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G0NL0K SiYASi HALK GAZETESi 

Tl!!L1.lll'ON : 20795 rjıJ 

Her yerde 5 kuruş 

SİYASİYAT J 
Yazan: Hüseyin Cahid Yalçın 
e için harp 
ediliyor? 

1 
I 8ıit;;,. bu hakikallar her. 
" in. gözü öııiinde, herkesiu 
~•1il,.,u bulunıırk.,n şimdi 

0 n Ribb<nlrı,p'un Bolşe-
'1kt;k a/eyhirııleki mukod
d,s cihadıuın •auıinıiyetine 
~ .. ,, inanılabilir? 
~ iicadeleye verilmek is-

1'• ., d" - h. t . . ı erı ını nıa ıye , :Jıyası 

baBka milletler de iştirak edebi
lir. Nnsıl ki biz de komünizm a
IPyJıtqı ıyıı. Fakat bu ale} htar
lık .. ıı"'1k her lkvfoıfo kl"ndi 

1 
lımluUar_ı ic:inde kt~n<li halkına 
kclr~ı ıttıhaz P·decl.~• tPdbn·ıer
Uc keudi.-ini gilst.t:·r~bili.ı. hn.n,\l-ı· 
niznıi tet·\:ih et:m :n bir milJetln 
lupraktHrını i::;tııa' e<l:t:r k on,ı · 
ma.bntmck i~iıı uf';:·nı,makta nc
mfına vıı r da·? 

l{on1iinizn1 Rtı!->V(tıi., bu ı:-ıon 
scncltl' zarfın<la nit.n l."C.Üluıi~ bir 
rPjim ,lt-ğildir. H•rhin b:.ıilan
gıctncla. Alınanya. 1 ... (~histanı i~
ga 1 ettlktcn v~ bol,,..·v:k l"ı-le 
paylasn-,:ığa razı <Jl<lukt3n .,;.on
rA la_..:;iltC:re \·e Fr·an~·~~·fa 3tilh • 
teklif ctın~h mi ~t O ;-.;;ı111:111 boı-1 

-=======================' 
BAŞVEKiL Dr. REFiK SAYDAM 

Mersinde Deniz Harp 
Okulunda yapılan 

me.rasimd_e __ ~~ır bulundu 
1 

AJanada su tesisatını tetkik etti 
M~l·sin 27 ( a.a.) - Deniz 

lise~ini bitiren talebenin dip
loma tevzi töı-eni bugün Mer 
sin Deniz Harp okulunda ya
pılmıştır. Bu törende Ba~ve
kil Dr. Refik Saydam da ha-
zır bulunmuş Ye liı;.;yi biti
reııleı·e dip'omalarıııı kendisi 

' 

''E"rn:ıit:t ·r. 

Bc.ışvekil Ad nada 
Adana, 28 (Hususi) -

Başvekil Doktor Refik Say
dam bugün şehrimize go,elınış 
ve sulaıııa i~leri lıakkınd~ j I 
tt:tl{i}- ~t·i" ya ptıkt.aıı sonra 
tekrar Mer~;ııa dönmüştür. 11 , 'itte/feri gizleıııeye hiı11ıel 

•de,. bir pereleme harekt'-
1inden ba~ka bir ~ey drgddir. ~C'\'İklik. plüluht'J~;i \'e Y<ı1llu1ilik ;-----------------

BüyükMillet Meclisinde 

Yo su lu yüz''ndenkazalararasında 
~k le yapılması teklifi · 

Dahiliye Vekllinin izahatına 1 LİBY ADA 
.... ragmen reddolundu 1 K 1 N C 1 

I". d~nıektcrlir: , BOYOKTANK 
MUHAREBESi 
BAŞLIYOR 

• 
$" '----- _J 

Y••k llı'ıydu" Ldıiet.u;;)u1ır:akı HARP VAZJ"YET1" 
n.evzı:•ı b.ılwoh!ugu z.~n-..m. Al- I 
manyll lm.ıu l.ıol~tvikl~rlt p;w-

1 la~mukta hıı· nıah:ı.1.ıı~ ghı1nt·U~, 

Ank.ı;ı, 28 tTddonla) 
Buı;ih1 tuplanan Büytik 11iPet 
Mı:ciı•inılt> Çiçckılağı kazası 
mt.."Tht 1j11i11 Y t·ı köye kaldırıla

ral· Ye Zf·· -1a 1 h.oı:hj!:-:.tl" ka~sı-
111u. da An.i<.uraılrtn alıruırak J\'.ır· / 
ş-ehıı·e b:ı.gl~'nıuu.tıı itin mü:t.ake-ı 
r~lel· ccrey.a1 t-"\.!~r,:;en epeyc2. 
mürıaha.~lar· ohuuqtul'. 1 

Dahiliye enı ıimt:ni f'lll yoklu
ğu ve iktis;odi Rl•bebleıin bu ka- 1 
za m!'rkez:eı i ha~kın<la böyle 
b:r k~rar ıılırıması liizıın g-eldi
ğini ileıi bİirm\iş ise de hemen 
u111un1i) t'"llt.• Ankara. rıtPbutilaı ı, 

/ 

- Yol bulunmaması ne de- 1 

mck? Bu hal kaza merkezlerinin 
bir yerden bir yere nakledilme
sine scbcb değildir. Yolumuz 
yoh.a bunu yapmalıyız \'e kaza 
ır,e.-kı.r.Jcı i bu fiC:bt:lJİt'rıc nak!c
dilmemelidir. 1 

lfeclis &isi. P.nıin Saznn'ın 
liiyihal:m re<! hak kınrlaki tek
lifirıi r~ye l:oyunra anla•;ıldı ki 
n1e<'lis uınumi heyC'tinin eR:;cı·i
yeti, kaznlaı-ın m<msup oldııklu-

- --<r 

~ lınanya HarıdyP Na
~ zırı ''on l~ib.Antrop 

Mihvt>ıın \e müllclık
~linin dünyada bob;Pvikliğç, 
~Uloi<ra•iye ve yahudiliı;c kurt tııüradPle ettik iı•rinı '"ylüyllr. 
4. U ug,.ırda ahiren Bcrlindc tan
~ naiı l:ıir nıimayiş terti11 olun
~ ve: bu tovlıuıtıda yuk"nkı 
en.ı;p ilan edil<li. 

h Rı}a8İ vaziyet ı;ittıkl_:l\ \"i1zu
~ lıııu kaybederek karmakar• ıl< 
~\tııantıksız. bir lınl alıym· ılenı
' U;r, Oratad<t bir h:u p ven. u

' ~ele var. Fakat bu nıüt·. dclc
~lı\ neti ıı ııallak wrın ı.l<luğıı
ıı ~·e hangi gn.)-"Yt.: 4.1oğru yi..ı
~dılğünü a~ık n ·ık nlatmak 

•(ın elden ''elen hfı guynt.ıı 
~·f<>dildiğine ~ahit oluyoı u1~ 

''" ınılvonlarc~ iooaıı muha
t:bı:Ierin en llilhi><iyle birbiri<'
'ili 

SO!ll"'.l el ı pliitokrntlara ve yahu-! Af r .i k a cephe s •. n de dil..ıe d uz<ıtarnk oıılarb doHt r 
ohıı;ık ,ı.:tecli: r•1ütokri..ıt \t'. y:t~ 

hu<li v,ı:-;Wkıriylu tahkir t-di~i·n 
in~i!tcı·.:- ıle d;ıtnıa htt"j gı:.\:;n - l 
mck. hatta ittifak • <:tnıek Aı-ı Mihvnr 
manya.11ın en c~a~Jı pı>litikrıH1 1 ~ 
değ-il ıniydi? Blzz~t F•ührt·t· nıü
tt>"ddit ııııtukl.!l'ıııda İrı>;dtı•re 1 
il<' dot.t.rnc müna. lı. tler ·ımıha-1 
f:ıza ctnıl'k ic,:in ı·liııden geleni 
yapnırn oldrğuıııı l~kı~ <•tnl\><li ı 
ıni? B~tün bu hP.kiJlf"\t?'-r ht·ı-

• Ktx;hisar ka>.'l>'ının Ankaradan 

ordusunun kat'l muh1rebeyi nerede ~1ı~n~~~~!h~~~:~[,suk~~:~:;1~~:l 
zak iı;e lıeı· iki kaza m~·ı k".ziııııı 

kı.'...Si11 vt;zu luıüntl'-1, hc-ı·k('fin ı 
ınalunıu hnlunuı-ken ~ıaı:l1l \:on 
Rtb!~lt•rıtrnn'un bnl~ı·viklik •l

Jeyhi!1deki ınt1ka<'dt. ' c:ha, ının r 
t->anıiınıvt•tine nnsı1 in;:r11 alıilir? 

kabul edncegv ı' h~nu··z k? ... stı' r'ıl0umez deği~tirilm~sinc kı;t'i suretle 1 
V ~ muhalif buhuımuştur. Bunun 

irin de lfı\'ihaln.rın re<ldedilınesi-j 
ni ;st~yt·ri. bı: ·td.kr·ir i !vfcC'h::; Re
İ8ine venn1$tir. 1 

Yazan: ==I Emekli Generai Kemal ~oçer 
Bı1siiı1Un nıotörHt ::;ilB.tn, unun 

gill Unü yt'nenıiyen oı tlUlattla 
sih·prizh:r yarırıı!;tı. Orrlıılar, 
ru o•:-iı· lc.';.liriliyeor, sist.ımler o~· 
g-uııla!jtu·ıh,>•or \'U teknik kudıc· 
tir: zaff"rleı· vadettiğ,ine kanaat 
ediliyordu. 

k\l\ \"E"t karşıt::ıııda hareket u~~ü4 

ne çc•kilm,sti. Nil ..ırdıı~u diiş
tii~ii yt'rd<.)n halk!l1ak meı'.buı·i
)·ctindc icıi, hazır! rnnıah: için 
yetesı zaman ve imkan d'I bul
du.. Şirı.di taarruza. g~ıniş bu
lunuyor. 

Bu ,.; zi~·r·t kı.r:,ısııııla Dahili· 
Y<' Vehi•: P. ~· Fai]f Öztrak. ~[( c 
li~ un1ltnti Jıt .. vt·tiııi tf'n\·ir t"tınck 
m;!ksnrlıl~ J.:Ürı:;iiyl• gelerek ez
cii'1'.:le şunlan ,,;;yJemü·tir: 

(Sonlt sayfA 3 sütun 6 da) 

--, 
Amerikan : 

.. Japon . r 
muzakerelerı · 

Niltai ffiaf llas111a 
f,tira'i 

habere göre 

İngiliz ortlu.ı.;11 
gaJ'be f. og ı u 

ile rlitJOr 
l{ahiıe, 2~ ıa.r ı -Oıt'l ~:Jtlf 

İngiliz km·v~tlı·ri umunıı kaı ~r 
gHhınuı tl'bıiği: 

rfobrukun ("C'nUp doğu~uuQ; 

dün dOb'1 ud;,n '"1oğı uya tf'rn·ı 
tf'S:s ed~-.tı J1ıgi.iz Ye Yt·ni 7A'1an 
da kııvwtlori. lmvv"tH bir mu 
kabt!e kar1-'IKınıla ilerJenıektt> 
dirlrr. Avni zamanda iltı~·;l 
uoktn"aı ıri1n .-r •. :rknhl.t kt~.a f,ı1, 
in ktı\'\ etli <lü ... ;~1.an nıtifı l'zeJt.,. 
ı-iıı;, hii~unı etıııi"! .. rdir. Bu ara· 
da A 1man \môurlaı~n ela tatıl · 
m~sile d;ıha bıi\'iivı·n bir a kır.c 
dfü;maıı kolu He ı;·aya il.ı Sid 
Ömer aramırlnki müdafaa mc ·• 

bogazlıyoı !ar• lfogUıı b 
ı:'( ~· 1 , bijnletn ! ce-,~ bını ve.rıı1di 
•'' "abc-diyor. Mihver dipl;,ıu.ı.4 lu

~rıın biitiln g-.ıyı-cti 7Jhin.ıı.:rdt• 
"il ~eııcddli<lü ve 'üph<'yi dvğur
~Ulga ç<·vrılnıişl ;r d< nil>;.: 1iiy,;k 
0lr yanlı~ yaapılmıı; olm<L<. 
Iıarp lngıltenı ile Alman:;" 

'~asında değil midir? Ort•<hı 
~ır çok de' Jetler de i<;e kurı.ııını~ 
0ullllluvur. Fak.ıt bıınlar lıaJ;i-

\.lüeılıieleye vcı·i1.ı1~t·h i~t<:nilt·n 1 
rhni n1tthiyct, ~iyasi ~ lıt,llı:-ı i g-ü~ .. 

1
· 

lt:1nı'yc hizmt"t eden hit J·~-<·eJe -
mtt lıRcekı-till'lPn ba~l<:ı \Jir lli'Y 
de~ildır. 

Jhi"'·~ in <'ıılıid \"AH. ~.; 

Wi!Hon, motöre dayilllnrak 
hiıyiik kul'velkıi eRir veya im
h,ı etmi~tl ve >.orlıı b;r motiirl•i 

Avu atlık anunun 
da yapı an tadila 

Canlı \'ak'aların llrtaya \·oy -
duğu acı hakik:.ıtlt~·e ıaÇ:;n.1cn. 
zıı·hın eôliıJıa g•lt>l><o e<~nı 
kabul etmek imkô.zısızd..ı.·. z,rh
lı va.<>ıtadan ara>'.i gü~laklerine 
hakimiyet, yüksek ;,. sür'at Ye 
listiin bir ateş kudreti talep e
dilir. 

"- Ka.zaların kaldırılmalıuı 
haklmıdakı tiol<life arkuda:ılnrm 
mülahaza ı>ttikkri nolilaları dik 
katle dinltdir.ı. Biiy .. k ekS(·riwt 
Ko~lıis>rın AnLaradan l:aldll ıl
mcıh·Jl:t n.u t·n ı.. T:ı.Lnliuim~ 
göıo (.'i··~k<l~jiınm Yer'köye rınk
lini ek.,,•ı iyd mm'afık bulmak
tadır. Çi<;t>k<lağın Y~ıköy<> nRk
li haklıındıı ıııııruza1 ta bulunan 
arkacla~larıı. ht-ıı ele iltihak edc-r, 
hükümet teklifinin kabul edil -
meı:;ini temrnni erleriın. 

Jap~ nya Be Amerika 
arasında harp çıkmak 

üze.-e 
Va~iııgton 28 (:ı.•.) - Hindı

çiniyc Japor. t"J.·\'i~·c lntalau 
çıkaı1ldtğı11a daır <•'an ri~·ayı:l
kre rağmen Birle~ik Amerika 
ile .Japonya n"~8ıııtia bir hnrbin 
pıttlamak üzue olduğuna iyi ha
ber alan \ c<ingt•>n mahfilleri 
inanmamaktadırlar. 

, ltı iıırten gelrn bu takviye ilı 
bt·r-a lx·r, gar be rloğ1·u dün ilet 
km,.ğe b~slamı4ır. M:ıkea<lı 
!'iıdi Ri'>:~" o:mbinde harbe tııı 
tn"muş obn . lih\·N· külli kU\'\" 
lf'r ilP. irtihat tes!~ine tahsh~ul 
olduğu a~ik5rrlır. · 

Bıı te.<kil, bilahare ı-icatit11 
kcHntek i<:in oraya gi~ndc·ril11ıi~ 
olan lngili1. :-:ırlıh kUYVt:tlerıniı 
3.~ır bir l!ıntı"l.l:tU ilP k·ırşıhı~· 
mı~tır. fki "arıt eiir·ı•n Riddt'tK 
bir muharebc:dt>n s<tnr:ı. düH:11:ı_. 
nın ı:l:lğıt:ldı~ı ve küllij<:tli n·ik· 
~'·\la aı·nb~nın grı. he doğıı 
G~mbu1 ist.ıkaı .dinde uwkı: ... • 
tığı lırıblr Vf'riliyor. 

.ı• 
itı 
ııt>' 

tatte bireı· figtiran'daıı ıbareL-
ı·. Eğer lr~~;i!lt·r" olnıns~ iJi 

hıııtu,·nalar çoktan bitmi~ bu
~l!tıa(·uktı Vt! belki bu l:jahjt olJ.u
kuınn, harplerin hi~biri ,·ukııa 

- i 

Adliye Vekaleti far<'ıfzndanl 
hazLrlanan layiha mecliste 

1 

,.v;u;. 

Miihib tank kiitl lcı ioe &ıhip 
bir ıw.h1<la bir cepht.', rıuııdıın 
bö,·le, o<'ne barajl•rda ıicst..-k a
r;,yacaktıı· ve top..;u ııte~kriyk 
~lennıeveıı tank taa.rnızlan
nın. miistahz:ır bir nıiKtafa; nıııı 

(Sonu aayfa ı aütun 5 de) 

Ifalbuki kifaveti nıiizakera 
hn klnnd-ı. Y!'rı!en" rııkrir ü1J'1 in<ı 
sö:r. :.lan Ziya Ccvhı>r Etil ş:;y. 

Şarki A/rikada 

lllii;;nl<nder h>ıl'i S'l/lıoılq 
Tokyo, 28 (a .. ı.) - O. N. B.: 
Jn110ıı gı.ı?.t. teıeri.ı\.in ~oğu. ,.,.a

şingtoıı rn\i.7-ı-kerclerinin :ııiık 
(No;ıu. Stl· J Sü. 5 <il') 

//.;;11ı 'i fJii_uiik /tf•1Jı; ·ttıllh'U"L"bf.1i 
gı'1ıniycH:kti, Almanyıı hlcdi;;i
tı y .. pacaktı. Alınanyuınn k,ıı·

ı 'ltııına İn.'(iltere dikilrti "' olnıa~ Aııkarn, :W ('l'ı·l .. fonl>L) l 'wıı tı-lkik n tt'lt'bl>iilf'rd"n 
...-: dt'tli·, mücu<lele de bunJ)j\ ı·ık- s<ınr·a Adti\tl , .... :-ı:itt·ti, t\.\u.kath~ fi:tnununun bca:rt n1add.f'-lerini 

t ' t.ı<lil "'"""'k hir ili.) ıha ı.,,,.r:a.\>tı.,,k lliiJiik Milkt Mt'di,ine W•' 1 

RUSLAR 
BİLDİRiYOR GONDAR 

İŞGAL 
EDİ .... Dİ 

1 ALMANLAR ı= ı 
_ BiLDİRİYOR · 

Londra. 2~ la.a.) - Ashr' 
mnhfillP.r, ge11eral CıınııingJ.a. 
n11n kumanda~ınfi.ıki s· ki1irı~·1 

odu, eimdi ikiı,ti hiiyük t.'"" .ı. Geçen Hazir:ın ııon1arına :,re· -
lınceye kadar da nıücadelt• aynı nı•~~tir .. \f!a. hüh.t!tnlt·riu· ,\·a;,:.dr~hoız ha tayiha~·~ı ~Ürfı, a\·ufiat 
,, ohnak it,:h1 ·~a ~''l":•nt a<nıal t:iırın~ llul,uk l1,ak1ıltP.Sini \<":fa Si)a.'ıt'I •a."1f ve mahi'·• ti mulı:ıfaıa ede- (Scnu sayfa 3 si.it un 6 d;ı, 

, Bit.•iln Okulunu Mlirer<'k noksan l<:ılaıı der<l<'rıleıı llukuk Fa-r, k devam ett;. J<'. kıt Ho~iran-

MOSKOVA 1 

muharebesi •'' da h:ırplPr silsıil'dıııf' bir de Ru" kiille•inılc imtihan '~mı:-; \t~·:ı. ~·ahaııcı lıır menıl~ket hukuk 
harbi inzimom c·yl.-<li. füı•lar i>;e fakült.,...in<leıı mrzun oluıl tla Tiiri:.)·r Uukulc Fakültelerinin 
k.:ın~tıl'tlın"ay.:-t t· •• ı1.·,ı· lıolşevik- JJro~'" u1br1ıuı g:öre nok..,an huta.ıı t.h·r..,terden inı1ihdn ,.t>-ıın.:ı, ) Nniı·obi. 28 (·d.:1. l Bu-

MERKEZ 1 

CEPHESİNDE "'1~'ra..,,.k11111yı-.1:1Aıflatft6.y~1İl~ll~a1~i 
l ' " n ·· ' k ı· 1 Al "'ı·ş"i a <riinkü Cuma :iİİ.1İİ ne-ı·edi-ıJ.tc-n lıie. balı1' ''<•klu. F.ıkat lıE-~ <»Jn:t azımı ır. nıan I• '· CI m ,,. ,. ~ 

J ~ lcı, n· .. mi teblığ . ~.TllVV<:'tıı· Rııs J'2°>u··da aylık Rus harbi b;r semeı ver- Ayı·ıca stnjı mm·affakıyetle in :ını!rnt bıılunan yerlcıdı> va- /lCI re keti Cİlidf fe fı~ 
1
. 27 Soııt(·:;nn ;;l·~amı Gon- 1\' ı< 

ıncyinc<'. simdi Almcın ıliplome- bıtirmek, avukatlıkla birle~me- zıfo ılJ etmekte olarılar bu ka- • v d•r kumanılıı.nı, k&levi kıta- faa halları .l'Brı/dı 
a;si miic:ıdck: roevılanm:ı se,·k- Hi tai7. olnuyan l.ıiı· meslekte )ıtt ın mliote<ına add•."clilecf'kler- lıke/er doguruyOI' 1 ıaıımızn tn.liın etmiştir. Hli- 'ff 
ed~ek iııRan ~aJ·.;.nJ11nsj bulmak buluı»n~nıak, ya~. tahrtidirnJen cıir. 1 ··--O-' o -. -'-"' .... ~ ... " •·· - cum, b?..f}t.lı.J~ beı abt'r ikı ce- İk• 
ılıtwaci,·Je oı td''<ı bil' lttıl~C\'İk· l.ıo ~ka bir sebeple vazıfeden 1 ~ 1 k l t '- l t 1 ~eneral Ve 26 
lik 'ciha"dı çıka~11rnı;. •:aıı~ıyor. a~·r;ımamak da ı;aıttır. I.,..... ._ -·-...- '"'=( Beş Alman na liye ~~'~!~1ıc·ı~~8 ~.~~~t;·~,.11~~;~.~- 5 

lnr-iltere ve iu~ilh-r~ ıle harbı . ~füdı.lci~m~ıilerle hakimler Linyit h;tihsaH- (r o:emisi batl!rıldı ~iy!e ve büviik bir azimle (ıe- yüks~k rütbe.si 1 
itabcden ihtilaf bir tar.ıfta kal- hızmct ettıklerı mal.keme ve yer 1 1 t> · t · t M ., h Stıbay esı·r ed1°ld1° 

1m 28 ( ) P 1 
varn t: ınıf;i ır. cyuaıı r11U a-

dı ,.e iid~Lı unutuldu. H.ıl>d·ikli- Jerı.lc vazi.fe. lerinde.n.ayrı a .t.a- m<zı• tezyı•t 1•çı"n Mosk.ov.1. a.a .. - .. ravda be 
• r bk re f'-i, miidaJa.&'L""a çcık ıntis·:ı- B rı· 2'! ( ) A' R'i mahvetmek !rnyesi "Undi bi- ridıııdcn ıtibaren ıkı sene müd- J gazetesı, bu saba ı sayısında J c ın, · a.n. - :m;>n or-.. ' ı ) it yüksek <la:.'ların bulundu- d 1 b , d 1 - b 1 tinci plana !'edi. Ortada bıldifü- detle avukatlık edernlyteekler - M b " • A.lnın.ıı lntalarınııı C<!nulıdaki • u an a~><umaıı aıı ıgıııın le -_ ,. , 1 k ğu arazi ÜU>rindt Yt~ dtniz se- l... ı 

?niz ve ah ı.».mıız miuıad;ı bir dir. e c u r ı ı ş ktl<ütma hareketi. "' o~ ova ·~in . ) ıgı: 

htJpriiferiıı tamiri 
Aııhara., :20 1 Hlınusi ıiuhah;t 

nıizdHı) - Burqya gdrn ıııaJ:,. 
rr1-:.tt1 'i~r .. kynd.t yıkıl·tn k(jp -
ı u' ·• i'1 \"f"r:idfn •;.n Jln1 ~ı ic·i ı 
g ' . ..tıc calı"lnı;ı.kt<ı<t:r. Hi 
rı1•.:l kôPrül(-ri ~, ,ııl.den kı•rp 1 

ınıı~ olup Atcia ı.·,~ı~ri· iinün l{{ı 
nuııtt.it1ni sonnıula ."-lt:!:iı: kü J· 

rtı~tuıun ~L?baı s.c.r~unda. ik . t 

edilt~rek biı· ... ftlrtLın i+ n1·ı.:.·n ~\v 
ruoa hallının isll'tnt·.t'ı bt..~~eıı 
mekte<lir. 

J l l . vıve~ind< n v.ı.ı;atı 2(ıt metre R • f · ı R f 
devletler mücaddesi. bir ,." a"i A\'Hkatlık. ~taJ·. müddeti bir 1 J cıddi bir te. hlıke o c ıı~·uııu. bu- ' o."o cıvaı-ınc a ,.e ,osto · k Jl f • iı tifa<la vuku b.ıımuştur. es 3 '\ıl!llll't;#~~~~ltı~~ıtJ!lltıı~: hurp uti var, y<.ık...; ı bh daı hnr~ seneılir. StaJ vesık3.81 alanlar •• • t na ır.ukabıl Alınaıt n1uv~d.la onu fH'yfa •Utun 3 d~) .... 

bi, bir haçlılar sefeıı mi >'ar? Adliye Vekaletinin teruıip edccc-ı) mu e e ıye } (! yoll~rmııı SOi! d~r~,.~ u:a•lı!4"ını 1----------------------------------------
RUF) da komünizm mezhebi gi yerde bir sene müdd,tıc mah ) --o--- ( Ye çok daha zafa ugra?ıgııu ya- ' ' YENJ SABAH k • 

İdaresi, yahut parliiıNııter bir dınde. st~.i ?°-'-er.ekleri adlı . Vt·: Dun mer ıyet 24 "a.~tteııberı. h.lın v~ Voloko- ---
hukiim sürmeyip de bir Çarlık kMlC ve ıniid<leiumumik·r _nez - 'J .. ,. 1 zıyor. Gazete, lıu~daıı oa~Ka son , , lll an . e f l 
hükünıet yahut t~panyol reji- ya aRkerı hakımhk reıs ve aza- k"• • d• laıns kesımlerınde muırnrebde-
ll'line benzer bir ıejim hüküm ları muavinlik ve_,mıi.lazimlikle-r- ) mev ııne g1r l ri.n bilhas.ıa şiddet~ olduğunu y t 1 k 1 
~i:rse idi ve bu Rus devl<:ti Al- <le Hukuk Fakıute~ı ve sıy••al ı ) Ankara, 28 (Telefonla) - soyleme.kte .. ve gunl rdeTib".rı r a ucuz nası 
ınan - lngiliz miicad".lcsinc >e- bilgiler okulu hukıık grupu J Linyit istihsalini, nıemleke-ı zaptı .•çın mu.~adelf' edılen .~u: 
;ııirci kalmak meslt kini takip et- r.rofesörlükl~rind~ vey:ı. dersle-ı tın ihtiya~l u·ını temine kafi hun .bır mevkıın k:>Yiı<."<lıldigını 
ıniı; bulunsa idi Rusyaya karşı rınde doçeııtliklerın.l~ ~ıı ~z dort derece bulundurmak gayesi- tasdık e:;leınektedır. Staiıno- ? 
bugünkü nüicartele gene açıla- sene müddetle vazıie gorenler J ıe Etibaıık Gaı·p Linyilleri golsk kesımınde Sovy~t mevzı- tem •. n e . b ı· ı ı· r ıJ 
eıak mı idi? Ynni bugiin - avukatlık st»Jın ,,n ıs ısna e<. - ı Jşletmesı tarafından çalıştın- eıı ... _ a arın . zyı ı Al . . · d· · t• . . li . ı · •Jın nl kuvvetlı ta k - ı 

ınanya, Rusyaya komünizm lcceklcrdir . . ı lan Soma, Değirmisaz ve J ":e ragmen muhafaza edı~ı~. • 
prensiplerini tatbik:ı çnlıştığın- Baroya kabul talebınden son- Tavsanh Linyit havzala- tır. Şehre k.arşı. yapılan .. butun 
dan dolayı mı hücıım ediyor, ra li~ ay içinde baronun. bu- rıııda Milli Karıuna kanu- · hucu,::ıl~,r pus~~rt~lhlu~t~ . 
"oksa Rus topraklarından bil- Jundtı"tı yerde bır ıkam".tl(ah e- .. · , ·· tı· · V 'j<'hrı ı~~al etlıldı 
J " _ · • nuna mustenıuen ucre ı ış 28 . ı t 
yük bir kısmını zaptetınek için dinenıeycnler, aklı ~rızası tesbıt mükellefiyeti teessüs etmiş- . Moskovn.... (~.a: . - zv~-
rn· ona saldırmı~ bulunuvor• edilmiıı vey~ m~eıu baklar~an tir. ti~ gazcteı;ırun h"."u.;ı muhabırı, 
Yann ı;abah gözlerimizi aÇtığl- mahrum ~ilınış olanlar, Turk l~ mükellefiyeti Kütahya, gunlerdc-nberı deHı.ın eden :;ıd • 
nıız yak.it Rusların komünizmi vatandaHlıg:ından çıkartılanlar 1 M · . B lık · ·ı· t deth muharebelerden sonra Al-

•. . nl k ı·k h. 'ı arusa, ve a esır vı ayc - ani 27 27 Sontöu . d 
rof es ör Dr. lsaac'ın fi irle i 

terkederek herhangi bir iktısndi işden meuedile er, as er' ız. 1 !eri ah. alisinden mad•n işle- m . arın ye. . .._,.,rm e 
:ınezhcbi tercih etmiş oldukları- . metini ifa için 3 aydan fazla bir rinde az çok çalışmış ~lan ve Stali_n~~osk ıstikamctinde (V) 1 
Rus toprakları boşaltılarak or- ·~üddetle ba.r?dan ayrılanlar ba- 1 bu islerde çalışmayı adet e- şehrını ış~ale muvaffak. olduk- Yurt/o u«ucıluk lemininin harp dolayısile ancak mu"!J!JW 
ra.qık mıdır? !şgal edilmiş olan rolardan sılıneceklerdır. 1 din.niiş ailelere mensup olup !arını soyleyerek .stalınogo•k. dereceye kada mümkün olduğunu hareket noktası olarak 

1 Rs utoprakları boııaltllarak or- ·Adliye Vekili, bütün avukat · çalışma yaşına gelmiş bulu- böl!'esinu: yapılan ıııddetlı .mu • I kabul etmek lazımdır. 
dular geri ~ekilecek midir? !arla idare meclisi veya baro re- nan veya hiç bir işle aıJP§gtıl harebelerı tasvır e~ekte<lır. ---------

Biz bunı kat'iven inana.mıyo- isli~i üzerinde nezaret hakkını ı 1 1 1 d·- ·ı· tl Ik--. Alman gem"" bahrılılı , " . . . o mıyan ur a ıger vı aye er , · 1 28 ( ) l' ·· te 1 · <l b · 
ruz. tııanamadığımır. icin de haiz olacak, Adliye Vek:ı.letının halkından maden i~lerindc . ı"o" .ova.. . a:.a ........... -ı.oy r Hr.l unuz n üzrrın e iıyük 
Alın·~yruun sırf ideoloJ'ik bir kararhınnı tatbik etmeyen baro · b'l .1 · d ·st·r a ıansının bıldir<lıgıııe go. ı·e Suv te· i~ler yaptıgını m ~ ·calıe<le et-. . mesaı ve 1 gı crın en ı ı a- . .... _, r· 1 
ı; bepk sırf bir din kavgası meclislerini fe. h cdcbilccel<tır. 1 <le edilecek ihtiş:ı.s erbabı vct ~"-"' ılosuna ··. ru;u·ı' ·;,z t ~ v dli.n d' müı'<lerı:catı -
:Yru.nak " ye!>iylL> I!' yonlarca Avukatlık kanununun nıer'i- 1 • tk•. " · ıı·ı . · altı!· r Alınanları• l.ıır pc1 1 ol ge. ın roıdui!ııııdı:.n koyamadı-

"' _ . ! sana "'· rnçı ı umu.m >a- 1 be k'iye "Cm"· u h 
Alma gcncinın kanını akıtmayı yete girdi;:;i tarihte davaH-, taı:.daıılara tatb.k olmıacalı:- m.sı '~ 1 n:ı " ' a- [ Yuıtta U luk nasıl t -
ı;ôZ<J 0 lnııs olacı:.'.!lna ı!ıt'mal ve- kli rulısatnnmc5ini haiz olanlar tır. Bıı kararname bugünden tırmışla•"hr · . . . . .ın cdıl ~il.? anlı nnketimi.ı.e 
rcmiyonız. 5 Avukat huluıunryan yerleMc r ıdünd ) ·ı·1; r'" t Sovyut mmsffa!ı.r~etlen 

• 1 en ı ı aren mc ıye e M k. .,o (ıı. a ) So., t clevam ed yoruz Olı.uyuculan A 'mnya kc".lünizmin nley- icrayı veka et edebilecokler an- 1 Mrnıiştir os '.>va. """ · - •ye 1 • • 
o lr !" "'""" b<- v <l fr • . • (Son• ı•yfa 8 •Ulun 2 do) mız bugliıı d,c, Üıuversıle İktı-

sat Fakültesi profesörkriıı~E;n J 
Dr. Alfred i•a3c'ın bu lıu8ııst<: d 
fikirler illi ol<ı ya~nklardır. 

Kı)" •etli prof~ ör di) c.r k;: 
- Böyle bır . lle ih t vc-

mufasaal l'C\ ap venı. k ıc e· 
de.·•·e de y,riıı darlı,;ından ,fo! · ı 
vı fiki rimi n. : · .' ·· · 

kısa bir şekilde ifade etmeye ça. 
lışacağ"ım. 

Suale ce\~dl • \'erirkc·n yurtta 
uı~uzluk temininin ha!"p dolayı -
~iyle ancak muayyen dereceye 
kaılur mllnıkiin olduğunu ha
rek•·• nokt..: ı olarak kabul et -
nıek llıımdır. 

Normal iktıs. diş rtlur altın· 
d~ i' " ac• t • ul ede ek n: .r 
tar ' • th:ı' ol ınr n bu ok "'l. ' 
dol r. bugün y r c g;'tirL' 
m~ı t vey r cliz'i b:r ır 
tn.,. ı hL,.. olu .... , ıl e t- ~ 

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

• ' 

• 
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DiYOR Ki: 

(Baş tarafı 1 tnci say~ 
Hiç şüphesiz bu ,,A.kıA p~ 

lık amili olaı~ kabul edil ~ 
Bum.mb beraber bu ~;i:P
yatin ucuzlatılmasına. nl 'f&' 
tedbirleri fuzuli addetm~ ...... alt' 
rlndeclir. Bilfi.lds bu mısus~ 
nacak tcdbiı lorlıı bilhasSa~,.Jc jıi1' 
kü hal ve artlD.r altlruia \1"1...ht 
yük ehemmiyeti olduğuna !!!it'-· 
etmemek lüzmıdır. bf( 

D~~AHL • 
vı or 

, _Yazan: Muharrem Zeki KORGUNAL No. 13 1 

Maaş tahsisi işlerinde 
gecikmeler 

Sarnçhaocba~ında oturnn ve is
minin mahfuz knlmasım iırteyeıı 

bir okuyucumuz y,nzdı~ mektup
ta eliyor ki: 

ı -Mus·ap! Mus'ap! diyo ba
p_rdı. Eğer namusumu payimal 
)Jden aydı.ulun ıeytk o1du.,nu ue
~yı verillCıieydim .end'~etroe· 
J~ hal{km olurdu. Ben, ceb~en 
payimal eclilen namusumun ııı
;ikamını al dun! 

Mus'ap. kucağındaki çocuğu 
catağın üzerine b rakarak aya
ta fırladı: 

- tntıı.ıınunı alduı mı? 
- E\et 1 

•-N"' yptın? ' 
- İzin \er de ben sana sora· 

tım: O l1erif karşın çıksa ne 
raparsın '! 

- G bertirinı onu? 
- İşte b n de i-,0 berttim ! 
- Yalan söyfüyorsuıı1 lnan-

Qlam! 
- İnanmar..san Mmİ utandırı-

-ım! 
- Nasıl utnndııu51D? 
- Onu öldürdüb-ümü ishat 

etmekle! 
- Nasıl isbat -cdecekısin ! 
Genç ve güz.el kadın, bırdeıı· 

bire vahşiJ~v.ermişti. Hiddet
ten kan çanagımı. dö•ıen gözleri
ni dolaba çevirdi : 

- Şu dolabı aç da bak! 
M.us'ap, dolabı açıp baktı, ka

ranlıkta bir şey gorcmedı. Eli-ı 
ue kandili nhp tekrar b~ktı YC 

bakar bakmaz dehşetle geri çe-ı 
tildi. Gördüğü şey hakikaten 
müthişti. Babayıgit bir er'kcğin 
oıle ba.şaramıycıroğı ıbu işı, g1::.ıç 
ve güzel karısı nasıl yapmıştı'! 
Yeni doğmuş bir fare ~·avru -
6Undan dahi korkan karısı, o 

1 
lev yapılı herifi nasıl öldürmüş; 
lOnrn da. boynuna kalın bir jp 
.akarak dolabın içine nasıl as
ınıştı? Daha mühimmi, havdu· 
lun cesedini çuriıtıneden, hatta 
,okutma&ı.n ştmdıye kadar na-

1 lıl muhafnz::ı. etmiRti? Bu ?.orlu 
.. uallcre bir türlü cevap veremi
yordu. 

üzerindeki vahşiliği hali nta· 
.nayan; .gözlerinden haJa a tes 
ES.Çan genç kadın, sUr'atli bir el 
haroketilc dolabın ka,pağını ka
pndı vo dehsc.tten taş kesilecek 
hale gclen kocaslnııı yüzüne mu 
68.ffor bir bakıs fırlattı : 

- lnandııı mı şimdi? 
-lnandıml 
- lnandıu da niçin düşünü· 

yorsun? Şüphe ettiğin bir scy 
mi va.r? 

- Şiiphe ettiğ\ın bir şey ~·ok! 
Fakat hayretler içindeyim:! 

- Neye huyret ediyorsun? ı 
- Bu çıın1 Narınnsı herifi na-

sıl öldürdilğilııe ... 
- Bwıda hnyr.et edileC<'.k ne 

var? Bağrın ansızın zehirli bir 
hançer sapladım. Bit· ah gekti, 
sonra öbür dünyııyı boyladı. 

- Onu .şimdiye kndnr kokut
madan, çürütmeden nasıl muha 
faza ettin? Dolaba nasıl soktun, 
nasıl astın? 

- Dol ha sokup asıncaya ka· 
dar tnm bir gece uj;raştım. 

- l<orkmaclın mı? 
- Korku aklıma bile gelmedi: 
- Peki, onu şimdiye kadar 

tasıl muhafaza ettin? 
- Bir ölii üç günde kokar mı 

..snki ?. 
- Ne Uç giinü? 
- Ben onu Uç gün enrel öl-

Aürdtim ! 
- Üç gün evvel mi? 
- ]<;vet, liç gün evvel ... Anla-

t.ayım da dinle! 
- Anlnt, anlat! 
Kadın, birdenbire boşanarak 

ığlrunuğa başladı ve gözlt•rinden 
dökülen yaslarla 1sl nan ylizilnii 
kocasının göğsüne yapı~lırdı. 
Bu vaziyette bir müddet ağla
ilıktnn sonra yatağın üstiine o
turdu; mışıl mışıl ll}'Ulllağa ba§ 
tayan piçini kucağına aldı : 

- Şimdi anlatacağım, dedi. 
yalnız sözümU kesme! 

- Kesmem, anlat! 
-Amma çok dikkatli dinliye. 

leksin. 

- Üç gece evvel piçimi 1bağ-1. 
rıma ıbasın!ş, yatıyordum. Uyku ~ra vav idaresi 

Evlere ve okaatalara verilen un mik ... 
tavı tesbit olunuyor • Dünkü toplanb •• 

ıır~da bir tıkırdı ıigfttim. Güz ·• 1 ! 
~erım; açtım. ulak verip din- bü ce~ı kabul 
cmege başladım. Kandil yanı-

3'-0rdu. Odaaa ibenden, çocuğum· • «>l ndu 
dan ve tavan arasında cirit oy. hta.ııbul Umum1 !Mecl1si dün 

yan lerden lbaŞkn. canlı ili' B 
mah1Uk yDktn. Uyku .arasında F~ •• ~~d_:_~~~cirı;eısyaseti. v~~~--: 
işlttiğim ~b f.are UkırtısınD. <UUAJ. ~L~ ı.ı.u.&U 
benremıyordu. Ayni tıkırtı bi- da toplammştır. Sa.bık celsenin 
rnz sonra tekrar duyuldu. Drna- zaptı okwıarnk aynen kabul o-

da 'bi Jundukt:a.n sonra ruznameye 
rı ·risi ırnrib; oda 'k pısnu .eecJmcdc:.n. cV\el yardıma muh-
çmağn ğraşıyordu. "Kim 0·1,, cak 

diye se eodhlı. !Kalın bir erkeh taç asker nHe:erıne )3.plla 
· "A ynnhmlııc hakkmdn riyaset ma-

sesı yavaşça: c güzelim!,, di- kamı wafmd m verilen bir tez. 
ye cevap verdi. Fena ha1dP kork 
turu; titıemcğ" h ladım. &:·' kero okunmmııur. . a Riyaset makamı bu tezkere -
gın en iclm o1duğunu tamya.ma.- sinde M'ker ailelerine yapılan 
dığun adam tekrar &."'f"Jmcrelc: yardımlar için mevcut mevzu -
"Ben Mus'abım!,, i3e 1gili Jcoca- .m dahilinde yapılan tahsilatın 
nı ne c;:abuk -unutbm ?,, dedi. O ihtiyacı karşıl .. yamn.dığını izah 
zaınan ne kcdar sevindiğimi tu· j etmekte idi Riyaset ma!k&."llJ.nJn 
rlf edemem. Hemen ka11np l~a- 1 verdiği iznhata nazaran 1sta.n
p1yı açtım ve birdenbıre neye bul belediye hudutları dahilin
ui:radığımı şasırnra'k o<ianın ge- de bulun~n l 7 bin nile dııJtilin
risine sı.çraclım. Herif içeri ,git'- de 140 blıı vatanda.sn yardım et
ai. Ken6isini r!erhal tanımıstım. mek mecburiyeti hasıl olmak
Bir müı.ldt>t beni gözden g~_,.ircll. tadır. Bütün bunlara. 15.ztm gc
Sonrn: ~'çoc ı~mu gör.meğe ve len yardımların yapılabilme.si 
sa.na veni bir <:ocult daha ka- için 227 bin liraya ihbyaç v:ır

<Kocam öleli dört aydan faıla 
Buğday unundan mamul ek- glin zarfında ofise getirecekler oldu. ölllin nc.ısile beraber ba~ı -

mek, francala, makarna, şehrı- ve peşin paralarını alacaklardır. yan yoksulluk ueısı maı13 tıılıı.isi 
ye, bis'kUvi ve peksimetten gayri Ofis tarafından unları geriye a- iı:tn bW i&ticalc sevkettl. tstanbul 
maddelerin istihsal ve lstihliki hnmayaıılar da evvelce aldıkları Posta ve Telgraf 1dnrcsi iŞJ.ml .u
sureti kat'iyedc menedilmiştir. bu unlan imali menedilmeyen ratlc yep::ı.rak err:ıkı Ankaraya 
Bu münasebetle ellerinde tatlı işlerde kullanabilecekler veya bu gönderdi. Ornda e~ dost da takip 
pasta, yufka börek vesaire bu- yerlere satabileceklerdir. Ayni ederek muaı:nelcslni ikmal tetirdl
lunanların ancak 29 İkinciteşrın ~nda bisküvi, makarna fa~· ler ve b:ına ytrm.1 gün o\'vel bir 
cumartesi günü akşamına kadar nkalan da mev~ut unl~rını bt- mektupln netiı..eyt bildirdiler: K~
satınalanna nıüsaade edilmiştir. rer beyannam~ .ıle ~ugun sant ğıtı rı n yiıml glın eV\'cl Munta-
30 lkincit€'şr.ın Pazar günü elle- 17 ye kadar bıldirnmı olac~klar; 7.tım Borçlar Mudurlu!;ilıld"n Fu
rindc pas a, tatlı vesaire bulu - dır. Bunlara tekrn.r un venlmesı! tıh "Vlı.ılm.ıdurldl!lıne gc rıd< 1 ilmi~. 
nnnlar ofis~ teslim edecekler- kararl~ştırı~mış:-ıı. . Mektubu u.ld•.,ım tarihten itib _ 
<lir. Bundan ba ka sokakta ve Yenı.vazıy~tı tetkık etmek ren bu n•Udürlü!: 11 kap 1111 ht>r 
va herlwngi bir yerde pasta ve m~k:~d.!~ .. dun Ba:balı, ~l~tı~at 1 C{ln nşmdırclım, aldıgım cev. p 
;mümasilini yiyenler görül- Mudu;lıtt,ynd<: Vah ?nıavını Ah· dalmn menfi «Yok! Ge1ınedl> b•r 
-düVi.i t.1kdirde b u n 1 a r da- met Kmıgın rıyasetı altında bır kııç defa Mnlım.ıdurUne çık::ıral( 
hi t e c z i y c edilecektir. Di- toplantı yapılnuşbr. Bu meyan- derdimi ımlatmcıl~ istedim. Çun'.ü 
ğer taraftan imali menedilen iır da evlere, lokantalara ve mut-

soı·ı,'lılarıııı hiç bır koyda bııkı!-
for için evvelce aldıklnn halıfol faklara verilecek unun miktarı mndın cr,cln-edi özile .ar~ılam-
bW cll!rinde un bulunanlar 20 da görüşülmüştiir. yordu. Mudur bey de ayni n::ık:>-

--------R-··--------

-o-

zandır.ruRı:,~ geldim,, det'.li. o dır. Bulbuki belediye ay& an- 1: VİJ'A misafir git-
~rakıt viıcudümtlcki bütün kun ca.Jt 158 bin liI"".ı. tahsilat yapa- - .., • k d 
beyninte 'hücum etti. 1çimdc. bilmektedir. Bu itibruln 1stan-· 1tJgi ar a 8Ş1Dl 
herif.in uzerine atılmak, dicıi bir[ bul Beledıye bütçesinden her yaraladı 
arslan kefillerck bQğazına sartl- ay 70 bin l.iı'al k bir yardım . . . . 
malt arzusu uyandı. Bereket '~ı· yapılması zaruridir. Riyasot AŞehrem_ınınde Seyyıt Veh Der-
sin aldımı basıma c:.abuk topla- makamının bu teküfi batçc en- • gAh sokagıııda 14 numaralı evde 
dun; onu lmrnn:ıhkla nvlamai{a cümcnine hav.ak! elunmtL']tur. oturan 27 yaşlarmdn. Rumanya
karar verdim: "Artık, dedim, Miltca:kihen İstanbul Elek- lı nyas Demirel dün gece saat 
benim 1ılııs' pla .alakam yok; ı trik, Tramvay ve Tünel L'llet- 23 e .lcad::ır içmiştir. 
senin nikiJ.hh karın olmağa ha-ı meleri Umum Müdüı:liiğünün İyıce sarhoş olan İlyas geoo
zırm1; cüı1kü co<'nğurmm baba- 942 aruı.U yılı bütçesi hakkında nin bu .geç saatinde v Aksa.rayda 
suım: .sandıktan bolıçrunı 'Çıka- bütcc encümeni ma~batası o- Laııga Bostan sokagında 9 nu
ı .ayı1m da _henıeıı .kaçıp gidc-1

1 
kıın~uştur . .Mazbatanın müza- .maralı e\•de oturan Emin Can'& 

1 M b kt keresi esnasında medis azalan gitmiştir. ını. ... ,. ~ eger o. una c:o :an .. b' 
razı mu.. ~yifli keyifli gülme- taraimdan sorulan bazı sualle - Emin munasebetsiz ır zl\-
ğc başladı. BP_ıı de bohça.mı çı- re cevap veren Elektrik, Tro.m- manda kendisini rahatsız eden 
karnuık bahan"sile sandıktan vay ve Tilnö.ı İfi}etmeleri U- bu saygısız arkadaşına fena ha.1-
ucu ,.,ehirli hmıçerimi çıkardım: 

1 

mum Miidürü B. Hulki demiştir ıde içerlediği hn'lde biç sesini çı
Bir ceylan çevikli~i iJe iizerine ki: !karrnayarak güler yüzle kendi-
atılıp kalbine sapladım. Sadece 11

- Şehrimizde bazı tramvay sini kahul etmiş ve ob!. Mnşal-
b' h eJtH .. ~' · · "tö B k hatlarının i~ası şimdilik mevzuu !ah İlyascığ:ım .. lyi ki geldin 
ır a ÇP '-".sını :ışı nı. aş B.j bahı·s dN>iJdı·r. '7-,-·ret .kn~- benim de seni görecegı··m geldL bir şey !!6y1"meğe muktedir ola.- '"O L40.l·.u -,..,.. 

matlı. Sırtüstü -devrildı; lğne sında kaldığı.ouz ta.kdiroe bazı Diyerek arkada;.ın iltifatta bu-
.. lıatln.rı taıbüdir ki ilga etmek lunmuştur. 

' i
• • •ye ratı tekı-arl dı. Nıımuı-.ı tıırilı~ni 
il getirtirc;cm ba!,.ıbilcceklennis, ha 

kn 'turlu or:ı..tınmık imkanı yo":
mus .. 

yangını 

Güneş Apaırtımanı
nın iki katı tama

men yandı 

.şiındi soruyorum? Bu nevi mhLS 
i§i o1 ınların hepsi muUakn Anka

U raya giderek işleıin.i biu.nt Uıkip 
1 etmek ınccburiyetınde ınidirlcı '! 

EğC'r fiylc ise l'.lr.lınudllrhıı;ünün 

vazifesi nedır? Geciken b ı işin 

tc ri.i için t~kit mu .elti.ere yaz
m!l'' iınkanl ır~ \'ııı-1.eıı bu niye ya

Düıı öğleden sonra Te§\'İkiyede • pılmru: d:ı biz.im tihl fclcl~zedcler 
güıılcrce kapı kapı dolııştırtlır?> 

Güneş anartunaıunda yangın YENİ SABAH _Okuyucumuz 

Çık..TDışlır. 1 ~ikıl)'etinde tamııınile haklıdıı·. 
Yangın bir buçuk saat ka- Maaş talı isi işlerindeki gcdl.me-

dar sürmüştür. Notiocde iki lcr t v.'.lli edip gldiyoı·. Buna hc.r 
kat tamamm yanmıştır. halde sur'ut'<' bir çare bulmak liı-

Veıilen haber üzerine yangın 7Jmdır. Alfık<.dar mı:ıkmnlnrm ua-
mahalline yetişen itfaiye gayret- ,_..zıı ... ı:ı...,dıkk;..;.,aiiın;.;.i..,c..;·e.lbo.ea.d""eı,..i,.:t. ____ .. 

li bir çalışma.dan sonra ateşi ~""""'"vvvvvvvvvvvvvvv ... , 
söndürebilmiştir. YURTTAŞ 

Öğrendiğimize göre yangının Küçlik kalplC!'den kış !korku unu 
bacadaki kurumlruın tutu~ası sök1ı1ek istıyoruı:. Sen c1e ynrdıın et' 

Çocuk Esirgeme Kurv'11u 
Yüzünden çıktıgı~ tahmin edil- l Genel Merkezi 
mekt.ı>dir. wwwwwwv~~ .-v 

HARP VAZİYETİ 
----~-i.istiine 1.ğu, fl!{U Us.tüne iğne ye- mecburiyetini hissedeceğiz. Bu Nihayet iki arkadaş .konuş-

mis bir it gibi klVranarak gı:- hatlar şehre tren veya vapuı· mağa ve eski Jıatıralardan bah- Af • k b2rdi. ~aba.ha karlar uğrasarak - B. 
pis viicudünü dohı.ba soktum ~eı seT\'İS1erivle bağlı olan Bebek - setmcge ıba.şlamıştır. ır.a.z son· r 1 a c e 
salla.nduın ~a muvaffak oldum. Emiııi)nü ve Y.edikule - Sirıkeci ra bir mesele~en dolaY!. ~1~-
Üç gündür ahırda derin b·r çu- bwtları olacaktır. rında çıkan munaka.,.c:ıa buyumtiş 
kur ıkıı.7.nıakla meşguldüm. Ya- Vali ve Belediye Reisi de ibu ve iki arkadaş kavgaya başla.- (Ba.~ t>araf'I 1 baci &ıyfad<ı) 

hususta izahat \'Ctnıiş ve hatla.- lllL.c;lardır. takası karşısmda .nıuvaffak ol-
rın .:gece sürükle.}e sürUklP.ye n kaldırmak ızarıureti hissolun- Kavga arasında. ~lyas cebinde ması illtimali zayıftır. 
götürüp onu 0 tukura gpıuecck- d - t k..:ı·ra ~- e ur ·da bulunan büuiicek bir tası. çıka- Libyada, bir haftadır, dev-~m tim. Xam za anında y ti.'1tin. ugu. a uı e ı.ren v vap ı - "3 _ _ 

Ar.tık bu isi beraber Vl\pa.rız. . ~el~rıyle t7mas. olunarak halk~ ırarak lDmini başından ağırca eden çarpışmalarda hep zırhlı 
• ihtiyacı msbctinde sefer temm yaı'alıımışbr. kuvvetlerin adı geçmekt:edir. 1-

Kadın. sözlerini bitiıınişti. edileceğini söylemiştir. Gürültii •üzerine yetişen kom- ki muhasuu, uzun zanıandanbe-
Mus'ab'm başı dönüyor; ku1ıık- Mliteakiben Tramvay İdare- şular !lyası karakola teslim et- ri kat'Şı kıar~a düelloya hazır
ları uğu1dayordu. Ticaret mak- si bütçesi kabul olunınıış ve ınec mişlerdir. ianıyorlardı. Arada bir keşif 
sadile cok yer· gezmiş, co1c ınrm- lis ruznamcnin son maddesini Yaralı Emin Oerrahpaşa haa- kolu teşebbiislcri göze çarpıyor
leket .görmüş, ço"k macera din- t~kil eden Sular ldaresi büt- ta.hanesine kaldınlmış, suçlu tl- du.. Aralık arazi, iki tarafa da 
lemiş, fakat bu derece mfü!ıişmi çesiııin tetkiki b~ yapılacaık yas ta. adliyeye teslim edilmiş. uzakta kalmak fırsatları veıi . 
işilmemişti. Dolapta bir ölü o!du toplantıya bırakara1< dağılmış- tir. yordu. İki taraf topçu..cnı da in
ğu halde iiç -gecedir ayni o<lada tır . 

---~.~~~~-

Bir Y elkenlinirı I 
macerasj 
-0-

- İNSANLIK YAPMIŞ!-"' 

tikam ateşleri teatisinden mah -
l'UınH.lu. Çöl muhaıı;!bc lıayatınm 
Avrnpaduki ne mukayesesi güç-j 
tü. O se~ple, hrnüı. büyük kuv- 1 
vetler karşılaşnuf}larclır ve hfıliı 
asıl nıubaıebe mcydanuuıı ne
resi olacağı bilinmemektedir. I 

Yalnız, hareket ve manevra l 
kalıilivctleı·mclen dilde de isti -
fade ecıen ~nhlı ve motörlü km·
vetler boğazlaşmaktadırlar. 

Mihver ordusu, kat'i .m ıılıaı e
beyi nerede kabul edecektir? Bu 
hususu, bu anda kestirebilmek 
için vaziyetin inkisafına mub
tac.ız. Sınırda.ki ıbazı mühim, 
hatta eskiden müstahkem nok -
talaı ın taarruz ordusunun eline 
~reçmesindcn, Ronımelin r<ı..ua 
kuvvetlerini gerilerde bulundur
duğunu istirlliU etmek miimküıı
dür. 

Bence, yurtta muBŞY ~ 
dereceye kadar ucuzluk dii-
cdebilmck için ~ı tedbirler 
sünfüebilir . J 
- Bwılardan birisi zat&ı ,uıef vo 
fiyat m.üra.lınbc teşkilütıdU' ti 
dUrtist çaltı ılına.k (fa.rtiylo~ruı' 
teşkilat lbugUn jçin hl\fi ellll'j;tı 
lnrı ha.izdir. Bu lmmisyonuıı ~ 
ll başlı hedefi, ~fun °. tride' 
üzere, ihtikft.rla, ya.ni J~ ·et' 
buluııd i'J.IDluz mkmtı1J ,. ~ 11 
ten istifade ctınc.JI? kv.l ·n.rıl 
rnücadclededıı. l· 

Diver müh~ •bir t 1bir~ 'pı. 
mz tema ~a ıl.tifa eJ :er s
Fikrimc göre milli 5au; yı n ~
yonellcşlİı'ilnıcsi bu hµc u ·a. n1w 
es~ir bir <''lrc olarak 7.Jkre<h ~
bilir. Filhakika i tihsal meta'u· 
Jarmın tekarnUI eUidJm~.,ı. ::J . 
tesPbbislerin maliyeti aııa~":.he
lannın di.işlirülmc i de fill.t-'n 
siz piyasnda o.Ttıtia fiyatJafJD~ 
ucuzhınrnsı seklinde tczahti~ 
der ki, bu h:ılden dc~e dı.~· 
bütlin hnlk i tifa.de eder. 

Ayı'lca sa!ı tec•kilatuuıı 
yonelle.. tirilmesi de uc~ ~ 
mini bakımından bir fi.mil oıarcıl' 
g<ist<>rHooiıir . Bu su?'ette ~ 
masraflaıı aı.altıllr ve ernti ıı· 
yatı cüz'i olsa da ucuzla 9' 

lu~u iki tedbir isletmenin es 11 

bir şe1dlde ıslahını istihdaf ~ 
meyip sadece Jıa1en mev 
ist:ihı::al vt· .a.t.ı-ı u ullerinlıt ıs· 
lfthıııı kabettirir. 

Hn yonaliuısyon prob!eni V!l 
bu pı obleı .. d"n miilh ı ı W' 
mavül rnomlcltctiınizde de nuı.· 
llım \'e mevcuttw-. Aııcak bf.l 
suhadaki tekamülün bu fiUJ~t
lc hı .. tandırtlması \•e km • ~ · 
lendiıilnıcsi münıkün oluı·.,, 

Taksim- Eminönü 
Otobüs s r~Jsieri 
Taksim - Eminönii arnsırt"1 

isletilecek otobüskre a~t ru .. ır 
lıklm· ilrnıal edi1mektec1ır. ısu 0 

tobii~lere !lazım olan I.ıeıw;ı iı:tt 
Belediye, Kom•din yo,ı h~-e 
tlnc ınUracnnt etnıı:ı1.n·. Bu ın ı 
saadc11111 'bu:-:-ünlerJ~ çllm 
ı e bu suretle Takıdm - nıru
ııü otobfüüerinin öuümfü.d·t· 
hafta icirıde işlcnne?,'c ba 1 
cafrı tahmin edilmektedir. Bu o· 
tobüs!cr bilhassa gece tıyntf' 
ve sin,!Jnabnn dağılması esnll· 
sın da ve sab ıh .akşam iş saatJ 
rinde işleyecektir. _ 

Jı1 •atlann 12.5 kuruş oınca,gt 
sövlenmekte ise de Dainıi Enr-iı· men tarafından tasdik edildik· 
tnn sonra kat iyet lresbcd ... -cek· 
tir. 

VEFA"T 
Kibrit inhisarı 'VCZn r arı Bav 'R,.~ 

nı1lah Cağnloğlu ile erhuf'l n
kıınıhi!Klrı mutnsnn·rfı B b • n 't. .~ 
Asını Il"~in refıkusı Bayan 'Nn nerfıt1 

lbUyu~ biroderl<!ri Zirnnt n n 
memurlarından Bay 

NL1RULLAH CAGA.l.O~L\.I 

korkmadan yatıp ka1kan karısı
nın cesaretine hayran olmuştu. 
Kendi ııefsindo bu cesaretin yüz 
de bitini bulamayordu. Halta! 
yanında cesur knnsı varken lıi
le o gece ye.tıp uyumak Mus'·ıp 1 
için imkansızdı. Tam tatlı uyku
da Bren herif hortlayıp dolaptan 
c:ıkıverirse zavallı Mus'ab'ın ha
li ne olurdu? 

Hayırsız adaya doğru 
sürüklenen yelkenlinin 

tayfaları güçlükle 
kurtarıldı 

Fakat b11nıı takdir ·edenıiyen gazi
nocuya tokadı yapıştır11ıca 
he11dini mahkemede bllldu Cunninghlm'ın, azim ve .ira- mu-..ıp o1d~u hast<ılıktaıı kuıh .,, 

ıdcleriyle temayüz .eden, zııhlı nuyarak .:lün Allahın rahmet ı.:ıı· 
,Mus'ap, o gece biç yatmadı; 

sabaha kadar oturdu; knrısı ile 
muhtelif mevzular Ü?.erindc ko
nu.,.,tu; gi.ineş doğuncaya kadar 
da başını çevirip do1aptnn tarafa 
bakmak cesaretini gösteremedi. 

Güne§ doğduktan ve bir .kaç 
ndarn boyu yiikseldikten sonM.. 
karı, koca işe başlaçlılar. Dolap
taki ölliyü bir kilime sararak 
ahıra indirdiler. Vaktilc kazıl -
mış olan derin çukura. gömdü· 
ler. Çukurun üstünü, hiç belli 
olmayacak şekilde dümdüz yap
blnr. Bu müthiş cinayetin izini 
böylece kaybelıniş oldular. 

(Arkası V«r) 

EV\•elki eiln saat 13 de Be
~ikta.~ iskelesine bağlı duran 
Şile limanına kQ.yıtlı "Semerci 
Gayret,, yelkenlisi havanın bo
zuk olınası yüzünden, çımnla.
rını koparmışbr. 

Suların cereyaıuııa 1mpı1nn 
yelkenli Hnyırsız ada uçıklnrı
na doğru sürii'klenmiştir. 

İsmi Muvarraıt, yaşı 46, boy kısa_ 
alın genia, burun vücutta alameti 
flinlta teşkil edecek kad11r muaz
zam, saçlnrııu yandım ııyınr, üze
rinde boz bir pnrdcst\ ... iste merıılc 
celbcdccek bir Up .. Heyecanlı ht!ye
canh ııdliyc koridorlarını &ll"§lnla

yor. lddıasmn bııkılırsn lıi_ç bir 
kabahati yok. Ne ynpmış sanki? 
Bir gece Çemberlitaşta bir köfteci
de bir knç ane çakmış ve hamur 
isi tatlılara hfıteme gekillyor .ay
gusile solu!u !:arşıdaki mohalleblci 
dukkunmda nliıııı;, alkolun "-"ercilği 
iştiluı ile dört porsiyon ekmek 
kadayi!i ~emiş.. Sonrnsı malum_ 

Derdini tijyle yanıyor: 

yere yerle:ıtik. Balcttm bizim saz 
meraklılarındıın izzet lltılkacı d.1 
,-andaki nı~sada .. HO§ ~en on
ra masama bir ~ se bıra geldi, çek 
tik. Arkasından hh· tııue tlaha". Ve 
~let' tevali etmege basladı. Saz 
da ne yaıuktı bu gece.. Hanende 
bayanlardan blns.i genclil:hnin en 
coşkun günler.ini lıntırlntnn şarkıyı 
okumaz ını? Cilcden çıktun. •Allah,. 
nur ol!• diye bagınvernıişim. Snr
bo,ıluk bu aıabacılık değil .. Dl'r-

kuvvetleri esas hedef olarn'E al- "\'llEmu;ıtur. 
<lığı anlıı11ılıyor. Barukct ordusu Cenaze.si hugün ~Lıı~·ık tı·en J.i.oJ, 
kumandam. ag·ıı· zayiat m\.lkabi- ri~il k~ısmdaki C\indcn k:.l J -
linde bu birlikleri yıpr..atmıştır. rnk m tnllLl ikindi vakti Be,razıt ~
Bununla beraber, iki taraf da mtiodc eclfı ecliltlıl;l.cıı soııru :'l.Icı1'. ·ı 
takviyt' almnktadu lar. iECcndıdeki ınnk~r:1 malı usun tc~ -

lı~ilizler, hele muharebenin di cdilec<."ktir. 
ilk gıhılcrinde, faik hava kuv- Allah rnhmet (!ylesin. 
vetlerlne büyük roller vc.rrul ·ler- alllliii~lliillllı'E~m:ımaım:m!lölO'!!lmS 
dir. So.ıı e-üu!er::le, Rornmel lıa- r 
valurda da fo.3!iyeti :aı:'t.tıruıuştu~ 
Yakın üslcrdeJ1, l1atta ana yurt-
t.1n. hatta Rus cephesinden ta-

" 

TUrklye Ecnebi 

1400 Krfo '2700 Krt 
760 » 14~0 B 

-----'~Yurlt-;;-Sabah 
ı ___________ _ 

Bu esnada oradan .gcçnıekte 
olan (Sus) vapuru yelkenliyi 
arkasına bağlayarak limana 
getirmek istemiştir. Fa.kat yel
kenlinin çımn:larının kopn1uş ol
ması yüziinden yelkenliyi yede
ğinde getirememiştir. Yalnız 
yelkenlide bulunan 4 tayfayı 
gemiye almıştır. 

kcn efeudim uuıtınayalım bu sefer 
bir ~arkı da ibcn rıca edı\•erdim. 
Hanende bayım dlsini lşaret etti ve 
harekfltile af diledi. insanız yahut 
Bizde de vicdnn \-ar. O dnltikrnln 
kanın h:ıyalill'.deıı s:lu.dl bu :z.ın nl
lı knclının mztıroıbtt".ll kc:şınnk, onu 
dindirmek ilfızımdı. :Bu mulnha?.tı 

ze hava kuvvetleri getiımek1 
bu \'.aziycti kazımdıih talınün e
dilmektedir. Hava 

0 

mey&ı.ııları 
müsaid olduğu halde, daha bir 
cok filoların celbi m'iimkün • 
dür. 

SENELıK 

6 AYLIK 
3 AYLIK 400 > 600 • 

150 > soo • Fnkat, gerilere sarkan tngiliz 1 AVLU< 

otörlu Ye zıııhlı aknıcıl n rucy- t-------------tı 

A anada b-yük ir 
tren k zası oldu 

Terkefillen yelkenli bütün a
.raştırımılam ırağrnen hala bu
l umı.mnmıştır. 

danfau da tclldit edeccldeıtiir. T A K V l M 
Diğer tJı•aftan, bu müfrezeler. 
,, Kasım 2'2 GÜN 333 A'" l ll'lilıve.ı· or.dusumm Hmıal ıiöini de '1 
taciz edebilirler. fotörlti. ıkuv - •----
vetlS'in esas kudrcli, startejik 1360 ı357 
sahada tt> elli etmektedir. 11' KABE o T .. -

.·--DAHiLi--, 
f küçük haber er 1 

- Nurullah Ataç e!:er benim şu 
basımdan geçen ınncerayı bir duy
ın~ ol&ıydı e,ynr.ık oldu Süleyman 
Efendiye> sevı'.lıı!';ıruian vaz geı:cr 

ve onu cynzı\ı: oldu Muvnfin'k E
Jcndiyc> cümleallc <tebdil ıederdL 
Hakikaten bann yazık oldu. Ben 
serseri olacak-bir Belam mıyım? Ne 
reden de aklıma gcldi. Karım şifa 
bulmaz bir-baş afrısınn mllpteUu:iı(', 
Pr.mıidonlııc, nspirlnler, vcroınon
lar amma hiç mi biç traide vermez. 
Elline geçen ı:nzetclerln bir1nde 
~um :r.eklam knrıma o'lıııı şef
kat ihi!dcnmi gıcı1.tlıyordu. F.cklumı 
ynpı1nu il!ıç billuıs a baş :oğrılıırına 
fcvknUıde ifııideli Jmlş. 

ile ilerlaniş ve sahnenin önunc lm
dnr .giderek (·ebi mtfoki p&kcl.i 1xı -
yana 'Cl7atmışım. il\; ıl oldu bilmem 
kar~ sonrııd:m gıızino sahihi 
oldugunu öğrenu·ğnn zebP.lla gibi 
bir ndnm dil.."l°ldi ve ban~ bl.r alııy 

çavuş duası okumn.;a 'b:ışlndı, O 
kadar kişiıtln iı;erisinde h knretc 
uğramanın fec:ınUni bir dü~nlin·! 
G67.üm 'kanırmış adomın S'.ırntı bu
dtn- diye ynrndmın sıı:uıarnk bir 
tnkat nşk edivermişim. ısıe huuiıı 
kababatim bu! 

lııgı .. ıu: teşebbüsünün ook <~ u 2. Teşr4rı t. Bşnn 
ihemı:ıiyctli seı·kulceyşi ibir m3- 10 ıt5 
lhiyctiT"J gösteren bir cihet d 1941 ·-'•_..., 

Bir Lokomatif yoldan .çıktı 
Adana (Hususi) - 25 lkin

~tcşrin Balı ..gilnU İSkenderun -
,>.dana yolcu katan büyUk bir 
kaza .geçirmiştir. Hadise şöy1o 
~yan etmiştir: 

Saat '6 da. 1508 numaralı Jra. 
.ar İskenderlllldan hareket t
Jtiitir. fDörtYQl ~da tam sü
'\ıü:le giden katann önUne hir

bi're liç deve ı;ı~br. ra
lrlltün gay;reti ile lokomo

durilurmak istemişse .de mu 
kffak olama.mljtır • .Bu quretle 

develer lokomotifin tekerleltlcri 
altında kalmış ve 'Parçalamm 
develer lokomotifi ve furgonu 
yoldan çıkarnııatır. Katarın bu 
ani duru ·u ,yolculardan bazılan-
nın muhtelif yerler.inden Jıafif
sc yara.lannuuruıa sebebiyet ıv.er
miştir. Kaza derhal en yakın is
tasyona ve altıncı .işletmeye bil
aiı:.ilıni;;.tir • .Müddeiumumilik h
uı.ya el koymuş ve rİ§letme .mil.; 
fettişlCJlf tahkikata -lamıttrr .. 

* Sirkecide Aleındıır caddeııinı!e 
59 numaralı ev.de oturan ~ oğlu 
isak, d!in sabah Küprll fistünde r.i
derken birden üzerine fenalık gel~ 
Tek taşların ilzeriııe aQsmüŞtür. 

Vücudünün muhtelif yer1erinacn 
yaralanan İsakııı tedavlai yapı~ 
tır. * ldl.L!ikl san'atkikları Jnı.Uharu
nn .mazeretleri dolayısile ~lremcmif 
bulunan ses snn'ntkllrlarının imtihan 
ları devam ctmektedlr. 

"Musiki san'atltür1:m tmiih:mınn it
ti-tAk ıe&nilycn dkuyucu1ımlnn Sft
hcyll ıBedriyc, diln imtihan ola 
imUhauı kuanıru.P. 

Hemen ecza1ıaneye aaldım 

ve :blr pnket bu ilAçtan ı.'

dindim, iK~ir .ışeyüın aldıma 'De

reden gettrdL Dosdo~ -evime IJil· 
mek vnrken yolamu de~rdinl 

Bir sazlı gazinoya gi:rlverdhD. :Am
nıa çok görmemeli 'Cllnnn bu i1%ün
truü günlerde insan 'biraz da ken
dini 11\·utınak lsUyor .. Basıma ge
!ıeceli bfieyc11ın girer mlyt!im biçl 
!Re iM uuıtmayaüm ön SliftıırBa bir 

Uzal~truı kendisini dinleyen bir 
.z:ıta ~oyle diyordu: 

- Ayıpta yahu! Ne yapmışız 
Sllılki? Sen ömründe hiç tokat ye
medin mi?~ bab:ın bu~ yn.p

:mannşsa o hatayı ben taı:nir oetmi
(lim. Böyle .adliye koridoıioırmda 

ıığrasmu!a ılüzum ıvok. Eter bunu 
bir izzeti lllefiıı meselesi J'Sptmsn 
.._ de bmıa bir tokat .a1 da öd ııe:. 
DıL.. 

m törl .. ıbir !kuvv tin "'Calı.ı" ~ _ C U M A R T r S .J 
lk dar knydır.ıhnasıdır. Bu teşcb-J ıı;;;. ' 

Gilrıct Ö,ğle 

2.'21 7.26 
'7.03 :1'2.02 
Akpm Yatsı 

12.00 1.3i 
16.42 !18.19 

kln.di 

9.46 EUftl 

14.29 V&sati 

lmuk 

12.36 ~z:anl 
S.f.9 ~.aati 

lb·; büyük ölçüde ynpıldığıı \"e 

Sirte ist:ikBmetinde fakir.af etti
ği ıtakdin:le, bütün Mihver or
dusu için belki tir danını ıın "
da.na :gelebilir~ Bu ihnld , <1eniz 
de m'iba.tında ib1r intizam lbu~ 1 
lunmıyan bu -ordunun ımuka\•c
mcti devam etse bile, netic 1-=============ol 
QOk ıkritik olur~ llmta1kavi ımli- - O j K K AT -
dafaa ise. o :zaman, !bir ta~ ıı 
temin edemez ı:e ıbundan öfürii 
Rommeliıı cWma bir ha:roket 
muharebesi tıercih etme&ı <le bek 
!anebilir . 

ne~redılsin eclilmCl'in iade wı
maz ve ~yamdan 01cs'u1Qr,et ika
.bul .W.Oez. 
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Ynı n: TARIHrıı.e:N 

(&J:ş tarafı ;ı ıncı sayµıdıı) 
kalesbıde ta,yyarc ve ıtan iı
~cretiylo ~apılan f;ldd tli bc>l

m kana hücumtı:rı, dUŞlntl - ' 
na kanlı kayıplar ''erdirilerek 
t'UskürtUlmli.',ıtür. 

erli de n 

C phenin ıne kez kcsiıninde 
dil$1l.anın lrnvvetli nıi dr a Berlin, 28 (a. ) - Antil•o
rnevzileri yarümıştır. Ordunun mintern paktın imza ma işür.ık 

Fr nsada endi~e 
uya11dırmış 

l 
liicrctın üçluıcil nsı ında bil - ceyrek asll', yani 25 yıl hü1dim- ~ topl rı, ~ıingrad önünd~ eden memlekctlel'in devlet a a.r.ı 

• 1i Afrikayı ele geçire- darlık etti. ki gemileri muvaffnkı,yetle bom- ,lfınn ve heyet ıreis:lefı.ri bu~ b~.h 1 

~k orada kuvvetlı bir devlet "lifıkim,, koyu ve mUteassıp bal;rm~'tır. Oece v-0 giındüz a-ı Führer tnı·ıüındnn ~nh·Hıltıya d olan "Elatimiler,, ken- bir Şıi idi. Mezb~pleri ekseriyet va.~ tayyarclerimız Moskova ve davet edilmislerd·,.. Mareşal G"i 

Vnş~n, 28 (a..a.) - Birl .1 
şik Arnaril·amıı Fnınsız şimnl 
Afrikası ile ticari miln!J.Sebetle
rini durdurn:ıası, Va§ingtondaki 
Fram.ız büyük elçisl :M. Haııry 
Haye'i Birl~k Amerikayı tes
kin ve dm'amlı bir inlotas mfini 
olmak için mareşal Petcnc mü
-ess.ir bir mtt:racaa.tta bulumnağn 
sevkct:nistir. Haye, ikbsa.d.i :ne-

ılerinl Peygamberin Hazreti itibariyle Sünni olan Mısır ahn- Len!tıgraddııki tesislere hücum ring. Von Ribbentrop ve büyilk 
m ıar. 1isin Şiniği :ı-...abul ettinnı.ek i otmişlerdir. amin! Rneder ile Mareşal Kei-

~ llakikatta Fatımi h'lnedanı, korkunç bir şiddet gösterdi. Bel'~, 28 (a.~). ·-· A.Jn:.an tel ve Milk, Propaganda NaZln 1 

~ .• 2 )ılır.Janberi (Hil'ıcl~ S~J) De ·ı tin en bilvük m"k lrr n;ı radvosunun .hıtdırdırnne "orc doktor Göbels, ııazırla:rdan Ro
vııJık mezhebınin ııropagan '""" h r1 ti) an' n ~da gct rmeklt'n rnerlt~z te-;lmı~dl'! Alman kuv- ecnberg ve daha b"r ok r 'J.: rri 
t<nı \ .ımp Afı ıkndn ) uyılnuuıı· c ... kiümeycn ve bıı bakımd ın ıuu- vcc.;~· 1 ce jbuo._ • 1 '" .:.ıh.u. - 'c miiU·i z \:Ut bu kahvaltıda 

' ı. ol n t1.1 !.urru· d ~ · c:v 

{J temlıı için o turaflnrn gitmi~ ü; ı göriinmiyen "H km.. cnr .... ınd~ ılcrleır.eı.,c dev.mı et- Iıtuır buh 'muşlardır. 
~ n · Şıi,, lfıkabiyle mcshur ''~- v radıhş itib"riyl' z. lim ve gPcl- mektednl r. 

1 Abdullah,, ın lkrb •ril r ara- d r olJu<rund n hnv lan n ~ •. 1 Mo..,lcovn h:simizıd" iln f:' - a,.., "° 

'ol .una He lıazıı lanıruş sils:ilw 
h.ılınde tedb!r!erc do;'Tu ilk ndı 
Inl tC..<ı1ril Cttiglııi befü Llll ktc 
ve Bırleşık Aır..cril,a ef k rı u
' , ı. vcsmin Ameriha n enafı 
ıı müd1.fruıs a matuf çok d -
h:ı cc7.ri tedbirleri memnun! -
yetl" karşılayacağııu, l?.landa 
ya ve Hollaııdll Guyanuıa a ker 
c ı. ... rmn haroketinm, ıutı• ;.u: 
uö le karşılandığını söylf::mek -
tcdır. Amerika hariciye ne7.aı 
ayni neviden <lıha ba.qk:ı. tedbır· 
ler nlmat;t amadedir. 

~d·ı. muvaffnklyctle telkinatta bul edemi)cceği dnayeı.l"rle ncraTie yiih~k rütbeli 26 su- Amar~da o-rev er y;ne 
0tılun luktan sonr "1 m il") e,, h ılkı btzdiriyordu. 1 ha,.: eqir ediimi• tir. oachyor 
il'ıczlwbinin o ;am.ınki blıvük 4.08 yılın ~;ı (.Mild.di 1017) B rlin, 28 (a.r ) - S\•a. to- '\ aşiT"; .. ...on. 28 (a.n. ı - D ~ • 
dfüsi ""h..-ydııllah,, ı l''"r • ~'a (Dur·· zu·· .t.chuned'' ı·,:nıı"nde bı·r pola l~'l!'Sl vapıl :rı iı"ıedt es- · uuc u • - - d b" Al rniryollarının ıd ri personclinn 
t'ağırmusı üzerine malinb gc- n t.ni ftjıisi Mı:ıın gelerek nası~ a.;dır m.nn ııiy.ı<le tü- c1·hil bulunduğu dil alarm 
~ "Übeydullah,, tsrafmd .. n "Bakim,, in AUalt olduğunu pro-

1 
mı:_nı sıcı etli kar flrlnı ıl• m miidafaa komitesi. vevmivdcriıı 

~~' E: esinde ('Mildi 910) ku- pagumlay bal dı. "Hnldm,, ragmen, vavla sı,adağlaıını ş- artbnlması ıçin on~günd n bm; 
•ıı!Ju w ma. b:.t'-iıye yı•dızl· ra , €' mışt.ır. Tı nnıı, iki Sovyct tü-

B 
· "' m "ni · b 1 · · · A 0 cereyan eden mlıza'ker iyi bir 

b 
u ada::n Şii propagandasiyle r€'mile inanırvlı. Gaı iptir ki c nın a uy --aru u ~.gı mş. 

l 
- bır· k ""'"1· nJı "O""J k netice vermedim Vn buglin ve-

'· ka hem "Mehdı'', hem d T uzrii'nün pıoparraııd ._,1n1. jl ~ lV ,..., r" nış, "' amyon, ~· '" nıüs!ihn:uıların cmiri., ol ·ak h nan k ndiı;:i oldu ve hakikaten 2'.? hücum ı abası, :ı zırhlı tren ya yunn grev ilim etmcğe karnr 
1anıımış, kendiı:i d zcld ve kur- ülfıhiyet.:n ı ail olnrak bilsbütüıı b~rçok mitralyöz.:c. bir.kaç mü- "erdiğini bildirmi tir. Greve 
l\;ız bir idare adnmı oldl~'Undau çileden çıku. />Artık Hiı.klnı, kcn-1 !~~.mat d~posu ıgtınam etmış-1 ~0.0IXI ki.,..i kadar ~tirfık ede -ı rk geçmeden o cıvnrdııkt bütrn d:sini A Hah bı.nıvDr ve tanıtı- 11

• Ccktir. 

----0----
Anıerika Japon 
müzakereleri '-: Wletlcri bireı bırcr ortnd n yor, hatta cmnikı drı; "Bismil- , r * w j 

~ldırarc.k Şimali A.frik da bü- Uı l ..• yerine "B'sınıl~aMm., di- A 1'.l'KARA j'J"ABE LE [0 

1 
~'tik ve kU\'l•elli bir de\ Jet tı-~ıs Yl o.ttunmnsım emrc-dıyordu. J y : -ı· C"? ._., (Ba~ı 1 iflcide) 

'kat:i safhaya girdiğini tnhmi 
etmektedirler. Hariciye nru:ıı 
}.'f Rull'ün Japonyayn verileceh 
Atrı rıkan notasrn1n knlcme h
lmması işinde İngilteı·e, Avus
tml~ a, Fclcmenl: Hindista. ı Vt.: 

. ''Übeydullah., bu suıetle Af· tun 8 de) ":,; _ ._J 
~lli. ''Hili(m,. in Aıı •hlık tasla - • 

1 ~kan n şimalin~ taman.ivll' h&- ·~~:nlE~~~~n!ıill-..... ~ 
ltını olduktan som n kcn"r h(' 
~uclercc çal rnk o m kı: ha
~rlamı ol n pr p ndncı 
Şıi., )"ı öldürttü. Bu korlnıll<' 

l>ropagand cın,n blr Alin krndi 
aleyhin do don rck ba.şıp.a be
l olm ından korJrr;m ve bn 
~retle- kcııdi in nz. ln ·Ui b ·r 
hnım.ı torluk hediye elen fŞii 

d
l OJ><.ı.gruıdacının vtlcuclunu orta-, 
an t aldırtmı tı. 

. "F.thnü,, n!ıeu Şimali Af-1 
ı"ıka.d bi.iylccc cntı ·kaya, birci· ı 
hayet de Llfı'\ i suıeti}'lc pek <le 
te.ınl7. yılanııyacak temeller 
~?.erine kurulduktan sonra sür-

He kuvvetl nrucğe ~1 dı. 
~. B:ışlangıçta hukiımctin mN'
l{ezi 'J'unus yakınındili "fü
ltıehcllye" §Chtı idı \'e dah Hi....-

tiu UçUncU asıındanberi ts
lü.ıntnrın elinde bulunan "Sicil
~·a .. \'e "Sardcnya,, adaları "Pn-

btımi .. lerin hakimiyeti nltınd ı 
ulu•tuyordu. Şimali Afrik .. dJt 

~eni devlete kafn tut n biricik 
~üstakil hUkum l olarak M ğ
l ıbı Alcsadaki "ldrisiye,, devletı 

lnıışLı. 
t-. "Mehdibillalı., lakabını ~lan 
ub vdullllh b sene s. lttınnı 11 

f.>Om a ölünce yerine "Knyımbil
lih ge~ti, onÜ "Mansuı mlwh .. 
· lihlif ~tti v bu lıüki.imdMrdan 

nra ~ len I• atımi halifeleri 
1'.B.manında Mı ır cls foth ve Ka
hir~ kal i te Is edilCTck Fnlımi 
saltaıuı .. t bU tidii. 

ıs; r nildiriyor 
( Eaş tarafı 1 ·mi say/ada) 

lcb~iğin.u il vesinde biitıı11 Sov
yet ordulnrının muhtelif mm·ai-i 
fnkiyetlcr kazandıklru'l bildiril- 1 
mektcdiı'. Bilhas 26 ~onte~n in 
de Sovyct ta~a.rcleri 105 tank, 
n ker ta ıyan GOO kamyon, obüs 
vcs· ir cephane yliklti lOl! vagoıı 
t..ıhub, 'bır Alman piynd alayı 
ile biı· bölükt~n çok biı· süvari 
kuV\>etini imhn ctınişlt'rdir. 

Bh muhal'ebc esnasında bir 
giinde 2 bin AlmrJ\ subay ve eri 
oldiiriilmüş. 15 dii{Jnan tankı 
tahrıp edilmiştir. 

Leningrad cey,hesinde Sovyet 
topculaıı Almanların nlb sahı-.ı 
bataryasını, sch1-z mitralyöz 
me\•ziini, 20 muvakkat kaleyi 1 

tuhı ip ve bir piynde bölüğünden 
fazla bir kuvveti imha etmişler-
dir. • 

Sovyet tayvarecileri, >. lman-1 
larm hava personellerinin yaı ı-ı 
smı kaybettiklerini talmıin eyle-·! 
mf;ktedirlcr. 1 

28 Tn.>'Ynretlen ınürekkep otan 
52 inci Alman hava filosu 4'1.ltı 1 
hafta içinde 20 ıt.a3'Yflre kaybct-
mifitir. 1 

Birınci Alman lbombardınıau 
tayyareleri gnıpu tamnmile im
ha edJlmişliı. numen ve ttnlyan 
bn a kmrç ticri de ağır r.ayiata 

ls bukadarla kalmıyacaktı, 
381 yılında ( fil ı 9!ll) de 
Suri ve ve Hale,p de ~.aptcdilip 
!l<'-atımt•ler" ilhak edilince bir 
~i propagandacı mın ~friknla
ıiyl kurulınuş olan bu dc\•let 
zam mınuı bUyUk ve seYkctli hh 

uğramı•lnrdır. ı 

Ameri~ tayyar-e 
imalatı 

lıükiunct.i ~lup çıktı. 

* l te bu h flaki sohbctimi?.R 
Q1cvzu il cd n ve ken<lismt> 
llln..lı d irtcn "H kim B"flmıil
fth,. yuknnda nasıl t kirtil et 
!iğini kısaca anlatmıya çıtlıştırun z F tuni D \•letinin altmcı 
lükümdandır. 

"Hakim" 386 vılmd (Mil idi 
196 l da. tahta kh ,.e tamam 

Nevyork, 28 (n.n.) - Aviati
on ınaı:ı;aıdn n1Pcınuas1 Am.eri
kanm halen ytla iki binden faz
la harp tayytıreS'i in ıı f'tmektc 
olduguııu \'C Hntiraıı 1942 ;ye 
doğru ayda 3.500 tayyare imru 
edecek bir \•aziyette hulun 
ğ'mı ) • zmal t dır. Tan· fab 
nkal !"ınR hru-:p için yapılan si-
1 rişler geçen ay A 00 bin clol r 
k d r aı k 6 343 milyon do
lnrı bulmu~tur. 

Bn bötlcrin ynlvnran bır 1 

ıali \'ardı, Amma be;lki de Şev-j 
tet Beyin gôzle'l ındc dahnn bil 
~afu- mevcuttur. Kim ıbilir ? .. 1 ~ 
flem ôehkınılı da11a biı' glinlhlt l 
ni 2firdi. Bu J.ısa zaman esna
ıınıl:• kendisinden hiç bir" cc -

1 t~l c•örmcmi5li. Ondan korkmu-ı 
ru. oıalınl yoktu. •ii--:-.:--:-::== 
Sık w çl rın altında c~ycel 

luı'(lu'la.r. Bu müddet zaı:Cıııcta 
~evl et dilil ve gözlcr"lc genç 
kndını yumu 1tmay çalı tı. 0-l 
nun ı nazik ve lmss s tarafına 
lem. f; ederek: 

- Dünya.d , dedi. Gü?Jel bir 

1 
r:am' ıı.k veya ırıı •nin, eski, ktrık 
döki. ~ bir saksıda hapsedilmesi 
kad· .r lıiiznUmc giden bir şev 
~·ok ur. Bu manza.t'S. etrafıudi.1 
kile ) tok ncı geldiği gibi o a-, 
tik \ e ince çkeği de ergcç sol-' 
dur ır, 'harap eder .. 

Nazlı, pek .az tahsil gormfiı;ı 
bir Çcrkcs lm·.ı o1mnkla beraber 
~' ket1n bu söilcr~c eyi ·as~ 
<t t 'ğini tayac: k ~rn:dn:r s-..e-
ki idi; hafifçe gül : 

- Ne ya;parsnuz? d . c w. tt.Uhi. 

f}cvket genç kadmın koluna! 
giımetro çalışarak: 

- :Evet, -ıacı bir talih mma 
ı ilıayet ıandil bir çiçeğin tue 
b Mlded . çık-

a 1 
Çung . l\:ing hüktunetilc i&tişar~ 
clnıis olması, müzakerelerin ne -
tıccs1 ü?..Orinde zanıri olnral. e
saslı tesir ya.pacak b.r amildıı. 

Tokyo, 28 ıa .. ) - Niı,i Şım-

~~· en;z ı·de de 200 t e .k bun gn?.etesir.in B:ııg J{OD!!.dal ı LJ JL ~ e 'lnuh:ı.birıne göre. BUyillt Brit n-
ya Hind ordusuun mensup 500 b i r y u r t a ç l d 1 bin nskcri 'l'ayland hududuna \'\! 
~ nlezyaya toplamıştır. Bu es -

b"nde girme ve çılana ımtilımı- kcıler, Redo.htan Kotn Bohnn'a 
Jarından son saıelcr zarfında 'kadar tahşid edilmiştir. Bu mu
ıı..1dlk\arı ıuübim dereceleri göz habn-e nazaran İngiltere, Tııy -
önünde tutaıak Dcnizlı talebesi fand'ı istila etmek tasavvurun -
İl" şn.hsau al.ili.dar olmu !ar ve dad·r. 

Ankara, 29 (Telefonla' - ı:u 1 
gün sati 1,3 ı ela Cümlıuriyet 
Halk P rtisi Genel Sckrct.cıi Ft• 1 
zurum ıeb su dolct:or Bny Fikri 
'a'ü.zcr tar fıncl n knbul.cdildim. 
kendilerin tın, bugün gazetcl r-\ 
d ıintiŞ!U' .eden 1.Btan\mldn 
350 yataklık bir talebe yurdu
nun nçılmas1 haklt1nda m~1uroat 
l'ica ettim. Şu mühim 11.ahatta 
bulundular: 

"- Cümhuriyet Halk Parti l, 
her vakit olduğu "bi, b gün ve 
yarm da muhtn<; tn:]nbcye aza· 
mi yardım etmek kar:ırmdndtr. 
tstn:nbu1<la yer lbu mak im m 
o!mıydı b ıgiin aç:ılat~ı iJ'ln e· 
dill"tı 350 ytıtnkhlt yurt yeı.;nc 
500 yrı:takhk bir yurt. ar.acaktık. 
Gnhskan talcbed n ?.aman. me
kan ,.e imkan dahilinde hiç bir 
yardımımızı esirgememeye ka·, 
rar verdik. Bu yard:mı yal.a1ı 1 
!stanbul talebesine değil. bütün· 

Parti G~ncl Se!;rcterlılw söyle- l\:alıire, 28 (a.a.l - Do
d ı ~ vurdun ' ~ m c ·r mci aj:.m ı, Aru~ika resmi 
buyunmıslarcln·. Bu mUnaseb~ t- notı sıum verilmesi i'v•riıu' Ya .1 
lC' 29 'l'emnievvel '941 tanhınde çington miizakerderfnin .ınna 
hu yurd açılını. tır. yaklaştığını haber vercı ek s.<tat 

lngiliz fudbl1coları Zafer S 30 da bas vekillik ınalrnmında 
abidesine bir 'Çel ... nk 1 bir toplantı yıtPıldığrnı, bııcu 

yuı-da teşmil edec iaz. Nitekim 1 
bu sene .Denizlide 200 yataklık 
bir vurt açtık. Ayrıca 12'.mir sn-; 
nal· o ·utıar:ında 81 talebcıniz 
<laha vardn'. 1 

Parti Gt'nel SCkrt5t ı'inin im·i 
ho.Undan onrn urti ma.hfi1 ~ j 
ri11den aldığım 'mlitemmim ma .. • 
lfımat.a r.orc Denizli talebe ~"Ur-1 
dıtntla vaki olan entc san b'r j 
hadise cte şudur: Umumiv<:-t 
itiba'ıil(! gençlik, taltsil ve bil
hassa muhtaç talebenin terfihi 
ile her '-akit nlaknda.r olan Bii· 
ylik Milli Ş fimir. :'O A '"!'nstom 
iDeı hliy ya lt1kt n seyahati -
1·inde. milrtan 1700 ü geç n Dc-J 
nizli lisesinin talcb~ler.i r ın-1 
d n t~tru1bul ühendis ınektc- 1 

sn.at 10 dan 11,30 a kadar deva1ıı 
koydular e<l ·n bir kanine iı'timaı takıp et-

.Ankara 28 (Tdcf nla ı - ru- tiğin\ haher veı mclüediı·. 
rın Ankara muhtcliti ile ilk ma- Berlin. 2 (a.n.) - D. N. B 
cım yapaca1k olan ilnı;>itiz spor- ajnnsmın oğı·endiğine görP Reı
cuları, bngiin saat il. 5de Uiııs sictirnhur Ruzvelt dun saat 
m yd 11} gelerek ~..afer anıtına 14.30 da &ynz :sarayda Jap ı 
çelenk koymuşlardır. fevkalade murahhası Kurusu Ht"' 

----::.ııc Japonyanııı Va<jingtoıı scfiı i 
sveç parl mentosu omur~yı k 'bul etJrni~tir. Harı-

'Ciy na..Zlrı Hull ri t ct ti 'İ 
toplantıya çağırıldı oazete<'iler tonlantısında bu hu-

Sto ·h~ , 2S (a.a ) l susda bir şey söylememi. th·. 1 
}larl&nentosu, yarın fevkalade Vaşhıgton, 28 (n f\.' - Hull, 
bir eel e ak<li 'için i tim ~ ç g- Japan .murahhası · · tcıl SO'\

rılmı.ştır. Sanıldtgın:-\ gore !s- l?'a Ruzvcltin vanında bir çeyrek 
v~ nıcc'lisi, h:.-tlen ffi•>VCot ikt.ı- ~aat 1rn.lmıstır. Hu1l'c Japon1nria 
salli buhran hakkında krnhn tclmlr (lföıi.i~ün görUşm iyec' • · 
teklifleıini t t'kik -cd oo'ktir. ~ oruldu"!u 2mnan onlnrla rand(}· 
lngiliz hava hücumları ı vUsU olmadı<Tını .-övt,..mic:til'. --------» 1 1 «:----

Londra, 28 (a.a.) - !ılnva ne- rıı. · h' K f ı 
Mret\ ıeblH!i: uıemtr .ıs:ır... u ata hatt 

Dün gece bombardıman ser\'1- tam"'m 1aııdı 
si t yy:ı ~lerirıi'n ibaŞtıcıı hede- S fya. 28 (a.a.) - Son gün~ 
fi, Du9C'ldrof olmu ul·. Bum- lerdc ilhak edilen Tl'akyn 'top
tl'.l dcntİ.l)'Qlları " '1l yı ına· 1-nltla:nm e n Bulgar budntltına 
hal! leri şid le bo ~ n mğlayan Demirhisa.r • Rm.lla'ta. 
cdılmi. tir. O tand kl n \'l' d miryo1nnun n~lı mer •. imi 
~"'eleme.;1k \~ B"l ıka ta_) •are y. rın vap11acn'ktrr. Uc n\·da ık·· 
mevdanlanns. k~ hiı um c- mal edilen bn veni hattın u7.ttn-
dil~iştir. luğu 16 kilom ircdir. 

--

Tefrıko. No. 1.fl 

ıf}ek az b lı r m... ! 
- EJ>{'Y " ırim h nımefcn- ı 

di... . , 
-- Öyleyse pa a ~i :inle cıyna-J 

maktan p k hoş ı a ak. E .'ıf 11 
dedığinize göre iy. biliyo sm.tız, 
danclrtll'. &ı.n llCk n2 b1ldiğim 
için paşa benimle hiç oynamaz. 
Halbuki bir kaç kotıe oyıın t.ı 
öğrenec:ğimi ve usta olcağımı 
7.annediyorum. Siz de acemilcrie 
oynama'-tn.n .v.cvk .almnz mı. ı -
nıı!' Calıba btitün iyi oymyaıılar 
Öyledir. 

- B lki biıtün iyi oynayanlar 
gibi hen de ncemil rlc oyn k
ta.n ZC\."k lmam. iF kat si&"nle 
tavla oy:ıamak beni sizin ika:r~ı
nıza oturtacağı idn diinyadaM 
zevklerin en bıiyiiği.i olacaktır . 

Nazlı, an~k romnnlat'<la oku· 
duğı.ı '-c "nrihıde işitmediği bu 
sözlerin bcyeca:rn a1tm'8ıı. idi. 
Bili ihtiyar: 

- s.lai lfti ? ıdt"lfte-°k benlMle 

:t bir parti 

İBYAD1 
(Baş tarafı 1 i ci y/adQ.) 

meydan muharebesini yn.pmnk 
için lüzumlu olan tabiye mcvzl
lcıini ele geçirmi. olduğu mUla-
leasındadırfar. 1 

Rommel oı'dusunun pek nz 
benzini kalmıs olsa gerclrtir. V c 
kcn 'sine iuç bir takviye g" e
mez. Ro -..meıın Trablus ile Bin· 
gazt arasındaki muv la yol
ı tn d hi İngilizl rln tclıdidıne 
maıuzdur. 
Amcrikcm gcı_etecilcri 

oldaf 
N~ork, 28 ( .) - Kahi

reden gelen bir telgrafta Libya 
daki İngiliz kıtalan r.efokatinde 

1 bulunan bir cok Amerikan ve 
lngilız müşuh dlerilc , . zete mu
habirlerinden hiç biı- hnber alın 
mu.d.ıi:'1 ASSO< ıated Pr..!.~ 'c b"l
dirilmiştir. 

Malumdur ki, evvelki gtinkü 
ltatyan t('bliğinde Sidi !Re;-.çn

cenubımdu düFmanın bir zırhlı ı 
li\•ası tahrip c khği v 5 O e
sir almdığı bildiı iti~ l\.1ll. n e
sirler nra:nuda Amerik n a kert 
müşalndl!'rile bir çok Aıneri an 
ve lngiJiz gazrteeileri, bir zırhlı 
livanın kunumd nı olan gcnl'ral 
Spcrliııg \e birinci cenup Afrı
ı.a tümE>ııine nıemmp bir livanın 
kumandanı olun general Arıns· 
trong da lrulunmakta idi. 

Y mi bir ii7ı mayn 
lAl:tdrn, 28 (a u.) - I.oı1dra 

gnzetelE!ri, J .. ihynda kullanılan 
yeni tip bir maynın müteaddit 
fotoğrnfuıruu neı;.Tediyorlnr. Bu 
mnyn, gizli b1r yangm maynı o
lap ayui zamanda hem tanka 
hn.ssr ~ermekle. hem d onu tu· 
tuşturm l.tadır. lnfilfıkı m\ıtea
kip son derece şiddetli harar t 
neşred n bir nlev h 1ılc gelm lt 
tc ve duı 1an dağılıncn, yanmış 
bır tankıu iskeletinden b "}ka 
ortada bir şey görulmt'rnekte-

fü~ ı 1..ondra, 28 (n.2.) - Reuter: 
T.ı ·rı. muharebesi hakkında 

B rlindcn ve Rom d u verilen 
radyo haber1 rinin eslrts ne nn· 
znran da.ha az iUınad ifaclr ett:i
r,ı görülmektedir. et"lim n 'bir 
askcıi muh~rMr, ı adyoda ııu -sö, 
ieri s5 •lemistir: 

Mulio.rdlenin neticesi halc'km
<la nikbin hiikümler C'ı'kartn. dan 
CV\ 1, OhllllU bek] ıe'· !b.!rn
dır. l.ıibya~aki lngilir. lcu,1"\•ctt~ 
'ri, eenahlnrım bimay~ için bir 
do!lmıma.va sahip lmlutıuyorlar. 
Fazla o1ara.k rok b'l •tik miktrtr· 
ela a er yığtmslnrdır. Son rlr
l'ece şiddt1li nıul arebel ı inti-
7.n.r etm:-•Hyiz. Orada. ~ı r şeyin' 
l f'rriiz muhutarava mttl'UZ bulun 
duğu intibaı vardır. 

~---

Büyük Millet 
nnecr sinde 

(Sıı" tardı 1 'yıcı gayfcc!a) 

rı viliwetlerd lmm:unna mu-
halifti;. 

Bu .·uretkı her ıki kauı, bu
glınkU :ı.il" yetlerine l>ağlı olara'k 
kalını 1 'J' h "ki'ımet v ej1 · 1 n 
ttkliflcti kabul odihn >iştir. 

--0---

Yaran: A. C. SARAÇOôLıf 

A merilmh bir gazotecl ik1 
yıl muhnrlp filkelerde do

l p vazife gördükıtcn soııro 
A'\TUpaw.n-sulh halinde y ~yan 
talihli boş mcmlcketiru:len birt 
olan lsveçc g P.lll4; ve Amcrl· 
kalı mcsl ild yıl hava hU
cfimu k<>rkusu içinde her gece 
.diri karanlı klanı. gömülü mcm:ıle 
ketlerde bu koyu zulmete~ her an 
sığ:ınıkla.rn. ~ışmnlara ve T 
mıvi yiycce..k \re içecçk talıdidntı
na -0 adar al~ ki kendini 
İsve{i gibi wı büttin nimet.
lezin ıı müstefit ve ge<:el • 
ı •ıkl nnı s· ndti!-mek 41Y.'Cburi
yclinden azade hır ülkede bulun
ca birdc:ı re şaşırmıs. adeta 
sevinç .dclLlt lmus. BaAını~ bu 
Y,eni dun; çocuğu ihti aabırını 
nasıl nl ır: 

... -~·"""· l eçc gelip de 
'11 pınl :pınld n 
ınce ~ 8t:l goz-

a . dım, kL'ındi:mi 
yeı'ylmun• bıı· ce:nn tte bulu
nuyorum 61lndııu. iki yıldır h r 
gooı-yı koyu \iaranlr'klar 1çinde 
~ ınnego u olduğmnrlım 
ılk akşamı r ot~ldclri odıı.m 
perdelen ı ı~ ı:~'km&d.cn, e1e'k
tıik d :?ıu ini çe1:irıp l3lk y -
kunuyonuu. lhtiyat tedbiri • 
.m k oc·ılô•} Meta ikinci .ıl)jr ta
biat iıu.lm ~-ni~ oliiui:,'Undan 
sulh hayatını ~· ı::~y bir 
hll'.0 oldllgumu unutuyor, ihti
~·a.I'mz'S\ğu1 •karıyor. her AA bir 
ihava tı•i .ımuuu bekliy<n·d 

lI le ~anl(2~nları nıü tmi 
celbi ıçm ı.,.ıklı ıt '·laın1ıula süs
Jcronu ık '.lğazala.n gôıı ük
~ '' ıbu ma~ardaki müs
Uılıdeınl "rln her istedı~Lrni \"e
sikn ıstcm en verffi.~ni, hal
t <lahn fail :a'lış-.-erişte bulun • 
ınaık için 111 adeta zorladıkla
nnı gOiı.iuicçe gözlerime :ina:ı -
nııyor ru_ya gord ~ümü sanı -
~ordum. F.vd, muh kı'kak iki 
1.>cn conn ttc ıdtnı.... ,, 

İn.<;an ~lu 'her f:C'Ve nlıeır, 
hattu ID"ZJra hile! .. derler. A-

' nıenka ı g.ı· teci jki sone muha-
rip tn<"mlclrett rde yaşaya v -
şa •·n tnod rn hnrhın bir ~'h m 
lıay:ıt \da husule getırd1ği -Oe
ğlı=ıiklik\ re o kndar alışmıs ki 
kendini .tı r11 afotind~ nı un 
kalabilınis bır şehrin normal 
h ı~ı.tı ortasmdn buluncn atıe 
atallam.Hj, kcn:Jini kaybetmis. 

HtJ buki şu t-.arp patl<tk v -
m b ti \'l'lfPA f!€-hl, ~e
ri tıılkı Std'<lıolm f;İbi birer C'Clı
ncttı ve 'bu ~ • ınetler zoıfa h' ı er 
reh ,ın lu iı luıe ~et.irildiler. l 

mek olu:vor ki insan elımlel:.i ııi-
.klYm ·ni -o ni· 

meli t'ldı>t rıknrdıkt n sonrıı 

H dh· Mı\ Ol'. 

Bundan 1;om-a, meclis. mü bir 
ve l'lnıri Sf'bepler dohvı ·~·le 1 
tah. iline iml·:u1 bulun .. mıvan .:----_.... .............. _______ ..._.. 
286.0fJO küsur l rnrun t r.'~ili -
r.irı tc ·kinine ait ı; vıhavı. m ır. -
kere etmiş ve tahsil eailemcme 
sebeplerinin i1..ahın1 ie.teyr·n nll'- , ...... ....__ 

bO ·l" ·a 'Muliyc Vekili B .. ı: 1'1ı
nt i\rtrnlı r va'f) \eteı E;.., bu T>a 
raların toplanılamıyaca )n• .J,11. 
'tl • ı .,dil uffil. OJdU~ n te-b.L • 
rn., ut.tirmiş, ynltnz me'clıgc>e bu 
n raların t~nine l.arnl' w·rll· 
se bile 'Z'ntmetlP.rim.1~· 'P rı:. l 'r 
d"J~yıSiylc aliı.kn<lat'ht 1~kkın
d t kib ... tın devam c !eN: ini 
bıl mi~ ıayiha m ·• ı.a
b ili e<'.I il Iİ1 Slır . 
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Diyl.! söylendi. Reşa~ ~ey bu 
ilÖzleJ, de '!sanı ırnlinasıp ile Pol 
Pon.sa ter(.iime etti. Güreş tek
rar baclı dı.. Knı.cılık devam e
liyord~. Hergeleci <)e üst üste 
)trpan vuruyordu. Bir aralık 
lusuf hasma dalayım dedi. Heı· ı 
!elec..i' de boyunduruğu taktı .. 
l;ıdilr~siye bDğdu .. Hattfı, ·x u-
•uftııı c1ud ğı paUadı .. Kanadı. 'ı 

Seyririler, gene kıyamet ko-
mrdı .• r. G ilıiiltii a' uka C:!kL. C'cfa~ a değil gelmek, seyrıne 
bll... . h, ,1 ıoiıl1Eri) ukhı. l• akat 
bu ·mı 'eı . d.ıı mcdılı-a.. Hl"I ge
le<·i ımmJu mosmor edince~e 
lınıİ.ır brn' llL Niha~et bıraktı .. 

1 Ve eıı pınfu ~ ı ı ·ra. sal! dı: 
- l1a.)'l•L \ n uı b_! l 
'\ ı • r: linın lb'f:iyle ke.nn -

., dud. ı!mı Eildıhten sonra o 
"ırpına~· ak hasmına mtaka

~!c· • l' j: 
- Ifavdn.1bmm be! 
Hill' ·a, güreş tam fü} bucuk 

ıı t durmadan kıra.c:.ıya devar.1 
etti. Hu iki ta.raf da birbirini 
~. BillıaJ>Sa. Koca. Yusnf, da 
'lıa ziyade kırıcı har~ket ediyor· 
du. . 

Seyirciler, sinir i<'fode i<lıler. 
Böyle gilro•i say~etmel,tı:.n l~ z 
duymıyorlardı .. Bır kar. def. ıse I 
polis de müdahale etti. Lfıkm, 
gUrecı nruda bir durduysa. d ,~· 
ne ç.ıhmmı k~ybetmeden yuru
dü .. 

Yn~uf, Her~eıectyi yenl mi ,.,, .. 

1 

eg '•' ~nlad;~. için kırıcı :"l. c-. 
yapr ı,- r rbm iy<'tin~e l< .. lnı-:
tı. Z tl n Bergf'leciye diipedüz 
güre--; ) nıla.m.~~ı ki.. Onun e
Undr,, :·urtıılm· k w n b:>ylc gü
t•eş yapmal· · ha doğru ohn -
dıı. 

İlfi r .... : .ı.n müteaddit kere
ler L'ı-l-.r • n' alta b stııc ılar .. 
F'ik, l hu "-CY ) nr· madılaı· .. Son 
u"n lcı('t. ):mı g4rcsin fü: san
tj vJ :r ı -a Y .ı&ıı , L-rt: gc 1cd
yı Jı ı ,_u ılllF:tl. \ 7e üzerin~ ç11ll~-, 
ır.ral· kürtk .. paru tahıruıJtı. hn"'
nıın.n vr~lai;ım dolaya, ·k l c n 
boğı.ıy1.1r. ve hem d• c1...yaı <'hı. 

Ko ... u YusHf, 1Ier5 t:k 'rfn alt 
ta. ne o~Ja ol(luı~tmu mldıgı için 
.:.m kın·tkapruıımlan l>aş\n ne 
..ıyup ' ll noi1ırdi. 

1 uf wrlu kurtkaıı nı ile 
hakihnter ı:;· '· ·a.c sına hare -
'ret dı) o• l~• H tı nmı yenmek, 
o.1e~d r. )t.:rim.!en l(•lmnwık isü
"'ır<ht. J.<'ahtt HcrgclC>d, bu iri 
kıırm. L fonnd~ıı n<' zoılar ı 
~Un.'liı< tli. On vı~ '"elirdi. 

I<u.-t:-. r vı ~t t:Viı .. ile-
rin fc ı, · .• 1. mı. i. E.ı, bo
yıınd ı uf. }X:n~emi~ orıfo. 
He-m boi>'ı.,,.or hem de ii eı 'ne 
b' ını'ı:; f' ' .• ı .. ıı ~ ... v:rc:ıeı l'ki 
bağırtı ~1..; .ıldı. *1.Yİe bağn .)'Ol'I 
laro·: 

- \' h.-ettir .. Ayııın istemi-
yoru7 .. l 

- Kurtru'ın bu adamı? 
- Hti,um'. 
- Pn.J.;ı:-ın .ıyuınıızsa biz ayı-

~-ı.~"'l' . 1 
Tiy.ıtro içi•,dC' bulunan polis 1 

ha.k~ me mi:d~ J aJc etmişti. Kara 1 
O&rrı- r u:" i.}' veı cı;: 

- Tliri-. gurcşi böyle<lir.. Biz 
tyıı 'm.ıy:ız .. ı 

R<ış: d bey, polibe vaziyeti 
ıı.nl :trr 1ctı. 1'' ılmt scyirdlE>r, l 
chır:-ıımı~ cıı·du F r.ı Pons hua gcl
:U. KO{a Yu-.ufıın H•·ı~lN!iyi 
ızme< ir: t m t:a1mmnıül cd('JnC -
mi"ti. Ye, c ; .Jm t.ir demir 
\"V:: uı. Bl'nl tı c ınb.lZlara ait 
ti.'."?t"<: ... lllt bir:•·rti. K)ca demi
ri ık p.ı · KÔ<.a Yu~uftuı beli
ne vurJu 

\ uf Jc..'rıın ycyinc~ Hcr
gc.lı~ıyi çözdiı .. Pol PO!ısıın li
"GCriııc :üıl il. Ecnı'bi pehıivanıar 
l-'<'l l'or r; ::, .ırt.lım için hücum 
~tt.ilel". Bmımkiler de bir cephe 

1 
J.eşlüi c·tt . 

Benkf:'t versin polis rmiida.
tı ! ~i &er. oldu. Yoksa çok fe-ı 
na bi.r s hı1e: ol. caktı . 

S ) ı ıl ı mr _.'OCTl.' yiiri.idii- I 
leı. rt. ın J ~r :tı. J .. iı ı -n se
yirli! r c1e lY.ı n ıyorhrch: 

- Va c;:et bu .. 
- rn yl gureş istc·meyiz. 
lşte, Hergc Jc u ile Yusufun l 

Parin guH" boylt i ctieelendi .. ı 
Oc S:.la te:n fazla sin en, bu gii- ı 
~s cok çd.m olmuştu. Seyirci-: 
terin V( ı'°lısm miidah !esivh 
~iiı ,. srılnu..'ftı. 

Yu Jf, s~.yt_-cılere şöyle söy
Jedi: 

Dn.h, yen~n ve yenilen yok. 
G-a:.. !eler de de şf.,yle yazılar 
çı! .. ı 

\'u uf, hasmı yenemedi ... 
İ tc.. GUı-eg boyle neticclcn

dı. I ıu J...hmcıt., Pnriste bulun
.ıhı{. mtiddc~ alafran~a güreş 
yar,tı. \·e ~afrnngnya elini 
yatırmırt.ı B"', hazırlık bir kaç 
sen mr.ı l{!ıra. Ahınedin Oi
:ııc:ı :hh' anııgı t.Jm::ısına yardı
"UJ olclil. 

daki kisbeti düşi.inünliz bir ke
re .. Halli! kalın ıınhtiyaudandır . 
Ve, kasnak, knlça ve oyluk yer
leri çift k~tlı dikişlidir. Bôyle 
bir donu ayağına giyen n<lam 
yru! güre~inin ne demek oldu..,~

Tariht v.e- ·
\q b ·r yapra 

(Sa; 1arafı 3 üncü eayfııda) 

mMı Şiileri de keudınden soğut
muştu. Mısır ahalisi çılgın hii
kü.lıldıırı Allahlığıırn. inandırarak 
bUsbütUn çileden çıkamn "Meh
med DiirL..i,, yi paı çalaınn.k i.;
t~dılersc de herif bir knb.yını j 

Y1Jl'Q l S ABA.l'l 

BUR UŞU KLU KL~RI 
ve LEKELERi 
nasıl ''SİLMELİ" -

, 
nu anlar .. 

Yani, bir kPıcya.ğ güretjrıi 
yapacak pehlh c.n bu, sakil n• 
~rır kbpe-ti a d e t a ayağırıa 
hafif bir maycı g-iymiş g.bi ıtı-ı 
vntJ<uımak Ht.7J.mdır. Böyle bir 
kalm dsr, ı . ~ ~ ,ıgmcl l hu don gi· 
bi t{lŞ.mak ve istediği gıbi otu
rup ka11nnak bir davadır. Dedım 
ya. kiBpeti ayaii"lila giyenler bı· 

, lup ısırdan ku~t.ı. LUbnı.na' 
~ :-ı dı Ye cı tda "Dürzi'' vahut ı 
'·Hakimiyc., mezhebini tP. i · ı·t
tı ki iıu nıe7Jıc-p ve akiaC' 1\ .,.; ' 
k.ı~: 1'.' devam. dmış ve eın.' k
tc buluumu.,t r. 

=, B ~ le, grip, romatizma 

lir. 
B r Y<li~ pehliv:.nı, S<'nelerc·e 

hi ı t • l • .ı ımrt ·. o... ;:,ır 
da va.: H','P ~o i~ t"" uı ·-1 
!anmak ~t'.lr l.:ne ıı ı} • .tt ı bngı•-

* HaKım Allahıığuu ilf.n ı ttık-
ten soma. hu yerde oldugn ı!ibi 
Mısırda d.t bir ttıklm bud<.1.lalar 
buna smnımiyetle inanmışlar ve 
gizli mabedler peyda olup bu
rala.rd j}'\ dete baslamı !EU"rlı. 

Mı. !ı r bu d li t 'ı\..dn1'1 - ' 

ılır .• onr;ı_. kisi.Jet _rıı,ı)? gıb ~·~-: }.. , ,. ,,, r ıl • , .,. b~· rivı n.tr 
ğ'i!dtr. K:s~t e~ r ıy~ L l:ı1;~' . göre yeryibiinde Allahlık idrlıa
vapılmnmış lfie V~U"l'r .. h.nsnnn· . ıı.ı · r l nrı;op t' ' 11 1 

tan \'UMU-, oyluktan 'tl ·ur, hu~ 1 biı '-'ec·e ölmiıett:"k bir kuyuya 
veleri vurur, vunır oğlu vurur. attıı:r. 

Jyi biç!~1r .. 'lli~ ~·c· ıltuı- 1 11 ıs H 1. m b .. yaz nıerkebinc bi-
kl_.,1'.t Y1!.Zd" ~ · ın .• ~r 1. )ıaı:_c· ııi.p vrJ.nı.z. baqınn dol.u~nı le it.i
kntına n·,m. oluu~.tı ıt• !ı. ı~.a .. rl,\p vadında ıdı. 4ı l { ~ın:uıi lOl.lı 
om.~ 1<_ mu!rıd?o ı_r. Coı uluyr:· j . ı.l 11 1 bir gc• e '<'ne· t- : ., ı"'.<-r
.k .~ t~ r: •·c ... ı ~1 <'. •tJ :,<-<:m ıw>I - kebiyk yola cı 1< n "Bu.kim., lc..-
lp, :ı-.ıı kı' tl. rn .• .1

1 
ı;hlı· hilı ırn kurıhı\ rı pı~ j u •. 

'· 11
1
·_. : ;ı> e ı .v•> ,'1. /:n:1'l tü s ; ı ·tç •er, ıı hı il 

\Uto~ıı_.. lJ' • '\lı, haıayr~, duıd•lt-ı,ec··tdil·u~ y·•..ıtıpc 
1 ı ıhı '· lıl } ı •!llı\' nl ... ıa m:ı.v- v l 'ıı'"ını diı~-rwle1·i iliıdi oldu"' 

l· ı .ı• ~ı !'- •• rı vaı Jır. Bu haloe c C: - .nuı y:ımnıt bırakm 
( {'11! ıhı •. 

, , 11<. \, m::ık 'Jiı ust lıktır. 
'\ ( İ<'f- iıu nn'ut iızet·indC' be-1 

J ı nıı us..t • r • rd ı. 
r·, •ı•.t'll ır. ik l' ı • •itıın 1-fn· 

rnict dc,-r.in k ıdı r ~il' rııtiy,.tin 
i' devir l'l lll<' k, d u ) ~ndıl r . 
Bunlar nnt·,\k ık. kı i kalnıışln -
<lı.. Bıı·;:.-;i ıntiv.ır • ~ıf 11 ta ıdı 
ki, fE'\ J-aliıdt: iyı ki j( .. ,.ıp:ı · l•. 
Birisi de EyUJıLe H .fızdı. Saı1k· 
lı .doc.a illi . 

Bu ba' vı:ı ı.&l•n ı,· bd ıısl ~ 
laı bir kı:,Letı Yh m ık iç•ıı b111 
na .. < u wı ·. _&....., b.ınl,ıı ın iki
.,,·n" de ydi ·tim.. N..ı .•! 'r'<=b• + 

diJüikltrını \'C öl ·ü alclıklaı mı 
d& ·•ı .11° •• 0 \ •k t.<:l, '-n Ut't i'. 
?.aı l"nlaı idi. gıoneğh t • ı1 ok
kart van• dört vP .. diı h< n.i :25 
}11ir1l.Va Mıtıln.iı~ t te b.• ct•\'ı j 
bu ıı~t~tlı.r el cnwğı iı~in br ki -
pete ht· • .ltnı lir .. alıı J H'<iı. Ve, 
böyle· iken nazhıntı laı dı. 

l k.shc-t, m;talı ı ının ölçüle· 
ri a.ı , . uli Bayağı uild gınıiı ç.ı- ı 
llY.l' •r ıpiy}p oiçü alıriaıdı. \ 'e, 
bü tin ,.. m 'atları gözleı inde ve ı 
c•J, rif ,,··. 

. ,. h1'vaııa kL;pct yapacak-

Allnhlı~mı in.ı-
narıt:r~!uuınrı Pa<lı"' tm,ıı··~· 
dan <;ıkn . ı.U ıııı gdruı:. l{cn
d·.., •• ı h .ım • a o. c.-l.,dılıır 'e be
} 7. mc ı t<< bh·le <lüı;u ;>](' ı ılıkli 
elb l'l< ı-lni ·~bn.ıwl' "Hftl,im , in 
'-'Öi<e ~rkm~ş olduğunu il·.ıı ctt.
lt-1". 

Bu iin hala Diırzi aK·,ı sine<: 
Hal.im hır m buttur ve un cır ... •)· 
gi. i t"ln c.ıc ı•blre iırııc· ı.tmı 
t •· n· b"r gün kulları ,ı rR.sımı h\"

det edecektir. 

* "Fatımi,, s<•lbııatı, "Haldı •. -
in kPııdi in€- ın '11 ~ıl.ırc.ı seme.. -

• ' · lii; r bir ri\' ı ı te r:: \ · 
re de ö,diirıip kuyu:ya atıhı-ıı yı
lı o: n ı 1 <!(' _ .. mı ra ( 1.,.S) s•-ne 
d Jı,ı mu·.mn.u- oldu, ı.;eltiz. lıü
~ürııdıı ı daha b.ı.rUri ardUıca 
t .. llln < kıp ht~l<Üıııet :sUrdulcr. 

N'h111·n 56ö yılmd.ı <Milaui 
1171) ~'f>hrddin Eyyübi'nin 
muz ıtfeı rdul::ırı "H'ntımi . dt v
ldine öldürücü bir daı·be indiri
yor, bir c;o11an gibi "Hilafet' 
Fatı'lli ve .de tarihe k~ ., · M
niveı di. . 

Bu yeni ve 
~y ı ı hayret 

HÜi:~LliK 
HEÇETESİfJİ 
tecrflhe cıclıniz. 

Clld hUt'f')'
relrrlnöcıı 

i tıhrrıç Pdı. 

len ve gene 
ve sağlrıın 

bir r-lldln 
-~;;;urları;;~;::ıblh olan ye
n. ve l. ymetli bir hiılilsn nu-
1im d\i ıyacla ta ııınmıt bir elid 
miıtch:\ssısı tarafından teş
ft'dı1crck l;:.emnll itlnn ile S('· 

çilPn bnyvanlardan lstıhr:ı~ 
eeilkr• ve cBlocel ~ tabir coı
ltn !Jlr cevher, ~ımdl cıld 

,,ıaası olan oeınb,. r<''"ıl:teki 

Tokalan kreminin terkıbl11de 
rııevcuttur. Bııını her :,kşnn. 
yr,tm:ızctnn evvel kullanınız. 

sr.. uyurken cildinl7. bu kıy
i'!'.etli unusurlan masscder 
Her sabah uy:mdığımzda 

cildınlzln daha tn2c, daha 
r;cnç ve daha yumuşak oldu
~unu görürsünüz. Olindfiz
ler! ı Y:ı~ııız - Beraz) Tnka
lon krenılni kullanınız. Bu 
basit tarzı tedavi sayesinde 
h('l kndm 10 yaş gençle.şebi 
lir ve her genç kızm gıptrı 

nuzarllf' baktığı ş:ıynnı hny
rct bir tene malik olnbılır. 
Tokalon kreminin musmir 
ııcticrlcrl garantilidir. Ak.,ı 

takdirde para ııız iade edilir 

· Neu rnlji, Kıı·ıhl1ll ve Biitiin Ağrıları derhal keser 
icabında günde 3 kaşe ahnabilir, Her yerde pullu kutuian ısrarla isteyinit· 

7 .30 Program ve 
ımcıl ayarı 

7.33 Hafif 
ll'.'Ott,am 

7, 15 11 ı\.ıl•rkr 

• l!l.15 Dnns 
j oıkı-ı,tıusı 
ı lfı.30 Sanı ·•Y' r:., 
1 h. terlı r 
) 19.4!' H:.o.nış ıa 

1 ll 55 }' .. ıl lıcy••t ı ~ 

20.l 5 Rau~ u ti. 
s::ı.ıt ayarı gaı.ı w i ~ 

'13.33 Turl,çc 20.45 Seı>ı ıi "•! Ff 
pl:"ıl<l::ır 1 şnr . ılır 

14.30 Aıık:ıro on. 'n.tıCı Zıı at 
l.ı lı n· at TP •' ıi 
y·ıı ı. ·ı 

1 :~,4!) H:ıb •·lcr 
14. J(I fü~ ti

<.ÜI hur 
bandosu 

18.00 l'ro1,.•ram ve 
1 sa ıt :ıyıtrı 
ıs 03 G<'nit 

pro ;rnmı 
18.40 U:ıns 

oı lccstrnsı 

ın.cıo Konu~a 

~!.ltJ n r lry•C.i 

1 
1.11..klcri 

2 i.45 Koııu&Il)a 

1
22.00 '>alon 

Ol k~ tr~ıSl 

22.~~o Sn. t ny- rı, 

1 h. hrrler 
2.2 45 ~ lıın 

r,r .~ tr::ı,,ı 
22.55 Y. ı·ınki 

)11og1'ıJ\' V<! 

kapımı~ 

,M,;ll!:.mm:ı:::ı.a..;-~~, 

AKBA Kitabevi 
n ıhkala.r Onıhlı>Si 

\. HARA 
Her dilden kıtap, mecmuıı, ga-
7c(1• ve kırta•iy~ !.ahı: yel'İ. Her 
il .ında kit:rı> rlp J"h.-f v nb:mc 

1 
knb 1 cdilır. 'u cı;i yoktur. 

, Tclcfoı : 3377 
l!mlrı--Y ... =; •• 

c~··4;;;1] 
Bcyoıı!o Veri, A1.. Şubeçlnden: 

A,ıı 11dn s.ı.ıf rııibelcri yazılı Yd. 
sub.ıylnTın acele ııu~yc ınlrııcnı tlal'l 
iUı rı olunur. (l 6937) 

Yd. To1ı. Tğm. Nc. .. •:ıti oğlu th~n 
Anrran 44565. 

Y(I. Top. T~. ı Habib o~lu NJZ•lll 
•rarakcı 43201. im / r. n on ı ~oyarlar bir ı:;oz· 

< r ~ t><;.nrlerdi. Ondun s.ınra 
ip c)lçifü•rini tac.arlurnad n n
ln H' deı ileri kc,,, rel< akıl er 
mu eklerl · dikcı leı eli. 

D,ınkii n • h.ımırd. ınt:ş · ı.:tım-sılr.lllıi!Smil!m DOKTOR..._ 
tin (S..n" •• t \C Edcb yat) ~a· f.~AFJZ C.el\! AL l 

Lokman Hekinı 1 

Yd. Piy ıde Tı,:rr •• Ziya (1 a ıı) oğlu 

Pcı·te\' l 614P 

Yd. Mııh<-b<'r" At~. ön.t-r oglll 
As:ıı "larlıı;şı 14~89. 

6 

iş T. BANKASI J.. ı.,im kit:>}•t.4 uı:ıtası kaJnıa -
mı~tır. B.ı.lıkesirdc bir kfç u. -
ta· "r<li.im .. Fakat bunların dik
tik! ri ki pet su kırbasuıclıı.n 
f rtdı d..:fra.. Pehlivnn nyn~ına 
oturmaz .. Oradan buı adan vu-

1 2 3 4 5 6 rur .. T.aşkınhk, fa:d.ılık verir. 8 9 10 
Giireşle lx>ıabcr bu .sau'at ta 

Daahili!;C Müt.Plıas31~1 

Divan.rotu 
•z n 

Sahibi : A. Cem;ıı~ddlrı Sar;ıço'11u 

Neşriyııt Mildılrli: lı1, Sami Knraycı 

Easıt dı§ı yer; ( H. Beki r C.Urııoylar ve 

A. Cemaleddin Snraçoğıu matbaa!:•) 

Küçük tasarruf 
hesapları 1942 
IKR~MİVE PLANı 

1 1942 l· vR 1 , • r ı. ) 1· :\ A•,ffı.fL.f 
1 nd• t :woo Llrrıbl.. 2000. ı 

a 1Uo0 • .· auuı -
2 > 7.U > ı. 11{). 

:ı > :;oo )')ı}lt, 

.. 

ölmüş bulunuyor.. M&li'ım ya. l~ 4 ~,.......,. I 1 KEŞıDEı..ER: -trı~l,·•-
arz ve talcp kanunu .. Hcleböy- 1,___.;___.;___.; _ _.-._..;.__,;._~-· 1sıanb11l Elehtı·ih, Tranı11ay ve 1'ü11e/ 2Şubal,4M~yıs,3Af;uı:.los,21kn- !'500. 

:: 2 ... 1JO. 10 t • o > 
40 100 ) 

fO 5r. 

le bir zam~nda en iyi salıtıyan- 2:ı" ., dteşrin tnrıhlcrlnrie y:ıpılır. - t\000.- • 
dan kısbft ynptımı-dJ bh ev al- :--,.--- J' j l • • U 11.1 ••d •• ı ·· " •• d 1 2000 
mak g b.dir. Hanı;i pehlivan bn 4~-----=:::._-~;.__~ •"J e lllelei"t ffltl lll ırıll Ur llgUll en: P!•--.ıl:Bll--l3Jl--~-ll3l~iai:~~ia.wi~~ 

~ 

2JO .. ~:. > 
2cıo ;) 10 ,. 

mı yapt.ırabiiir. 

1 
ld~ı cıııiı !;'blı trnmHıy tamırhnnesi kin imtıhnnd;ı g\ &'terce ekleri kıı-, _:::. ı 

tı;tf' • n·ası gelmiş iken 'ıkuyu- 6 5 bllı~ eti' göre gimdc a1.11nı! 3 1 r.ı,> ·ı ıc, C: .. r ıwı ei \'crilı ek "urciilı> G nı ı-
cul:ırı.m kısp<:t üzerındı> tP.mJr ıı--..._.;.---·-----.--•1 ı:!ngo1 .. 6 tesvi)'eci vt· 2. <lo•cmecı us!nlmnn ihi1ym; v.rdır. E/e.a;.hirf A/a/n1iidiir/iig"'iJ11d~JI 
et.mis bulundum.. Fa •dalı bır ~-_;;..._ _ _-.. ___ ,--'--~ 

1 
"'""'"'' '''""' bulurunoyan i•k•'1il.,in n!ifu• t.uny•t •il'd""" hW;-

bilgidir. Faydası şudİır ki: ta- 7'ıl mıhnl klı .. ıclı, n~ı rapoı·u .,; ı.. ~imd :•c- ı,adur ı .ılı ·t ıkl:ırı mı.~.-:esdcrden 
rihi varlıkiflı'Unı.zın seyrini bil- t1 l ;ılınnıış ıyi hiı.ınet ve5ikulnn ılc: b rliktc 2/12/!141 tıınhınde Şi,lı trmıwcly 
mektir. 9 ---. li dPpı... ı a: lıilindeki r.ıııtdınrnk l\l lzeın<' MudurHiı.:ılnc mfir.;,•natl:ın li!m-

Oku) ucularım-:ı, sıraı;ı gelılliş I • mı bıldı ıliı·. cıo5oO .. 

iken tnrihtc.n hır yaprak d!iha a- O 1 ---------------------ı 
çayım: SOLDAN 1 1 t b B } d • .. J} ... l 

Tirend ızlık, yani kemankeşlik Guzel bir kadının başlıcn er- s an u e c ı y c Sl an ar l 
ve okculuk evvelce bizde mühım veıı :.> - Budala, h ydut. 3 - Paı -
hiın blr spoıdu Yağ güre.:;;! gıbı ı.ık (Arapç:ı), notcı. 4 - Fiiller, I ık 
bu sporun da pehlivuııları var- •\"er<'ıı. :ı ıspıınyaya tabi bir 1''. 
dı. Hem de yüksek pehlivan - ülk~ ı, Fery::ıd. 6 - Kur'nnı Kerlırın 
lardı. , bir ı ,irnlC'li, nl l::ı ait. 7 - Lôtıflıl,, 

Mesela; '.rozkoparan, Şüca', dışın ıddı. 8 - Uçan bir h:ıyrnnın 
i'kinci M2lımut, E~ckbiçeıı Meh- yaptı •ı wtlı, Ştırt t:datı. !l Ka1ıl. -
met ~a ilh .. Bıınlnr dünya şnm mnk (Arapç::ıl. nt>!ı edıılı. ıu - Şiır 
piyonudurlar. Okçuluğun ba~ söy1eyen, not ıdan diğer bir ses. 
pchlivanlm:1dır. Tozkopar.uı cliyc YUKARIOAN AŞAGIYA: 
geçmeyiniz. Gerek ecnı bi tarih- ı - Eski paşanın bugunkü km<ı- 1 
lerinde ve gerek bizim L'.uihlc- lığı, is. 2 - Bors::ıda (birleşmiş) •nıı
rimizde en büyük bir spor şah- na ın gelc:n bir kıymet. 3 - Zari!
siyetidir. Diğer ri de böyledir. lik, boru -resi. 4 - Nıda cd::ıtı, ne de-

Vilayete b~ı.:lı ömcrlı dı p, n· d'l bııı ının ı, miı l açık eksiltmeye 
konulınu :tur. Keşif l>ı•clı•lı ıtı:i5 lirn ve ılk teıninntı 77 liı a 63 kuruştur. 
Keşit ve .ıı lnaınc Zaoıt \ l .MuuındEıl MudurHl~li lrnlem ndc gorülebil•r. 

1 
!hale 15/12/941 pazarh.'"ı guııl c; • t l"' de Ddlml Enr ımcnde yupılucaktır. 
Talıplcı in ılk tcmın.ıt ına bw. 'ey ınektupl .. n, ihalt: t::ırıf...nden ıi~ CUn C\ • 

\, 1 \ ılılyet Nafiıı Mudurlugıınc mürnc:.aıla .ıl;ı~nl:ları f<.'mıi ehliyet ve 941 
~ılın ait 'r <.arcl Odabl \CSlh.<ıl:ıı ılc ihnlt guml ınu:.ıyycıı S.•att.c Daimi En-
dlıı1ende bulunm~ıları. ( 10498) 

J(arar J!ii/asasıdır. 
:.ıı/194'; 

MilU koruma karıununa ınuhalcfetıen suçlu Fınc. ncılar Rıznpnşa yo
Tozkoparanı hepimiz biliriz , mck oldu(:lınu söilemek. 5 - füı ku u 33 numıır:ıda cezayı kimyevi üc::ı.relilc meşgul Raşii Sevil n:ıkkınd,\ 

mnrnlard, vu~udü s;ıbunlayan clycıt, İstanbul Aslıye 2 ind ct'L.a rmıhl;eıncsindc cer<'yan edeıı mahkemesi netl
istikb:.lldcn h:ıbcr vf'rdifi znnncdilen.

1 

cc.inde suçlunun füi sablt olduğundan milli koruma kanununun 31 • 59 
fl - Çok iyi (Anadolu tabiri). 7 - mnddeleıi ınuc.blnce 1000 liro prıra cezası ödemesine ve 6 gün miıddetle 
İş, Mncnrlstandn bir şehir. 8 - So- de diıkkfınının kapatılmnsına, 4 sm(' 8 :ıy Yozgada sürglin edilnıcstııc ve 
nunR bir (1) gPllrse gitmemeli '.lur-1 hüküm kııt'il••ııtiğiııdc i.ıcreti suçluy ı ı:ıit olnııık üzere knrar lıülfısasının 
malı m:ınnsın:ı gelir, birinci şahıs n- Yeni Sabı.h gazelcslnrlc neşredılme:ııne 5/6/941 tarihinde karar verildi. 

Kasımpasa.nın üstünde bir sem
tin ismidir. İşte bu bil<li<~ımiz 
Tozkooaran. nıeşhur tirenda -
za~dan Tozkopru·arun naroıdır. 
Fatih Sultan Mehmet, bu rara
ziyi o va.kitıeı· Tozkoparana. vcr
mi~r. lfımcli. 9 - Baştaki (i) (1) ollırn I (10473) 
Tozkoparanın boyu iki metre 

yirmi kadardı. Fevkalade elli, 
ayaklı bir pehlivandı. Atmış ol-

orta mektebin bilyu,!ll olur. ı ===========--= 
10 - Büküındnr, küçliltmc edatı, 

alfabenin ilk harfi. Karaı· Hiiliisasıdır. 
duğu okun mesafesi bin iki yüz 941/1200 

se!<Sen altı genedir. Ve, poyııa.- Milli Konıına k::ı.nunu~a muh~lcfdteıı suçlu Kurtuluş Tcp~üstü 67 No. 

(Dün1cı1 bıilm.aoa-nın ha7li) 

zadır. Bu spor da lodos ve poy da kömürcüU\k ticarclilc meşgul Ethem oflu Salahnttln hnkkında İstanbul 

Ek iltmcye konrın iş: 

ı - Elqku·t knznsnıdu ya~.ıla•nk hııırnıııct hiıııuıı ık•nalı ııısmı11dır. • 
2 - Kt'.'5i! bedeli 2572(l lira on sc.t'.1 kuı u~tur 

3 - F.ksiltme l 1/12/941 pcr~emhc tllııiı ı;;ı..t 15 de EJc,ı,:rt ek ılın-.. 
komisyonunda Mıılmtidi;rııij!.ı odıııııa.d.ı knpnlı L~d tısuıne ~ apıl •. c.,ı t 

4 - F.kslllme ~;ı ı ln:ımesi vı• bun. ıniit.efcrrı e\ rnk iki liı'a cır l.uru 
bedel mu!,nbilinde Ell.! klr1 ~ •• !iye dn: • ıııı.len alınııuilır \ e h:;rı r fıı 
Müdurliiı;tindl' d(• edriileblllr. 

5 - Eksiltmıye girmek için lsH.ı lcıın lfı29 lira elli kuru,l ıı ıı · .. <
kr.t teminnt \'ermeh'ı i ve Ağrı vilfıyı•tmdcn Jm i~c glrehilcı.t-h.le m• HIT 

:ılınmıs \'esik:\ ilıra7. etmelCJ. ııUkt: <.İ<.iı Bu vesika ldıı ( 1, ill ı • 1 ı
l.ıılağı günden en az iiç gun e\vel bır ı~tıda ile iııteı.liııın Aı:rı \,)a)l't ımı-
knmınn ımlr;ıı aaUan. (100!>2) 

Orman Unıunı Müdiiı·liiğü Devlet Or· 
man işletmesi :Revir Aıniı·liğinden: 

Orm:ın daval:ırı için şnrtnames). e;;ire muhtelif ~"J,iJdc l,C50,000 :ıat 
fiş.u bnsılması pa7..tırlıkla o çık ekstltnwye konul mu. tur. 

Bunlıırın kfıı_TJUarı ic"!aremiz Mı~;> ~ Veklılcti lorl:ı.!ıl~·e :ımbrıı ımlı:ın 
mtlteahhldlnc teslim eciel'ektir. 

Tnb ve isçilik muhnramen bedeli 975 llr:ıdır. Eks!Jtrnc b/ 12/94 ı .:ınhıne 
müsadif pnzartesi gıinu saat 15 de Anknrn Orman Urnu'lı Müdürllll:u Mer
keı Re\ir AmirJifinde toıılan:ıca.k l:o .• 1isyonda y.ıpılııc:ıktır. 

Muvakkat temlnntı •7i> lira.ıtr. 1stcklılcr 'jUrtmımcyi her gtiıı A k~
rada merkez revir fımirli&lndc \'e 1sbınbul Orman Ç"v•irge l\!UdürHı.., ııde 
görebilirler. 

Eksiltmeye gireceklerin muv:ıl. ı.: .. t leıniııntın.la• ~ ~lim olun cali 
kaiıt mukabili ikinci bir teminat \'Creo. lckl'dir. 

Knnunt ikametgtıh v.~ tlead elu.,ycü ve !ilrke~lerln talebi hnlbde bun
lardan bnskıı 2490 sayılı kanunun 3 i~1cU mııdt •.sinde yazılı vesikalnrıle 
birlikte yuknrıda ı:<mcnlen ı:On \ 'C sııact.e mezkCır komisyonda Nızır bu-
lunmaları lhımdır. (8883) 004115) 

raz atıştan ayrılırdı. Bu sebep- aslıyc birinci ccz::ı mahkemesinde cereyan eden muhnkeınesi neticesinde 

le poyraza.dır diyorum. ıruçJunun rm oldugundan Milll koruma kanununun 31 v 59 uncu maddeleri Jstanbu/ Na/ ia Aliidi!rli.igwünden: 
Tozkopanı.n ayni zamanda , 1 1 mucibince yirmi beş lira para eczası ödemesine ve 7 gün milddeUe de 

fevkalade iyi bir binici idi. Sul- 3 D Ü R Z 1 1 dükk1hunın knpatılmnsına ve hüküm knt'ilcsUğinden ücreti suclııyn aıt 11/12/941 ~embe günü saat l!' df tsta:ıbuldn Nafia Müdürlü!ü C'k-
tc;.nahmct mey~nnın~a abna 41-A~B;;...;.-:J;-ı-l ~~"r"l-::Ş~lr-U--:-"!'L~I E= ... ~~ olmak üzere karnı· hüldsasının Yeni Subah gnzctcsinde neşredilmesine siltme komisyonu odasında (8619.75) llrıt ke.Q;f tıcdelli 1r.tanbul Oünıruk 
biner, O~Çul~~ pe.h~ıvanlı~ - S L A D E S 1 'M E ı 1 R 23/9/941 tnrihlndc kdrur verildı. cl0475~ Başmüdürlüğü tnras tamiri açık eksiltmeye kon·•lınu tur. 
ı.arını gosterirdi. Attıgı çelik. • ı • Mukavele, eksiltme, Bayındırlık is1c 1 genel, hu L ;.i ,.e f<!lıni şarlna-
uçlu oklarla yeniçeri zırhlarını 6 J. A A S 1 K f mcleri, proje kcsll hüljisasiylc bunıı JlH\k.fe.71 difcr c.r~k da rc ·nr.e .,.. 
~efıne vurmak şartiyle d<>lcı:- 7 K f (:; l " K UR [ffM rülcccktir. 
di. Atını sür'atle ko turup gı- .ı 1 ....... , Muv \'at ı:eminat {047) 1 adır, 
derken her hangi bir tara.fa iste- b 1 1 L L 1 A Z 1 L 1 E 1st klılerm uı az bir taı.-1 hutb (llCCO) 
diiii oku atar. ve hedefini vu- 9 T .i Y Z A L nrı. d:ıir il~ r ı · ıı 1 n alını c du u vcs 

rurdu.... /\ K ~ 1~ f IEIK "'l- llıiiiiiıliılilllllilıiililiiliiliiillliiiiiiliiliiill1111llWiıliiiİll ...... İ1ınıc11mıııırll~IQltll~ .. {'.k .. il.t'11 .. l .. tnrı .. l.ll.~.d.~ı.l.~.n.ıııliıı111111111 ................ ııııııiıı .. . 


