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1'A vnı~ niztsnu,, demek 
b;,. n~tıı "8irleşil.: A vrrıpa ., 
dev/~t~ri Jemektil\ Bur"/;ı 
ite,. Millet hür ve miist•Jcil
dir. Jliçllir hea~ •onga oeya 
ho,Jc;JJ1igl'li yoldur. Harp or
l ftflcm k«lkımştır. Biitün ih
#.ilô./lcr hakem fJeya mah
lcCJıregle ltalledilmekfrdir • 
'' A unzpa nizamı ,, derntt!k 
h•lcikıatle düııga nizamı 

l 

demektir. 

B ir~aç senedir bir "Av- i 
rupa. nizanu,, davasiyle 
karşılaşmış bulunuyo- ı 

ruz. Fakat bu nizanun ne oldu
ğuna dair alakııda.rlaı· :ta.rafın
daiı şimdiye kadar sarih iza
hat hiç Yerilmemiştir. Bu 
t ~ s a. d ü f i bir şey olanıaz. 
1ıılak dm m il b h e)lı bıra
iuıınası arını ediliyor de,:pek za
lınidir. Bu makro.dın ne olabi
~ l>ir Ç-Olt t,ahminlere ve tef
Bir1ere yol çıruı:t1r Jti bunu da 
tabii addeb:nek lRzınıdır. 

"Avrupa nizaım., tfibiri altın
da hülisa cdlıen emellerin açık
ga bildirilmemesi ''nizam,, keli
lnesiuin gayri ihtiyari suı ette 
fuurlara telkin ettiği mtisaid te
~den istifadeye hizmet ettiğinde 
wphe yoktur, Avrupada hugün 
mevcut bir "nizam,, vardır. :blı.
kat her devirde olduğu gibi bıı
Kün de beşeriyet arasında ızdı
t'ap ve bedbahtlık ''3.rdır, bun
lardan kurtulmak .arzusu var
dır. Onun için, sosyete içindeki 
lıa:kmzhklann ve ızdıra.plann or
tadan kalkması ve bir ıslahat 
l'apılması lüzunm etrafında bü
)rük bir elreerlyet toplamak ve 
bütün alicenap nıhlan celbet
lnek kabildir. Binacooleyh, mev
<!ut Av:ı"llpa nizamını doğjş~
l'ek yeıine lir yenisini koymak 
programiyle ol'taya: aWacak bir 
"uvvet kendisinö her memle
kette taraftar bulabilir. 

İşte içinde bulunduğumuz 
buhranda böyle bir dava peşin
de yürüyen Mihver memleket
leri bu tabiyeden istifade et -
inekten ecri kabn.'UJU.51nı'dır. 
:Fakat "Yeni nizanı,, ne olacak
tır? Meaele nnzaıiyattruı, hifı
i:lıİ.yattan çıkıp da filiyat saha
a111a intikal edeceği ?..aman esas
ta müttefik olan taraftarların 
)>arça. parça ayrılmalaı·ı, u:.-.a.k -
laşmalan pek mHmkiindiir. E
ğer Avrupadn büyiik bir ekse
riyeti celbctmeğe kabiliyetli bir 
nizam müdafaa e<liln~ idi bunu 
gizlemekte v-0 i?..alı etmemekte 
hiç bir mana. bulunnınzdı. 

işte b\ilirarun başlangıcından
~ "Yeni nizam,, davası bu 
şekli muhafaza etımiştir. Ameri
kan ka~akları Alman}-anın 
yakında, İngiltere hariç olmak 
üzere, bütün Avrupa devletle
rini bir konfenmsa davet ede
rek yeni Avrupa ni7.amını te
t>is ve ilan edeceğini haber ver
diler. Almanlar yanın ağızla 
bir tekzip yaptılar. Amerikan 
kaynaklan ise ısrar ediyorlar. 
Beynelmilel siyaset file:rninde bir 
çok dedikodular çıkar, fakat 
~unlarm ömürleri kısadır. Israr 

: f le devam eden havadislerin al
tında ise mutlaka bir hakikat 
ınevcuttur. Bu tecrübeye :istina
lien, Almanyaya atfedilen yeni 
l1izam te.si.si hareketinin az çok 
Uoğnı tara.flan bulunabileceği
ni düşünüyoruz. 

1 
Yalnız, Amerikan kaynakları

puı dediği gibi, bu teşebbüsün 
{ t>ek ya.kında vukua gelebileceği
ne ihtimal vermiyoruz. Almanya 
sıkı~ bir vaziyette iken .Pf!k tar 

1 ltiidir ki böyle bir koıil'erans 
, J,oplaııooğa h:ıill:maz. Harp ve
kayli A.lmany Johinde bir ce-
~yan almak ioobcder ki yeni ni
zam tesisine ıra. gelebilsjn, 
Jt,usya. cephesinde hiç obna2sa. 
İki payıtaht Mihver Devletleri
trln eline düşmeli ve Rus orduln.
l'_l 'bir mUddet iQin ihmali kabil 
r,:ir kemmiyot addeclilebilmeli. 
A.noak bundan sonradır ki A.1-
annnlar, A vrupada askerll!l'e a:lt 
l<Uerinl bttirmls ıPbi g5rUnebi· 
Jlrler ve Avrupa JÇin düşündifü.. 
lcıi yeni nizamı fi'le koynı,ak U
~harekete geçebilirler. 
Eğer mı <itlfJilnUien mmm. 

Mkildw"....,._......,, • 
onu &Ikl§larla ~ . ,. 
muvaffak olması i<:in. aM~ce ha
lisane tememıilerde bulunmalda 
ka1mıyarak müdafaa.111ına d.a iş
tirak etmeyi bir vazife biJiriz. 
Fakat bu sadece bir "A1man 
nizımu,. ise unun muvaf1'ık ola
nuyacağını şimdiden söylemek
le Yflnl~ bir tahminde bulun -
muş olmıyacağımıza. eminiz. 

"Avıııpa nizamı., demek bir 
nevi uBirleşik A vnıpa,, devlet
leri demektfr .Burada her millet 
hür ve mür;takildir. Hic bir he
gemonyl\ veya hakimiyet yok -
tm·. Harp ortaöan k. lk.mıştır. 
Bütün ihtilaflar hakooı veya 
mahkemeyle hruledilmektedir. I 
"Avrupa nizamı,, demek lı:ıki-1 
·katte dünya ni7.amı t1emektir. I 
Çünkü garpteki Amerikanın r 
g(•lip Avrupaya tnarruz edeceği 
akla gelmez. Şarktaki Japon -
!arın tehdidi de henüz pek uzak 
hatta hayali sayılabilir. 

Pek yt-ni olmıyan bu t.2sa.Y'\'Ur 
ve bu temenni fi'le çıkabilir mi? ı 
şimdi orasını dlişü.n..miyoruz. 
Kendi hesabımız.a, iyi niyetli ve 
iıısaflı devlet ndamlan 'elinde 
bu je bily:ilk niabctte Jmbili 
tatbiktir. Fakat ''Avrupa ni
zanu,, Jllf\)~dandaki O~le;:o Mjsar
kının ~ııfü ı dairffi.inde teskl eqi
lecek bir rnn'kine ise, yani A\r
rupa, Almanya v~ ltalyanın 
sevk ve idaresi altında hareket 
eder bir vasaUer sürüslinde.n 
ibaret hale sokulacak iae hi" 1 
bir A vrupah de\· Jetin buna ra
zı olmıyacağı aşikirdır. İstila 1 
altındaki memlckelt('ı·in ser\x\.~t 
hareket edemeyen devlet a
damlan yalnn :!lir .Alınan mağ
lfıbiyeti sayesinde wkrar kur -
tulabileceklerini Urnil e®rok 
oolki böyle bir nizama imzala -
nnı koyarlar. Fakat htir kalını.a 
memleketlerin hi~})iri istiklal ve 
hürriyetler'indcn fedakarlık yap
mava 1'87.J olamaz. 

Bfr Avrupa ni1.amı tesis edi
lecekse buna İngilrer yi davet 
etmemek bir lınfa olur. " Avr u
pa nizalll){fhltında bir Alman 
nizamı...Jrunılacaksa İngilterenin 
çağrılmaması pek tabiidfr. 1."a
kat. bu türlii bir nizamın ancak 
bir gösterişten ileri gec;meyect•ği 
muhakkaktır. Bu hudisede biz 
övle ;.,anncdiyoruz ki, Almanya 
şimdilik hiç bir konf erana top
lamıya~aktır. 

Hüseyin Caldd Y.U,()IN 

~ ....... 
Alnıanlara glJre 

İngiliz ordusu için 
artık zafer ümidi ı 

kalmamış 
Kahire, 26 (a.a.) - Orta. şark 

İngiliz kuvvetleri umumi karar
gilıınm tebliği: 

Diin biitüH gün Sidi Rezeg u
mumi bölgesinde buhınan lngiliz 
ve cenubi Afrika kıtaları sağla111 
bir muknvC'met göstermişler Ye 
Yeni Zelanda tak\'iyc kıtalan 
m ühim İngiliz tank teşkillerilu 
bir likte gordüklcri büyük mu
kavemete rnğmen durmadan 
garp istil:ametin<le ilerlemiı?ler • 
dir. 
Ba§lıca muharebe cephesi ola

rak kalan Sidi RC'zeg bölgc~inc 
Alman başkurnaııdanlığı takviye 
kıtalau göndermi§ olduğundan 1 
burada lmgiin bUyiik bir c:arpış-
ma olması bckl<:nl:lektedir. 1 

Daha "mıubdn Hind kıtalarile 
i~ birli&>i yapan hıgiliz ve cenu
bi Afrıka ına}!ineli kıtnlaıı Ja
loyu ı;aptctmişlcr ve !talyantar
dan 200 esir almışlardır. 
- Alman ve halyaııfann yeni 

nwva.ff~ i \-"l•tlt•ri 
Berlin, 26 Ca.a:) - D. N. B. 

ajansının iyi malumat alan kay
naklar<lan öğrenaigine göre -)li· 
mali Afrikada Alman - ltalyan 
teşkilleri yeni muvaffakiyetlcr 
ka?.anmışlardır. Esirl,..rin ı:;.ayısı 
ve aıınimetlerin miktarı miitt"ma 
diy~n artmaktadır. Çok kuvvet
li dfü1mıaıı zırhlı teşkilleri tama.
mile imha edilmiştir. 'robruktn 
yapılan )eni çıkış tcşebbiiAleri ' 
de akim ka.lmışbr. 

f'~.Jle.rnl Rommel, a:ıyıca Ustün 
olan İngilit. ordularımn haınl~i 
ni durdurmağı '.\'C ingiJizlcri iha
ta ~lmeği bilmiştir. Binnenalcyll 
şiddetli devam eden meydıuı mu 
barebı"'siı~t1 bu satn smda nrtık 
İngifü.. tanı ruzundan bahsedi • 
lemez. 
Kunf'tlcr 3'0nicJen hu.im ohm~lu 

Lonclra, 2<i (a.n.) - Lonclra
nın .;alahiyettar mahfillerinde 
beyan ooildi;!ine göre Libyaılrı. 1 
İngilizler ve ui.iEJman müt~lmbil 
kuv' etlerini yeniden tam~ıın et- ı 
miı;ılerdir. 

Muharebenin şimdi son haddi· 
( Sonu sııyfa 3 aUtun 6 da) 

HARP VAZİYETi 

Çift Cepheli Harp 
~-----~-----.. -----·-------

Müteaddit cephelere bağlanmak 
ikmale fırsat bulunmal.ığ ı takdirde 

felaketi intac edebilir 
Yazan:~ ===I Emekli 6ıoerai Kem~ıı==== 

A lman strnteji~inin muvaf 
vaf akiyeti tek cephedo 

tecelli etıpişti. Diplomasi, ordu· 
nun muhtelif cephelere bölün
mesinde en qüyiik kudret 
göstermişti. Merkezi vaziyet ise, 
kuvvetlerin ka.ydırılmasını ko
laylaştırmıştı r. Miiselsel hare
kat, birbiri ardınca ve ayrı sa
halarda cereyan etmiş, ayni ga
yeyi güden memleketlerde tehli
keden kaçınarak, seyirci vazi
yette sıralarını beklemişlerdir. 

Avrupa baştan başa istila e
dilince ve blitlin Avrupa yakın 
suları da emniyet altına alınınca, şa..rkte büyük bir siklet mer
kezi tesis edilmiştir. Beş aydır, 
merkez devletinin bilyilk ordW. 
n şarka teveccüh eıtmialerdir..,. 
geniş ülkeler kaganmı~. 
Artık buradaki hedef, bir ıtkı 
ters cephe t.eo1dl edeceilndm 
korkulan kl>m(fwıun )'er• lkdl· 
mesidir ve taarııız ordueı e ,_.. 
dadır. 
~ark hırekAtnnn &Kuıı etı.. 

mnda Ye carı d3manoı ~ • 
den Akdeniz etrafı-ıda tmni,ıe 
ıaavaw yaratmak kanumna dtl
-ecn Beytlk Britruıy&,)'I., kendi 
tabiri veçhlle, ~ btr nefec 
aldırmış ve huırhltlar itasına 
mıkAn \1el'Ulleth'. ~ ~ 

de Ye zamanında kullanılmak 
şartile nafıdir, müessirdir. Lıb
ya,Ja yeni bir cephe açılmasını 
zan1an, mevsim ve siyasi durum 

(Sonu e:ıyfa 2 sUtun S de) 

Almanya ile 
ticaretimiz 

Ankara, 26 (Hususi muha
birimizden) - Son defa imza e
dilmi!} olan Türk • Ahnan tica
ret anlaşması, ilci memleket ti
caretinde :kısa zamanda geniş 
tnld~flar temin etmeğe ba{)la.
mıştır. Mal mübadelesi ilci ta
rafın müşterek menfaatlerine 
~ olarak devam etmekte-
4ir. Her alışvcrŞn hesabı, gele
oek devre sonuna bırakılmaksı· 
mı clerhal göıiildtiğfuıden eek! 
.mt.vclclerin Cıatbildnde sık 8111 
meydana gelmekte olan blokaj· 
llııır bertaraf edilmelct.edir. Diğeı 
taraftan AllD1lnyadan yenideı 
ptirilecek ewa listesi hazırlan 
mıotır. Bunun en mUhimlerin 
6mir, ~k, makine nksaruı, n: 
kft 9e ~ vasıtalan, ba.kıİ' ına · 
mtuleri. k5.ğıt, sellilloz ve tıbt 
en& llb1 ma<!de!er te§ldl etmek· 
~. 

Amerikan 
Japon 

müzakereleri 

S Ay miiddetli 
muvak k a t bir 

anlaşma 
yapılıyor 

-o-

Di(Jer taraf tan 
Amerikahlar . JapÖnyay ı 

süratle terke davet 
olundu 

Nevyork 26 (a,a.) - Lon
dranan Amerika ajanslarmn 
bildiriliyor: 
LonJranın diplomatik mah 

fillednc. göre, Amerika ve 
Japonya ara~mdaki müz:ıkt."
!'eler ü~ ay müddetle mer'i 
olacak muvakkat bir uzla;;· 
ma imkanını temin eden for
mülün amnmaRı saflı:ı.smda
dır. 

A nU"rikıa.lıla;• Japoııyayı 
tcrh"cdiyo-r 

Tokvo, 26 (a..a.) - Emin 
bir kaynaktan öğrenildiğinı" 
gört-, Birleşik Amerikanın 
Tokyo Başkonsolosu Japon· 
yadaki Amerikalıları bir fın 
evvel memleketi terkclmeğe 
yen.Jdt-n davet cbnh~tir. 
Japoıı Mnli1ıe Nazırmm 1:ut1.'tı 

Tokyo, 26 (a.a.) - Maliye ( 
Nazırı M. Kaya Tok:f.oda. Hi- ( 
biya ~alonlarınıla. söylediği ı 
bir nutukta demiştr k: 

Ja.pouyamn Japon - Çi.ı 
harbinden evvelki va1.iyete J 
dü.5mesi için bir yanlış adım 
atnıak yeter: Şimdi her şey
den evvel Japonya aleyhinde 
bir hareket hattı takip e<lı.:n 1 
memleketlerin hasmane du
rumuna bir son vermek ge
rektir. Buna .muvaffak ola
ma1..sa .faponya. bir g-ün telt· 
rar adal:ırında kalmak &or:Jn 
da bulunacaktır~ _ _ _ .JJ4> .... 

RUSL AR 
BİLDiRiYOR _ 

MOSKOVA 
cephesinde 
Vaziyet lıarıııh ııe 

gergin olnıakta 
devaııı ediyor 

Un sarfiyat nı tah.di _ ~ 
eden kararname · 

:su gün meriye t ~e~rimizd ı 
k.. · · nufusun mev ııne gırıyor tesbiti 

A.nk:anı, 26 (Hususi mohahirimiıdcn) - l'n<la.ıı nıaınii1 
ban lük't gıctcı 'madilt>~rlıdn imal \e isHhliildni n.ellf'(Jttek Dünden it ibaren 

fişlerjn dağıtıl· 
• Koordina.:-yon . Ue)-..ti b~mesi ~-anu. (bu~iiıı) . ~~una- ı 

caktu. Koordınasyon Jleyetirun hakiki hır harp ekonomL.,.. •~~ 
iri) edf'<.'Ck olan bu kamnıunesinin esa.">lı madoolfl'i ,,.mlardır: 

nıasına baılandı 
SPhrimizde hHüiu e'\ lt-l'&JM 

m<~;crut huhman nüfusun ~ ~ ALMANLAR 1 1 
==ı SİLDiRiYOR -

.SOVYE.T 
ZAZIAT t 

8 .MiLYON 
---ım«ı---

Riıs ordusu bundan 
başka 17 bin tank 
ve 15 bin taı1uare 

kaybetti 

Rus a sk e rleri 
geniş mik yast a 
teslim oluyor 

\A..nkara (Radyo ga1.etooı) -
Alman mahfillerinin verdikleri 
m.a.liunata nazaran şark cepi1c
ainde harbin ba.~Jangıcındanbe
ri Rus ordusunun insan zayiatı 
8 milyona baliğ olınaktaJır. 
Ruslar bu büyük inaan za.yia-
tından ibruşka 17 bin tank ve 
15 bin tayyare kaybetmi§leıdir. 

Berlin, 26 (a.n.) -Alman cr
dulan başkmnandanlığmın teb
liği: 
Doğu cepheôinin ınerkf'2. keöi

mfode diin yapılan taan'Uzlar 
neticesindo pek çok topra'k ka -
zandık. 

Sovyet filo unun iki bil'liği, 
Alınan - Fin maynlaı ına çaı pa
rak şiddetli infilaklardan fionra 
batmıştır. 

Kararname buğday unundan 
imal olunacak birkaç esaslı mau- 1 
denin imiılini Ye ~at~ını yasak 
etmektedir. "Y:i.Sak edilen gıda 

1
. 

maddeleri pasta, poğaça, <:fir~. 
baklava ,.e sair t.atlılardır . j 

tıııallcrine ıaüsaarle c.-<lilen 
maddeler de ekmPk, francala, 1 
makama, şı•hriye, bisküvi ve ' 
simittir. Ticaret Vekaleti bu i12-
ler için te.;bit olunan ihtiyaçlar ! 
nisbetinde tev-ı.iaıt · yapmak ü
zere yeni bazı tedbirler alacak 1 
ve mevcut te. ·kilatı yeniden 
takviye edecektir. J<~·Yt•lce de 

( Sonu sayfa 3 aUtun 4 de) 

. hit ii-in cfündf>n itib&ttu f'~ 
rin te\'ziine l~~nn115hr. Tel·-
zi:ıt cliin ~mm:C:· t~sküdar, 1'a- ' 
dıkH, ,.e l\flrfal ~ 

111lnu~hr. 
Buı;iih dfl ~hrinırıJo Flltilıı, 

lOtniniinii 'e Be,ro~iu ku.lar 
nııcrn t.-, zi:ıt ~ apıhnası ıtıuh-
temcldir. . 
ü~r .. ncliğimr.re · göre fi~ 

rin te' ı.ii \'1• toplannıanı iP bir 
hnftn z.arfmd41 ikmal ohtlLiilr
oaklu. 

B. M .. Meclisinde , 
hararetli bir celse 
Milll Müdafaa Vekaletinden yapılan bir 

şikayet münakaşalara sebep oldu 
• 

Sabık Milli Müdafaa Vekili B. Saffet 
Arıkan izahat verdi 

Ankara, 26 (Hususi mulıabi
rimizden) - Büyük Millet 
Meclisi mutat saatinde em ed 
din Günaltayın Rciı3liğinde top
lanmı~ır. 

Ruznrunede gör~üleeek fev-1 
'kalade bir Jayiha olmama.<>mn 
rağınen emekli binbaşı Hayri 
Yılmaz isminde bir vatandaşın, 
Milli :\liidafaa Vekô.letinden şi
kayet eden bir istidası Meclisin 
lıavn.cnndaki süküneti bir andn 
bo.?Jmuş ve bir hal{kın kaybolma
masını temin için birçok mebus
larımız söz :Wnışlardır. 

hakkı kaybolduğlJ!la kat'i s. 
rette kimidir. Bu şekilde l 'apOl'
Jar hazırlamış olduğu gibi encl
menin mazbata muharriri na.. 
di de kürsiiden bu tezi müdafaa 
etmiş. iliunla.ı1 bütün de\•1-
darielerinin her §eyden üatiii 
tuta.c. ğını ve bu hareket..e :-. 
yUk Millet !Meclisinin de önaM 
olacağma şüphesi ohD~ 
bildinni.rtir. 
Salıtk Milli Mddafe& V ....... 

izahatı 

Mesele kendi zamanına ait cıı6-
duğu için söz al:ın Milli Müd& • 
faa Vekili Saffet Arıkan: 

- Hayır! demiştir. Bia metı.. 

Moskova etrafında yapılmak
ta olan muharebeye gelince, ko
münist askerlerinin hatlarımıza 
artan mikt-:ı;rlarda g~mekte ol
dwru haber alınmıştır. Bu buh
r-.uu önlemek için StaJin hüku
meti, Alman askerlerinin Sov
yet esirlerine zulüm yapmakta 
olduklnnn.a dair bir gtindelik &
mir n "'şrctmek zorunda kalnuş-R os tof 'un Rus ta- tır. 

Emekli binba9ırun ?Ji'ka~cti şu
dur: "Binba§ı rütbesi miiklt..>sep 
.hakkım kaybolmuştur. "'Elimde, 
vaktiyle gadıe U~'l'adığım içh1 
yUzbaşılığa nasbını tarilıini bil· 
diren bir ilanı m,~\.·cuuuır. Yüz,. 
bruzılıktan sonra on aooe bekle
diğim halde terfi cttiribnedim. 
Arkadaşlarım benden beş sene 
evvel terfi ettiler. Bu İ§i Büyiik 
~illet Meclisi dil.?.eltsin ... ,. 

~eme ilfi.tnlarına mtığayir bir ı.. 
reket yapmadık. Bu binba.9ı, ya. 
başı.iken bir ilam ile biııbaıpbje 
nasıp tarihini düzelttim:ılldır. 
Halbuki bu ilamm binba~ 
taalluk eden bir tarafı ~tur. 
Çünltü 3.skerlerde terfi edebil -
ıniek ic,'irı sicil almak lizımdu". 
Arka.Uaı:Inrı z:unarunda müaüet 
sicil almışlar, terfi etmişler. O 
sicil alamamış ve yüzbaşı kalını§ 

· I • k. f Alman ordusu ve onunJa b&-ar ruz arı ın ışa raber lıarbedon müttdik krta-
di lar_. Sovyet sürülerinin t-ana-

e yor Varra. hareketledni gizlE'meği \'O 
M~'lrnva, 26 (a.a.) - Pra\'- onların harp_silik zihniyetini teş. 

da g<ıute8inin muhabiri yı.ızı - vik cuneği hedef tutan b gibi 
vor: (Sonu ~:ıyfa S sOtun 5 de) 

Ar1:ohal enciinwni bak1.m · 
kaybolduğuna kam 

Arzuhal encümeni, bin~nın tır. ( Sonu tın}'fa 3 aUtun 3 de) 
SoV)'t kıtalan simnl, lt- ----

nup ve merkez kesiınlerindo Al- ---.-------~-------------·-----------

~e~~:-n~t~irle~.urdunnağa '' YENi S!IBAH ,, ın anketi 
Alınaıılanıı 8imali Rarkiye do~ 1 ~ 

~kt.~~·~~a~~l:a~~~gafıt~~~ y '~ tt cuz uk asıl vfilfak oldukları nin istik:1Jr1( ur a ' 
tinde ,.a.ziyet kanş1k ve ger)!Jı 

di~Wmgorsk istikametine dm.. t • d • ı b • ı • ~ 
man pek büyük piyade VQ t:Uı, em 1 n e 1 e 1 1 r t' kuvvetleri göndermek ü:.-.crc<liı e 
Nazil~4· 150 tankla Rus hattın. 
.varmağa muvaffak olmuşlal' . 
dJr. 

::.~::: 2~1::.:lerliy;:ves- T ü r k O k u t m a K u r u m u 
~J:it::::: ::h::::: Mu··du·· ru·· B. ı·hsanın fa · · rıerı· 
talarında ilk mevzilerinden ha- W 
reketle 100 kilometre kadar iler .:---·--,-------------------"'! lemiş olan Rus kıtala.rı dün de 
6 kilometrelik bir ilerleyis; kay
detmişJerdir. 

Lo-.ıovi'!ki, "MoskO\U dü ·mh 
cektir,, diyor 

1 - Tcsbit olunan fiyat üzerind~n alım satımı lemine 
çalışmalıtlır. 

2 - Fiyat mıır11kabe teşkilatını genişletmek lazımdır. 
3 . Ticaret serb.st bırakı lmalıdır. 

4 - Vesika usıılünüıı tatbikı~ ben şahsen taraftar deailim Kuibişef, 26 (a..a.) - DUn ga
zetedlere beyanatta bulunaıı =---------.-.ı:--=----------·--... -....; 
Lozovski 2 tıkteşrinde bu kadar Yurtda ucuzluk nasıl 1:emin e- ğl buhnı.ndan hiç §Uphc yok ki 
gUrllltWU bir propaganda ile dilebilir? adlı aı1ketimizo de- me.'llleketimiz de müteessir ol
iJA.n edilen Almanlann Moskova vam ediyoruz. maktadır. Bu hal yurduır.uzda 
taarruzunun tamaınUe akamete Bugün de, Tilrk Okutm.-. 14t- iiya.t tereffilü §eklindo tecelli 
uğradığını ve 16 SontGŞl'indo rumu. Müdürünün, bu husutnald etıl'cktedir. Ancak, bu gJnkü 
başlayan taammın da ayni su- fikirlerini neşrcdiyonu .. &y lb- fiyat yükselişlerine sadece h r
retle aldm kalacağının korkma· 8al1 Honça diyor Jd. bl sebep göstermek büyUk in-
dan ~ ~lecettni el\yle- .. _ BtttUn .Avı"tıpayı ~ a.lsttlık olur. 
mtştir. kavuran haPJ> Metinin. ~ . Bunun diğer bir sebebi 'd1ı1 

muhtekir adı verilen alılik~ 
düşük. seviyesiz irı.sanlardır. 

Böyle nazı?< bir zamanda, kir 
duygusuna lmpılnu bu gibi kötö 
adamların e~iyct içindec :ı.bl· 
rr.aları veya yök edilınelı!ri Qıp . 
eder. Hi.ııtfunetimizin bu hu._. 
t.a gereken tedbirleri alac:ığıa
dnn şüphemiz yoktur. Sonra 
halk ta bu muhtekirlere ~ 
sızlığı. dolayısiylc yardim edtyar. 
M~ctfi <· basro:ı.ya muayyen bir 
fiyat konulduğunu bnd'.ği halde, 
bımdan fazla f.iy_.tla saul.anı :ı.l
maktan ~Jdllftliyor. Ve bu a
çık ihtllrnr hadisesini "njrun 

(Sonu cı-yfıı 4 ıDtun 5 de) 

' 
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MERAKU B HISCE 

'ı S k U• 

~ de\ ı t adrunla.rı hıi.k
karaı, u "Ver<li Bunl r 

eı inden fi.il~ rının b abıru 
k mahk ıcnın h ' lU'UJL 
klan zamıı.nil knclar "P<.•r

' kalesinde mahpus kala -

~ ~r bumda be d de daba ağır 
c ?.aya inti; .. ren ka bcntlı
.l.hküm c en zevatın 'Lu 

·.ınç cezayı h ı,k oo I '4me -
ini araştıraro.k d ;mz. ç· 

l hancı bır d(vktın drJıil 
•, biıi alfı.kndar etmez. Hak 
. lct na.mı.ıı dognıyu s yl~ 
• çalısmai, r:ıesclcsıne ~\ Jın-

1 üz bunun d .... sır-...ı:ı b"'tim -
'-il', Bakalım muhakeme baş

Inüttehimler de ve ck
CCvabı versinler; ancak o 
t dn.vanın o safhasiy e ala-

~r olur vcyıa olmayız. 
ıı bugün bu sütunl~ 

:t.tehiınlcrin içinde aniiıızevı 
tanki dünya hayatı gesirme
ll'ı:ı.hkCun ed'ld 1 ri 'I:lorta
~ 1 si hakkında o'lrnyucula
nıalfunat vernceğ~: 

* Cenubi Fm.n ;ı.cin Aspe vadisi 
Yol hududuna. 15 J,iJomet-

lll laşmca l ., dik · 1 a-

' 
e as 1 

ar? ... 

hücrede eşya ~-~~ 
k y ri dc:>1ikli h u 
ıı bır .. tuk. ad r d llU' 

karyola, bir, iki gc :l ü • go "
ı ;nd n bıri ıll encbJır masa 
ve hoyasız tah an iki kmı t
lı adi bır dol p ardır. Bunlı:ır
chn backa Y<'ta.ki ırın başında 
bir imdat ?.ili \ ardır ve bu zilin 
cıng:ırağı knıenin muhafız bolü
g .ınwı ko.n1.1 .una ıdır. :F er hüc
r Je akar soğuk su vı rdır. 

1 tc bir zamanlar bütlın Fran
sız ardulnnna b ş kunlUlldanlık 
ctn:U bir gcrı -.ille Fran -anın \•e 
muaı.zam Frruısız mtiJtcmlcke 
imp. r torluğuııun mµk,adde~ 
tını ellerinde bulundurmuş olan 
ikı .abı.k Başvekil "I'"om.,.nıah
malıkemesinın huzurwuı. çık1rı -
caya kadar bu basit tlcl·or içinde 
vaı.nt ge irecekle. lir. 

"'füttehtıhlc1•ın ı.ıah.rın a gö
rü~:in koıııı..şmalan ı,ıCldctJ(' y~
sak olduguudnn hcı ;:ıı qyrı ay
n ve ı·cndi odalııuııd yemekle
r.ini yiyeceklerdir. Glinpe b"r 
sefer her müttabun ayn ay
rı yüksek bir taraçaya çıka.n-
1 rak hava alacaklırdır. 

üttelıimlere vcnlccck yemclt 
mulıaf ız bô Urriine verilen yeme
ğin yni olacaktır. 

Hbcrderin bulunduğu kn.tın 
üstündeki kıt bir duş salonuı 
vardır. Müttehimlcr ıayn nyı;ı 
ve birbirlcrivle tema.<; etımemek 
.kl.rt'yle bu duş salonundan da. 
Uıtif de edebileceklerdir. 

"1t IU'asına sıkışır ve O met
~ Klı.; dc.t0 bu va.lçm 
~ ortasında gt'l'ÇCkt n 

~ıt'lc4nç bir m~ alu·. ~te 
rt 'et,, kale i bu dik ve sup * 

Yalı ':in üstüne, bır baykuş yu-
~ Cioi, tünem~ eski b.r ık.a.1.e- "Portalet,, kalcsınin 'ld.in bu-

lunduğu iklim so&ruk ve kışı pek ~!r sürü d hlizlet<, kıaranlık sert olduğundan heı· hücrede 
, tış hücrelerle ilk Qaglhl'ln pencerenin altına elektrik rad-
"\ı:abe.ç11 Ve tuznklı :to Dl lı- (Sonu sııyfa 4 sUtun 5 do) 
el1ni andır k \:etlı ire- ----------.------

terek.küp en "Porta.lct,. 
ı eakiden l,P!Jla o}A.qı.lt .kul-
tauş. Hattfı (1"&28) y lı lda 
Ur dört l"nmsıZ rotnıwtlk 
!tinden "A de Vıg-ny,, 
lan mUlfuilin im' v b ıranı 

llı yc'.is ve nev:m.ifli kokruı 
~,:-.n~den bir kn.cu_u bu kasvct
~e ya:mu lIDJi. 
~ 1§ uçmaz, rv:-ın göçmez 

ıni ger~k nlı \ce<len "Por 
, k<Pesln!u dö a cU .zen 1n 

11 d~ki biler ı:-r elli amele ça
Innk sur('tiyle tamir edil
e ilk kafi ara.k cdri baş 
~n general "Gamelin , ile 
~ ~vekil ' Dala.dier., ve 
lı.:ıı,, un mi rtıN'i mıüıp ıs sı
Y e çile ~mıclmi tonıin edil-.. 

A 

ı·ıa kor n . 
nunun t tlUi 

u-

ayiha ex:e 
i de o u acak 
An.kam, 26 (Hususi) - Re

cep Pekerin riyasetinde top -
lamnakta olan Mılli Koruruna 
Kanununu tadil edecek olan 
grqp encümcuı, hükumet tara -
fınd:ı.n teklıf edilen JU.yihn ~ 
rindeki görüşmelerini çok dikkıat 
li ıbir incelemeden sonra bitir -
,rnişt.ir. 

Grup "Cncü:menin.in vnr<4ğı 
lrecar, layihaı;ı.ın teknır ıhükU -
mcte .gçr,.i verilın~i v_e grup en: 
cümeninde tebellür edem kamı. -
-a.Uere uygun bır şekilde yeni 
bir .Iüyih;µu,nJıaz.~lanmasıdıı·. 

/ENl 8 ADAll 

A E E 

---o-

müesse~elen-in 
topla tısı 

Ankara 26 (Hususi Muhabiri
mizden) - Sermayesinin ta
mamı devlet tarafından veril -
miş olan müesseselerin um~i 
heyeti yarın saat cmda moclıs 
küttiphancsinde Maliye V.ekil!
miz Fuad Ağra.lmın baokanhgı 
altında toplanacaktır. Toplantı
da bu gibi müesscaelerin son Ô"ıl 
içindeki çalışmaları ve hilunço
lan tetkik edilecektir. 

Un sarfiyat1nı ti üi -
~ren k rarna e 

o 

-----» 11 C,---

tgar· ta d 
··nis Ier 

ru a dizi iyo~ . I 
SQ.fya, 26 (a.a.) - P. N.· B .. 
Üsküp .askeri muhkcrue>si. mıt 

ralvfü bomba v t:üfcl iı:'rlc si
l.:Uih oİo.rak ordµya mensup bir 
müfr~ye 41ar.ru.za. hazırlanan 
~ komünisti ölüme m:Llık(un 
ctnıistir. 

BitoJza askeri mahkemesi, 
bir demir yolu tUn~lini haV<ıyn 
uçıınn ğa çalışan üç komUniıiti 
ölüm ,cczruıına ça.rpbnnıştır. 

PJ.cvne a.skeıi mahkemesi -Oe, 
komünist prqpngo.n(lnsım y,apau 
iki tnleeeyj be.<> S(plc hp.pse mah
küm etıniE.tir. 
~ 

1 

* Yukarıdaki fıkra lir ;ınaBa\ 
değil<hr, olmuş qir vıı.k'adır. Su
nu bır yal).wcı ~t(.'den alı'
okuyuc:ular.ıtna arıederken !b1t 
saUrlara gozlcri tak laca.le bit 
kaç mµhtck"l'in kalbındcn kaa 
gid~n du ·1Uıüyor ve bu kıs 
ı;adan şu lrlr:ı yi çı,karıyorum: 

- PeşLc ıma'ka:nlarının S1JlllW 
ta muhtekirlerlne ta\bik ettikl&
'1 usnlü b~ de buradaki m ıhte 
~irlerc tatbik edelim ve ihtjkar
suglar.ını l 3ra dükkan l:apam1> 
ve silt:g\ln oczala.rile ceznlnnt\tr
mnkla ~b~r ib~ara al~t oı,uı 
ınallflra el ~royu,p mulıtckid!\ 
gözü önUnde qı'ı.Uıtnı- ara ela· 
ftıtn,Iım. MN!ıµ-ının gqzü ö:nUı}U.• 
de ib~Ullah ~"ltılmıµı.µıı ~y
r,edcn mul\t$irin yUr_eğipı 
ıincr \'C b'.I suretle o cqa. 
filDI bulur, ınyni zama.oda bu pı;a.
tik ceza diğer muhtcltirlere tle 
nıU~ir blr .ibret levh\\51 ~kil 
eder. 

Smem.anın en z.ari:l, en h:;ce ve en beycc.nnlı kadını 

F I L M 

OBE 

Ertesi &ahalı gece ,gördül~ 
heyecanlı riiyalarla p.ek erken 
kalkamıyan ve ya~QQa 'l.ğ 
iSOla dönerek vakit gCl;lren Şev-
1;et nihayet giyindi. ba.hccye 

S S Et Y 
YS.ı:tJl e bOtUıı tiJ;auıllc ~ 

chıttnliS?Dda lkcndın 

r.o icrccekttr. 

P.r:ıl\.~~ ~ılq: 

ası ın 

T 

- F.\·ct amma buı:ıfl tcşadü1 
d nir mı '!' Su burada misafir,c. 
mız olduk · ık sık rastııyaGağp 

rhirimizc., Hatta h':"lki pa§.l - . 
dan ziynde beni görreeksini& 

te .nu:ıcliı ugün ni gôrdil: 
üz. Amma paşay,ı goremiy.ccelı 

siniz. 
- "'A; öyle mi neden? 
Şevket o kadar heyecanla sor. . 

m:w tu 'ki Na7j1 gR}'ri ihtiyad' 
gijldü: 

-lUışa çıktı .da ondan. Pıwa
,3'1 @r-emern~ sizi neden rnüt&

ir ediyor! Biz ::varız. Şimdi 
nerede i&ı M'ili'Ayycn de gelir._ 

- Hayır, hayır. Y: bş anı.. 
JIU\.,VInı.z. P. llazrctıor.ini her 
·~dt görmek .istcrlnı .r.mma 
Doğr:w;u p&Fıa.mn sıhhatine ela 
iyi gelir, $1.k aık ~ <;ıkır l6l 
~lıdtr. 

(Sonu ' .. ~ 
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1 '39~ hstesı 
11 1 ı l : i•I ı 1 ıK ftA9ULYl!U~ Toptan '•nılcen\l•. 

'/ Gel gelelim alat.urlmı ~~ mvkstzatr. Bunu bilmelidir ki, 2 1 1 l. 18 YumU§&k çalı ve Vakın Uzak 
~ ala.Wt"lta gUreşte ikincı TUrk ~ çayır güreşidir. ~ I , .. ti I 1 

"Anadôlu ıert, u- semtler 
• 6';üncil derece arasında. bo- Yani, Hergelecinin, Yusu.fun "' M l fak, tombul .. 19 5 23 2u 
t:alamı3 w yer ahnıf bir pehli· mahrum olduğu iki §eY vardı: 4 :m • 1• 1 1 &rt çalı 20.5 24 ıu 
}nndır. Yani ~tı derecede Biri davul zurna, biri de çayır. 5 ı ı . ı 1 1 Horoz 24 2ô i8.6 

Daha bir noksan vardı. Btmu 1 1 1 01' ve mu battalı 27 su 12 ~ myeceksinb iti wıl olur ? da kat'yen yabana atmamalıdır. t il i i ı•I 1 i•ı Dolmııuon sa H 14~ 
hh~n pebllvanlığmı almış olan Bani Türkçede bir ta.lum darbı '71 j t il ~ Dı:rbunya 16 11.!I 18 
~ .. ~et, alaturkada ü- meseller vardır: 

1 fi ' 1 Karadeuix 
ü derec.-ede olsun.. Böyle - Ayı aahibine göre oynar.... 1 1 ufıık ıc ıu 18 

blrk-4..ç kere - Çengi seyirci.sine göre~ 9 • l 1 1 1 111, NOHVTLAA: 
" Ben, ~--~·'"'--•fon ... atar... j • • Temiz ıınturel 11 11 18.5 Ve uıHqu.;......-~ ki l •ı 1 du-1 . ~-~ --~··""'•Y', &Jdmı. - At, 88.hfi>iııe göre şnel'... --- 28 No.lı lilbur 

nw·u ~"'°.t'- 'C\..1-- r.uı.- p-1..ı: da 80LDAN 8AÔA: üs"'' 17 IQ IO.S 
1 S! ~, Ll.lil.U.,. l!.u..uvan se- •u 

l)Jmyucu anın: _._.. · .. -''......,ir Paris ı _ B.llıaye, eözWı koruyucuru 
10 

Nolı kalbur 

ı - u .. i>'U°ı --ı --'--•. ,roa:Jl13Dle rore fiL<A~ •• ..1 

~Hl ~ -· '-t--~--· · ~1....: h )Dllar, 1 - Akarlar. 1 - Yıı ... nrı asın t-~-wa 
Di f .... --'- ---~ Ra- "'J"6YVaW.l.un eeyll"Cu~n ep __...,, 

~ yo ....... '.r'wıııııw..,yvs--..'---- lnlklı, 1111okh\li, pudraTı, koku- (dallnrı basdı) cliy• satılan me)-Va, I tohumu 
ttp burada. ueğilse arşın ~~- Ju insanlardı. Şöyle gözü dold\i- ?ermek (Arup~a). 4 - Sürmek <A- 32 No.h kalbur 
fa.. .. l{arc.. Ahmet:, J::-oca .ı. u- ran bir seyirci yoktu. Ç.l!lkırıJ- rarıça), oe;nz, namus. 5 - Tce uf iistü lı;pany<'.4 

~ENt 8 ~BAH 

Fransız harp 
mes'ulleri 

(Bat tarafı 1 lnct! ~) 
yatöı'1eıi konulduğu gibi Wr 
ihtiyat tedbiri olmak tiZf'l"8 her 
hücreye eynca bir 83A$ odun so
bası da yerleştiril:ml§tir. 

Mtittehimler haftanın nmay • 
yen günlerinde günd~ ya
kın akrabalarını kabul edebile
ceklerdir. Madam Gam.elin dar 
ha §imdiden kraleyc yakın bir 
kasaba olan "Urdo2 .. , da.ki "Sey
yahlar oteli,, inde iki oda kınu.
ml§t.ır. Sabık devletliler~ 
lanndan başka in.zivagWaımda 
avukatlarım da kabul edeölle-
ceklertlir. ı - .. 

* '"Portalet.. kalesi 1IClll aıtmı 
ilim.na kadar vılif a (1000) 
frank iearla B.ı:mfo kili$E"Slne ta
bi gE>nç p.<ıpa.'3lara kira.Janmıı;tı. 

Emllllı ve Eytam Banlt••ındall 
Es .. No. Mevkii ve ns·ı'I •ufa bf>.nzemez. Dcgıl yenmen\ dını seyirci.. nidas~ uöndJrl len bir. kolla çalına!1 1 tohumu !7 

güreşi bilr· yok.. Yapa~azdı Kara Osn:ian, pehlivanları. tak- bir nevi ç •• lgı. 6 - Bılhn :.. çocıık- MERCi MEKLER: 
li... 1 d'lın etti: 1ar1n dfü;kun oldukları \ukit ge;iı- ı;0 ns randımı.nlı 

31.0!J 32 Harp ~lar ba~lamaz kale ye-- 25~8 D~~·oğlu Beyazıt Müeyyet::ıd~ mahalle~i K~-
nid~n aıskf:rl bir mahlsct almış- m<'ı, hı soka~ı eoıki 5R.GO ~·eni 84,86 mı-

Mukııdder }il't 
16 257 

K~~ Ahmet, A:?ah~ ~ene- _ J.ibca Yusuf.. . me \'asıtası, uz değil. 7 - Kil'a :le. bikeksiz temiz ye,iil 
me-u.h. Kaç def'a g~ş:.en. v~. _ Hergeleci 1brahım.. a - Bay:-am g[inleri km ulur, kak-

1 
mercimek ıı 

tır. "Portah··t.,, nin muh1!fız be>- maralı 466.93 metre m\lnıbbr.ı dejlirmen \'e 
lüğii bir Afrikalı T .c·.iyon kıta- n<.ntJ tamıunı •halen m:;d~ni tı;yn ftıurikııilı 

~<l~.ı.h, Ka.ı.-n Ahmedı yernnıştı~: Reşad bey tercüme etti. Son- m:ık masdarınııı cııılr sig.m, ya"• Kwılıuııı terıı1x 
D ah<L <>rUul ust:Mı Hergelecı ra Kara OtJınan, hakemleri söy- ı 9 - Gev~ı • değil, kapalı dcgi!. IO ·- kımıın 

sına mensupturlar. Kalnıin ka-1 lıimıo;ı> . • L ıarf 
iı1 bulunduğu Cl.'rlloz) nıı.hiyeR~ • Yukaı·ıd• i:lah~tı ynzılı ıxy1 i n.enkul ı>t'tjın para ıMı v~ ka•111 

var. ledi: 1stiiham eclutı, ni§clıH', ah.turka ya- 1\}Crclmck 2!5 :19 295 
Şimdi, Hergeleci ~r. Yu- - H. kemler: KtU'n Ahmet, zıdn mür,•kkep hokkıılnnmn içinı. MAKA ANA ve ŞEHRiYELER: 

eu! baı}tlr. Hergelecı, Adalı~ Filiheli Kara Ahmet, Kafa Os- ı konan ur. 1 Toptan amb:ıl5jl~ 

halkı ayı, '-'abanı horoz :wiyle l lile ıubcmiz :,;.tı~ komisyonu huı.11runt!:ı t:ıblu•.·akhr. oiJ 
J ·• İ k]'l • aıbE'I g< cinirler. ihnle 11/12/1()41 per~ernbe gunü s:ı;ıt 1_4 t~lr. s1e ı ~rın ~-de 

O ıl!ı.valide dahi\ §irn<liden ltıij !AY. 5el'Vit>lnc mliracnatla mu1rndder kı:ymetın yil7.de 01111 nı:cılıf"tın tı~ 
yenemeyim·~. kaçıncı. olur, u~ man... . YUKA.HIDAN AŞAGIYA: kilosu ·U Kr.ş. 
ıünMi derece bir pehlıvan ol- Bundan soıwa Kara. O. man, ı - Krsilcn bir (mlmım \e hı!n.- 'lıfpfan .. mbnl;'ıj-.ız 

• ı b~1:.unış ve her ta.ruf karla or- ;;kçesi ycıtırm:>hırı ve bir lirn mıı).,,bılinde afoçakları f:.1rtname . 
! J tillmü.5ti.ir. Kalenin lmidk med- rtne muvafık t~klif -nekturılrırıııı ulkiıl'il,-ıı gtin \-e "ac.tıe .,ubt:: 

maz mı? şunUin da söyledi: de!'~ tabiri), köpek. 2 - Nr.'-'ihat v~- i kilosu 
Çünkü, birinci .ndcmed& y,1 - Giireş kıran kıra.nadır .. ve ren adnın. :J - 1n anı baygın hır Jl('r:ıl<.ende aınhııl~jlı 

1 hali korkunç u<;urumlar UY.eri· komisyonuna veya ıhal,. ı::ıatiııe ~eti!1mek .ıaıreUle iadt>li taabhU 
1 nl" atılıruş dar bir k"'ıırünün tı<>- pogtay.a verr .. t>leıi. · {91/D) • '1fı085• 

autlar, Beı gelecıler var.... 1- müdoe-tsizilir. Kimse müdahale 

1 

halele yere seren hastalık. 1.'lbnnm kılosu 
)inci kaclamede de Adalılar fı-ı edemez. lııotüne yapıştırılan yapışknn şey. p,.,·akeııde omlıal:'ıj~ı" 

45 > • muırıadıı- ve bu köprüye yerliln ======================::::=================~ 

l
l "Cehennem köprüsü,. iamini v~ 1 ~mmmı••••••••Iİll••••••••-......

1ln... - . Reşld bey, bu szölcri tercil- 4 - Bulınuk istersen onu ~ııp.'lrsııı., kilo::.u 
Demek oluyor ki, alafranga. rue edince, çıtkınldım cemiyet • bir (\") ıJh, ''edilirse Pnrısln mc>şhur 1 TEL ŞEHRiYE: 

,Ur~e, yağ giirc.-şi arasında söylendi: ! bir ımiı.".~l olur, rabıt ed:ı<ı. 5 - Kn- 1 Toptan anılıaHıjlı 
~li fıırk vardır. Bu se.h:ple _ Bu ne? Kıl'an kırana gü- rade•1iz kı~·ıı>ında otıırrııın, hl"ın :m.ı-ı kılosu azamı 
K<ıca Yuımf da, ;~N ~elecı~ı :~~ reş! Pıuıkraas ~nı bu? . sı ht>m km. 6 - Beygir, bir nota .:c-, 'l'opi.an uınbul~}ısız 
lainangada yenebılırdı. Çu~u He.~d bey ızah etti: 1 si. 7 - Kc:.,:ıı·ına ııı:ıl ve~·;ı mhm, kilo,u az:ımi 
;y\L~ufun yapısı alafranga ıc;ın - '!ürk güreşi böyk>dir. ts- ı kırmızı . 8 -- Hntavın ım-.. hur ~lh' 1 ıl"eı<tkcnde :ımLal~jlı 
~e biçilmifj kaftandı. tirahat filan yoktur. Mikldet •

1 
r,dıri, kedilerin çıkr.rdıi.ları nwınnu- kilosu :ı:rnmt 

Zannediyoruz lci , okuyucu- sizdir. Kıran kıranndır. Alaf- r.iyet sesı, pişnıeınis. 9 - &ı ı lı:ııpt~ Perakcııdc! ~mıı;ıJ!ıjbjı. 
tarıma oldukça faydalı ır.aiü- ranS?"a giir~ bem;emez. 1 btiyük işler giiren mııharnbı· rır. hası, kilosu 

~3 Krş. 

42 > 

48 > 
ınat ven.-fm.. Bunları h~bnek Kara Osman, duayı unutn.a-' çok iyf ~iyincn adnın. 10 - Siy.ıh, ı YAGLAR: 
.arar deği1, faydalıdır. Y alnıı. dı. Onsuz güreşe ba.~laıuunaz- Knr.ıdenizde ı;ok kuJlan:ın bir ne\' l ~adey. ğ fiyatınn su Et"kılde tan· 
j(Ü.r('şçi olmanız lazım gelm,e~. dü.. Pehlivan ahdestli olacnk. .. femi. • zim tdilmi~t.ir: 
Ciircşc,,-i olmıyanlar <la bılınelı- Dua edecek, öyle meydana çıka- , (DwıJcii. bt'1n.aoamtı h"11ı) Clnıl tflp• per;a· 

er. cakb.. . l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o tan kend.:ı 
Tlirk sporiyle, ecnebi spor- Kara Osman, duayı yaptı.. \1€ _ '% 3 aı;ıtll l'r!a 166 183 

tan 3.rasuıdaki f-arkları ~ınm- pehlivanları meydana sa!Jver- l C 1 A · N i 1 , • 1 K A ı y ı A N 
1 

·~ 8 asitli Urfa 160 173 
mı mahiyette de ol.sa bılme- di. Koca Yu. uf un ha.~talıktan ~ 1 E ~ IJiyarbakn· 152.5 170 
miz elzemdir. Bu ela k.iiltiırü_- daha ht\Ja yüzü soluktu .. Her- 2 A ili 1 Ş I Y A R .l!!R I ~ Birinci nevi erimiş 
1DÜ7..C taalluk eden nıew.uldeıı bı- gelcd ,olduğu yerde duramıyor- I 3 M lJ Ş m • E 1 R K E ; K • ; Kars ve Ardahan H5 1U2 
ridir. Bazı okuyucnlarını, bu du.. Çok hızlı i<lı, Bir an ev-

4 
B • A B L 1 AI• F A ı ı f Birinci ne\i erimeJYJI~ 

fibi malumattan sıkılıyorlar.. vel kapışmak istiyl•nJu. f 1 1 1 ~ Kars ve Ardahan 120 134 
OUr<>.si ve a.aıl mcvz~m bımkıp Ht"rgelecinin çırağı Kara. Ah- 5 A; Y N, Al 11! 1 R 1 E 'T l 11 . • Tr~ıbzon aı.amt 132.6 150 
t>aşk~ bi~ baı..e g~ıyorun~ dı~ me._<!in de. ren_gi s.~rarm.ıştı. Laı 6 z E L . f 1L !l!IS

1 
1 j R IAt ZEYTiN YACI: 

~e soylcnıynı lttr. ı .. u, h:ıJ.;sı~ degıl. çM..iıı bır gure.s olacaktı ... , ~ fı1 , T l . S il A I"' M 1 A ı K t KAr nlabetı: 
bktır, bir ki.~inin, be~ kışmın Reşad bey de endişe içinde idi. ı ', : 1--~ Toptan % 5 yarı 1<>}1l.ıt.Cl ~ G 
keyfi için t>,ntcresan olan vr·ka- Bu kadar masraftan ve eziyet -1 • E a 111 1 1R1 I • K 11 ı pt>rake.nde ~ 10. 
p mevzula alaka<lar ımcse~ele: ten sonra bir de Hergeleci yeni· 

9 
Aı.R M A • 4. • M-İL, PEYNiRLER: 

rj, ben bırakıp geçsooı dalu lil"l"e ne olacaktı? Iı1"'tlll8ızlara 1 _ "' ~ B~ya;;; PeynlrleP: 
eniar liiOrmalıdlrlar. btr§? rt>zil olmak vardı. 10 Z • E R I l IK 8 E S I• 

Bu gih. meseleleri bilenlm ~ı Ymmfıuı yendij;'i ·ecnebi 1-->ch- -
belki canı ı.,ı,ulabilır. Fa.kaı, Jh-:uüar, başta Fraıı.'>ız nrl'lıuıı ı• Birinri n1:.vl 

bilmeye.nlerin memnum_YeUc'" , .• cihan pehlivaru Pol Pon.• ol- ı RADYO PROGRAMJ Yağlı 'rrak.ya 
l11dukian da muhakkaKln·. mak üzere hakeın heyetinin ya- tkiııci nni 

pera• . 
kende 

'15 

71 Şimdi gelelim Ko~ Y~ ,'1f: nı sıra ve önde mevki almışlar . I . . -ı beyaz ı>e>11ir 
~: ~crgeleciniu Panstekı ~ d~ .. B.unıar, Yuım.~nn ye~!lnu~si-ı 27 lk. Teşrın 1941 KASAR PEYNiRLER: 

prut;ıne: . , ~ _ nı lH1Jyorlardı. Türk gn.N$lle 7.3o Prograın ve htı\:tıl:wı I Ma;kalı kaşarl:ır 120 H5 
J<~neb~.seyırc:il~r, ya.glı ve~~~- akıllan ermediği için ha}Tan • saat ayarı 19.30 &ır.t nyarı vcl Birinci nevi yağlı ıoa 130 

petlı Turk pehliva.rılarını ~ot- hayran bakıyorlardı. T.ll3 Hafi! habl:rler ikim·i nevi ya~lı !14 llS 
mck için. can atıyodaı·dı. Nıh~- Bilhcuısa, peşrev ve çırpmma- progrı;uo 19.45 Yurthın ı ttçünri1 nevi (K:ırs 
f<'t JX>lılh'aıık .. r cambru-lıanenın lar ecnebilerin hayretini mucip 7.45 Haberler Ee,,Jer İ ve milmasili) kuru 
meydanına ~ıkt~ı_ır. ,., oldn. FevkaliLde giizel buldular. s.oo Mü.t.ik 20.15 Jlnılyo knı,:ar peyniri 

Hakem me\·kıınde. ~x~a _ Os- Sır.tlaı-dan bazı sef3ler ifidiliyor- 8.15 Evin 111Mtı g<ı7.f!UıSl • ~' NOT: 
man Karn Ahmet, Filibelı Kara öu: 8_30 Ml1dk 20.45 Mü .. il: 1 1) Toptan aatıtlarda tnalın men· 
A..l~et vardı. Kara Aedh~etrdus- _Bravo!.. 12.30 Prr,gram ve 2ı.oo Zlrnflt ıelnln ve cinsinin sulh bir ,el<lt-
ta.•n lforgclcdyi teınsil ıyo n. _ Çok güzel!. saat ayarı Tnkvimi ele gösterllmeal prttır. 
Reşad bey de haJtCJn ~eyetiııin Biraz sonra sınuukı bir kapış 12.33 Karıflk 21 •10 Şarkı ve 2) Perakendeciler etiketlerde ma 
pnında idi. İşin en garıµ ve tu- ma ~adı. İlk elde Ywıuf, Her &arkılar türküler ıın fiyatından maada malın laml· 
laaf taı·afı Osmanlı sefarethn.ne-- geleciye bir çapraz topladı, Riir- 12.45 Haberler 21.30 Koııuşma r.. nıen,elnl de tÖ5terecektır. 
Jiııden bu gürt'lSte yalrur. morak dü. Pol Poos, heyecana gel~rek 13.00 Miizik 21.45 Senfoni 8) Komlayonea kabul edllmlı u. 
-;k . l b• • kartı'bin ı...ıhın.mus wak ••mtler Yedlkule Top.kapı, E· - asıy c ll "' " bağımllijtı: 13~'i0 Müzik (pl.) orkt'Gtr:ı~1 • .... 
• )Tfl.,sıdır. _ Yur·· il, ba"tır. dlrnekapı harici, Bojla:ılç i {Rum<J· .. .. 18 00 Pı-ogı am ye 22.30 S;-.at aynrı, Biitiin P.adsteki ecnebiler ve vy . ıı Hhili Bebekten itibaren) Ana. 

l - ur yere... sant ovarı hDberJcrl ecnt:bi sefaret memur an v~ " dolu, Adalardır. 
eefirlcri bu giireşe gelmi.jlerdi. l<"aka.t heyecan çok sürmedi . 18.03 Muhtelit 22.45 Daııe milı.ii;ı 4) Tayin ec!llmlı olan toptan fi· 

::-1-" f k l"d klı bir Be§ altı adım sonra Yusuf, Her- şarkılar 22.55 Yonnki 1 yatlar dökme olup latanbutdakl Çı.iıı.r..u m· a 01 c mera gelecinin yM b"'sma geldi ve 
po ,.,..,,l"nla~ı vardı Osxrnmli -.. 19.00 Koouj?na pı;ıgraııt \'e 1 toptan fiyatlardır. Bu flyatlara pe· IS r <.~· t ., ' • ~·· kös+~ ver yemez bir elde has- k 

tlefıı:ret.i i<\e haberdar degımı;ş "'"'n• J 19.15 Çigan apaııııı 1 rakendecinln veultlne l<adar •r· 
gibi \':17..İyf·t abmışt.ı. Alikadar mmın önfüıe düştü.. ==--=-- - dlyeden çıkı' masrafı dahildir. 
dt'ğildi. O devre göre pehlivan- Ecnebi ıııeyirciler, ecnebi peh-

es &7 

mL'.;lerdir ki biz hunu "Sırat k~ 
, ! riisü,, diye tercüme edebllh iz. ı .......................................................... 

ANKET 
(Btt.<Jl L iııdde) 

sende., zihniyetl<', hart-ket e
derek-, hükümete hobf.r vermi
yor. Bu gibi haJler knt'$18lnda 
halkımızın daha müteyakkız 
bulwunası li.zı.m getir . 

Sebepleri böylece göıuiikten 
sonra biraz da çareler iistündf' 1 

dur.alon~ 
1 - &nim kanaatimce fiya. 

t.-reffüüııe mini o)acak ilk ça
re, hükumetin kendi tesbit et· 
tiği narh il?.erinden alım - .satım 
temin'ine çalışnwııdır. 

Mesela et meselesinde görül
düğü gibi Fiyat MUrakabe Ko
misyonunun et üzerine koyduğ11 
narh 6?.,5 kuruş olduğu hıılde, 
kasaplarda 75, hatta 80 kuruır 
tan a.ı;.a:ğı et bulmak kabil tk>.ğil
dir . 

2 - Fiyat Müra.kabe te{1kila
tmı genişletmek lhımdır. Bıı 

- sayede her esnafın mUrak.tı.b<• 
nltına ginnc.'Si tt-min ('(liJrruş o
lur. 

3 - Ticart:ü scr~t bırak
malıdır. Bu takdirde tüc<.ar vo 
salıcıl.ır arasında t.:ı.lia.ddi&s ede
cek. rekabet, fiyat düşmesinde 
mühim rollt-r oynaya.bilir. 

Tabhı.tiyt~. tüccar ve eab.cila-
1 

ı·ın birleşip bir ee™ltka kuımala~ 1 
rına mani olmak ~rttu-. 1 

4. - Bazı . şahısların ortnyn 
attJğı vesika meselesin& gelin<-'E', 

1 
umtıımi harptenberi halle tizttin· · 
tle fena bir teRir bırc:Lkan bu u- 1 

t1ulün tatbik edilmetiine ben ta
raftar değilim. Zaten tatbiki 

1 
! biiyük masn,U ve güçlüklere lü

zum göı:ıteren bu usulün ucuz. 
luk tf'mininde bir fayda yarata--l 

_ eağuu za.nnetmiyoru:nı. 
Nihayet şunu ftÖyley~ I 

ı ki, bu zikrettiklerimizden daha 
1 müessir bir ç~ vardır. O da 1 
şudur : ı 

Esnaiı in.sa.laı ~i:z: 1 
L ~ y l 

Sahlt.I: A. Cemaledclin a.r~lu ı 
Netrlyat MOdUrü: 114. Sami K•Nyel 
Basıldıöı yer: (H. llkklr GıürMylar ve 
A. Cemaledclln S.r~t• m...._.) 

lık da ne oluyordu? Koca Yu- livanJar ~ışlardı. Yusuf, 
suf da kimdi? Nföayf•t bir so- hakim v~yette iken alta düş -
Ta.ncı değil ıni? ~por da ne olu- müştü. Pol Pons, bu hareketten 
7ordu? Tulwnbscı1ık !.. İşte o memmuıdu. Hergeleci, ioorlmnç 
*".rin :r.ihniyeti.. Yusufu butu':mıltı. Hem de bir 

Anamur Liman reisi 
mah*81e oldu 

IJnlversite RektiJrlllğünden 

Hii; sefir pa.f}a, güı-eşe gelip elde ... • Dün la.Wlll Anamur Liman! 

Ft"fl. akültesinde iecıiıbl Saik, M&Wnurtlk, ;feoJojl, T&JI 2'akülMlılnıM 
Hayati Kimya, J".debiyrıt Fakillteainde Fe~fc, Tüı·kiyc Tarihi ve tır.Uı;at 
.Fakültesinde Maliye :GoçeDüiklerl açıktır. Narmıetlııerin 22/JfMJ _........, 
günü yabancı dil lmüh~m ve 5/2/~2pereembe ııUnü esaa imöbanları ya-

T. tş BANKASI 
Küçük tasarruf 
hesapları 1942 

iKRAMiYE PLANI 

1942 fKRAllm.EHI 
ı -.t 200I L&rahk;= JOOO. 
3 > 1000 > = 3000.- , 
ı > no > = ısoo.-- ' 
• > fGI > -2000-, 
8 > 2IO > - 200Ô- , 

KEflDELE~ l6a > 100 > = 350(),_.' 

fubat, • Ma~ 3 Aiueto6. 2 11liud 80 > 6' > = 4000._... ' 
tearin 'tarihlerinde yapılır. 300 > iO > = eooo.- , ~c alızil mevki eylemek tenez - Pol PODS, yanında bulunan reisi iki polis memuruna haka-

1 ..ı:ı 1·ın· de bulıına.biliı miydi'! Bu, Lorana: ' ret su~undan dolayı 3 üncü sulh •w -Loran, bu a<lam çok pehli - ceza mahkemesince 1 ay 20 gün 1 aeağılık, tulumbacılık olurdu! · van!. hapse ve 
60 

lira ağır fJ&r& ceza-

pılacaktır. tsteklilerin sıhhııt raporu, 6 fotoğraf, nü!wı tedtftftl sureti ve İİll•••••••••••••••••••••··~~ 
.ilmi büvlvetinl ~ fişleri ile "'fitler tedris ~leri ,;kah=' d ......._ _;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:t=:.~~~~~~~~~;ii~ 

c.kfü~ isı•;~;;;:: c::~~;~;~I <, .. ,., ı Askerlik işleri ı: G~tc davul z-uma yoktu. - Evet!. sına mahkfım olmuştur. 
J\lkat yağ gtire:f..nin belkemiğ1 - Okk:aaı baiif .amma, tekniği Öğrendiğimize göre lı.idisftnin 
da\ ul zuınndır. Pehlivan, <l:...vul kuvvetli.. . .. .. d 
..,,rna", cluvmadık"a aht-nksiz, ıç yuzu şu ur: . . • ~ 
..... J J ~ - Yusufun çapraz.mı bizler Anamur Liman reısı Talat og 
sevkSJz, hm:ısız güıeşir .. Dnvul aökt'.memi§tik.. O, kolaylıkla. ıu Rıdvan Şair, Vekfilct emrlııe 
zurna eesin\ duyan pehiivaıı, di- eöktü, '\le hem de albna cı.ldı. alındıktan sonra İstanbula gel-
rilir o.:ınlunıı· .. 0-,Yilak bir bal ar Çok :n .. :_ uf be ~-~- b. tu 
Jrr .. 'H.ubu, gıdasını bulduğu için - llllMu:ıın.. Yus u 7'&' miş ve Hey lia~ ır ev -

dıı tu nııecek galiba!. tarak burada oturmağa bal}la-
t>Utün nc~fesiyle aal ır ve • _ öyle görünüyor. (•) tır 
tar.. Hole, iyi çalan ve usta olan _ F...ğer Yusufu yenerse ona bw; B&bah Rıdvan &vde bu-
fingftnelerjn eline de dilşel'se büyük bir ziyafet veririm. lunduğu bir sırada eve Temel ve 
yor1gmıJ~.k h~saetınRcden zes~kini~~ _Ben de.... Naci ism.inde iki polis memuru 
t ac ar gureşır.. unun • • ~elerek kendisini bir i"ten do-
a. k t " d.reti·ru· .....,., ....__Acaba bu da mı !Mtl"!ln i"mi- e .., ~unun ınrve ve -.u ,,_. ,,...__,. ~ layı karakola davet etmişlerdir. ı 
ııız SOJrunup giireşenler bilir. yor? Rıdvan karşısında polis me-

u-- n.-~- - Her halde.... ..rtin · · 
1 

· Pehlivanlarımızı A41& Vl&l- _ Türkler, ne pipo, De Biga- murlannı go ce sınır enDlllJ ve 
ca.ğırmıştJ. Reşad bey ten.il- ra, ne de içki içmiyorlar. karakola gitmiyeceğini söyliy&-
1Uanlık ediyordu. Yani Kara t · V w• • • rek polislere karşı ağır hakaret. . . - yı ya.. erecegımız zıya-Of:.'llıaıun söylodiklorini eeyırcı- ---# te bulunmuştur . ..... _ Fr. : __ "' .-.a.: ord fet de ... ...._... az olur.. R d 
.,, e :an.'ilzca u.a.l1 cıu.aY u • (Arkası var) Bu nihoe bldise üzerine ı · 

M.cvdana evveli. Hergeleci n.n hakkında derhal bir mbıt 
tık'tJ. w Yıa.ğ1anmış hazırdı. Parıl tanzim edilerek adliyeye teslim 
Fı1 p&rlıyol'du. PeşWden Kı>- (•) Mı bnuşnıelar kırk fW!Oe edilmiştir. 
ea Yusuf geldi. Yenlt. prili Ye WWıl aepohmmnş olen F'r-'c1.n- Dün cUrmt1 meşhut SU<"larına 
laeı· tanı.tı kaplıuıııa bUyUk 111Z Foroe ftisique meımıu:ısın- bakan 3 Uncil asliye ceza mah
lıının.da. vardı. Yani ~. aım a,_ tercüme ~ n- kemesinde görillen duruşm~ ne-
• F'a:kat şwıu bilmeli ki, .davul tmırııetu'. tiı:f'§!nd~ Rıdvan Şair l ay 2Q 
JUnın kadar.~ da TUtk peh- gün ha.pis ve "60 Ilra ~t ~ra 
• ruhf gıdmndır Ça • cezasına mahkQfn olmuştur. 

ımı.z.. Ye,ll çayır, TUrk ~hlhr~- n sının hnrcı olan 1400 kuru§un 

ZİRAAT BANKASI 
Kuıulut Wibl: 1811. - a.rm.neı: 100.00UOO ftık 111'-. ........ 

AJae adedi: -

Ztraal BtınkMJnq kalnbarab " -.ım ı.arnd ' isM r ,, • 
az 50 lirası buluruınlara HMde t ..,. getrı~ Jmr'e ile ••' '1 

plAnıt göı. tknmlye claldt.~tlr 

4 adtd 1.000 Llrahk 4.GOO UN I * __. • 
4• IOO • l.000 • ••• 
4 • llO • t.000 • - • • 

46 • 1eo • 4.000 • 

UNldr .. """ . ..... .. . .... . 
DlKKAT: H ... plarındakl paralar bir .... tchıde il Jlndan ...ıa 

4Qpnlyenlere ikramiye CJ.ktılı takdirde 'Jr. 20 fazıa.tN 'Nl'Dı9cıektlr • 

Kur'alar aenec1e <lürt defa 11 )hrt, ll llar.lra, U 81..::°~k gUnŞ i;weYe yara: CLANOOKnA• ... l 'l"N'J ... I Rıdvanuı ba!1lu\ bi'r duru"ma-

IWl~ = vair .. Töprak üsttinde Ademı iktidarm careddir. Reçete da kendisindeııı t.absiline karar 

"'a.Jrada hnrodA 8'fiJılag - ile kutwıu 200 Jnnuıtur. 1 veri.\J:ojrt!f', 11---~r.i•lllll••·---------·-·-··e.J 
IUI ve 11 Birlnclkion taribleriade pidlewkdr. · 

-

8eyo61a Ymı Ae.. Şubeaıinden: 
Afalıda sımf, rütbeleri yazılı Yd. 

wbayların acele avbeye müracaatı.an 
ilin olunur. (16937) 

Yel. ~. Tjm. Necati -tıu lbaaıı 
Anman '4G6!5. 

Yd. Top. Tim. Habib oilu Nüıni 
Ta-aktı "3201. 

Yel. Pı,pde Tjm. Ziya (PllP) cıilu 
Pertev lf1'8. 

Yet Muhabere Atim. Omer eihı 
..ı YuNeı 14689. 

* 1ettNllHal A.k.,Uk fulteeı ... -
....... aadan: 

ı -~ Samat7a, Kare
..,. ~ lhtha eUnek 6-
-. t.etekldll eclen Şehremini Aaker
a 1Ube1i l.112/lMl ~ ..._ 
...._ Almuayda Ordu eaddeırinıdeld 
....... faaliyete ~. 

1 - 1/U/Nl tarihindım ltibne 

4 

AKBA Kitabe 
•-kNar CaddMI 

ANKARA • 
Her dilden kitap, mecmua, I' 
r.ete ve kırtamye aatııı yeri.::,,. 
ilsanda kitap siparlil ve a 
kabul edilir. ŞubeQ yoktur. 
Tt-lefon: 33'7 

"Yeni Sabahın,, 
ilan fiyatları 

~ .. .,. .............. -
.... .,... .. timi -..... . . ,,. .,,...,. . . _. 

,, 'Jll • Mrt.d maddede adı ıeçesı na~ .. ._ _________ _. 

11a lııudutbın dahllind$ ikamet eden 4lilik l'atiA ~erlik IUbeeiDO' 
,_. bllGmum milkelletlerin Hkerlık pılacajı. ..ıtl 
muamelelertnbı bu tub«e tefttr e- 4 - Şul>ellln faaliyete geçeceı.-
.ueceıt. rlhten itlb&ren 5ubemıntaka5JOr.ıı 
ı - Bfrlnel maddedeki Wutıar kil suretile girecek yedek suba_: ... 

,.Wnde ikamet eden J'9(llk 11Ui>a7 meuıurlara nit muamelelerin ..,-
• snemarlılnı aU ı:ml11.mc · t!m- ~ 7apılı:ıcaiı ildn olunur. 


