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AFAIKADA 

Yazan: Hüseyin Cahid Yalçın 
lllaıll'*d göre 

efik Saydam, ı Rostof 
KAnunuevvelde 1 

Harp haberlerinin hülasası ;ı Bir İtalyan 
Sovyet R:;yada tümeni dagıtıld" 

Harbin 
bitme 
tarzı 

~- -, 
Almanganın Jn.iltereyi naaj 
l(;p edebilnıesinin g~gtine 
fareai olarak Jn6İ!İ:ı Ada
.,.,..nın1 i.ti/Mıaı •ö,.iyorus. 
.Şinıdige '/cotlor h•na ceser~l 
edemıyen, ettiği lıald~ mu
f>aj/ak olamıgan Almanya
t:m bum/an sonra lıiç cesure. 
fle teşebbüs edenıigeceg . 
lc•bul olunursa AI manya 
irira harbi kazanmak in -
kônı kalmamıştır hüknıiiı ı. 
oermek zaruret kesbedeı. ___ __, 

Ş 
imdiye kadar hcı Mem- ı 
leketin matbuat1 har-ı· 
bin ne sut'etle bitece-

i'ine dair tilrlü fikirler yüriıt- 1 

lUler. Yalnız mutıbuatrn dt::ğıl, · 
resmi makamlar, mes'ul devlet 1 
adanılan da galebenin htp ken-

1 

di taraflarında tecelli edeceğine 1 
dair göriişkıini bildirdilt-r. Fa
kat lıu muhtelif mütalcalar ar~
Annda zihinlete kanaat telkin e- • 
decek bir ı:ıekil seçebilmek ger- l 
Çekten ?or bir istir. 

Harp devam ettikçe, ~ffiı ye-! 
ili hadi~"'leı· çıktıkça zihinler, 1 
bila ihtiyar, bunlarda yeni bir 
)§ık görmek ve bu ıRık sn.yt•sin-1 
de o ~aslı <lüğümü c;:öı.me im-

1 

kanını bulmak istiyor. At•a.lıa ı 
&on hadiseler harbin ne suret- ! 
le biteceğiııi bize anlatacak bir 
Yenilık arzediyoı lar mı? Bu nı<'- J 
lele<le Alm:ınlar \"e İngili7J~r I 
be dü1?ünüyorlar'! 

Bulgar radyosuıııın izhar etti
ği fikre göre, Almanya IJarici
Ye Nazırı Vem Hıooentrop.ın 
&rlin toplantısı münasdiebj 1~ 
irad ettiği son nutuk çok mana-

1

1 

lıdır. Harbin müstakbel geli:;;
ınelerindc·n balıı.mden Von Rfü· 
bentrop İngiliz aclulannın da er
geç düşeceklerini söylemiştir. J 

Bulgar rud) osu aynen şöyle di
yor; "Alman resmi makamları 
şimdiye kadar İngiliz A<lal::ırı 
hakkında böyle bir şey şi>yle
ınemişler idi. Şimdi birdenbire 
bunu söylemeleri c;ok mannlı· 
dır .. , 

1 

-o-

m:denle~1,~e::ı!1b~yan n= Ankaraya avclet tahliye edildi ) 'Moskova etrafında Alman ..ileı·leyjşi bazı istikametlerde 

k 
yeni inkişaflar göstermiştir. nizan "ct\varımla Sovyet mü-

temlekesine Birlcsik Amerika edece dafaa hatlarının yarıldığı bildiriliyor. Tula istikametinde ' 
Derne çok şiddetti 

Devleti asker gönderecek ve\ f ilerliyen AlmRn kc1hı, Mo~ko-.··~vı kuşatmak üzere biiyük 
bu madenlel'i mlidafaa edecek- • Ankara, 29 (Tele onla) - Volokolamsk dün 1 

· bombaJaııdı 

mihver bir Tohruk doğusundaki kritik tümenleri, 

t' Haber aldığımıza göl'fl, bir ıay taarruzlarda. bulunmaktadır. ;\l,ld\ova henüz mukavemet Kahire. 29 (a.a.) _ Askeri 
ır. 1 l' ı ı ti i i 1 h-'- t J d etmektedir. Cenup ccphPı-ıindcki inkiı::.<>f, Sov,.·etlc·rin lehi- l · 4 - Afrikadan İfiııanur"a, ı m ''' e e z na an ,.e ...,n zap O UD U r n~liz sözcüsü Bolonya ismin· 

J J M i ..a- h ı u .. ~ kil n~dir. Alınan malUmata göre, Huüof tahii,~e edilmiş, Pehir t L' .. ı Tancaya Ye sair tsı>anya müs-1 • t?rs nu.-. u una.il ~,..... J '-' deki talyım tiimeniııin ıbyıu.rı , - l'-'·t 0 ··fik s da 17 K~ -o-- Rusların eline geçmh;tir. Timor.enko ordularının bu mınta- - -• tcmlekeleriııe beıızin ı:-ıevki'-·atı-' """ ·or •~ ay m a- ı hemen kamilen imha edildigiı• 
J 'f!ld A k d" 2 kada Alm~m kıtalcırının gerılel'·me ı;:ar1tma teşebbüı;Unde na müm.~ııaat e<lilmesine karar nnnnen e n araya ont•- Bedin. 9 (a.a.) - D. N. 13. r· , J.l '·l t 1 . 0 .1. . ' bildirmi~tir. 

ki ·r 1 • he ı 1 1 

1 
muva ta;ı: o 11\ln au a mıın c ı 1.vor. verilmistir. Çiinkü bunların Al- ı "_... t>r ve \'azt t'.lt'nnt» ı; a- A maıı ~1l·duları başkumsııd.lıt ı· Ha.\'a tebliğ·i 

manyaya devredilmeleri ihtimali' '•'•a-<··-~-1.a_J'_ .. _.r ... .,_.-,(ıİİİİİBıİıİ.Biiii. ____ _. ğının tebliği: 1 Af rikada Kahire, 29 (a.a.) - Ortaşa~ 
vardır. 1----------- Moskovıı önünde cereyan c-. İngiliz hava kuvvetleri umumt 

İngiliz radyosu harbin ~JU ! ~ ' den taarruz hareketleri e:;na!<ın- Mihv~-r ku"vetleri Mısır topraklarına saldırmış, fakat karargahının tebliği. 
tedbirleri sayesinde kazanılacağı ' da yeni arazi ka.?..anışları kayde- 1ngilız kı:aları bu lal\'Yetk·ri :-;olluın'la Elacem amsmda Di.işman muförlü kuYveUer' 
nıiddiaetnı.iyor. Oı:rla~ .dola}'ıı Amerı .. ka ı·ıeı l dilmiştir. mı.ıh:ırebeyf• icbar f'tmistir-. İki tmaf kuvvetleri şiddetle ia.wvemal?.ememerkezleri.k• 
bu çarelerın harbı bıtırmegc. _ ! Ro:;tof civarında ve Dondz çarp;şmakı:ıtd!rlar. 

1 
I ra mm asala yolları üzeri11e ya. 

mkaetg~e"'emlipahg,:llmyiy<·lekct·ey;tı-ı·i.ni <lYiiasliıı ... nı.z-:, Japonya n 
1 
n 1 havwsında bi.iyük askeı· toplu· 1'obruK'ım <'enup bölg<'sind~ki muharebeler de olclukça pılaıı hava taarruzlanna, Libya-

" lukları \:e yeni hücumlar yapan hızl~-ınm1~~1r. Bıı mıntakada MiJıyN·ciler, yeni kıtalarla bir • daki bombardıman ve avcı tay. 
bunlar Amerika tarafından atıl- . . 1 ve verdiği kayıpları hiç na~mı ,1 l'l'phe kilrrtı:ı.~a t;ahşmnktadırhır. tngili:ı ordusunun bu Cf'p- ı ! yarelel'imiz tarafından diinkü 
mış kat'i birer ndun ıjeklinde 1 

• almaya.n Jüşmana ağır Ye katılı htyi kola.yuı söküp atacaJı tahmin ediliyor. cüma günlı de devam edilmi~ • 
telakki edildiği iç:n hal'bin ka-

1 a ras 1 çok zayiat Vt.•rdirilmistir. 1 1 Diyole \'adi~inde tngiiizler lcl.ine yeni inkif:'aflar kay- 1 tir. 
zanılması husuımnda ciddi fa~·- ı .1"dilm' t' Martub<ı.'da, Trighe - Capuı Ve ·1., emirh~r üzerine Ros- ı..ıJ 1~ ır. <laları olacağına inanılıyor ue· J'l dl ~ ~~~...-... ....... ..,._,,--.,.._..._._....._.,....._,....._~ (Sonu sayfa 3 siitun 6 da) 
me~i~ gergı·nıeşt•ı ~rd~i~g~kun~eri, harpı~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Amerika tanıfından verikn kanunlarına mugayir olarak Al- 1 1 • • 
bu kararların mühim oldııkl:ırın- '--=-- man kıtalarını arkadan vuı·.mk, HARP VAZJYETJ-------·----
da şüphe yoktur. Miittefıkler <tlo ı . suretle muharebelere iştirak l'l-

1
• I 

minyumdan mahnım kalmıya- VAŞiNGTON ruiş olan Roı:;tof hallmın kıu-171 

~i~~~~::;~le~~nc~~~ahraena~~~~~~~ ı --<>- . ~~=~=~ ~~i!ll~~;~te t~f~~~~e~~~~ Af r ı· k ada k ı· le n g , .. , ,. z h a re k e 
Almanya belki bol benzin tcd.i- i • • şehrin -mahallelerini tahliye d- • 
rik edemiyecektir, şimali Afri- 1 Uzak§arktakı mekteclir. 

kanı~. ~:iyeceği drıralacaktır, fr- bütün üslere "hazır Düşmanın Leningrad muha - t• • h d f 1 • 1 b • ı • l"t 
kut butun bnnlar Almanyavı • r.ara cephesini yarmak için ol- 1 1 n 1 n e e e r 1 n e o . a 1 1 r-. 
:sılahlarını bırakmağa scvkctmi-: ol !,, emrini verdı dukça mühim kuwctlcrle yaptı- • 
yecektir. 1 ğı teşebbüsler akim knlımı:;tıı'. 

Demek oluyor ki hdl·bin ne, ----
türlü biteceğ' hakkında tara~b.r ~ Amerika, Çin mesel~•inde '4ııtedileo 1'1'hir 

., 
duruma girmi,Ierdir, burada mihver ordusu, ancak 

hala vazıh bir fikir sahibi dc~il-1 Japonya ile nıılaşmodan Bcrlin, 29 (a.a.) - D.N B. 
dirler. YHhut bu bapdaki liü-1 ümıdini kesti, Sı'ngaprı.rdu Ajansı bildiriyor: 
şünceleıini l)iJdimılc'yi miina:ip izinler kaldırıldı Alınan kuvvetleri Voloko-
görnılycrek eski fikirl~rini bat?-,. ,____ . Iamskı zaptetmişlerdit. 
ka tarzlarlıı. tekrar etmektedir- ı 

kuvvetli olmak §artile bir rol oynayabilir. 
ler. 1 Londra, 29 (u.a.) Daily 0 

Bulgar l'adyosu Alman r~mi Ekı;;pressin diplomatik muhabi- Rus 1 a r a ır o" re 
rnakamlarmın şimdiye kadar ln- ı' ri Charlt>s Foley cuma akşamı j & _.!_ 
giliz ad:ılannın di\şül'ülmc~:in - Vasingtondan bildiriyor: R fd 5000 
den bahserlıhr.< mış o!duğuııu ile-

1
1 "Ur.ak .?ark~aki büt~n deniz OStO a 

ıi sürerek Voıı Ribhf'nt:op'un ve hava uslerıne, Vaşmgtond::ı.11 
beyanatım yeni bir ~y gibi te- te'lıilz "-e"radyo ile, hazır bulun- Al 
lakki etmek ve buna hu'iw:ıi bir 1 maları cınri verilmiştir. Bu emir j ffiall 
ehemmiyet atf\.•ylemek istiyorsa' Japonya. dürumunun tahriki llf•-ı o·· ı d u·· r u·· l d'u•· 
da hafızasmıu kelllt:"inı aldattı·: tic~simle hasıl olan vaz.iyctın 
ğı.m zannedel'iz. Alnıaıılar Fr:aı-: tetkiki nwksadile reis Ruzvcit 
sa harbiııdcnbcri lııgilıL .\ıfal.ı- 1 tarafından ictimaa davet e<lih!ıı 
r:na çıkmak tehdid.nı ih•ri sü - lu•1erikn. yiiksek müdafaa. mec
ri.ip dııruyorlnr. Hat U\ laf ile lisinin ic;tiıı1aını miltckip vcril
kalmıyamk filiyata b.le g-~tiler. miııtir. 1 
Mef$hur tayyare mulıcırcbckri "a.pQn murahhaslarıııın Va-ı 
ne idi? şingt6İ1da sulh ten bahse geldik-

lngilizleL" de b.ı~Jangır;lanb<·ri Jeri s1ra<la, Japonyanın Siy·ııııı 
abluka silahını kullanmağ'a kaik sitilıl hazıl'lıklarının. itimad \ e 
mışlar ve bunun zaman ile pek 1 hUsn\.i niyetin vahim bir şeki1 rJe 
büyük tesiri olacagım iimit et- ihiitli gibi tclRkki edildiği Japo.1-
misle1·di. Gecen zaman isl,at l't- yaya kat'i bir liı;anla ihtar edil~ 
ti ki Alrnany-.ı çok teaarıklı 1 mh~ ve Tokio u,.::ık şarkta yeııı 
davranmıştır ve uzun bir harbi bi~ taarruza girişirse, bir aıılaş
düsiinerek ambaı !arını ona gö- nıava \'.ırmak imkanı mevcut o
re dolduı ıııurtur. Bundcın baı;- lani:ıyac'a.ğı da .Japon hükumetı
ka. bıitiin A\'l'Upayı zaptctnwsi ne bil<lirilıniştir. 
mui1teJif memleketlerin yiye - Am~rikanın tt"<lbirlcri 

Almanlar, bozgun 
haH.nde ric'at 

ediyorlar 
Moskova., 29 ((a.a.) -2~ Son 

te~rin Sovyet akşam tebliği: 1 
Kuvvetlerimiz biitün cephe - ı 

!erde di.İf7manla çarpışmışlar - 1 
dır. 1 

28 Sonteşrindc 60 Alınan tay
yaresi tahrip edilmiştir. Biz 11 
tayyare kaybettik . 

İmha edıleu ku\'\'eUe.r 
Moskova, 29 (a.a.) - l.fos

Yazan~ -===I Eme"li Genernı Ke;naı ı\oçer 

T arru:z ordusunun hedefi, 
8irenaık ordusudur. 

Gra.zyani or-Ommua. karşı hare
kat, bu ordnnun üzerinde yeryer 

tertiplenJ.iği aE<falt istikametıncJe 
yapılmış ye lta.ıyan kuvvetlr::ı i
nin her kar.şılaşılan mıntakada 

ihatası Ns.yc.-;inde muvaff akıyeUc 
teteV\•Ü<; etıni8ti. wa,·ci'iıı par- ı 
lak lıır ~bbüsii, mühim bir 
kuV\•etini Sirte istikametindP 
il('rJeterek hasım kuvveı:l<·ı'ini 
arkadan tehdit etnıe•i w•kUnde 
t('celli ediyordu. 

.Mihver :k uvvetlc:J'inin nasıl 
miircttep bulunduklarını ve 
kat'i muharebeyi nerelerde k -
bul edecPlkerini. Cunninghanı ua 

kestiremezdi. Bununla beraber, 
taı ilun naoır kay dettiği bır <;e
virme hareketine -şah'i olacağı
mm temin ediyorlar: Küfra 
(Kiifre) dan ileı·Jeyen motöı·-' 
1ii. .. ve zırhlı bir tugay . Caluya. 
varmış ve orada Cerabuplan 1 
gelen kuv\'ctle birleşerek, erte
si güıı, .A~eila'ya vaımıştır. Bu 
<;!!virmcnın mahiyetini zruman-ı 
la c.niayacağız. 

Sidi Rczak, günlcrdenbcıi, 
kanlı çarpışmalara sahne ol-1 
muştur. İngiliz ordusunun zırh- ı 
lı kuv,·ctlcrone refakat ('den mo
törlü tugayları, Tobruk doğu -

1 
sunda kalan kuvvetleri cephe -
den ~bit etmek ve bir çıkış ha-

' . ~ . . .. - •, "; ,,:. . . ( . ,.'"' . 

Dünkü maç 
kova radyosu bildiriyor: 

Ruslaı· flo~tofu istirdat etmiş- e cek ve ham madddcrine el ko) - l•arsısmda Tol,yo 1 
masını imkan dahiline sokmus- Tokyo,, ~9 (a.a.) - Birleşik 
tur. Bu sebt>pledir Jd asıl Al- Amerikanın Birmanya. yolu üze
manya yiyecek bakınundan bu rine hava km·vetlcri gönderme 
sene geı:«ıı seııeye nazaraıı daha ğc karar verdiğine ait haherleri ı 
az sıkıntı c}d.mir,tir. Ahnanya tefsir Pd<·n ~mlahiyetli mahafil ı 
a?lnkndan ıarll! görmUyol' dC"ğil .Japonyanın, bu teİlcliri sııraha-' 
ıhı'. Bız.w.l Almanya dahi dcilıil ten h~ dmam· bır lı • ı'cket olarak 
olcluö-u halde biitün Avrunanııı telakki etleceğini beyan t·tnıek -1 

Jliis~.rin ü•h!d YAI.ÇIN tc·dir. ı 

lerdir. Rostofda 5.000 Alıwm J G 
a~~keri ö!ıfürlilmü::ı ve Von mei::;t1 ngilizl er, ençl er Bir lig"" ini 
Y.uv\ etlt!l'i tamamen imha c.!il- I 
mi9tir. Rostof<luki Alman kuv- 1 o g"" l A t t . r 
Vt':fü'ri bozğtııı halinde Taganro:,4 ı - m a u p e l ' 
h;tikamt.:lım~l' ricat etmektedir. Ankara, 29 ı IIusıısi ~Iuhabi-j sslı b:r anlaşma temin ~dem~-: 

Si\a.~topolcht rimh:denJ - Şt•hrimizde bulu- m~leri, oyunları üzeriıulc mih'.;-
Mosko:::ı, 29 (a.a.) - Mosk'o- nan İngiliz futbolcul:ırı bugföı 1 tir olmustur. Buna rmıkabıl 

re keti icra eden Tobruk ~Rı nl 
zonivle işbirliği yapaıak çcmbe 
ri kıtpalmak istemüıtiı-. 

Bu hareket, 'l'olıruk müıet. 

tebatmın önceden takviye edil 
miş olmaı-:ına. rağıneu, kuvvet 
vaziyeti hem olmıyan ır.frttefi• 
kuv\•etler kaı-şısında, tam vak 
tinde ~lenrrıek ~artiyle mu 
vaft.ık olabilirdi. Gerçl, mühim 
zırhlı kuvvetleıin saldııgantığı· 
na ~.,riiveniliyordu. fal·at, müda 
fi de bu tarruzu ben7.eri km 
vetlt.·rle önleyebilirdi. Nitekim 
Ayın yirmi besinde, gün boyu 
nA .cf'nubu Aft ika birlikleri bt'I 
rad< Yeni Zelftnda kuvveUe.d ... 
nilı \•ıu·uıiuna kadar sıkı~ık biıı 
duruma düı;miişleıdi, nih .. vet 
İngitz tank km'Vctlerinin vardı; 
miylc batıya doğru yol açm1y1ı 
zorlamışlardır. 

(Sonu sayfa 4 ı;ütun 3 de) 

İRANDA 

Başvekil 
kabinenin 
istifasını 

verdi 
• 

va ra(lyosu Sivastopol tinUnıle ilk ma"l':ıı·ıı1ı l" '~a,•ıL stadı'ıcl" · lı ,,. 1 b tt· ~ · " v "'1 
J "' • " Ge11çlcrbirliği takımı, <''ıer ii k ve vaz!,)'('lİn va arı l ces e ıg-mı havanın c;ok ~o~ık olmaı:;tnı ff k b · Tahran, 29 (a.a.) - Ofi: 

ha15t=>ı' vc.!rmt>ktPdir. mu va a ir oyun çıkarmışlar-: h 1n Bas.·vekih Ali Ffruğ-i haı' 
(Sonu sayfa 3 sütun 7 ~ .. , (Sonu sayfa 3 sutun 4 dd) ı -----

u HAfdLEl n DAVALARI 1 
ragrnen Cençlerbirliği taJ<ımHe d ~ ... 

Radvo .Alman htalarının .ıdı- yapmı~larclır. Mac umumi)' et 1_ ır. j parlamentonun içtima dc\•t·e.d 
re halt:m olan tepeleri 1.ıqıtet - tibarile hc-yecanlı uimuştur. ln-1 Maç bu şerait altıı:o.da devam ba~langıcmda Anavasa rr uci . 
n:c.:te uğr-a~tıki:ırını bildı!'mektc- giliz .tali !nıında iyı oyuncııtar etmiş ve 1-0 tngiliz takımııım bince adet olduğu v~çhile knhi 

Buna bakılırsa, Almanlar har
bi bitirmek için lliişiindülJen 
çare İngiliz Adalarına bir rn
rac: hareketi y.ıparak orana. İn
gilizleri nrnğlfıp dınekkıı ıbc ret
tir. f'ünkii lngıliz Ad laıınm 
olgun b'ı• yemiş gibi kendi ken
<likliğinden teslim ol~l!ağını bck-1 
lemek imkansızclll". ıngili;t; Ada-1 
lun diifoi~el~tir demek. İngiliz 
Adalarını diişiireccğizden b(l-i
ka bir mana iLırlc edemez. Bu 
kabil "bluı· mu, olmaz mı? oraı;ı 
başk a. l1aliis. Ge<·un sene l.ıt:Uiı 
A!manlar İngiliz Adalar-mm 
Atlantik har;,i ııetıces;ndı• n
m:m dileyeceğine ihtimal n~rmiş 
olabilirlerdl. Fakat bir seneden
beri bütün hızı ile devam edı::n 
Atlantik harbi ne 1nP.i1tı..'reyı aı,ı 
b:ı.ıakmıııtır, ne de ı,il .h. ız. Giın 
gectHcte bu harbin ehemmiy~ i 1 
azalıyor. o derecede ki adet:ı ağ- 1 
za aluunaz bir hale girdi ve me- · • 
rakı davet et~ek!~n çıktı. Bina- Dünkü celsede her iki taraf da müda-

dır. K ı· . l • 1 bıılum.'1aklP. wn he• aralnrın.:t c- galibiyetıle bitmiştir. nenin istifasını Vt'ı mıştir. 
a mm l't>.JI ı • .')Ull e Diplomatik mahafil, yPni ku. 

Londra, 29 (a.a.) -- Mosko-ı ~~ ' (Sonu sayfa 3 ııutun 5 de) 

euaıeyh •bugunku şartlar ıçmde 1 • • 
va radv~)-;ıınıın b.ldir<liL~inP gfüe, ------------------------------------------

bu ~abah So\ yet lnta.larının 1 G ı ·b l K 
:~:.t1~;.;;~i~~~~~~~t~~~·~.hl~~~~ı~: e ı o u, eşan ve Uzunköprü 
lal' bir piyade t:ıarruzu netice. 

1ng~Iiz Adalarıııın ergeç düşe- faa yaparak beraet ıstedı, muhakeme! 
c~mden bahsetmek Aclalaraj Çar~ambaya bu·akıldı 
b!r ordu çıkarmak taı:;avvuru- ~ 

sindn ctikt kalabalık merkezden B l d.. R • l • k k 
~.~r~;d~~i:~~·~ ~~~1~1~~~~~~11~ e e ı ye e ıs e rı ne acı m e t up 
tank, 12 kamyon tahrip edilmiş t 

mm bir gün fi'le konacağını te- ' Hunılet. temsilinin tcnki<liııdenl yısile yarıda kalan miidafaası:ıı 
min etmek demektir. doğaıı lıakarc-t cla\alaımm man- bit.ırercı{ Peyanıinin yazmış ol-

Acaba İngilizlerin mütalc-ası kemesi ne dün sabah da devam. duğu ynzıl:ırda. hiç bir kasti ha-
nedir? Onlar Almanyayı ne: edilnıi~lir. ı karet olmadığını söyliyerek mü-

tir. --------------tarzda mağlup edeceklerini ü- ' Daha ı;abahm erken saatlerin- vekkilinin beı-aatini istedi. 1 

mid ediyorlar? Son zamanlarda de meraklı bir halk kütlesi adli-ı Bundan sonra Müddeiumumi Kiyefte 
İngiliz kaynaklarından bu bap- ye koridorlarını doluurınuştu . muavini Orhan Köni söz alarak, 1 Moskova, 29 (a.a.) - Kiyef 
da ileri sürühnüş bir fildr ve. Ancak bu sefer Müddeiumumi- .,.eçen celsede Celalettiıı Ezine., halk1 Almanlar tarafından ya
mUtaleaya. tesadüf etnıiyoruz. 1: lik her hangi bir izdihama mani ~in vekili Esat Mahmut Kara - pılan tazyiklerin intikamını al
Binaenaleyh İngiliz radyotm - olmak iç.in tedbirler almıştı • kurt tarafından yapılan miida- mak için Alman mliddeiumumi
mm sreçen gün Sırpça neşriya- 1 Muhakeme için birinci ağır. ce- faada iddia makamına bazı ta· 1 sinin ü:~al ettiği binayı ber
tmda bu bahse biraz temas eder 1 za mahkemesi salonu ayrılmış- rizlerde bulunulduğunu ve buna hava etımiştir. İnfilak netice -
gibi göriinen bazı sözler var- tı. Salonun geniş olması dolayı- cevap vereceğini s(iyledi. sinde 170 Alınan subayı ve Ges-
dı. sile içeri geçen seferkinden da- Reisin verdiği izin ü1..erine nıu. tapo memuru ölmüştür. 

lnP'iliz radyosu Birleşik A- ha fazla miktarda dinleyici alın- a•·inin yüksek sesle Karakurclun ı-----------_,,.._,,,_...., 
nıcrika Dovletlcrihin Alman)ra- mıştı. davadan mütevellit bir iğbirar-
va karsı dört katt-°adım atnıı~ Saat 11 do mübaşirin daveti ü- la Müddciumumiliğin vazifesini! 
olduğunu bildiriyor: ' zerine taraflar birbiri ardınca ihmal etmiş olduğunu ve biiyük fl.UfJİİ n 

1 - General Wpygand'ın az- mahkeme salonuna girerek yer- bir cesaretle mUvclrkiline ceza ----- , 

it .~ . . ' . 

"Yolcuları otobüsçülerin diktatörlüğünden, keyfi tari
felerden ve gayri sıhhi otellerden kurtarmak lazımdır" 
Sayın Reisler; kandıktaıı sonra, bitap, halsiz, 
'l"rakyada üç giizel ka.sabamı- bitkin ve adeta cand.ın ''azgeç

zın halk müesseseleri olan bele- miş bir halde Geliboluyaı gece
diyeleri ibaşmda, belki bazı im- nin saat ikisinde çıktım. Hara
kfuunzlıklar içinde, belki yoı ula- ret derecesi tahtessıfır beşti. 
ı·<Uk, didinerek c;alı..'?ıyorsunuz. Benim gibi ayazda kalanlar bir 
Karı;.ıla§tığüıız zorlukları yen- olduk. İskele kayık~ılarının gös
mek hususunda azimkfır mesai- terdikle.i mümtaz bir otele! git
niz takdir edilmiyor değil. I•'a- tik. Otelci içeriden, kapıyı aç
kat belediyelerini temsil ettiği- madan haykırdı: 
niz Gelibolu, Keşan. ve Uzun- - Yok yahu .. Yatak filan 

• köprü sizlerden daha cok fazla, yok.. Kapıyı ne vurup duruyor
dal a çok üstiin ve f'ncrjik bir sunuz? 

linden son a,-Fra.nsız Afrikası • lerini aldılar. istemiş olduğunu ileri siirerck - ~aıar Sohbefı -
na yivecek maddeleri gönde - Neyire Neyfr bir mazeret- müc;ldeiumumiliğe karşı hakar~t -».,«-

ranlık .. Sola baş vurduk, menP.4 
cevap ... Kahvehane aradık, ka.· 
palı .. Sobasından, ışığından, a
teşinden vazgeçtik, bir sacak al·. 
tı aradık, bize takımları ve hay .. 
''anla11 ahıra götürülmüş iki a
raba sakaf oldu, titreştik, par
desüler, paltolar soğuktan kas -
katı oldu, etten ve kemikten ibaı·. 
ret insan vücudunun ne hale gel 
diğini takdir edersiniz. 

* rilmc ;ni Amerika lıükümcti ten dolayı celsenin ortalarında fımiz kclimeler ve climleler taşı-
durdur mu tur. mahkemeye geldi. Muhakcmo yan Kara.kurdun müd faann.me- D •• has tal "' 

2 - General de Gaulle, ödilnç başlar başlamaz söz evve>Ja Pe- si hakkında, avukatlık kanunu· ovn· e ıgı 
v t V" kir ı. ma kanunundan yami Sefaııın avukatı Reşat nun ic l::ı.rına göre takibat yapıl 
ist'f e ederek Amerikadan her Kaynara verildi. ması icin müddeiumufnlliğe tev- Üçüncü Sahi/ ede olmgunuz 
türlü · lnh ve malzeme ala.bile-!' Reşat Knvnar, g~en celsede diine karar verilmesini istedi. 

genQ pir t·ızu1 bayılması dola,.,. tlonu sayfa 2 cıOtun 7 do) 

mesai beklemektedir. Bundan Haklıydı adam.. Çünkü, ya
Uç gün e\vel bir i~'ın ~ıktı, ka- taktnn kalkmak, kapıyı a m:ı't, 
sabal:ı.rınıza kar yağdığı, deniz- bize cev p vermek ve dert nn
de §.iddetli fırtına hillnim sür- latmak, bi!.arenin b lk.i z ı
düğii giinlerdcn benncle, Mar - ric olmnsiyle netkeleııebil'rdi. 
marad:ı bir hayli sallanıp çal - Nihayet sağa baş vurduk, ka- ! 

Sabah oldu, otobüse binmek. 
Kessna ve Uzunköprüyı.; git . 
mr için hazırl ndım. Yol ıu ka 
d .. l::ınmın her ı · · · 't a 
d f!lldı, gitti, Kapta t ... b d"'· 
ııikn ihtıy .. rın pc ı r 

(Sonu ı;ayfa S sütun 2 de, 
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manı adam7 kendi mem ek tle -
ıinden dcğıldi. Onun kim ol1u-( 
ı';'llllu, n~reden gcldiğıni, ne i'} 
yaptığını Mus'ap d:ı, kansı da 
bilmiyordu. Kuçük Velit de ha
kiki baba ının ahırda gömüliı 1 
o duğunu hiç bir zam n ö 

<iuı ve anne · "n kalma hayli 
Eerveti '.-.rdı. 

V elit, bu sefer de bol bol pa.· 
ra sart· lıneğc başladı. Bir ka~ 
sene içinde nakdi netinin :ıl
tından gırip il ·melen çıktı. E 
l nde p·~ra k ma.yıııca evvela 
menkul, sonra gayri menkul 
mallarını :blığu çıkardı. Bun-
1 rn. l;:arşıbk eline geçen parayı 
d sürntle e.."itti; m li siz kal· 
dı. 

r alka 
liralık 

alkevleriv 
M H e 

mur.'""' tevzı 
tasil o • 

ın 

e il c k 
nemıyecekti. Bazı mıntakalardil 

Mu ':ıp, ticaret maksadile se
hn.te c kınca çok pa.ra Y.aza - a gal kö-

hı. t genç \C ai elit i.ı°n r 'ap, artık fa i.• 
k rı l a. 'rl b·r tar IT\lZ \ erscri olmu tu. ~ r•a afüJYO 
ku bulabı cep w • ni düşr nerck ık ıi) or; geceleri duvar Ekmek darlJ.b"l h ~ · !erinin 
tık memleketin en ynlrnam rinde yat1yor lu. Bol bol o u al dı n sonra di ue 
k r-ır v rm ı. K d •n bi sa yat yaptı: sıralarda \leıi- şenırd ma ga1 kom· ni sılrıntı-
J·a.ınndlr- n hcrifı o rer I ı - ı n ü~tlcri dinlcm di.;· · h ttf\ s1 bil am tır. Bırt,aç günden 
tikamını a' n ce ur kan ın na tt.a bulunan fena h ı- beri hrm b:ı.zı mmta ların
ya"lında meın..'lun ve m~'ud de tersi diği için şımdi l.C'ndi i~ cıv., billı t•b ve Eminönü 
m:ı:'i-a ba la:mıRtı. f..ilkin her n..:- ne t-iç kimse merhamet dmi - ka.zalaıı ıJ.lüliııdc halk kömür 
den .. ÇO <Ta ir nrı 1 ısın" uı- yordu. buıu.mamaa:tadır. Bu mıntaka -
yor ı lTk gijrdil fü gere ~gö c Mü.,rif ve möflm la da bit ·• k kömurcu du 1.kan-
pck irin göriinen çocugun htc ııçlıktan ölecek h le gel · ti . ları ya komür yokluğu ' y:ıhut 
te vimli b·r m Hık 0

1 eh ı- Onu b ı n iitM m hrum·y,.tt ı, ta ellerinde bulunan komürleri 
m arad n gı.inler geçtikçe d .. ha sef 1 ·n an k gurbet \le a - saklıyaraıı: Lir müdd'°t sonra da
iJi anlıyordu. b tteki yPbancı insanlar kura- ha pahalı satmak gay sile .. ahıp 

Ayni zamanda, bu çocuk. P k rabilird Bir gün k rannı 'er- leri tara ından kapatılnıLc;tır. ls
ya.rnmaz bır şeydı. Durdan, w • di: kim "Ye bk şey sövlrmede;ı tan bul b edıyesi kömür darlığı 
ö n atılamıyor; ele avuca ıngmı- eml keti terk etti. U?.un Vl' hadJ esil vakınaan alakadar ol
yordu. naha dört yaşında ık ' yorucu hir yolculuktan !'1011"'1\ maktadır. w ehrimıze 'ITakyadan 
kendi ya. tlanna karrı\, Meta Merv Eı '1rine ulaştı. Ne c:aro köm ir sevk etmek mııksadil·J 
diktntör kesılmişti. On ara huk ki bura l.t da umdugunu b ıla \eniden bozı tedbirler alınmış
medıyor, zulüm yapıyor, vazıfc madı. B ~ka. bir stıhre gıtm k iır. Ögre d1gimize gore yakın.do!. 
dağıtıyor ve nışanlar verıyor- üzere Merv'dcn ayrıldı. Bilme- Trakyamn muhlelıf mıntakala
du. Ken..iisi bcyliğiııi ilfı.n et· eliği bir lı;tikamete doğru giL-· nndruı bol miktarda kömür ge
mışti. .A ı ka.daşlarının bır kısı;ı~- Ierce ilerledi. Yoll:ırda su çok lece tir. Dıgcr taraftan Bakır
nı vezir, b1r kısnıını nazır, oır fakat y yt.cck yoktu. Bo0 lan köy Vt: Üskiıdar mıntakasının 
kısmını memur, bir kısmını da midesini ot yemek suret"le dol- ihtiyacını temin maksadile Us
tab'a yapmıştı. Dort yaşındakı dunnağa mecbur kalıyordu. küdar ka makamı yanında b:r 
Velit bh Mus'ap büyüdül 11'~ Bir a.kş:ım üzeri bu volculttk heyetle Şıl ye gitmiştir. burada 1 
kurdUoöu devlet <le buyuyor u . da sona erdi. Velit bin M· · ) ömilr "azıyetini tetkik ccıecek-
Şehrin ortasında büyü!. bir mey kendisini Serhas şehrinde b•ıl· tir. 
dan ve bu meydanda da yüksek d~ .. o ~ece~i ~ir v~n~d~ f!F E n:; k iya aı 1 bır taş '\:W-dı. Bu taş, küruk circli. grtes.ı gun gözlenm a u-
hüki.imilira taht vazifesi göru- ğı zaman güneşi gök yiızili!lli1 f ind • l • . I ece i? 
vordu. orta.32?a <;ok yakın bir yerde lstanbut bclediy i, yapılan tet-
- Vclit bın Mus'ap, hcıgün m".... buldu. 

1 
kiklcr netice inde bir çuval un-

msimle Uiht:ııın çıkıyor; etrat:ı- -: Ammn da uyum~şunı ha. dan 112 ekmek çık ~ı ı cticesi-
na. toplanan vezirlerine, n.azırla:) J?ırc _!ıomurda.nanı.k _ve ,!':oı?' ne v rmı tır. Halbuki bugünkü 
ı ına ve memurlım.na yenı yenı lerını U~Qturarak ayaga ."'11 • ekmek ııadıı bir' çuval undan an
emirler, arcktifler veriyordu . tı. Sokakları dolduran halkın. a· cak 103 • ek <;ıkaııla'bileceği 
Şehir haıkı bede.va eğlence bul-1 n;ı:sın:ı knştl. Açl ~~ bayıı.n nazarı itibara alınarak tecbit e
rnuştu. Genç, ihtiy ı· o meyda~ du!ecek lıa~e gelmış~ı. ~una bel diyesi ekmek ııarhında bit' 
na. geliyor; Velıd 'bin Muı ' bm ragmen, kımseden b.r loı-i:,...ı:l dil · · B ·t·b ,_ ı t b ı 

ek ek "stcmi:.r'" d çu· k- k ını tır. J ı ı ar.u:. .a an u icad etti d devletçilik oyununu ID" ı •J"'r u. n u o- ı....:ıed · · k k h nd b 
V li · eh' d ··ı ·· 1• b" · ~ ıy ~ı ·ne n ı ı a ır seyrediyordu. Bu h::ı.l, c t yır· ca Ş ır e gu er yuz u ır m~- tenzilat yapabılmek imkiıılarm1 

mi yaşın b:ı...v,.ıncaya kadar de- un rastlıyamamıştı. Herk"·m ..+.. • k - t tl ·ı d k 
· · tı sık k l t ktı I')o·,, ara" ... rm. uz.ere e .ı.: e ece -vam ettı. Fa.kat VelicI;n yırmı sura a~ , a arı ça ı . .. .• t• 

yaşına ha p koca bir delikanlı le adamların insan ekmek yerı- ır. . . 
oldu·'hı ıçi.ı bu devletçilik oyu- ne yumruk ikram edecekleri tah Nüfus beyann~m erı 
nunda.n vaz geçtiğini zannet - minclen uzak değildi. Şclırimızd n .. f ısun tesbiti i-
meyin. K ndisinl hakiki oğlu Velit b n Mus'ap, serseriyauc çin evlere dağıu an beyannamP
gıbi bUylıten bab:ı..sı ölmoseyJ dolaşıp -dururken bir dükku;ım lorin tevzi olunınn na b ı~ndı
ayni lıal kim bilir daha kaç SC· önüne g~ldi. İçeride, yiirund+'n ğını yazn ı tık. V 1i ve Bel d 1y9 
ne deva edec ti. asalet ·;e saha,-ret akan bir k~ı riyaı eti bev nname tcv1j ve top-

Ba.ba.da.n yetim kal n Velit., oturuyordu. Bu zattan mutlaka lanma işinın sürat'c il.mnli 1cin 
kı rom n ıra nnes uı yardım görebilcccmni umrcı.k ıı.lal~adarl rn yem bir tamim 

• • 
s er ailelerine yardım için lroKuvu~-~ 

1
- DiYOR Ki: 

Kazanç vergisi mükelleflerinin senelik vergi Damga matbaasmda 
bir haksızlık 

1 tnnbul l.'umumi Mcc · i dün 
saat 11 d.- birmci Reis Vekili Il. 
".u"tiki Dere inin riyaseti altın
da topl na.raA ı l.. ·nııısani içtima 
d • esinin sen toplantısuu yap
mı<:ur. 

H znamenin ücün<'Ü m ddesi
ni te.r;kil eden Büyülrnda.ıım na
zını planının t sdiki huhaındaki 
muhtelit enci.imcn mazbatası u
},tın ınünakru alara sebep olmuş.. 
tur. Bu ara.da söz alan B. Ham
di Rabi'°ll Bütfn, Büyiikadad& 
iskiin sabalarmın temdidine şid
detle itira ?. tmiş ve nıazbata -
dan bu \cnydm l-.aldınhnasını 
istenıirur. Bu lıoktai nazara 
mecliste <liP.' r ~zı 8.ztı.l:ımı da 
iştiriık etm inrı rağmen teklif 
reddolunarak mazbata da ay
nen Juıbul oltmmustur . 

Müteakiben dn.ns dersha.:ne -
lerinin li' bıvat resminden muaf 
tutulma mu <l ·r mülkiye encü
meni mazbatası okuıunu~ ve 
mazbata da uz.un müzakereler
dCJı soı:ra dan yerlerinin bir 
nıusıki heyeti bulun.maması şar 
tivle lUbiyat resminden muaf 
tutulmaSJ k. rarlaştırılım .. "'t!r. 

Umumi meclis, miiteı: kiben 
Sular İduı esinin D42 m li yılı 
bütc;esini tetkik ve kabul et.ın:ş
tir. 

Bundan sonra wnumi mec
lis, l..."lŞ mc\'S ·.mi ında be
ıoo =ve tarnfıı dan fakir halka. 
yapılaeak kömür tevzi tı içın 
belecli\c lıiıkoo.nden 10 bin li
ra tah~>" t j mn@ll8. d ir btit
çe encümeni m. zbatasını müza
kere t.tnı • ·tfr. 

Encümen mazbatasmd.ı bazı 
formalite miı külatı yüzünden 
kömür tevzıatı i~ni bel lı enin 
van ıu do::rnı olmıyacai;rı 
ve bu işin fi:ılkP\'lCh tarafından 
tevzi olunmasının daha mi na ·ip 
olacağı kaydc lunmakta. idi. 

nisbetinde arttı rıh) or 
D ı p~ıınc \ c Danı a ı l tbaa ın

tir. Bunu müteakip n eclis 10 da • ı n b · k rııınu.d n dun ~u 
dakik::ılı.k bir tatil yapını tır. mektubu . ldıl.: 

İkin i oo cBu• d. n ı n C\ '-'Cl Darphilrın 
1eclisin ikinci cclsesine biz - ve D n ı ınalba • ıııdn alı n Fc-

zat V a l ı ve Belediye l eisı rıt ısmındc b rının ı :rntolonu ç:ılın-
Doktor I...ütfı Kııdar rı}asct dı. Iüıdi en:u r. l urun muddet a-
etmiı:ıtir. Mecli in bu c lı;esmde ra tırmalar yapıldıgı h ıld' bulu-
muaveııete muhtac asku· aile - ııomodı. nunun ıızı ı ine B. Muaviıı 
terine yardım parası tomini ıcin bu pantolo!lu butun ameklerc taL-

tahmil olunacak yeni teklıfler min ı:ttirn <'k mal,sadile h ftalıfı-
ha ·kında btit~, mı.ilkıy<.', kav. - mızd ın 25 e kurus J{cstırdı Kay-
nin 'e iktısad encümenleri ınUş- bol n veya cal n:uı bu paı tolo ı i-
terek mazbatası okunmustur. ç•n hepimizden nyrı n:ı- ı parn ke -

Mti. terek enriime• ın · u ma.z- mc e aca1n B. Muavirün hıık ı 
batasrnd:ı. bcynıuıameye tabi nır mıdır \ e bu harek<'tı doı;ru mu 
kazanç vcrgisı mülrelleflerine ae- 1_a;;..u~r ... h,_..., ________ SJ 

nelik kazanç taha.kkukatınm 
fevkaF de zamları da daJul ol· 
m k üzere şımdılik yi.i7.de ~ -- PO R ~':::== 

1 .zaını y pılması nıuvafık gorül-
mekte ıdi. 1 

Bu mazbatanın okunma.~m1 -
dan sonra söz alıın belediye 
muhasebe mü<liirii B. fotıtac· 
Acar e.ıcümcn tr.J afmda.n tek
lü edıleıı yüY.d" beş zamnun 
ınc\•cut ihtivacı ka!'Şıl yanuya
ca.ğını binaenaleyh yüzde 11 1 
7.am vamlma.cunı ıstemiş, fakat 
bu teklif reddoluna..rak encümen 
mazbatası avııen ltab;ıl cdihrıi~
tir. Bey nameye tabi ka ne 
vergisine yapılruı yüzde Le 
za.nıf r 9H ma.!i yılı taha!-ku· 
lmtm1an tahsil edilec hir. 

Encümen bunu müteakip Cs· 
kfülJr - Radıltöy ve Haval!"ı ı 
Halk Tramv <ıylanndaki Ev:. 
his.....,..lel'inin Belcdiy. · tıınıfındruı 
satın alınması U-Jrlifıni •• but et
miştir. 

Ruznınn nin ikmalinden so·ı· 
ra söz alan B. Hnrndi .Rssim / 
Bütihı muhtelif "'ekillerde id -1 
re olunan belediye ıroiie'i3('Se -
leri ar:lSl.I:d id u e birl ~ lr r
mak im.k.~ nlnnmu ar ştınlm.ası 
nı istc.mistlr . 

\'alı ve Beledive Reısı bunun 
Beledıye tarafin!tan e·~ n du -
şünül<tlıı:rihıil sövlemt" VP. iıv.a 1 -

ra TCJ:ııinısanı dev1~i esııa;ı;md 

---o----
Galatasaray Darü 
~afaka beı·abe:re 

kaldı ar 
Liseler nrası futbol liğinc.• dü ı 

Feı crbah ·e sbıdında devam e· 
dilclı. llk maç Erkek Muallimle! 
Yıice Ülkü arasında yapıldı. Bı-
rinci devrede rakiplerine kolay
lıkla üst.ünlük temin etmeğe mu
vaffak olan Yüce Ülkülüler birı~ 
kat u üç sayı kamndılar. İkinci 
dcH e Yüce Ülkün ün tazyikı. 
M ullimlileıin müdafaa.sile ge ti. 
Bu devı ede fallimlilerin bir ra
yı ına mukabil jki gol daha at n 
Yüce Ülkühilcr maçı 2 - 5 lebJ · 
rine bilirdiler. 

Giiniin son maçı da Gtı.latruıa· 
ı a. la Darüşsafaka arsında ya
yıldı. Her iki takım sahaya c;ı1 
kmrvetli kadro,a.rilc cıkmışlanıı. 
Ovun ecri ve caıılı bir Şf'J<ilde 
geçti. 11d kuvvetli rah' biitün 
r,ayretledne ragmen bir türıü 
sayı ynpam.adthı.r. :Maç 0-0 be

ka~ibt..-tti Artık onun hayatta d~k n girdi, selam :\'erdi. gonrlermışt.r. 

~imsesi yoktu; lAkin babas~_ın_·...:....----~----------(-A_r_ka_•_,_v_z_rl__ ~====================================================================================================~~ .. 

[ı========o===---==========r===================~r===j 
gfüıterd kleri fon'ivPtt 
yı le. kkiır etmiştir. 

Umu.mi m~ lis Bek<lıyen·n 
bu ha~rh ve güzel te;ıebbuslıni.i 
bü -tik b"r alıika ye memnuni
\'etle ve ittifakla kahn1 ctnıLc;- ı:'a.berlikJe bitti. 
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Şi li- Fatih yolunu ç, susl!Z g .. nde 
i i de a yaya tepen içare, zayıf :.ı

yayım derken yatağa dü ·tü 
tıU abla ının zay1Clamak Jçin a<· bı
J{ıç her gun Şışhancdcn, Fatihe ku
dıır ik:ı defa yaya gıdıp geldl ın. 

anlattı. 
ilıU:> ar Ilasmacıy nla Surpık d ı-

du koııuifllaya dahı takalı !-
- mıyan HJygaııu,,c:ı.ı bır otomobile b n

dırdilcr, Kaz:ıpyaııl rın kızı rch
bcrl k etti, doktorun rnuay~uıne
tanı buldulnr. Hayganu~ canlı ce- ~ 
naze gıbl mcrdı~nlerden ite çeke 
s..ır kle)e surukleye 1 ıdılar. 

F..stetık spor muteh ı A ob •• n 
mueyencb n ı oldujunu kaptd b.ı ; 
t lfümn anlıynn ıhhy 11 .. ı kızı ı-

çcrı oktular. 
Hayganuşln gozlükle i bumu u-

zer c c! ı~ o n doktor Ag 1 n 
ka ıl ı h n oldu. Agob kızı 
böyle koltukta goı unce saçsız b lflnl 

ellen ıle tokaUıy:ırak ha.) ırdı 
c- tn~e nedir bu h 11 Ben nn.ı 

bunu L'ttim? Aman ıı f s ımdat..."t 

Dokto nkı ç ld r ktı. thtt. ar 
~nn da b ğrr b • gır 

c- Bıze 1 bcr ~ ı Ji y ktur 
doktor? ne cttm do ctor. Yazık d"'-

Yüksek Ziraat lı Teşri ievvele kadar Gümrük-/ 
Enstitüsünde 

Talebe dün 111era
simle and içti 

Enstıtü r ktör" ün bey natı 

Kendi parasile okuyun. 
talebe miktarı aıtıgor 

Ankara, 29 (Telefonla)- Btı 
gün Yüksek Ziraat Enstitüs~n
de, me t be yeni kabul edilen 
talebenin and me m asi mı ya
}Jtlmıştır. Ziraat Vekili B. Mun
lıs Erkme.n, Zı:ı aat v aleti er-• 
kiı.nı, Milli fod fruı er ruundaıı 
bazılarıle Ankarafü•h; fakülteler 
ve okullar müdür ve dekanları
nın ve Yüksek Ziraat Enstitiisü 
öğretmen V" profl!SÖrlerinin bu
lunduğu bu içtimada 251 yeni ta. 
lebe mektebe kabul edilmiştir. 

Yüksek ziıaat enstitüsünün 
rektörü ürcyya Gençer veciz 
bir hitabede bulWlm~ ve ycn.i 
talebeye v :ıüderini nlatmli
tır. 

Rektör, gazetemize beyanatta 
bulunn.r mektep Webe mikta
nnın gittikçe arttığını bildir -
miştir. Geçen 162 yeni tale-
bey muk bil bu e 251 talo-
bc, mektebe girmek için müm
caatta bulunmuştur. Bu hidisa
d n daha mühimmi, kendi para
sı ile okuymı talebe mlkt nnın 
artın dır. Geç sene 10, bu 

92 ralı tA be -OnStitiiyo 
girmiştir. Fazla ~er Olmadığı .i
çin bu kabil mUrn.caatlardan 3 
tnnC3lni geri ç ,. · rmek mecburi-

lerimize gelmiş olanların 
itharne müsaade ediryor 

Ankara, 29 t Telefonla) -
Güım iık ve uıh1:sarlar t:...l{fileti 
1 Biı ine tc-.µ m 94l tar:tune 
kadar gün ru • c gelmi.:ı bulu
n ı Alına n ıen. eli sun ı lı1Jtrle 
kal'l~lk ..oneıı..:ıUL~ ~ .nakku, el ala
kada1 • ı·a f,u ı:.amiıni gmıuer -
m .tir: 

l - B ıin<'i 'l'e n 1 U .ta
rilı·ne k d r Tlıı:.h gümriik.eri
nc o an LLll i lif1Cl le i a
ruak d kurunu§ Alr.ııa.n cnşeli 
meı.ısucattan ı çak yü1.de otuz 
nishctindc totuz a.tılul) b ı gı'bi 
suıı "i el.; af ı ihtıva. ed nleri.u 
swı 'i ipe • iJe ~ r~k teıiililJ. e
dilm yıp asli mactdclerinin ... vı 
,.e vasıfl rma gore Türk güm
rük tanf esinde intibak edebile
cekleri pozısı.J onl üzerinden 
resim Od yer - ithallerlıı mü -
saade edilecektir. 

Meseli gü.ınrülq;:.e yaıpılan mu
ayenesi \•e talıllli uctioesin. yü: 
de 30 ni.'lbelinde sun'i liflerle 
kRDsık dokmıınus bir pamuk 
mensucat, telife cetvelinin 150 
inci numarasının 1 num.ar.tı.lı .ih-

yeti haSll ol~tur. Para ile ens
titüye girmek isteyen talebenin 
mühim bir kısmı bizzat Zir:ı.at 
ile iştiğal eden ailelerin çocuk
landır. Yer temin edildiği tak
dirde günden güne fazlalaşmak
ta olan btı aialraya tam bir ce
\-ap verilmiş olP..caktır. Bu huswı 
ta. 11cabe en red iri alınmakta
dır. Gerek Zirant \·ckfileti, gerek 
cnstitU zamanla bu ihtiyacı kar
ını k dn tedblrl a.lmah 
karnnndııdır.- (B..BJ 

tarına uyular. k tarıfenin 135 
uuı -ıar sına tal 1k 1 lıfü'.)'İP bu 
sun'ı 1 flcrlc 1, ıhık de~ibni;; 
~ili aslı m dd"' ı olaıı p_m 
ıueru.ucatuın sa~ tl ~ ra boyalı 
kasm lı, 'kasarsız olup o madıciJ
na gorc "77, 378, ve 379 uncu 
ııu ıı ı lacın taalluk ctti:!i talı 
pozisıyonl< rı ÜZff nden günu'ilk 
len ktır. 

Gene ayni 
ıer:e .. ık yun meil 
rışı kamıleıı 1l2muk d W:Je ta· 
manıiyl sal i yiın gibi 10S u 
nınn ya H! an pn uk 
107 ıı cı num y.ı göre guınr 
lenerek b nunıanun al~,._...,,.~ 
ihtann 2 numarnb bendı bfil 
itibara chnroıyacaktır. 

2 - Sun'i !lifl r tabiri ıcine, 
tarif ·n 150 inci numar sı a1-
tınd ki ihtarın 1 nwna:ralı ben
dinde \•nzılı ipek böceğinden 
gayri böcekl rden istihs 1 olu
nan (hayvani lifler) ile sinyalif, 
monoffi, fiy!lko, ZC'lvole gıüi 
sun'i olarak istihsal o1un:ınla.:r1 
ve sellüloz ve saire esasındau .o
lan Ye sun'i ipek denilen lifler 
dahi~r. 

3 - Bu hfikmden istifade ede 
cek mensucat 1 Birincıt.eşrin 
1941 ta!"ihine k dar gümrükle -
rimiz.e gir.mlş olanlardır. 

Gümrüklere - . -gırmış eşya, ge-
tirilen nakil vas: t:alanndan li
man vasıa.tlnrına veya gtimrii • 
ğün kontrol ve milrakabe.si al
tında buhınan yerlere ıkonm~ 
olanlardır. Bu tarihte onm 
:getirilml.1 ve geti..--ilecek bu tür 

K rabük 
Demir ve çelik 
fabrikalarında 
yen· randman 
o haddini buldu 

11Hamlet,, davast 
(Baş ta.rafı ı wiM~ 

Bunu:ı üzerine Esat Malı~ ~ 
Kıırakurt söz alarak Müddeı~ 
mııminjn kendisine karşı ~ 
lerde bulunduğu hakkındaki 1 ~ 
diasını şiddetle reddederek şu 
ları söyledi: 

0
y 

- Hakaret.e biz uğranu~ ıııW 
duğumuz halde, davacı oln 
girmiı:ı oldujhımuz adliye ka~ 
ınnda.n suçlu olarak çıkarıln1 

isteniyoruz. . 1" 
Muhsin bizi tahkir ~ğı lıt\lt

de iddia makamının kendısı hn 
kındaki cezanın iskatını istelll~ 
ollması hakikaten bir cesaret~ • ıı.r 
şive havsalamızın, alama.dJgt iO 
safsızhktır. Bu kelımeler ııı ·e* 
müddeiumumiliğe karşı hak 1 

sayılabiliyor. . ·ıc ttl 
Ertuğrul Muhsın halcı o. alt 

sadece bir tenkit yazısı yaf 1. 
müvekk Jiıı'i tı.hkir et kl 
yük bir ictımai s11ç işienıı ; 
Bunda t 1 rar isrnr e-ıiivort 
ve iddia makamının da düşun~~ 
mize hürmet etm~sını ve ıd 4 t· makamının talebinin reddec 1 

rnc-:-ini istivoruın." ,i 
Bundan soma soz Pevııu • 

Safava ve ildi. Peyınıi ~a 1
• 

• l. b """' 1 saca. Mııhsinle uç ır ~v· ·aJC· 
olmadığını, onun sa~nenHte \· 
tör olarak büyük hı~~etlcrı 0 1' 
duğmıu, fakat Ten o~ .oıa.ı;ıil· 
kendis.ni Türk ~hnesımn ıt 
li ihtiy "larla ba,,.dıuµn~y n b ... _ 
taklit ör.entisi ile illellı gord~ 
ğünü söylroıkten sonra bu ııı\J· 
esseserıin medeni bir t<'ı::l,ıl tıı 
muhtaç olduğunu ve b"it~1 ~ 
zılarında bu ı lalı ı:aruretin? 

1 
baska hic bir kasti olmadığlll 
söyledi ve heraatini 1stedi. 

Peyami Safa müdafaasmı yııP 
tığı bir sırada bazı cümlcleı-de~ 
dolavı hak·m. müddeiumumı 1~ 
mnkamına söz söylememesııı• 
ihtar etti, muavin d müd~f~· 
mn kesilmesini isledi. llaki1J\ 
bunu kabul etmiyerek Pevanıı)'C 
müdafaasını yapmak için yenı· 
den söz verdi. . 

Pe) mi Safa müd~fnasını bı· 
tirdikten sonra Ertuğrul MuhS.111 
söz alarak müdafaasını yat>" 
tı ve ded: ki· . 

"- Celalcttin ~nenin vel:~1ı, 
niidafaa.smda oyunun b?ri Nus: 
ı Safa gilıi suçluların birad ~ 
hayatıın stady<:~da. g~çırı;t~ 
bir s )Ol' mnhamn ve • hm ı~ 
hct gibi maruf bir kütüphane 
memurondan aldığı parçab:rbJ. 
ispa a çalışıyor. 'Diverek bu .. r.e
vntm tenkit yapmak icin bit:ı
mf ve ...,elahiyetli 0Lmn.dıkların1 

ve ancak bir çok t'Omnnla.rJ ".8 
telif tiyatro e<> rl"r· olan eeıa
letlin F'?.inenin biricik mü~S
sı ndMd"leeeğini ileri ~Jrdu: 
Bu SU?"~tle tenkit vazılnrınd l.n· 
tara.flıihn ve ihtisasın esas oldu
ğunu J abul etti. E~vveJa bu nok
ta üzerinde durmak ve mf 1 !-iaıı 
davayn s 0 bebiyet v ren Ce \et
tin Ezine>nm ı:ıalısında ve ya~
smı.1ı. arnmal k lazım. Ben Cela
le tin F...zineyi ticaret alemind~ 
müseccel bir yaztlıanede muı;ı:vı 
bir bankerin ortağı olaı-ruk faız
<. "tik edc.ı. t'n tanıdım rvun se
• eler kendisi bu nıeslekt ktıl
dı. Bu bakımdan i38.n'at mest~
lerinde hı.l m oynatmaya ve sOZ 
soylemeye salahiyetli olduğu u 
ı .... buldo mazurum. Bel bir 
mi.intesir romanı olduğunu bıl
ıniyorurn. 

Bundan sonr CeH'ı.lettin ~i
nenin Schir Ti} tro ·una an;ı o· 
lan kinini anlatarak şöyle dedı: 

- Ce ·!ettin Ezin..: görlilüyor 
ki mile ;scsemize karşı 1hiç bib
ruf değildir. Hatta kinlidir. V"' 
bl'u i"i11 · r. • h<;r • ne, her v ·ıe ile 
izhar eder. Cel8.1°ttin Ezinenin 
bu mus.ammem iftırası kar sm
da rrıüdafaaya ger,.mek lii.ztm1t. 
Bu müdafaayı kim yauacakb. ve 
kin,in vazıfcsiydi? Harice kaTSJ 
mücsse eyi t msil etmek vazı
fem oldıı • u irin vazifemin bana 
yüMed ti bu sıfatla keud·sine 
cevap 'ermek mecbuny tinde 
k:ıldım. 

Rejisörden sonra Tasviri Ef
]dı.r gazetesi s.~hibi Ziyad Ebüz
z•ya ayağa. kalkarak Celfilett.m 
Ezinenın yazısında haltaret o• -
madığını ve Tasviri Efkilnn 
otuz üç senelik mazisinde her 
hangi bir malrsatJa yazılım" bir 
yazıyn yer vcrilmedigı.ni söyliye
rek berantini istedi. 

Gazetenin nesriy:.ı.t nıUdürü 
Cihat B ban da şöyle dedi: 

"- McsnUyctini üzerime a1a
ı-ak neşrettiğim Oclfılcttin lEv.m 
nın makalesinde ibbam yoktuı. 
Sa ~hat vardır. Arkadaşım. n
dı ölçüleıine n znran münekldd
Hk hakkını kullanarak piye.sın 
temsilini dUpedtlz kötü bulmuş
tur. Bir J.1İ)·esi tenkit etmek!"' , 
şahsa hakaret etmek arnsındıı. 
fark olmak lazımgelir. Tenkid 
suç olmak söyle dursun sann:tı 
kucağmda bliyütcn, cemiyet iş
lcrlnd mimik kuvveti yaratım 
en büvük amildir. 

Teı1kid suc olmadığı içjn (ik<'a.S
tcn tenkid} de suç değildir. Va 
C<'Z8. kanımunda yazılı olrn yan 
fı il ere ~ \:erilmiyeceği i ia, 
bu türedi suça da ceza Yerm .... -
mı>k lazım gerr." 

B n n <nr Ti) trol!'_d_ rii 
M de mlı f nı j ntı . 
p 
ı 
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ne acı blr yoksulluk içinde :u.dı.i 
rap çektlğiırl biliyoruz btl 
mahrumiyetin Alhıanyayı ııneğ.ı 
lfıp etmeğe kafi ge!miycceğikJFi 
vetle zannedilebilir. Hele ~ 
manya Ukraynadan1Btlfade mx 
kanlanru temin ederse biraz dal 
hı:ı. ferahlaması pek tabirdir. 

rede 

1 Yazıın: Sohbetaover 

eski adetler tklsiadendon gür.el bir hUsnfün 
J\4.1..~u.ıtı. unutul- ~ ' 

dövme Hele bazıları göğilslerin.i, sırt-
. bir tilrlü 1a.rııu ,kolla.nnı bilyilk dövme -

-.""~.... lerle doldururlardı. Bunlar da 

Londra, 29 (a.a,.) - lngiltere 
de bir Yugoslav ordusu mevcut 
olru dıgı için bu memlekette bu-
1 unaıı Yugoslavlar Polonya kıt
B!nriyle beraber !skoçya'da hiz
met C' k {;:klerdir. Yugoolav Je- 1 
milcrine mensup. babriyolil rla 
lııgiltcrcdc oturan Yugoslav te
baasından mürekl~f'P ilk Yugos· 
l:ı.v kafilesi 1skorya. a gclmı..,;
tir. İn~lt:et't..'<k bulun~ hiwıete 
eh erişli ve yasları kırkı geçıni· 
)'en bütün Yugoslavlar silii.lı al· 
tına a.lmacaktu. Acemi cfı adı 

17abul eden Polonya kumandanı, 
Polon._vo. ik: Yugoslavyayıı biı· -
Jeştircn dvstluğun iki memleket 
arastndaki ?!!Üstakbcl müna.se -
bctıerdc n.ilhim bir amil olaca-

~enin eskkl:~~ sa'ksılı bir kn.r:anfil, bir gül fi .. 
gö.,..düguw··. ynpili.lığı., )"a}Jt.ı· nı, selvi ağacı, fesllğen saksını, 

ar 1 \"C ka a.?t g· i ~-.ylctdi. 
" v .. r, nap ..... c!" ı Jı. J)ô . b"" ;-Ulff.w • 
"lZ<ıcvlerinde, glı":..,ünc, sırll-J :vmenın u~ u ~t.1, yarn-

- Mn • mt•t ne "ne. "'r ınn · : ~e • vu..l.lla duvı c yapt.ırmıyan • 
•lnn pek u;,<lı. 1faamafih, ve ııihayet gözü pekligine, SÖ~i.ım 

on I·a .. ad"'yıl.lfı~ de. et euu·e. yaJ.ıık ıı..ı.~n.ın~ıt r., H:• dı. • fr elfı bJylelcri ham:ını.:ı 
mıaz, va.mu mank nıl.ı t• 
lırma.z, seı oest luı.ynt y.ı~- g."ıili mi, ·olunu Sl\ :ıc'ı. ı, g w -

·· n •i.. lıa!h ım !'l.~tı mı? l.ki de 
.r da, Yd.l>tu U"hın.lı. Ilaµı1ö· bu· om1tzba.5111daı1 bac.,.ne. göğ 
erın dı.~ıuda <la. ~ a.ptıra.nlar slın c'u ağiı.La bakarlar: 

lı. 
r,-._, • - - Bunu gor iin de b~ma öyle 
~den salgın bir hastalık h Henin, kafa tut..'nlya kiJllun! 

u ulan dövn.e merakı şirow Demek ~rler. cesaret \re 
lll.ı bilmiyorum. ll'ak.At, esnı 1 ciir'c tlcrini bu rc3.iınkrle isbnta 
rdn, diJı.;m ya.ptu:w.laı'l't ka :ıJardı!. 
r $1, omuzda.,,ıığa lıevesk::ı: Dövme şöyle yapılırdı: 

~ar. külhanb ·tik tastıyan - Dö neci, v:::ı.paca2ı. .,. yJıı tes-
,af'lli afili kunuşanlar, zart- minı etin ib""'wıe cız"r. 8onr::ı e-

ı:tcuıar, tükruklerıni f.iskı.} C (Sonu sayfa 4 sütun 7 de) 
ta ileriye püşk.ürmeğe sıı· 

ğinı ümit ettiğini söyle~fu. 

Ular, .kerhane yasa.kçılarıı 
aı·haııe crketN:ilcri, kopuk

~ hacamat.çıl:u:, pala.vracı !.a
tak ;l:vıJar, köJ?rÜ altı siı.kuıl<' ı, 

acılar, rnconcular, kopuklar 
•bozu~lar, üı.t..crnacılar, umu

~.~lerdt:ki dostları af'tosları uğ 
'llld.ı katil olanlar ve tu.lwı.boa- ı 
~l. 1 

1ı;1bövmcyi bugünkü nesil pek ! 
~~. Fakat bizim gılJı, başın 

ı;ın karlan YE.b~ş oln.nlar ı 
· tyi bilir. 
~"llle nedir?. 
~llar gö 'süne~ sırta ya. 
~ resimlet yaz.tlar , döv
~erler. Belki, eskilerdcu hi-

1 ~ . kolunda t;ormUQsünüzdür. 
~ 'iJ renkte L~tler, resimler 
b.-.lt ınu, i~ onlar!.. 'Bu "nes· ı 
~. lere dövme derler . 1 
"'-~ki yıllard~ kaduı yüzün
~ adam \;ur, u. elinden heı·· 
~~i bir kaza çıkan veya hır
~ktan. gece i~uden, kaldırım
"JCtan .köd.ese - hapse düşen
~ ?evgllilerinin rosiınle,rini döv 

•le göğüslerine. kollarımı., 
~ arma yaptırırlardı. Bazı.la
dt, bir .kalb resmi işl~tti.rirlcr-

~: !çinc dostlan-:un adl mıu I 
v.(UrırlardJ. Klllt.in içme: 
...... .A:h aşk!. 

tobıye y:ızdu:anlaı', ok resmi 1 
;dUt'enler d ~ çoktu. Bıçak, 1 

~ anca, resimleri yaptuıuılar I 
utı..Yısızdı. 
l<ouarına, .göğüslerine: 
ha getirir, zü.ICu k<ıkusuo 

t\, nu btcr uoye, 
~ tbelck, ddi ·vaoe c · 1 

sen beni! 

* aşkın ~ ti Dl•ltlt'l:IP of! 

~- --it. 
~ .. iln görü ;ınek mQJı ı nıi 

... lulldt? 
~·tinden veznı sa.kal, luı.t\ycsı 
·~:ıık beyitJer, nusralar yaırdı
lh''ar olduğu r.füi: 
~ Hl g"Jll4 nsku e'da 
bH~ beni şey<'..ıı.. 
ıı[?•bıolhı yohına. 

llJı canımı feda ! 
~ <Ka.ıenderi) ıni dö\ dür<''llı>r 
Qı. \~. Cinsi 'lrgiyi gösteren 
l;'"Uer yazdıranlar yo kdeğil-

(Baş mrof 1 inci. yfad<ı) olmuştu. Dükkfinlıır kapanmış.1 
bin un, bu uraba, ot()busten tı-. Yirmi dört sa.ttenbcri ilikle-
ba., c hep şeye benziyordu. Her riınize işliyon soğukla.. dost oı .. 
bır uzvu binbir ses çıkaran, muştuk. Karanlık odada bir a
geığsu harlayan, motörii inleyen, vuç ateşin üzerine kapandık, u
adn.a can ç6kişcn arabaya, her- yumndarı sabahladık. Henüz ka
kesin yaptıgt gibi, ben <le bin • rnnlıktJ, k~ına süı::tüııe sarıl -
dım. dık, sarmalandık. çantalarımızı 

Ifoptanbabanın hakikaten yüz aldık, otdden çıktık. Uzunköprü 
ı nnden ., hhut fışkıran iki ya- otobüsüne bindik. Balcının oto
km• şoför yetine ot:urdular, şo- büsü dedikleri bu araba da Uzun 
föı ü yanlarıııa aldılaı:, ol t-ara köprüye kadar devridaim cihazı 
fına da bir yolcu oturttular, ço--. kınldığı için su b şiarında du-
l k k ·h · b. ;1 • rarak şoförün: 
u QOCU • • geu«, 1 tıyar, ız crı _ Ahmet su al! emirlerini 
lıır salomura gıbi i.ıstili;te yığdık-
tan sonra, araba gacı?1tı tı.rla, diuliy , dinliye, pencerelerinıu 
gucurtularla yola çıktıı. kenarlr:ımda sigaralar ba.stırıl-

ıru!'. y<>lculaı ın ayaklaı~nın rı.ra-
Hcr köşesi. bfuıısi Tnf;-savulun sroa b ı~u tenekeleri yerlcşti

adını daima yaş.'lıtac.ak olrın rıln.ıiş o~obüs içinde hayatımızı 
modern, fa.kat turihi Bolayıre tehlikeye koyn.nı.k seyahat t
gelince, sanki yer- milsııitmiş tik. UıWlköaıii);o saat cloku7.da 
gibı, dız!ermıizin iuer:ine de üç 1 girdik. Ac·tık, titriyorduk. bidıı
dört yolcu aldılar, Qrllffan ha- ci sınıf bıi lokantacı halimize 
reket ettık. Kuruköyde iki yolcu acıdı. Birer tas çorba içtik, mu
d.aha arabanuza ~d.ı, velha- Jrnddcr. ta rıza giıstercrck bir 
sıl nefes nlnma.d:uı, czilo, biizil- kuzu süril.Sü halinde istasyona 
le paramızla rııhat.sız olarak gıttik ve trene binerken bu öldü
E\•erşeve muva;:ınlnt ettik. O~ rüca Trakya seynha.tinden ölm..=ı
All·::hın kuru ğuğunda PQSt:a- den kurtuJduğunn17.a, lıastalan
hane önünde bir snattc:.n fazla m dan kurtulduğumuza biz de 

1 
kaldık. l~uptan babanuı a:kraba- şaştık. 
lan, nahiyeden tay mtibayaa - Sayın R:i?isler, her ıhalde k" -
sına gittiler, mclul melül oto -1 balaı:ını~d. yolcuların istiruhs.ti 
büsilınüıün diktatörleı-ini bekle~ icin {.-Oli: h çalı manız gereki
dik, ü.şiidlık, hasta ol luk, i:>k- yor. Sonra Gelibolu, J{eşan ve 
ı:;Urdüt:, aksırdık, nihayet evv~- Uzunlilipı::ü yolcularını knptan 
la in.safa, son otobüse geldıl , bahanın, Bıırsa.lılaı:ın ağızlarm -
saat on b ste Keşana vardık. dan cıkn.cak bilet tarifc.lcrine 

Bir kaptı kaçtı bekliyordu. nı hkum bıra.kmarnanı,; zanıri 
Burı;alıl.u 11 kaptı kac;lısı di~ôr- 1 ohıyor. 
lar,. Şoföriinc yaıı~!Jk. . Aman OtellerinizdP yalıuz temiz ·~ 
etme, eylem~ bızı d . le E~· tak arayan vatandaşların inlE"'
yanız yoksu alırım dcdı. Eş~a· 1 Psiıı•• ,..t'r'tk çürilk otobü lrırdı> 
~l7..a ~ ğaj .Y inde ~ ı göster· bit"<'.ok yurttnşlann hayat ve can 
aı~ E!ıJe bır ~c}:l~r ı~et .~ttı. ltırile ala\.· eder gibi keyfi m ua- I 
fln nrkıd'l~ık: bı~ı yol ustundo mele görm !erine izin vt."rmcvi
bırakıı;> çekıldı: _gıt~ı. Sonr~dan niz ve h~rhalde, üçünüz b1r ara
so ı •dı ı. ŞOtorilı~ !şar€tm1 arı- ya geler~k. bn münakal<! ve ec~
lnyıp ta eş_ ı~ ıçın paı ver- rUscfer is1er.i icin çok cidcü ted
sc}-misız, sok kta kaltnıyacal<• birler alınız. H~ltii. yolculuk fa· 
mullz. cinsıııı keııdı mil~ahitlerin İ7.e 

Kesaodn. gece! rnek mecburi- ta.ltip ve t bit ettiriniz. n-
yetind' tdik. rnmrulnr ivi bil.'! ntz ki, ,,~isi bulunduğunuz bEıl - ' 
otel diye bizi bir mnnav dükka- diyelere eıı btiyük hizmetiniz b ı 
nına ı:;oıctular. Giı·dık, pis, som- olacaktır .. Hüı:uıetlenmi l t u 
yanın demırleri flı ~. kırık kabul buyun.muz sayın rdsk ... 
karvolnya yntamadık. Saat 19 1. K 

(Baı t:ırafı 1 inci 8'1yfad;ı) 

Nevyork, 29 (a.a..) - Reis 
Ruzveltin matbuat toplanbsında 
ki beyanab.nt tefoır eden gaz.ete
ler, Amerika ile japonya ara_~ 
cbki gerginliğin va.ham t kesb 1 
ettiğini k ydetmekt.edir .. 

N evyork Tribun gazetes4 
Rcis Ruzveltin her türlü. anlaş. 
ma. imkfınım bet-taraf ettiğini 
ya.zma1ttadı.r. 

Anlasra· ümtdi ıa 

Vaşington, 29 (a.n.) Pel< 
sal'"ı yetfi bir menb dan bildi
riliyor: 

Amerika h ükilmeti Çin mc
sclf'Si hakkınra Japonya ile biı: 
nnla.,~'tva varmaktan lınıidini 
kesnu.,tt:. 

(Başı 1. i "de) 
binenin -kil '".BZif · uin )tine 
lt"iruği liana verileccğ:in.i ve 
mumallevhin eslti kabinenin ar;
ni olarak teşkil edeceği yeni ka
bine ile yarın parH'ı.mento huzu-1 
ruoo gelece~ kanaatindedir. 

lııgilt:ere ve Rusyn ile İran a
rasında aktedilcn p Un pn.z:ır.-. 
tesi günü imzalanacağı. söyle
ııJyor. Bu suretle 1ra:ıiın. tiıgi
liz - Rus kııvvetler.i tarafından 
· alindeıı beri miibhem ·alan 
siya:Si ve askeri vaziyet ayclJıır. 
lanmış olacaktır. ----:»11----

e,.... 
"i; 

ko 
Budapeşte. 29 (a.a.) ~D.N ı; 
H'tikum t dı:.rbesi ynpmaga 

teşebbii&-tcn suçlu 17 komim"st 
ü buçuk sene ·c kadar ~ ültse1c"' 
muhtelif hapis cezalarına. ı. an· 1 
Ytiıın edilmişlerdir. 

Afrikada 
(~ta~ l incl yf<>da.) 

zo, Bardia. - Tobnık. Elgubi -
Fa.idi yollarında, Bnrcc bolgc -
sinde ve Gazala'da.ki düşman 
motörlii nakliyatına. muva.f:fnki
yctli taarruzlar yapılmıştır. 

Deme hava mcydanile Sidi -
Omar'daki düşman nakil v sıta
lıı.rı şi~tle bombalanmıştır. 

L-0 dm gazcld • • göre 
Londra, 29 (a.a.) - Habe-

1 
şıstan istiJı\sına nihayet veren 
ve sarın Afrika İtalyan impara
torluğunu tamamiyle yıkan Gon 
dar'm zapb hadisesinin ehem -
mi.yeti üzerinde d.urm ktadırlar. 

Alımı.o tcb E!i 
B~rlin, 2H ( a..a ) - - Simali Af

rıkatlcı müttefık k talar enup -
ta.u gelen \'e ~ cniden Tobıuk ıs
ti .ametınde ılerlemış olan mü
him Bntanya kuvvetıerıne karşı 
miıt.cmerkiz bır taarruz yap -
maktadır. 

Şu halde Almanyanın ümitloı(' 
ri de boşa çıknnst:ır. İng:ilizleri11 
hesabı da taım ve katlf değildit 
neticesine va:rma'k JUzıın geli• 
yor. 

Almanyanın İngiltereyi ıruı.@ 
lfıp Cdebilmesiniıı yegane ça 
olarak İngiliz Adalarının. isti
lasını gprüyoruz. Şimdiye kn.da.f 
buna cesaret cdEmleyen, ettiifj 
halde mll\mfak ol mıyan Al
mııny nın bundan soru hic ca
saret ve ~ebbüs ed a.i.} ~ 
kabul olunursa Almanya ıçin 
harbi knzanmcl, ımkfını kalma
nusbr hükmünü vernıek zanı-
1 et kcsbeder. 

HüHrınet Büyük 0.kynnıısta 
r-efer eden şimali Aınerık.ı tica
ret gemilPrini sihilıla.ndu mağı ,----H A R 1 G 1 --·-
diiştinroektt.'Ciir. k ii ç u .. k .... , a b e r 1 e r 

Alman sa''all tayyareleri Si
di .barani en c11 ndn bulunan 
elli ma::ı demıryolu tl.~ lerine te 

1 
sırli hücuml:ır yapmıştır. 

İn°'ilizler ha.ldoııda da ayni 
hiik:mü vermeğe imkan var mı
dır? Abluk.:ı fıkri iflas e+:memiş. 
tir, yalnız kısa bir zamanda 
tesirli olamıyacağı göriilmüş -
tiir. Demek ki çok UZWl bir 
müddet beklem~ icabedccok. 
Bundan başka, İngilizlerin ha.
va üstünlüğün ii temin ettikten 
ordularını teşkile iT.;ıkfi.n bul -
dukt: n sonra ne yapabilecekle
ri hakkında henüz bir kanaat 
tebellür etmemiştır. Bunlar bi
rer mcchuldür ki muvafık 1iokil
de tecelli ederlerse teraziyi on
ların lehine çevirecektir. 

Sin~.ı.purda i2in~-ttr kftll h u il 
..........>=:> ........ .....::...=._.,-.--=.-:oı~ 

Roma, :.m (n.a.) - İtalyan or
dulaıı umumi. karargahının 545 
numaralı tebı 0 i: Singapur, 29 (a.a.) - BUr'nda-

ki kıfuata ''erilen izinler bu z..k
şam iptal ed"lmiştir. Selfıhi elli 
bir ka.ymıktan bildlı7ildiğine gö
ı-e, Pasifikdek.i vaziy.et bu nor
mal tedbirin tatbikini icap ct
tirmi§Ur. 

Japonların iddi sı 
Loııdrn, 29 (a.a.) - Tokyo 

radyosunun spikeri Ruzveltinl 
beyana.tına rağmen Anıe.rikanın 

japonlara btlfiil bir ültimatom 
tevdi ettiğini v.e bu suretle son 
sfu:ünU söylemiş olduğunu be. 
ya. nctm~tir. 

Spiker. japonyaı:un birkac ge
re noktai nazarını izah etmiş 

olduğunu hatırlatmıştır. Ameri
kalıların ileri silı'Ciüğü ~11'.lar 

bu nok.t.ai oaza.:da t:a.m. bir b:zılt 
teskil etmc.ktedir. Milli seref 1 
~ıponların bu teklifi kabul Qlme 
leci.ne mfınidir. 

Netice olarak spiker. cereyan 
edecek hadit;ele:ı:den yalnız Aıne 
rikanın mesul olduğluıu ve bu ha ı 
d sel nn şiındi hemen hemen 
anilne gecllemiyeccifüü söyle -

. ti ' nuş r. ı 

ln.rıUtere Siya.m1 'IAl.;:yik e.d· ar 
Şru1gbay, 29 ( a.n.) ..,.... D • B. 

tngili7. matbuat at esinin i
tiraf ettiği gjbi, oon günlerde 
lngiıtere Siynm üzerinde kuv
\r-Ctli bir tnzyik yapmıştır. 

İngilt.t.>re. Japonya ile mfina,. 
sebetler•ni sıklaştumak niyetin
de olduğu tnkdirdf>' lııgiliz ı u,. ! 
v Ierınin d rhnl Siv m toprak
larına ı~receğini Siyam hükü-

etine bildirmiştir. 

E 
JtJm ıı filnıiu<k• 

* Sto!ı:holm - 430 tonluk .. n 
\ cpuı'U F ınlııııdıya koı·fcz.ındc !.ı<1l-

aıu.,"11ı:. Vapı.ıntn. ınurcttcb<ıtJ.ndaı1 

yanlız. bir kişi olmuşj..ıı·. * OUawa - Otmw. dan bıldınl
digme gl.ırc İngiltcı·<>, Kanucl ı \'c d•

ğer bazı ınemlekctler, Kan.ıd:ı miı

himınat nezaretin 570 mll) on f't.::ı -

ling kıyınetind bru-p malzeı:ncı;;j i

pariş etmışlcrdır. 

* Londrn - Bern'd 
gıne gore r'rans:ı da Arr.ı::; c.varı ıd 
Oısy-levergcr'd, mnskcll baı.ı :ıh~

lar clc.ktnl\: fabnkru;ıri. benı:ın do
kcrek J'• kmnk jstcnıışlcr ise de tı rı 

.formalt>rh:rı. hayava uı;unn~n nıu
v:ıtfak olnmnmışlnrdır. * Tahran - Polonya kuvveUPrİ 
brışkumnndımı general S kornlöı , meli 
Tobruk"b \."tlrpı~maktu olan Polon:ıa 
tugayının y kırıdiı. RUBy.ıya t>vkc
dilcc ğıni l>ildinrıiı.ıtir. * Bo ı1ba;y - Dan' n\. m P~a
vcr. Bnvalpınc11 ve Spr ııag. l"de ı.>1c 

kaç mıniye sürı.m bfr 1.:elzclc olrn .t -

tur. 
*Moskova - Sımalı 'Urol d n.ü.

hiın :rruı(Jn®, m 11ganc:z ve boskıt 
madcnlerı tPŞfcdil.miştır. 

:so,ıunı c phesinde topçu faa
liyeti olmu.s ve ditşmanın tan.r
ruz t~büsleri boşa gtimit; -
Lr. Tobrukta düsın:arun etra -
fmd i çemberi yarmak ıçın 
şarl\ isti.ırnmctindc .} aptığı yeni 
bir tanr. u Bolonya tümeninin 
l ıt ları. tarafından geri püsküı -
tülm iiştür. Hüseyin Onlıid 'Al:.ÇIN 

Y si emasıntla 
lmparaloı:luk Viyannsırun en muhteşem bir devrini yaşa
t.an ... Bir iınparat.Drluğun çökıucsi fırtınaln.rı arasında vals-
lnr d en. şarkı söyleyen ve seven V.iyana .... 

o ng v Helen G.lbert 
tar.aôndun emsalsiz bir tnm:ia yaratılan 

1 
Filminde iki a..'llk ... İki ka:lb... Hissi bir dram .... 

Bugün saat 11 de tcnzilii.th matine. Cl!-mıl!lll•I 

* Va ngton - mnesstlkı ınt'C
Usi ı ı r~ k rşı 224 reyle lır.. :ı 
m:ddelnın !ı:t tınn .ıh\lııte ııoıe.-t.ır l]~~~~~~~~!f'!'l!!~~i'E lLAH1 BİR ASK ... HAR1KU-
h.ıd lQ..VJn edıl n ıne dair mı knnı.ın iADE BlB MACERA.. KlJV-
fa.yihns:ı Kabul etıııı 11tır. Vl!.'.CL1 VE MUAZZAl\J * Vıışi - Buyuk m lh<ırrit Co•JI'- S.4..0RJ<.iliEitLE DOIJtlMUH-
tehııo'ın l~ :<.sı oc .. .,ının i mrnı uı- 1.'EŞ1'~M BtR FİIM .. 
~yıtn bit' uk2<t~mı tcd ede ektıı. 

t 
* Ba • .rl,ow uude B. y Htlllı d Zçy

bt:k.'e: 
- 1\folttubuı uzu aJUrk. Gu l ·nll T ÇE 

'-"'tı' aliıh ;ı t""''.ı.ı,uı c.d• ... "' '""' B:uı.,ttüıı t ıı. de t.e.nzilntlı 
ycu. tt!t.ı; h e\ .ten sonra .)ı.V..l"4i(l~ i!:~mmım!!tliiiili~ie:ii~~z2=s~~~if~r11r:z:m•111.I 

Bugün iııı<iııL s ıt 16.30 d 

Flu • k .. ı .• at 2ll 3l.l d:ı 

"'eniNt 
Ray 

Ş. 

~u and - P tnm .iorisso~ - ~ ·m Tamirotf 
Paramou.nt Şırlc·tiuin milyoplaıı, 

6.7.anıi bi~ har.ıka; y pta. 
ren.lc.lı kudreti, 

L .: 11 em .... sr a 
~::::s.sıme~ Bugün saat 11 de tenzilaUı nıntine. or.mm&EW 

yordu. ı 
Nazlının. ta'lladaki mümarese- ~w========-== ~.=:-:::::::::::=::::::==:=:========::::::l:============~ .Jc öndeki odsda bir K~<;eye ÇO

.kıllyor, artık ~~:ketle pc'kL-Z 
konı • t1yordu . .Mfuıpy~ en gelitıcc 
onl.ır1 yalnız bıruk:m:wa. bıl ça
lışıyor; Şev~ete .Müzeyyenin pı 
y~ nosunu ıueth "eli yordu Şev et 
ıçın ..MUT..eyye:ıin y runda .ırn
m k. ona tatlı tatlı bakmak, 
hatUı onun piyanosunll dinle -
.mek bile pek nğ1r biı şe~di. li'a
kat bir mud bunlnra taha:n1-
mül etti. 

O karşıdan onları yretmek
v müstakb sile nasıl yn.· 
~ ay;,'Ül etmekle bir 

~İ.iddct ~"'Ul oluyor, paşa ile 
~~ görüşti3lar. sonı:a. ikisi bir. 

!u;ı.ııi esneter '~ uykeyn. hnzırb. A be •1.• 
İ Yorkrdı. E\•vclu. P%<;a ır ıırı 
'Cfa uyultlayıp yıkılır gibi Sal'
~dıktan so g;diyor, arka -
~ll.ll MUzcyv ı, ş 'ketin w-

nda. UY1 1dar gorürunektcn 
l i.ıı~· foiu ızin isteyiJ2 çekili-

si bir iki ge<.:e · w ı -
lPdigi halde Şevket genç kad.1111 
i.<>tediği kadar yol geti.reme -
miştı. Vakıa zarı görmek için 
hafifcc eğilen Nazlının ~la.ruıa. 
dudaklarını ten as ettir cek ka
dar eğilınekten çekfomiyor; hat 
ta daha ileri giderek onun pul
ları toplamak iateyen. ~ııerini 
tutuvor, çekivor. öpmek ar .. usu
nu izhar. ediyordu. Fakat Nazlı
nın tcmayiilu ve musanın.b~· 
lıgı mıık.avemetine mani olamı
yordu. 

Şevket, bir sabah eı: ·en b ili
çeye inince paşanın iki arabaya 
kuş kafes! ini y l ticttğini 
gördü. GOrünmcmek istedi. Fc -
kat pnşa da onu gönnüştü. U
zaktan: 

- Hah, Şevket; dedi. Haydi 

=~~ bakalım. Bera.~ gid~-J 
Şevket hem n bir a.ya.,ı:_.1ını su

rerek paşava yaklaştı ve elile a
Ytlt,~l işaret ederek: 

- A)m.ğı ' dedi. t>ek ağrıyot•. 
- Iüngi kö k b i!ırıyor? 
Şevket. paşanın kulağına; !i

lerck b~Nı.rdı; 
- Aya.,,ttım bur.kuldu da <Yrı· 

yor. Milqaacle ederseniz ben köşk. 
te kahY.llll. 

Paşa. burk~ 
maıı lak.ima:. 
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la.kadar oldu. 'asıl burkulduğu-! 
nu, neı·t•lermm ağrıclıgmı sordu.

1 Hatta içer.i ginp Şe\•keti mua
yene ~ek ıstc<l1. Şevket b. 
müşkümtJa. yltknsını kurtaru il-' 
cü:. 

- Mühim değil PB.t~a.m. Ha.fil 
bir ağrı ... Merdivenden ineuk n 
dii.şt.Uım. 

- Öyl yse istirahat et. Hatta 1 
behçcye ae çıkma. Odanda. otur. 

Bir b ya kaf lerlc uşak, 
diğerine goZde .iki kuşla. paşa ile 
Şc."ll'ket sonra tı:un b.a.reket ede
ce<;1 sırada cvkt:t~ ba~ını s:ı.lln
m '\tC elli "aeni gidi seni!" 
diye işaretler etmeye başladı. 

Şevkot bu işareti rm mannsuu 
ı:ı.nlıunamış gıbi ba:ku ca. yanına 
~a~ı:dı. Şev~ct aral Wllil ı~ıne u
zandı. Faşa kulağına. eğilerek.: ı 

- Ah yaırut.n şeysin. 
B ini bulup ku

Ama bende 

ak göz '\tar 1 

- .A.m.ıLU paşam r. h::ıhan ı 11 ı 
- O na. nesi o. ak? .. Mlizey,-

ycnlc . ·::ılnız J{alın..ılt ıçin ... De
ğıl mi? .. Söyle baknyım ~ .. 
Ş :vkct paşanın bu i.lınit v 

zannından ır.emnun olar• yap
macı~ bir gülü..cıle başını ~ · r
di. Güya paşa her. yi bi.lıni. \' 
giıy hil i orlay.ı çıkmt!} gibı 
y re baktı. P . arabacıya: 

· - H ydi çek! dedikten sonra 
Sevket.e: 
t - Delikanlı dikkat ot. 'Yanlışı 

· yer b p leme, yoksa 
sahiden ynklarını kırarım ha ! .. 

1 D di. Pa..sarun bu söz tinde 
yarı şaka, yarı ciddi bir ih t,. 1 
m:ıhi ti vıırdt. Yanlış yere bas-
nuk n demekti? Acaba pa -
nın icinc bir kurt ıuu d. rn1ü§
tü? t biro.z evvel Müzeyyen 
yözündeı Şev.ketin köşkte~ 
mak isted1ğin.i im& P 

Mfü:eyycııle . . frutl ileri gö-
bu sözlerilc ols!I. olsa Şe\.··k.ctin l 
tümwtinc ~ bul 

~alt istiyorou. 
Şevt. •t ogiin de akı;::a.ma ka

dar Müzen:enle Nazlhl< n avrıl
madı ve aı .td wr bah ;clet' bu
larn:k Nazlı il baş ha.~ k w. 

Bu hal, o şen, güler y.üzlü Şev 
~ti birden bire duraunlaştır -
mış. meyus, malızıın. düşünceli 

bu. bir O'ence çevirmişti. Nazlı k n-
"''~'r."' · hi et.ınoclikçe ağzuu 
acnıı •or, ona. bakma bile 
celciniyordu. Şevketın bu halı 
in "d.L azeyı ~tm:ıa.k 

için mahsus böyle gröünüy; u. 
ama Nazlı h · tcu iÇ;-itırleki 

· i ın c enin '.5iri1 ne yn-
caffuıı. bı1nınr llir bale gelmiş

ti. Onun hiıznü hakiki idi El i
şind ba mı k ldırmı:vor. d..:u
:ı;ta d" ··nilvor. Şev · 

da. bulumuasıııdan h lan
ma.kla berab r onı bakınakt:ın 
çekiniyordu. .e&1 U: Şe\ tir. 

üzeyyene k:trşı iltifutı, Muzey 
yene refuka.t etmesi neden k -
d" ·ini lizüyGrdu? Hem ac lı bu 
iltifatlar cid 4 Jn..il· ? 

( 1( ""' 

• 
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Her ne hal ise bu kadarı ki

. l!a:ks.'l.dım, okçuluk san'ati 
fevkalade ileride bir san'at 

Keman yapmaık, yay yap -
gayet ince bir ~.hkb .. me.r usta ve san'atliir, ıyı ok e-

lcıevatı ya.ım:ma.r.dı. ~ 
\ -2- ~~ 
.,. !tstn'nbulda, Tozkoparan gibi 
bir de Okçularbaşı diye bir 
'eomt vardır. Burası tam büyük 
~~n Beyazıt tarafına (}lkan 
kapısının ~da giden yol -
"dur. • 
1 1.şte buru.ya Okçul~OO.cµ der-
• jcr. Evvelce bura.ya. pebliyan 
~speti san'atkarlan gibi ok ve 
'yay yapan snn'atkftrlar ,·ardı. ! 
~uf.,'\11\ vordUg"iimüz a) nkkabı-1 

\ '.l, leblt b:ci, ve sa,ire dlikl.iutları 
h~n ok~u ustal rile ıiolu idi. 1 

Ben, en son olarak bir tane;i· 
nt. yeti . .im .. Kırk sene m·vPl.. 
Ha tek· cliikkan k:ılmı~ı. ihti· 
var. seksenlik bir san'11.tkar ok, 
YH.V kemane yapardı. Ve c .. ine· 
kanında teşhir edeı·di. i 'zıın 
boylu, ıri kemikli bir san'atl>iir· 
dı. Bu, ad.ım o \'akitle:ı bu. ok
l n ldme yapardı riııniyordum 
l"ak t buP.iinkü .te:-ıbihcileı gibi 
l•amccburiye sı>Jı'atı iizerinc!e 
durmuş bulumıyordu. Adamca
ğız vt:fat etti. Son bu diH<kiın 
tl~ kapanıp gitti. 

Göriiyorsunuz, taı ih (kvirle
n kapıyor .. Pehlivan kıspctı dl' 
böyle kapanıp gitmiştir .. Biıgun 
1'l ecek Balıkesirdc ve Bıın:a
da bulunan birkaç smı ;ttkaı 
da uful ede<.:c.ktJr. 

Bakınız, Heı gelecinin ala-
ftılJlı'{a güre. 'l' h.eı a Y tH>-tıf 
.. ibi neden mu.vaHak ola:rr.ıy&.c<1.
~ mukayesesin en neler cık. ı. 
\)t .ılivan kısp<..-ti çok mühimdir 
at.-nu~-tim. Bakınız ne KH.CJd.l" ('· 

bemmiyetlidir: 
, Klspet ustası \'ar, övle -kıı::ı ... t 
yapar ki, iç kazığa ve dıs kaz.ığ"a 

_geı,ne-~. Kasnağını ve kalc,.:ı~ ı 
hyle 14lenuc: \'C oturt:nıu~ ~ur ki 
}iliyle bır lcisoet.e en ustn bir p( h
lh"m bile kazık Yurı· ist:edıı;ı 
nibı oturt.wıaz. 

Görülüyor ki, marifet y;Jnıi' 
ki.< ••et dikmek degildir. Pehliva 

g0rc oyundan cL horumak
tıı. ihtiyarlar cıi,.-orlaı 1.i, 'La.j 
1JCt1l;\ mlar kendi l,ispdJPri Ol• 
ın.adıkça meydaı•· çıknıazl~ 
rııış.. Ba.?..an da ark dJşııuıı ~en-

. c uyar ve gUı • .nae teeriıbo 
tttı,!i ~:.isneti giyerel· mt·ydana 
çıkariaımı~ .. 
Heı·gd ıin ' i- t• ·ti c·cık iyi 

biçilmiş bu· kısı>et ımi~ .. Bu '-C 

be••le kimsenm j\ıı petini ay~ı· 
na ,,..;v;p glı~mf'z mi~ ... Suyo1- I 
rn Mehmet pehl \"'•ı k1spe1 ':mh
mnde bir gün ı-tuııları :sö) ltmıiı:ı- ı 
tl: 1 

-Benim kjsr*tim ço}. ıyi idi. 
l~tası da ıneşhmxln. Her~cleci1 i 
yt .>hıı'Ctu. Birçok ı<e. ı lh·r -
geloci, meydana çıka< ağı zanıaıı 
Çus·~eti eı:n.niyctle giyeı d •• 

* J<c•c.ı Yıı~uf, .Aımerik.ıu:ın dö-
nt>1 ı t•n ı~tırgrıyu vanunındı ka
Z< i. ugr vıo Atlnııtigın kaı ın
lık ı.uhı.nn ı gömülduJ..ten s<ırırn 
'J'uuiye bas pehliv. nhğ mesf•lt!· 
M

0 d. ıı,. müt;('barız IJ·r sı·" ı. 
t ., çıktı. O \'Hh.tkr k.ı~ Al.
om 11) pt hlıvanla~mı~ \ ' P, gL· 

h il ııo;l i. 
I a .at ortac'la ba pehlı\"t nl·~ 

;ılmnk ü~re ç.ılıı:.cın şı nlnr ' r
d. ·Hı .,.eleci İbrnh"m u.tp ~ı • 
ü buviik Ya tr, ·ı~atı' rıcı. Hiıs-
tem. A lalı Halil.. ı 

H ı g-cled, bıı sayılıpm peh-
11\ J ııları sır< \ 'ali m&ğliıp C':t -
ınişti. Yalııız icl~rınde K, trnnr·ı 
ilc> kıu-ııılagmamış bulunuyoı du. 1 

Bir d<' kar Osmanla .. ı 
F ılibe1 kara AlımP<lin kolu 

ı·· k tlanmıştı. 1'.,il be kaı Ah
m n 1 olu, I<ır1"pın r•1 Alı o 
;ılt " ntı•'"l b r gtırest ·n · ı, 
ımnrodan ya\ ya\ kı ın
<'.ilı:r.e<Jc b ı;;l nı.1 \'e. kır n us
tur. 

F liheli l:ar Aln t>l, o devl'in 
('Jl ı ~ mdar pchlivanlannd bi-1 
ı dir. Ya;! ~,. iı ı:'nin üst.ad arın-! 
u ndır. Col. k .. ,fona, nam ve 
oohret snhıb· olchığu p.i.ır.' do 
kolu kummııı-;tu. Molla, Fıl beli 
il< biı' g\ircs ynpm.,k istemişti. 
B rrtiıı k. ı ı ~ arşıya gddikleri 
Y.arn. n aı alıırmdan ~u konu.7ma 
olmu tu: 

Mali. . seninle bir "fü t'S 
....... lTI k isterdım .. 

- &n de ... 
- Ah, ne ynp yım ki kolum 

lkuı du 9 ı 

- Bu kol Al' conun yadigiın
dır .. 

Demisti. Molla <la, Filıbel• de 
1 

lnda~ sonra başa türeyen • bir 
pehlivan oln k hat;ehik olması 
ağlebtir. 

Fa.kat, tnrihin bir tan.fındn 
eksakhk var ... Koca Yuaufta. 
·kara Osrnanla, J.41libeli kata .Ah
medi bir arada olara:k Pnrist ~ 
görüyonız.. Ve mösyö Dublev 
ile de bir arada Gcldlırtiş ieai.:n
lerl var.. l<Jğcr Filibelinin k >1n 
~rumuş ve gfü e~ yapaınıyacal.< 
bır halde iBe neden Pariee git -
sniş bulunuyordu? · 

Ben, bu ciheti şöyle tetkik e· 
Ccrek bir netk-cye val':mı§ bulu
nuyordum: Acaba. 4<oca Yuau
fun Avrupa.ya iki s feri mi val'? 

FTmde bıılun ın \'<" kırk !Wue 
C\'\ d yuzılnıı.; o!an me,.!Htr Prıl 
Pons"un biı kitabiııa n.w .. aı .uı 
kot·ıı Yu~ıufu, Pariso:: bin ~~"i,; 
viiz doksan dörtte, biıı ~ekiı \'Üz 
doks: n altı da Pari~te gi;swr: 
\'Ol'.. 1 

Bu ka"d:ı nazaran koe-a Yu
.;11f. ilr" <lcfll Pari~ gitm"· ol •
yor .. Çünkü, bir de Yusufun bin 

.ız iiz doksan sd.:h~de Pa · s· 
tt: miisabaknlnr yaptığını ve hu 
senel rde Amerik ~dım dönerken ı 
~öultltı.;.unu bilivoı uz. 

Ani. ı;ılan .. Filih<·li kara A ı
met. \ u,,ııf, ılıc Auu11aya g;tt _:;i 
;; maıı ht·rabcı ıli. 1kiıwi df'fa•' 1-

du yoktu. ~ooı'tt, Yu. ııun Paı-i ... 
teki Hergeleci il'-' d ~üı·e ıi• i 
hır lııılıle ıkint·ı gidi..;ıne rar:l-ı· 
1 nHktauır. J!P('r brıvle olnı•.n:!Ji 
ol. ~·dı. Ht•rgelcciııin I•,ılibeli !ca-1 
r.ı Ahnıt t ile r-iiı~-sleri ol.11.L.;ı 

iktiı · (.<ferdi. ı 
Her ne hal iı>e .. Hcı gele-cinin 

l"i'il.ibeli karu Ahmt t ile gür~ 
yapıl'\ "Sıt)m~dı!h ınec;huldiil' .. 
Ortada kahıı tıiı kaç ~ '·ı ihti
tiyar pelılh•an <la bılmiyo.-.. 
h.~rg l •cının h.at..ı 3:ırı ile güreşi 
husu"'urufa da ·aı \:t> yok rne3e
Je,..ı rnevC'ut.tur. l• akat Hngf le
cinın Kıittli.!ll'ı ile ,;ire tiğmi 
söyliyenler var. \'e tc Utik,ıtıma 
ıı&ZLı nn d0f..'7u o 1 ıafı lazıı ıdır. 
Bunlı.r:hep bir de\'t"İn PQhlivan
laı ıdıı·. Y ı:ılnız K .. tranci buııt ı·~ 
rı~Mll bil az chlha yaı:;.lıcadır. 

• .\.dalı H:ı lıl, Aliı;odırn wnrıı. I 
baş "Phlh•a ıı ka.lıııak iı~ın milte- 1 
madiyen koca Yu<>uflıt boğu~ -
• 1Ufµi:t. rwt.ranc·ı d \ ayniJe lh -
·iııeomıı~tur. Yukı,rıda İ9.inıleriııi 
saydıran pı>hlınml.ır b.ırbirlerile ı 
giiı~lerıni ivice aynıp hi<' biri 
mı:vdana s hip olamrunı91:1. 1 

P ka ı H<'ı gC'lu~i. böyle cleğıl-1 
1 Hc-r<n lecı ·alnız koca Yusuf 

ı giıregjnı ~yırd edemerniı:;ti. ~ 
})iverlerile kozunu p:wlnfımıRtı. 
Katrancı. Hergelı·cı ıle P."iireR -1 
mck h1rı;ıııdn ıdi. \'e onu ycn
ml·k istivordu. ÇUnl il, Kıtı ,ın- ı 
c.ıyı lrnca Yusuftan b<ışka kim
se m vrlanruuı ı·ılwranıamı.Jtı. 

Rti"tern de, Hm gf'Jcı inin pe
şil'dc koşuyordu. Mutlak omı, 
bir kere chıha ınağllıp t•tıııek is
tiyordu. Hele, Ad:ılı Halil, bu. 
in~tçı ve cesur -adam. H~rgelrei· 
den acısını <'lka.ı rııak için onun 

e.,<;inde koşuvordu. Çakır Aliyi 
v.abana atmamalı .. 

C..ıkır Ali o denin en miihiın 
•1t.hlivanlarındandı. O da Her
nelecinin eşinctc idi. Hulfı.&ı. 
heı k("S Hcrr··eleciyi ortadru1 çı
k .r mık icin hız al.ır. stı. Bunla
rm ic:indc giiresi ayır<l otmaını~ 
• ::ılnı""' l\ .... trancı , ... dı. 

Koca Yusuf Katrancıyı hacı 
H i.ist:' · n hagıncla kırk bcs dnld
kada ma"•lfıp ctını~ti Rıı, güı·e~ 
cok l'n!. ı es. ndır. Aliçonun son 
ele\ iri rinr- ve kat'iyen meydan
dan çekildiği zcı.muna rastlar .. 

Alico, Koca Yusufa. kız,;mdı. 
Onu, aürcsi bu akmadan yen -
m<.>k Lttdı. -"ıl'k" ııaı <ln, .ımra
d bmad.ı güıc 11°1 · d vnıdı. 

akat "Jıtı} ı .\liço, koc t Yusu
ft ma.Ylfıtl edememişti. 

.Ellı .. 1tı Y ı.rı ıı a olan Ali-
ço Sult n H.,midın d vetih: ls
tanbula cln ı'"'tı~ Bu dm·et ırin
dP koc..ı Yu ut d vardı. Ktıtı an 
cı da .. A liço. elli altı yaşında ol
du;;.u halde çok çetin idi. Ve iyi 
bc;.;lenmi•,ti. Bcşikta~ta Akaı et
lC'r<' C' rıe>hlivan kahvesinde olu
ruyorlarıh. 

Alic.o, kispet zen bilini alar~ k 
koca. 'usuf1ın önti~e koydu ve: 

- Yusuf. artık bizden ciircş 
P'('l'ivor .. Son olarak seninle bir 
giireş yaualım bu~rün.. Heı kes 
doya, dova seyretsin .. Ya, mev
dam sana tcrkeder.im .. Ve vahut 
yine bende kalır.. ~ 

Deyince, çok nazik vp terbi
yeli olan koca Yusuf, ayağa 
kalkarak ihtiyar Alicoırnn elin
acn tuttu, öptü ba..~ına koydu 
ve: 

biıbirilc güreş etmeği arzula- (Sonu var) 

nlli'lnrdı. H tui., Filıbeli şöyle -~--==r::ı;::ıı11m::~~rm:::ım::ıı:::::ıaııı:.:;a;:ıt 
W)"lem. ti: • · 

- 1 oll.ı., ıle güreş yapmak 
1 

bir z vktir .. H("IJl de doyulmaz 
bir \k t-ını b"r pehlivun dogru-

Tarihi Türk 

Harp vaziyeti 
;"'W (~ianfl J inel say.fada.) 

Tobrtık gnrnir..onu da, gene 
İngiliı: truık :teşekküllerine do.
yanarak, zaptettikJeri mevzileri .J-.......;_.__~..:.-...J.-...ı..-:..--=.---L.::.1 
genişlebniye ~hşmL~lar ve İn
giliz tebliğ:Z.rine göre ~4 top 3 
aı1mışlardır. 4, t--~, .~._....~-::-:--:.......::.=ı--l..-1 

Son gelen hab~.rler Tehnık 
kuvvetleriyle Re7,nk uııntil.ka - 5 1 
aındakiler. biTleşmişlerdır. t t-~--'------F~...,:.....~---ı.:;:.......::.=ı 

Sidi Ömer cenubımd: n Mı- .. i!"•ı--...ı.-~~~"'--=--l-.:.=:...:_~ 
sır sınınndaki mani hattını ~eç ~', 
miye uğraşan bır d\t~r.ı.,n tu - ' 
gayı önlenmiş ve ağJr k'1y1p1m· j < r-----:--~--:.-..~ ...... ...:...:;.. 
Vt>rdirilerek uz:,kla.1a ılrnışhr. ~ıı----~~-=---"=.!..-....:.:::::::..:..--.~ 
Burada İngiliz hava kuv\>etle
ıiylc sahra topçu u ve tm kla -
rm müd~h~.lesi ile bu ~ö·-t~riş 
teşebhltıilinun mın•affakıyt:tm:t. -
liğ'e u~ olduğu bilairil -
nıişı;;e ele. Mihver a.kıncıl:uımn 
M1S1T sınu lannd lı&la tftkıp
lt>i iyle u.,ra::;ıld!ğı h hli•"lerden 
anla.)ılm.ıkt adır·. 

lngilh ha.rPkt>t oı·du~unıııı 'lk 
iler!eyitle Soilum ve HfıdiyPyi 
iş~al t!Piği Yl~lund .1;;1 habeı lı>ı 
teeyyiıt etmernist:ir. ltalynn a
jnnsları, her ikı ınev~.iiıı tic ~e
u .. t eUifınJen bahistfrlı~·. Bu
na ~örc•, İngilizler :-:idi Re
zakın batısına do~rr11 u:r.aumak
la Tı bnık dr.ğ-ııımnd:ı kalan 
Mihve1 tümenlı..ı ı kr,liJ bir dıı-

1 - Siy~hlar (Fre.nkc:>e) 2 - <Hı ı· 

§ey nnficı 3 - Bil"fc.>Y koyıoruıi:ı mah
sus y~pıl:ın yer, h:ıynt onun He knJnı, 
bazı kadınl:ır ltocnlııı ını ç.lğınrı.cn \ 
ı:o;ı lcrler. 4 - Mcml,.kt•i 5 - ~o.}ıt 

~opıı l.Jı Jli olnn k;:>ciın. 6 - Mılrııi a-

~flıı.' . ..7 :- Ayıl~ıın y;~tlJL:I Y~''.'· surılı 
ıs::ıı e•ı, ... eh. gılıı il - <., ılt'l•k ırl1:rılo 

ıncşhm biı· gr.rp ş:ıiri. 9 - !Jıı h ' Kiı
nıetln rııt rkcıi, ncı.:rti:ı bh ses. 10 -
Gemi efrnıi ı . 

YUKARIDAN AŞAGIYA: 1 
1 - Demircilik s:ın':ıtmdn oyrıc:ı 

bir ;ıubr. 2 - Yükı.t•k, kıymetli 'ş, 3 

- E.'>ki zamanla clJ ın~!ihur bir rcs-1 
ı •: ınl' girınışleı an. Buradaki 
M.iıvf"r ordut;u, anc,llt kuvVt·tli S<ımın i"rni, buyul. bir hayHın. 4 -ı 
bulunmak şn.r·tiyle , t-ir rol O\. tşc yara~ •ın ine~ demir, sirkenin ye

na valıilir. A l\SJ lı. ide, lng-iifz
krin ele> t~lımın ettiklt>ıi rribı. 
fccı bir rıkıbct.e rnıı!"uzdurl.,ı~ 

rinı tutan bir mey\:.. 5 - rl. ı. clıln) ı;ı, 

( - E harii ılL\c lh• A\'l·upa me hır 

yanar dağının ısıııi. 7 - sc~. c.:ki nıe- 1 

deni:'·et lrnranlard .. n 8 - 1tikat, 9 -Çfü muhın'€ıl..ı ·. ~ok oynıı k ı 
hx'l'l.lktl'ı mi muhllfna etmek . 
t.edir. İmıı~ r:-ıtorlıü· ordusurnın mı-~<'.' k:ırsılı~ı verı len t."'' rı, ııo~rt.ı 
rı'obruJ\ rı~üdafılC>:r!ylt· iistün ve: bir ~t~, 10 - Uıunluk, i.ipu~uk. 
c:ok oymı..k. bır ı;ıklet merkezi · 
Y>"\mı:-ı o}(1ııJ?unu ı.;awyorum; 
b tı istıkamet~ı>dc harcJtetin 
emniyeti<• inki~'\.fı i'hı bu ~..;aza 
ıia\....-t zm ,ıridir. O sebeple, 
kııvvctleı b.ıraci, t~ka.siif cbnek 
t\.'dirlcr. C'liimm:deki guıılcrde, 
t"i;Jıim km v Um in i.şthar.iyle 
hatta Lıbyanın talılıini çizchil<,: 
cek muhurt'ıbdcr hcldenebilir. 

Giı id bruıkıııl:u ı sır?..sında ~ 1-
rııaular, havarl. n iki giindc b;r 
tUP'CV ;pcJirt;c<-k vamt.aya sft.hip- '7 
tii t • Lu~iin gıiııdC' 3 bin .kişi 

( Diin Jr.i ba1nı.<ıcttııtıı JmlU) 

teclıizat;~,l • birlikte Afrika ya- T . . , 
kHsı?, tafiıy~ hilirler. lııgiliz ha 9 __ S.-:-l.--=İ-:--L_;A_;,,..~..:...;:.......;;;...,;.:.:::.ı 
~a fıloları, harek{ıtı t ,.k ip c•trnc- O l..A 11 R ' 
ge il' ra.,m;,kl. lıeı-ı~beı-, ikmal J ...,; .... -..--.-. .... ....-_. 
)Ollanm ~o7etlcmt k mecbuı·i - ____ .., 

r:~~İI;i~e~~~ c~l~~nı!;~~~~~!a~·:~ 1 RADYO PROG A \ft! 'ı 
tınJ8dır. ln&'llız tt~ollğleıi sou ~ 
bit- hafta içindt• ye<li nakli):e - 30 lk. ı·eşrin 1941 
\·auurunun bat.ırıl lığını yay-
mı~lardır. F~kat ,her vakit de 8.30 Prngram 118.40 ta ıl heyeti 
bu yol tehlikelerle dolu idi, 8.33 hııfif prog. Hl 30 Ajıımı h. 

Trabhıs ile irfh.ıt keE.-ilmişii, bir B.45 Ajans 119.45 serbe-st ıo d. 
yandan t~k,·ivo kıtaları ve da- habulcrl 1'-' 'i5 MUz.ik 
ima iaşe 'e ikıo· l mr:vadı scv- 1 r.oo Evin saati 12 1 l" K 
k

. d d • .. • . .. oııuşnın 
·ın e eyam edilm;~l.i. 9.30 ?.mz.lk (pl ) ., 1 00 zı t t· 

1" :ıo Pr ~ . ra:ı ::aa ı 
Sirte körfezine doğru siirillen :.!.. ogrıııu 

kamav• karşı miidalileriıı nn- 12.33 Milzjk ıı.ı<ı Miwk 
.J 21.35 At yt1rı~nrıı I 

sıl bir rleii \ e ia~ d t<.."'Clbiri ala- 12.45 ajans h . ncUccleti 
c~tğını yakında anlnyacağ11.. Orı- 13.00 Muhiçlıf • 
+~ •. 1 J 1 t \..b"'· .. b 121.45 Drns mU. (~ ~nyH.11 ar m eı;ıt}v l!."IU eslt'y<'· ~arkılar ~ 
bildikleri halele. ikmal ~ ollPrı 13.30 R. s:ılon 22

·
80 

Ajans h, ; 
ln'itik biı hal alacaktır. ı orkestrası 2Z.45 Spor i~·vlsi 

Görünü.<ıe göre Libya muM- 111.00 Program 22.55 Y.o mki 
r~ları tnro mana.siyle oymık 18.03 R. dans pıo!.ın\ ve 
hır muharebe şeklini alaraı,tır · ı . orkestı·ası knpanış 
Tabiatiyle burada manevra lm-
bili:vı:;tuıi _ve sevk v idare kud- 1 - • 
rf'tını h.nz olanlar bUvUk b;ıcıa
rılar göstel'(ceklerdir.~ 

ABONE BEDELİ 
TUrl<ly• E:cnabl 

Libya. se!eı inin ne~ kadar de -
vam edeceği ve ne tarzda inki
:;af edecec:;:ri meselesine gı>lhıce . 
bu husru ta karar vermt•k ıçin 
;r.aman l'eniiz t rkcntlir. Bopm- SENELıK 1400 Krf. 270<ı Krı. 
ınalar büt;m luziyl(• devam C'li- 1 

6 AYLIK 750 • 14110 • 
yorsa da, ilti tar.:ıfın ı;n gunler<le I 3 AYLIK 400 • ııco • 
büyük kuvvt•tlt>rivl<' kaı~ıl:ı~mn ""'•1•A .. v_L .. 1K ___ 1_6_0_. __ s.o.o.-,•-.ı 
ları kuv\ et.le rnul'lt.emddi~. · u T A K V j M 

Pasta ve ôrekçilerin 
beya.nr,ameleri 

Koordinas\ on lı yetinin buğ
day stoku hususunda neşı o!unao. 
son knrarnnmesi mudbiııce 
Şehrimi.zcıe bugünden itibarrn 
but- r y wmndan imal olunan 
pnda, borel. ve hamur Uıtlılartll 
saır buğday unundnn ma.mül • 
lilks gıda maddelerinin satışı 
\ e istihliıki menolunmaktadır. 
Bu itibarla bugünden itibar\!n 
bu madde iN i imal eden, sa tan 
Yo istihlak edenler derhal yak.ı-1 
!anar? k .M ılli Korunma kamuıJ 

Kaszm 23 GÜN 334 AY 11 

1360 1357 

Zİ KAOE 2. Teşrin 2. Teşrin 
_J!__ 1941 _17_ ., 

PAZAR 
Clıneş Ögle ikindi 

2.22 7.21 9.46 Eı"anl 

7.(4 12.03 14.:.B Vııısati 

Ak~:ım Yatıı imsak 

12.00 1.37 12.37 Eza11l 

hiikiimleri dairesinde t~zalandı- ı==============S 
JC.42 18.19 5.20 'Vııaati 

rıla.caktır. DİKKAT-
Gazetemize gör.derilen yazıtnr 

ncşredll .. in cdIJıncsln i:ıdc olun
maz ve zi.)laındıııı mes'uliyet ka

Diğer taı-af).an öğrendiğimize 
göre, bu ne:vi gıda maddeleri i
mal eden dükkan ve müessese 
sahipleri ellerindeki un stokları· 
nın miktarını bildiren beyanna-
melerini vilayete verıneğe başla- 12""_......, __________ .,a 

bul edilmez. 

mıştır. Düne kadar 73 beyanna· 
me verilmiş bulunmaktadır. Be
yanname müddeti yarın akşam 
saat.17 de nihayete orccektir. 

Sahibi : A. Cenı:ıleddln Saraçoğlu 

Neşriyat MUdürll: M. Sami Karllyel 
Satıldığı yer: (H. Bekir Cıüraoylar ve 
A. Cemıaleddln 6arıaçoölu matbnuı) 

Kwlny 

. ~ 
Jstanbul Def teNlarlığından: ~ - ril 

BeşU;tae - Ort.al<öy ı:ısııw. ki Vıldıı s .... .y. fhftta duvıır~nuu 4'607) Pazar Sohbe 
llrı; 56 kuruş ke~."li tıımir işi; l/12/!U l J>azartl.!31 ı.:Uı1i\ saııt 15 de Defter- 0,1 
dıırlıl=ta t~)plnnar:ıl. l•lrın kom ıs' o•ır.J.ı ; •'ık ı kı;Hlnıc ile ihııle e-.1ilPCektır. - ( ea, ~aroıfı g üncü ı~)-fı de4 
.:MU\ nklwt temiıı ııtı (u7 ı) lir.ıdır. !ine bir iğne alıp çi7...giJI ~(Jel. 

Keı,;it şcı·ln:ı·ıı~ 'e .. iı· ıniııırılu, ... .(•\ ı nl<.ı M.l!i ı-;mıllk 'I ıineıı kuleırıı.ı- t iyi ııokta nokta <lt:l'-'J'' r 
<icı ıörnlebiliı-. lil<ler-eı mürekkep dan1JıttI · 

lı:tcklilepin on r.1. blr tt :ılıhuıtt ff'lltıOJ l:r:ılılt bı.ı işe bemeı· iş r.ıpt.ı- Bir de şu suı cUe yapıh.1". 
f;ı.m d .. !ı· ıd:ırelcrlnden nlıııış ııldu ~u H.~ ıkal:.rıı istimıden t~tnnbu\ Vıl..'ı - Döwneci, ha:r.ır kaJınl'l #. 
Y• tine miirrı.-natla eksiltınt tı ı ınınılt 11 1.ıtıl giınll•ri h rlç (3) giin .-v, •1 birini ete dayayıp Ust~ııe~ılı 
ıılınmı ehllytt Hı !141 yılıı. Hlt 'J ıı <ut-t , d.ıf.1 , t>s:i'krıaı 1 ıbr:ıı; et•nol('ri ruğunu basar. lrniıp, bil' elt ır 
mukt~zidir. (0897) muayyen bir şekli gö:>tenJl rP~ 

Tornacı ve Frezeci Ara~ ıyor 
İ.r.;fanbul E"llehtrih, Tramı,ay 11e Tiinel 
l~letıneleri Umum 1#/iidürliiijiindeıı: 

idaremiz Şi:ii Trrınn uy t.:ımirı.tııı<•sı ıı;ı.n ııııUh:ınd:ı gô:ıtel'Cl.~kh•rı 1' a
bili~ etc göre gı.ınth• .ı:ııırni 325 ku ıı:,. ıwrrt v<•rı1m(•k Slll Ptile 4 ıorrı;ıcı ıl•' 

2 frt•7.eciyc ihtıy .. <' vaıriır. 1 
Askrrllklı• :ıl•ik.ıııı bıılımmay. n ıı<IC'hllkıin niitu::., h\ıvi;et ı·ıi1d. nı, 

hii"'niı hııl k5gıdı, nşı ı.ıı}()ru '°" şl ın :liyı k •• dnı 'i':tlışmıı;; oldııklıırı mü<!l!
sc dcrdrn almmı§ iyı hız.met v~. ıl-.ııl.111 1le bil'liktC' 4/12/C n u.rıh•ndc 1 

Şişi Tr.ıım ::ıy dcp0ı. u dahihııdl.'ki W.ııtf'luııTk M.ıll'em(• Miidurhli,riınc m:ı-

r:ıcmıUnn hizumu bikliıiliı". (10529) l 

lstaııbul IJeflerılar/ığından: 
T 

• 1 

Do.,yn No: 

l/'iGO 

Nc\''i 
Muhnmıncn 

bedeli 
tıııı 1 

n:ıtı 

Bliyt:ikç:ırşıdı Yal:lık~ l.11 _f_ıı_k-:ığ_ı_n_da--es-k_l _8<; _ _ 2 __ 50--65 I 
64 yeni 30 knpı 281:.l nt.lıı 51 pnı sel No. Ju 
klirğır dUkk!mın 543tl/üf!40 his~t-!<İ. 

ı.:rc uralnn.mış ığ1wJer<lı:tl 
rckkeptir. .O )it.-

Dökm•·i'i kalıbı yapı .. tıı ~~· 
ı-;onra ii:tünc kU\"\·etle ciıJ' 
ha ttfı vıırmağa başa lyınctı "11' 
dt!n bolca kan fışkırır, Y~~)t'f 
yerine .le a\'11Ç, &\'UÇ rııtıı 
dtlküJür. -~t, .. 

Di.h'7i11cuiıı acısına , bıı 1 rrtt 
(~eli iı-;.e tahamınbl odN~ey 'J3I 
kac:aııl:ır ıla. ~üriıhnli!;\tUr· 
?.ı la rı t<-vil i<;in : 0(/J 

- Gıdıklanıyonun da 
için! <lerlercl i. ~ 

Uöylel~riııi ul8ııd1r;# 
icin söylcnmi~ hır fıknt \1 iJll: 
Oldu ol ı•ak .onu da ··~.ı ~ 

Hnşanlığı , bıckınlığı, ~ 
lığı sırf şekilden ibaret rt~ 
den, palavra 8UVtır'ııı ... .ktllll ~ 
duyan bir külhant>cyı ııu 
h:tınnma ~der. orı" 

Bıyıklar upuzun, ense bJ 
ı uı h•bidyle t.-kyecı kalı. 

J:.ı2/12'92 :P.f< rcanda YAvoş.;.ı ~.1hl11 ı.ı .. h:ılleı.ınin u•.Uıı- 258 

bi : mirasyedinin tokat t1l J<I 
bayıldığı cin.~ten. kat~neı \jıt 
mer' Omuzun l>iri k U<J1'• ...a. • lU 50 · hB'r 
mık. Koltuk nltındaıı tl ı 

lfll / 1879 

c:wşı rnrlcl~inrlc t' kı 1ı·3 yt•m 2'40 suyılı 

dtıkk,\ııın 30/84 hİSli l'rJ, 

T.ır:ıbyvda KöprU ·o\rnğınu 

No.lı e\·in 12/112 hlı:ısı sı. 

eski 3 yeııı 8 t)'j' 50 

kuhğııı ~pı gfodikiiyor. 
'i l'!lfı.ğa seslenır: 
-Taklrllhm :ıl gel!. # 

Tellak iğnı sıyıe. J.:Rl • 
t1 9 3 30 1 mi.irck.kebiyle geliı·. .. eeil 

- .Buna bir ~lnn c!O' 
murabbaı ar ;ı, sin? 

2/31J7 tlski;<l r Selômı Ali mıı1uıHc•' ınn S!l:ihdar 
btıhçe soko.Cınd:ı 43, 43il No.lu 82, 17 metre 

!1~100/878 Kuzgu11cukda T.u\n ı>ok.ı,ı.:ı ııd f"flkı 23 yem 300 22 50 J 
Wl No.lı m in 112 lıi• "~i. - B ·'.;ii,.tüı e ağam!· . ~r 

lçe uaı:ıhr başlaıua... ~ ~ 
Eyiip<le eski Toklu ibrnlıim yı-.m Atik Mus- J50 l ı basar. Bır duba, bir dalııı ;) ıJÇ ti 
t::ı a p:ış:ı n :ıhollt>shıin esk. hyvonS<tray yeni Beriki ı-..ıranr, moraru·, ıı~ VY 

52302/139 

Ayvansınay kapısı ok.-,.rdıı t~ki 14, rn, 18 rıııı di~leı "ni ~··kar. Naiıl '• ~ • 
yeni 16, 18 No,lu 83 met c n.uıalıbaı ~rs."I. yanılıı· şey dcgıl. l"nJ:;ut. 1\11)1 

3/2( 14 Heyoğlunrln K. mo·lmtu 1 mahallesinin Ay- 13UO fit :iu dayılığa lehe sürmek ı· e ;ııı 
v: ,,ı,ocındıı c:.ki l ycnı 6 No. lu evin 2/3 ımurun.t yediı-ernd~, t:ıh Jl 
tıiSSt"Sİ . t.ıdet'. 

62::101 1l.717 Kndıköy Osmnıuıfo rıınl .. llf'S.tnın rforl<'.r so- 900 &7 'iu Bir aralık sorar: 
krığında 24 :.dn lJ p .. rsd "skı 8 yen1 23 kapı - :N't>rı.:::.-inden baı;lad '

9 
l 

No.lu 23 No. tııjlı kı1ı::'r <l ıikk~ııın 1/2 hissesi. - Bat;mdrın. 
s .. rı1er Jo'ındıksuyu f;u.,:ığ ı d. ı~l. i 17 ycııi 3 1333 15 ıa7 r>c - Baş duuıun ! ıpt:I 
No.lıı (Arn:n utbost:ını 11,ııııllc maruf) bo m- 'rellük devam etleı·. B.r~ 1' 
nın 55/ 120 hl" esi. ı a bir bağırma: 

3/l21 

1/7471 

Amııvutköyımdc Dubrmıcı wkai!md 
yt-ni 8 No.lu evin 60/190hiı:s ... i. 
Kuınkapıda çadırcı Ahmet c;elclıi 

sinin crımii şcril mk, gmda ı ·ıs nd. 
21 k::ıpı No.lu kfoğir hm.e. 

m. halle-
4 paı-sel 

1125 B4 :;o 

101 2!; 

1/7263 Gnl.ıtad:ı Yenil•.ımi mnh ıllesııuıı Feimcnecilcr 3905 25 300 
~okoğında eski ve yenı 36 Nu.lu kiırı!ir ma-
g:ıuıwıı 45660/72000 hbsl'tıl. 

Yuknrıda .} azılı gayrlınenktıllrr 10/12/1!4 ı Çarş::mb:ı günii sont 15 cİ•' 
Milli ıj:mlak Mtidiırluı;:lnde mdlt•ı;ekkll komi··,uııtla <ıyrı ayrı \Cacık nı·ttn·

m. ile satıl.ıcoktır. 1''azln iz:ıhat iciıı MUlt Eınlak Müdürlügti 4 ı·ü knlemi-
n•..ı müraeaııt, (10194) 

Bir çok Genç 
Ve Ge ıç 

Geıwlildcrine m:ıgrur ola ıık cuzellıklcrlııin tcmadlslnJ 
. mü•nklin kılacak olan yuz tuvrılcUnc bigane kalmışlardır. 

K:ıdıııdn dikkat edilmesi pek ınUhitrı olan nokta: Cildin 
incclık ve tanl\ Mini cbı..'<llycn muhufaz~dır. 
Scnekı", binlıir v:-ızifc içinde çnlı~:ın ve yorulan gem; ka
dınfarın biümnn diişmımıdırl:ır, Bedeni ve dim:ığt yor
gunlukların nctkcsl guduell'r, elastlkiyetini knybcderlcr 
ve ciltte (Leke) diye ta\•slf edlleu nvarızı (Rüzgaı ve 
ı,rün~in de tesiriyle) husule getirirler. İşte bu gıbi hnUlt.t:ı, 
ve bu gibi avnrız:ı karşı Krem Pı•rtev; terkibinin kuvvet 
ve kudreti ı;ayeslndc cildi besler ve bnn:blden kurt:ırır. 

Yüz binlerce kadır.ın tecrübe ettı{ıl ve aevdik'erine tavsiyeden hlıll 

kalmadı!Jı KREM PERTEV ile günde yapılacak 3 - 5 dakikalık 

bir mesajın ne gibi hlrikalar yarattığını pek kısa bir zamanda 
siz de muterlf olacaksınız. KREM PERTEV'in yarım uırlık bey· 
nelmllel töhretı asılsız değildir. Ondan istifade ediniz. 

Maliye Vekaletinden 
Gümüş "100,, kuruşlulıların tedavillden 

haldırJ.lnıası hakkında 
~ilmi.i• bir liralı'kların dnrp ve piyns:ı.ya kafi miktarda çıkarılı:nnrı 

ilzcrınc 1/2/' 941 tarihinden itib:ırcn tcdnvillden kaldırılmış olan gümü~ 
yuz kuru-;luklnr.ın 1/2/941 tarihindcn beri ynlnız mal sandıkhırile Türkiye 
Cfiınhul'iyct Merkez Bnn1'oııınca ve 1-ferkcz Danknsı. bulunmayan yerlerde 
Zır .. at Bankası şubelenncc ynpılınokta olon tebdil muamelatına 31/1/912 
akşamı nihayet verllcc 'd.fr. Du tarilıt ı onru mc.zkO.r pnrnlar mık t o'a
mk hiç bir vcchilc k bul cdılmlycccktır. 

Elinde gümüs yU.. kuru l.ık bulunanların Sl/1/ 912 ıtl. mına knd r 
bunları m 1 d kl:ı.rile, Türkiye Cümburiycl Merkez Bafu;:nsında v 
Merkez B nknsı bulururn1Jian yerlerde Zir at Bankası ı>Ubclcrinde teb 
o.tUrmelcrl iliuı olunur., .(ll26" - 91::36) 

- Duı biraz'. 
• • • • 'i' 

- Nere:;in.i yapıyoı~••lJ · 
- Kuvruğıınu ' ~ 
- Kuyruk isteme?., dııı · 

'fu1•a .. l~.-r r ı,.c ., .. · ~ 
ki\ t. arkas.ıntlan 1 <'Cc.ı ı ~' c 
sooi işidilir: 

- N_cresini yapıyorsun? 
- Ön ayağını .. 
- Dursun!. ,,,; 
Beş dakik~ sonrn bh .,'(it 

du.ha.: 
- Bittı mi Y -....ı'J 
-Hnyıı·. D<ıhı.1. arkn :ı) )fi,. 

yapıyoı um. ti> 
Telid.k baklll·, lıeı if J<(lf, t 

baru lZ, yürek ~eJanik ! Z1I 
sinirine de dokunmuş. At tılt c; 
yana..-na.z: 

- Ulaıı ! B:ı.~ı yok, kıı> ~ 
yok, aynğı yok! Scruıı gıb. fıt0· 
nin nrslnn neresine? ı 

Deyip belinin ort.aı:;ın ~ 
tekmeyi!. / 
- ---- ---.5' 
As he rli k işleı·I 

Ycıli Eminönü As. Ş. BŞK. d·~ı 
Smıf 7 ınuı mele memuru Ah· t 

oğlu Hafız Nuri 304 (328-12) cJ' 
Sınır 7 muamele memuru }ial.11 

lu Ah. Hikmet 307 (327-133) ,,,.,JI 

Hesap memurn Şevki GiiP" 
(17878) d0-

Piynd e Ti,'ln. Mclmıct Bı.hıı.c 
818 • ,,. 

Bu subrıylann :ıccle :iUbc)C ııı,iP 
cmıtlan lltın olWlur. 

========::::::~ . 
ZAYİ ~ 

Fntıh uskcrlik ~ubesindeıı ııl 
olduğum terhis tczkeremlc nüfUS ~ 
danımı znyi etum. Yenilerini nlt
ğımdaıı eskilerinin hükmü yok~" 

J·'atih, ~ekercı han 32 num:ıf~;tı\ 
Tı:ışiıcaıı, ::ı27 doguınıu ıÜ~ J 

<>Slu Yusuf Yenimnha~ 

. .r.:ı::.::::::l~. Dok tor 
ÇJPRUT 

o 


