız 

l.!oya \ erci~i iııce 
\C kalıtı 

Miktarı 

1500 Kg. 
100 > 

300 • 

2. 12.!!41 
~ll.l 1S'41 

:Jll.11.941 
Crl?linC'ik uç hobin SBl adet 5.12.94l 
Ihl •• mur çubuııu 140 000 metre 2.12.!141 

1 - Yuk:ıııdJ dns \'c miktm ı ya.ulı m:ılleme p:ı2a lıl'la ııtııııı' 
2 - 1'.k. iltmcsi hiz::.l. rınd::ı y .. :ıJlı gun ve ımetlc.ı de K:ıb:ıtDŞUI ıı.1"; n mağtfırı sayılmaz. hastalamnıştı. J)iyare olnıu. tu. ıl ~ beş dakikada hem ~e ayaktanj 

l'l•hlivanlanınız bu hııle gülü- Ne yiyor, ıw i<:iyordu. Sade vi-' • • ~upra.?Ja kescı·ek ye:ndi. 
yorhırdı. Yusuf: ıhıc; lapa.~ıylt! yasıyordu. Okluk- ~L-.....;::;;;.,.:.. ___ --=-......;-,.;..__.I_..__ ___ , Nihayet Sultan Aziz efcncli, 

~ubembdc miiteşckkıl :ılım komtsy'l'l' ı,da yapılacaktır. ~ 

Usklid:ır Bir;ı,d Oı t.ı Qkulund:ın 3 - Yaldız, vernik ve ıhl:ımur cubuğunun n:ımunesi olup oır 
940 senesinde almıı;ı olduicum 36871 geç~n şıı~de göriilt•bllır. J',m) nnt ve u~ bobinin µrlıı:ımel"ıi 0 

- /\he, bu hnmaın bohça.cağı- ça dennanım•; ve Z'l)'tf <lüşmüs- 4&--.-:..-.-:1-=~-~. ----• yirmi !'!ekiz ya.şlaı'ıntl.'1. iken Ar-
:ın lrdd r min<leı-caYAla güreş o- tii. ( • • nıwutoğlu ile tutuştu vo onu ye- numaralı t'<lScliknaınl:mi u yi ettim. yerden ~dcMz t~;ırik. edık\ ilh-. (10258> 

Yeni~inl ahıcai:ınıdıııı etıiti lr.ln hClk- 1 =======================~=--=====:::::::::~ lıır mu be?. lk>şad bev, Yuısnfu hru:itahğ'ı • • •• 8 nert-k m~yua.ndan ·ıknrmak ve e 
Diyoı·, usta da.: sıralarında bir an evvel Her - 1 f ~asen ih:erincle b11hımııı 'I'üı'Üiyc 
- Abe çorbacı, th.dt• ~:itt nu- geleci ile Kara Ahınc.-din Purbe ._..:.....--.......;.........;--.-...•_,. _____ I ball pehli\·anlığını muhafaı.a et-ı 

rnü yol.ıur. 
l.rmlr Kar;ıntine .. 58 No, d4 

Ktm•I Netit .ın:u-alar tfi •beler olswı, bu min-
1 

gelmelerini arzu edi~·ordn. &t 1 •• 1 nıek istedi. Sultan A7.iz, fevkala-
Clc rcn.z kılar yer be!. u~te telgraf vc.-nyordu: .... -'-"'---'-.---.-- ·· ı (".a kuvvetli \'e mÜ'ekkil bir a-1= 

Diyt-rek tam manasiyle bir Kara Ahmed ve Hcrg~led ni- ~ ' 1 · damdı. 130 okkalJk bir g-(ivde 1 ,_ _ _ _________ .._ 
aıü~abeheıt vi\cunıı. getfrmi. Q- hay~t Marailyll brikiyi~ Pari- ı• ,. idi . .t~ıa.vutoğlu, padişah me\•- "Yenı" Sabahın,, 
\uyorc111. se geldiler. Paris, yeni gelen • ı• · ı• kiine g~e<:t-k bir· ~tin gUı~ 

Hiila&'l," Kara. O:.ımaıı ]l'ıuınu- 'l"lirk ıl{.'hlivaııhırm giumek iı;in tutmaktan «;ekini_yordu. 
nı bir rupt<ı7Ja bastırıp altına Kartı. kosmu~ıı. SOLDAN SA<.'ôA: Hatta, Yozgath Hat;ım, irod~· ı·ıAn f ı"yatları 
.tldı, ve kv.kan.adı ile 7..0rla bü- Koca Yusuf, ve :ırkadil§la.ı·ı 1 - ctnrıyc\ ı~leyen, :ıyı.kl-.ımı yi Amavutoğluna tebliğ ettiği d 
~f'.:rek \'endi. f1tt! yeni ~eJecı Hrk.ıda.şlarını .kar- ktıldırın d.ın ild.-.n. 2 - Alfnbcni;ı mman: 

Kr. Netice, YUAuf .Avrupr güre- sılaına.k iizeı'e ı,rara gelmitjler- Uk h rı:, memur (Turkc,.), notn u~· - Aman beni affedin .. 8ar ayı 
''•ft •• ..at.. . d li " si. 3 - Ş;o!'icta bir vnayct merkezl-fine de, Amen-. gur~uıe e < • terkcdip gideyim. Ben nasıl tu- 11aı,ıık maktu oluak 

hiknn obw'2k cihan pehlivanı J<oca Yu8lıf. 11üzülnılişt.ü .. Yü- miz, kadın de~. 4 - Al!nbenln il.ın- tabilirim efendimi~i? 
otdu. I zü saı·annıştJ. Hetgel~i jle J{a,.. ci 1ull'fı, btiyuk -&ı;: kardf'ş, bılıhi l>Jl- 1 

Al ~ t d · · _,. · .: ı ~'c·n.ı- k"'ndin "'-' Demişti. Y 09.D"lltlı Hase.ıı, Sul· Ben, bu tarafinı okuvuC'ul-\ıı- ru ıme" ren en mer ınme. .ırır • ., - nsan ı,ı ..... "' ı b - ~- n 

• ,.. • soo m. bir malUmat obçun diye hii- doğruea Yusufun yanına ,gitti- rür, kabul tı1mcm4*. 8 - Zillde kııı- tan AZizin vaziyetini anlatmış
IA aten verdim. Asıl n1evzmı- )f'L". MW!afahaJaştılar.. Pa.r.L~Uler, l:tnnn :nöbet_ 7 - K~ın .kmtu$Ul.18ı, tı. Likin çok terb~eJi ve muh
mu7. Herlrelecidfr ve Yue:..ila Ttirk pehlivaolaı'llUD bu haline suyun &idı'ii. 8 - Bı.~k, edul. tf - cup olan Anıavutoglunu bit- Lür-
PariRte olan ı:üreışidir. bıılynın olmu!'ttu. tki huın'I lıfr Yelkenli g~ınllaın dlrekle;lnc \:'1.'ile'l lü ikna. edememi~ti. Nihayet ._ ________ ._ __ _, 

* 
birleriyle kııt;tı.klaşıp öpti'1ii - isim, deni:: ölçııru. JO - Altnbeııın Sultan Av.Ü'., A:rıus-vuloğlumi ı 

• yorladı. son \ıar!i, gıl2t'l bir meyvıı, yal'Jn ıu- kaı'§J.Sına çağırarak: 
1\x ı. Yuaufun arkadaJJlan Fakat Yusuf, kendisini l'-0i· 011klorda ıüzgfmtan ricamız. - Bak bana, Aı"llın•utoğhı, 

Yusuf karlar rnuv.a!fakıyet ka- tutuyomu. Otr>le gittikten sonra YU.CARIDAN AfA~IYA: peblivanhk, yiğitlik başak... e-
-.anamn.dıhır. Bunlar iyi yağ gii- Yusuf, fferg€'ledye: ı - Hokkr.ba;,, tok cW'il. 2 - Al- fendilik bwfka.. Hatır gönül 
~ oldukları halde ç"1ımlan _ Ahe, ayıµ be!. Bur.a.ya ıta fabenin ilk lmrfi, kifi. 3 - Nik!htnn JJ')ık •.• Sımsıkı tutacaksın?. 

mharlyle alafrangada aa.mi dar benimle güreşe mi gddtn en eJl.i rAsimeyl b11~m1Jf kadın ve Diye emretmişti. İlk gürC'cŞte 
ilıuyvaffafkı~bin~t J~z ~~d1ec~~~ ı -be?. eı kf'ge H•rilen isim, nefiy edntı. 4 - Amavutpğlu ~ekingen olduğu 

dakikada bir sarma kılçığile dü-' 
§Ürerek mağlup etmiştir. 

1 Devlet Demiryolları 
/~I 

~T~h:ıınıııcıı bı·del! (18.~!i) lir,\ ol:ın fiOO kilo keçi dcıisi (6/1l! ııl 
nı" glınu soıM (H.30) on dorl oluub Hayd:ırpnş:ıd:ı G&r binaıoı dıı 
koınis~'Cm. tlir.ofından ııçıl: eksiltme uıoııiile satın alııı:ıcnktır. 

Bu ite wirmek iırtlyrnleriıı (139) llr;ı (88) kuruşluk mu' Jltl<'
1 

nnt ve lrnmımın tayin ettici ~aiklc l;ıidiktc eksiltme giinli saııttı>' 
lr"mlsyoıı:ı ınıir:h'n;ıtl:ırı J!J, ımdır. 

Bu ise ait .. rtn .. meJer komi.syo.ıdan p:ırasız olarak 
(10111) 

Eleşhi rt JJ/alnılldilrlilğünden 
~slltmeye konan Jş; 

l - El<'Şkirt kax.:ısuı:in yopıl ralc lıukı'\nu•t bin:ısı :iknınli itı•11 

2 - K slf bedell 2572t llrn on ıt-kiz kuru~tur. 
3 - Eiı!!iltme 11/12/IMl per11&Dbe gUııU saat Jli de F.lt:$l•lıt 

komisyomı11da MalmildürHU,~l odıısımla krıpalı zart usulile y-p·l:- B 

4 - 'Eksiltme şartııanı~l ve bıınn m!lte!tırri cvı tı\• iki lir:ı elL 
~del mukabilinde El~iı·t Mnliye dalr1:$İnden alınalıllir ve J\ııı 
:Uuı!iirlüğiındc ~ ıöriilfoblllr. 

5 - Eksiltnıeye girmek için ist~krıeı'ln 11120 Urn elli k\ııuqıui<: 
kat M!min:.l ve1·ınelert w Aln vil!'ıyctlnden bu q;c girebflcce1'lerl 
::ılınmış .vesikı. 1bra2 etmeJr.ri mukta:ılclir Dıı vesika !~·in ek•Htnıe!l' ,.ti 
Jıır..ab ltlndt>n en ıız üç ıun t!\\ ~ı bir istida il~ iısteklinln Afrı '"il 
knmına milra<"tıaUr.rı. (10092) mm ' se~ıT. ;oru:r. 0~1 n· .. 1 d" u ' . • • Ç;ıl• ma. sHıep olc.\n fArnpça), güzel halde Sultan Atlzi, yirmi iki da-. 

altı na mem.lekelt• OOndii. Sonra ıye ııoy en ı. nergeıecı, ı$n 

tekrar 
:...:•ti·. A.ıll"r>.kadr·•ı .:ı;;_ İ<" \'!~iinli biınüvortlu. O. bit• Mn'at. 5 --. Rı12aıır ('l'ilrkçe). 8 -r kik.ada topuklara kadar yedi se-
.;n. • cw Uvc •• 1. •• • p . - Söı>.l~sııw, Ah: doJuıL'l su yollmına Ve- kiz met.reden aiddetli \'e ani bir 

Arnavutoğlunu, ~u1t.:uı .Aziz· 
hamla<·ıbaşı yapmıştı. Ve Yoz
gatlı Ha.sandan 80llJ'a pehlivan-j 
hk destesi idi. .Amavutoğlunu, 
Sultan Aziz çok eeverdi. Daima 
onunla beraber dilşer kalkardı. 
Arna vutoğlu iyi dama da oynar- re.eıeıa~,aosıoe:ıcıe:ı.ıe:.::o.:~·IOelıaeıi33'0IOllf3..:iıllAAIEO:.ı•1E:Elı~ılE3C3Clli:.9"'r1"' 

... erken bı"nd.i"ı. ~"" mı""ıthia bir gureıı, :ya.pm<eı( U7.ere aru!e çar;- i: v 

., ~ · -r- - ld•tıh .. d. -~ 1l'. tta -1 p..a- riien isım. 7 - Su hendcııol. 8 - Me,- çift dalışla sırtüstü nüst.. irlip ili- 11 
fı ......... n'U" tutı.ıld\ı. Af..Wka .... lil- rı '!ı'"'".an :n...,uma tuı. ·=· • ... UA.,,.. .... _.. _1 • • • • •• U •• l hur hiı Rm'ı pnp:l7J, nefiy cd. tı. 9 - raunz y~ti 

dı. Bu SebeP.le hazan akşamlara 
ka.dar ef endisile dama cıynardı.1 

}f!J ine yakın b8· "«Mhittı. Va- gmecı., ışın ıc )''U7. nu an avmca • • 
- .r n ••• ...ı beve k• .. ..ıı Vn ~o··ylt-l1- Sıı1. dan rtmek, JO - Sual edhtl, Anıavutog"Junun bir ....... e son-. 

P•ıı,ın l
0 "nu· Bıırmvl ....... 'dur. Al- ·~ ,, ... ou ... -.~ · ~· 

• .., "'·- ,. • - ~ .. 1 dı H tt • d · • yalnız tnsanl .. rda bulunup lınyvau- .... ef-d" ·ı b" :ı. • d b lalı rııhmet eyleRin!. m<>ge ua.:?<n .. n • .L nna zı· •• ~· ısı e ır gu.ı'C.~ı a a. 
yade ileri giderek Rc!.*ld heye: brd!l olmavmı temyız h:ısıın 1

• •ardır .. Bu güı-eşe Sult:m Aziz, * _ }ljy,j burava b:ınun idn mi ( Di#ı.lnı bwılt'1"-'4>1.ffı }ı«lii) fevkalade haZJrJanmıştı. Öyle 
Y~uf, Paıiste, Fransı.z 8l-sla- ~ırttm? B1i meruleketlıniz.de l 2 3 4 S 6 7 8 90 olduğu halde bu güreşde de Ar-

11ım. Bc~ika. baştıehliva.nını ye- g~~ımizi ayırd edemez mi navutoğlu efe.ndisini_on sekiz ı 

İşte, .Arnavutoğlu, b(jyJe bir 
pehlivandı. Tilrk spor tarihinin 
nauir yetiftirdiği vücutlarındaıı 
dır. Bugün bile heykeli dlkllf'.n.k 
'l'iirk c:ocuğuna nıisal nürmmesi 
olacak babayiğitlerdendir. 

R~.rek b'1yük tl»ı~ almıstı. Ve idik? Kütfu ilindP. iki kardeşi. T 1A!R1H1A1 N ı A • A 
ti iinya pehlh·anlarmın ileri re-. birb?irine hoğdurm-ak d~ 2 EIR • • IK\ T A B E 
lc-.nlerini de yenmişti. 

O va.kitler P:ırililte bir Paşa Dl~~ Alrmed de kı?.tlUŞtı. o- 3 K l l 1 R 1 A A T Ti • I A' 
:\cl~~ı.~~~~~~et ıııın hartası, pnrtası yoktu. Ulu 4 E 1 K • l R • E ı N 1 
recnini Rıdvan n.. ..... nın ogwlu idi. orta söylendi. Ve, her ikisi de 5 R • 1 L E tll A 1 N T 

~ c:aso Yus~flan af dilediler. Yusuf, 
Hıd,·an ~.Sultan Hn.midf<n bütün -kabalıatin Reşad beyde L IR E T •I• S •I• 

adsmı ve bendet;i idi. Rcş d d w bff rd 1 
boy Paıiste ~vkii safa ile rne."r 01 ugunu . ıyo u. 7 E K • I• 1 L 1 A K, O N • 
.. uklii. Pehl!vnnlarımızn cefa e- Hergelecı: K 1 •. D V A' N • I T Abe Yu uf haberim vok 
derdi. Bilhnssa, Yusufu ildae be! ' - L •. A D l•lATR l• IMI E 
birde <',:t~"lrır, emirler verin~i. _ Biliyorum .. Habrin olmu!1 t S K 1 1T1 L 1 1 L 1 E R i 
Her h .!de Sultan Haıni<l taı a- olsa idi gelme.7.din .. 
fmdan memur birisi idi. - A be, ben giireş yapi'l-.-.ağı?. 

Koca Yusuf, ,Reijad beyi din· dive sevine sevine gelelim. Ma.k 
lenwY ... ii. Hatta bir keretıinde sanın ne olduğunu lıilmiyonım. 
töyle mukabcl0 de bulunmuştu: Abe' l"'n.k ed" b" ·he' B. - . """ em ı 17.ı • ı?: 

- A \><>, ne karıı.ırsrn işimi- galip gelclikç:c o bizi köttiledi be! 
1e ~?İşin yok mu seınin be? _öyle ise giireşmiyc·lim .. 
Reşad bey fena halde kı7.mJ0- _Olmaz be! Bu kefereler a· 

tı .. Paş:ı. ?.on.elenin onunına do- cip aıla.mlar oc-: Korktu Yusuf 
k11nmıı tu. Önüne gPlcn Fran -
aı1.a sunlaı'l ı;öylüyordu: derler Hergeleciye ! 

'T f k" l ft O - J)oğru ... 
ı mm . ım o uyor·~ mı 

'!'tirkiy le yenecek adam çok... - Hastr.y1m da.. Göriiyorsun 
Frnıısızlar, ş.ışırıyordu. Yu- •iizüldiim be!. 

•uf, hic ,;· 11lir miydi? O nasıl 
yenileb'lfrcli ': Resad bey, gru-ez
lrirlığını ileri götürdü. Ve, irıi 

• elere kadar aksettirdi. 
Gaze!.lcr eöyle yazıyordu: 
- Tilrkiyede Koca Yusufu 

renec·ck pclılh'nn çoktur. 
Koca Yusuf milteessir olu -

1ordu. Cünkü bir ecnebi mem
lekette He.~ beyin yaptığı ha
ttket ne dine ve ne de milliyete 
•yarcb. Yusuf. bir kaç k~re· ~ 
l8d beye giderek: 

- A be san .Miislüma.n değil 
mııdn? Tehey ! Tilrlı: değil mi
sin? 

Diye bağınyordu. O da ona: 
- Seni, burada yendireceğim. 
iDiyordu. Yusuf da: 
- A be, iki dindn.cun, m.illet-

b.ısın blrbb.inc düşmesi ayıp de
lil mi': Allah tan haya etmez -
.U~in? Elbette Tiirki:-. cd<1 beni 
)"elıet•r.:k de vardır. l 'akat iyi-

,. ltımi7., kötlilii:~ümüz içimizde 
lalrnalıdır be!. \;n\'lıtlnra mas
iarn olduk be-!. 

- On beş glin geçmedikço 
gtireşemem be!. 

Dedi.. Hergeleci, derhal on 
beş gün sonra güreşmeği kabul 
etti. 'F'a:ka.t hep:;i <le Reşad be· 
ye kızmı~lardı. Reşad bey c::ok 
pişkin adamdı. O mütemadiyen 
gazetelerde ilanlar yapıyordu . 

CYa.7.ctcJer, Yus.ufla Herge • 
lecinin güreşlPrini Tilrk gUreş;i 
olarak yapacaklarını ywyor -
du .. 1'Jcnebilcr, bu glireşi fevka
U.Ce meı-aX ebnif:Jerdi. 

• • • 
Yusuf, Hergclcciye şunlan da 

söylemişti: • 
- Ben, Kara AhmeUc güreş.

B:lcm. Gtireşeceltseıı sen, çık 
meydana!. 

Hergeleci, kabul etmi~U.. J4'a
ka.t Reşad bey ~r ediyoıdu. 
Bu ısrarı para etmedi. Heı.·gele
cinin dediği oldu. Çiinkli l{nra 
Ahmet, Yusufa göre, üçüncii 
derecede bir yağ pehlivanı idi. 
Reşad bey, Yusufun İzzeti nef
sini kırmak için mal181.ıst:.ın öy-

. le yapıyordu. 

Atlatılan 
mühim bir 

tehlike 
-o---

Nazilli fabrikası 
a z daha yanıyordu 

İzmir (Hususi) - Silmerban
km Nnzilli ba..cnna fabrikasında 
dün saat 14.30 da bir yangın 
çıknuştır. Birden gt'll.İşle_yeıı 
ateş diğer binaları da tehdide 
başlamıştır. 

Fabrika ve mahalli belediye 
itfaiye teşkilatı yangını ~ndüre 
miy<'Ceklerlni anlayınca Aydın 
itfaiyesini de imdada çağırmış
lardır. 

Silr'atle yangın mahalline ge· 
len Aydın itfaiycsilc diğer 
itfaiyeler an<'ak 5,5 saat sonra 
yangını söndürmeye mu\'affak 
olmuşlardır. 

Fabrika binaları ve makineler 
kurturılmış. fakat dcpolanfa 
mevcut bUtün pamuklar yan • 
mıştır. Zarar ve ziyanın 50 bin 
!ıradan faıla olduğu zannedil -
mekterlir. Yangının sebebi henüz 
anlaşılamamıştır. Tahkikat ya
pılmaktadır. 

mı~ıı~~~ Şehir 

88nü Karayfll 

30 Yoi!nôa illlifor 
40Yasındo genç! 

3 0 YAŞINDA 40 YA~IMOA Bu lıorkuıv , ... 
wl'ıurl•rının ıı•· y it tla olfd,nl lııJmlC:: 

ip olma11ndııın m.ııwıllid cııtı H btı· il we l•bif ıtnsııriarta bMı.yen bdırıW 
rutulılulıl•r, zıırıll•mı' •d•l•ıır. ,ıçtn hiç bli end"• mut•Nner deflletr 
• ~ '" . Meshur bir ınüteh;ıaa•aın ht8' O• 

CUd hüceyrelerlnden tstihsal l•p 40 Y•••"da genç llalınak iqtn cildi 
tdllen bu kıymetli ve ye,ııl ctvher, - nuıl beslemek llıımgeldıOı halı•ınd~ 
balJ ııhhalte bir ıeııç kum .. c1ı- lıi lıahatlnı oiıMfun .. .1 ; 

dlndeki ı.&bıi unsurlarına muşa.- • , 
blhUr. ·Viyana Untver11tıca~ Pro· da çizgiler ·.e buruşuıd'aklarU'O, 
fesörlennden or. K. Stejskal tara-. ,.rdı. Hemen bemen elli yaşıma4 
Wıdan keş( •e .aiocıı. Labir e- 1atı~maşa benalyordUl9. Bucün

1 dilen bu cevher, clld cuSası olan bütun .ultad~lanın bir ıenç kı•i 
pembe renkteki Toknlon ltremın- IUlkJ gtba açık ve ta• cenlme gıp-1 
t&e m~cuu.ur. Onu her akşam &a n:ızarıyte ba~,,cıar. Ben do • 
)'atmazdan enel kullanmız. 61z bepllne benim yapt.ığıın ıfbt be~ 
Qyurlten, cUdinlz, bu kıymetli cev- Utl Toknlon kremierlnı lrullannı~ 
~rı masse<Ser. Her Sabah uyan- laruu söyledim.> • , 
4l1tınızda cUdinlz daha tue, daha Bu baai\ &ünlük t.edad •1•• 

'beyaz, daha yumuş:ık '' DAHA ilinde, h~r kadın blı tok eene 
GENÇ oldu~unu gortmaintlz. G~n- ~nçleşebillr H ber leDQ mın 

'4\lalert lein be.yaz renkt.ekl <yat- mtmehlr olacntı tafaaı lıa,ret 
1111> Tokalan kremlnı kullr.nınız Blr bir t.ene m:ı.l!k olabWr. Buı\lılden 
·~aç gi.in urtında er. ııcrt ve en do· tubaren clld cıdaları alan bet W 
~ilk bir cUdl yumu~ .tıp bc}nıl~tır. Tokalon kremlerinden btırer tazo 

• Bn11lln M. D nın şu mektubu- •eya birer \öp alınıı. (Ya&!ıı&) 
~u · ok~yunuz: .zc,cıın goz!P.rlne beynı ghndü~ i~ln ve penbeal ı~ce 
'tnan:ımıyo: \e bu Adeta bir mu- içindir. Tokalon kremindı:n. müs-
clzedlr, cllyordıı. Yü1Umdc, almm· ~ır neticeler earantllidlr. ~I 

1 do ,e· gözlerimle :ıli ımın etrafın- t.akdlrdc pı.ranız iade olunuı-. ~ 

l 

Emlak Satm almak istiyenıerB· 
Emlak ve Eytam Bankasındtı 
EmlAk Satm almak istiyenlerin Bankanııtı1 
müracaatla pazarhkla satılacak Emlak liste' 

lerinr tetkik etmeleri ilan olunur. 10151 

Belediye Sular idar esinden 
Terkos !abrikas.ındnki mnkiııcJcrıleıı birinde llnl olornk baş go<lt 

azami istical ile izalesine ~nlı~ lmı bir tlrıuının tamiri zanıı eti d 1 

ıehr(} bir müddet noksan su \ cmıc:t n'ecburiycli hnsıl .olmu.tur. S 
«>iden gekl:ii k:>dar tahfif moks.1dıl • r,t:ı eken bıltün tertibat aıını 
Bunun l~ln ıılmrllJik ı;ı .. cleı 1 sıınt •:'O dcıı saboh c6> ya kadaı· sol 
mel< mccburlyett oldu&,'U rnuht •• rcnı bolkıını1.:ı IUın. olunur. cıtP 

Karar lıülasasıdır 
Cı ı .• ı ı ı . 1334 
Mılli Koruma konununn muh. ldetteıı suı;llu Asınaaltı C:ımb 

numarada mukim sabun ticaıctilc lllcıiSUl HırLto cıJllıı Avrnın y.f,) 
hvkkında lstunbul Asliye ikinci CcZ ı n•nhkenıcindc cereyan eden 
kemesi neticesinde ru1:lunun fiili sabit olduğundan :Milli Korum:ı 1' ,. 
nun 32, 59. m:ıcldeltıi muc.bincc l5 Lra para cezası ödenıesinc \t: 

müddetle dilkkföunın kııpntılınusııın Ye J Qküm kr:t'Jleşlii;iııdcn ucrt 
luyn ait olmnk Ozcre krıror htil5 a ınır. Yeni Snlı:ıh l!azetcsıııdc ııc. 
~ine 23/3/941 tarihinde knıar \eı·ı:ıı (10295) ___..., 

Sahibi: A. Cemaleddln hra°Çog!u Neırlyat MUdUrü: M. s;;;;I ı<•r 
16aeıldı6ı yer: (H. Bekir Gli,..oylar ve A. Cenıaleddin 8araço~lu matlı~ 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT B AN K ASI 
Jturuluf teribl: 1888. - Sennayeııt: ıoo.QOO.oeo 'l'ür.it 1inll. şutı1 ~ 

Mana adedi: 28S 

Zlrat ve Ticari he• nevi lta"ke tnuameıeı.rı, 
Para llHrlktJ,._ı.,.. UIGO Ura lkremlve verh'Of'• 

Ziraat Baoka•mda kumbaralı •• Ulbanuz '°8ft'UI hcsablarıncU ,P 
az 50 lirası buluoanlara H'Dede 4 defa çekilecek kur'a ile aşatıd-JI 
plAnn söre Umunlye d~ua.\br 

4 it IOO ıt R.000 ıt 120 ıt 40 ıt 4.800 1 

4 ıt llO • 1.000 ıt 1IO ıt lO 1t 8.100 1 

40 ıt 1CO • 4.000 • 

Diyordu. Reşad bey, lstan'°!dalrl tanıdıklnnnn yazdı. 
lfergclccl ile Kara. Ahmedi .P.1ı-

5 çağırtb. Btı iki pehlivanın 
rlse gelmesi ; · 1'e:} yüz altm 
dennlşti. 

l.fe.şhur Cihan pehlivanı Ka 
n Ahmet, Her loci l>trahlınfu 

Hergeleci, Reşad beyle adeta 
bozu.~u5 \~tiyetl' geldi. n<l 
de bir de birblı-l"rine Reı-1.t!rLiŞ 
de bulunuyorlardı. Fakat gii· 
reş güroşti. Thbıi iki hasım da 
birbirine rahmP..t okumıyacMtı. 

1 l~;lı!!ı~~ Tiyatrosu 
T~Pf"OOSt Uranı lfo;nmıcla 

Bu ... k m &a•t 2030 d:ı 
M:t~RDSVl<JNDl'J ntu IŞIH 

4 eded 1.000 Llrafık 4.000 Lira ~ 100 a ded 60 Liralık tl.000 &.lrf 

UCX: ~ DiKKAT: Hesnplar.ındald nal'alar bir 1ene içinde 50 Hroı~:ın oŞAJI 
D f Ş T A B f B f H f L M 1 C A N A N dO~iyenlere lkrnmlye tıktığı takdirdı: ~ !O fa:Jaşiyle verllcecJı:tlr 

. Kur'alar .enede dürt <}( fa 11 l\fart7 11 }fa7Jrau, 11 gy• 
1stıınb ·l B<ılıkp;:ıznn Yal!c:ılıır f.O kak • uı ıarnlı ALI BCY :bmundakl 

itil ..-e 11 Eirinclkfmuu ıariblı!l'inde ~!<ll~ktir. 
ili•••aı• ı::r u ) 1 • inde h:U lormı kabule ha4}ndı. - •••••••••••••••••••••••••llll"J 


