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:.~~BULGARIST ANIN. 
·· ~>TurruGu voı 

Mihver -._. 

Hariciye Nazır· 
ları dün birer 
nutuk söylediler 

t' ' Binci ordu 
taarruza 

hazırlanıyor 

;Juf!~sta Milli Şef Çorum zeı-· 
Alman ordusu zele mıntakasında -• 

Bulgar\ar Romenlerden, Yunanlılardan, &rp
tardan, Arnawtlardan istedikleri kadar toprak Almanlar dratle 

....,. tarlaları wl
cude getiriyorlar 

dün iki koldan 
hücuma geç.ti Dalıilige Vekili dün Mecliste 

Bon zelzelenin gurlta 
yaptığı zararları anlattı 

almıtıardır. Neden ideaUerinin t'Mpsi tahakkuk 
etmemiş oluyor. ÇOnkO bizim Trakyamızda 

gözleri vardır . _J 

Yazan: Hüseyin Cahid Yalçın 

Arıılarımlakl .ağ-_ 
lam dostluktan 

bah•etliler Londra 11 (A.A.) - Se-
kizinci ordu nezdindeki 

Bedin ıı (A.A.) - Üçlü pakt Röyter hususi muha.birin-
devletlerinin müşterek müca.de - den: 

ulgar mulıarrtrlerindcn mıyorla.r. Bunda. pek mantıki lesinin yıldönilmü mtin.a.sebetiy- Mihver kuvvetleri ller· 

B A. Nikolof, Başvekil harek.et etriklerini teslim eyle- le Alman, ltaJya.n ~ Japon ha-- .sabrega çevresinde milin • 
B.a.y Filofun ordu evinde riz. Öyle bir mücade-le<le ha.zır riciye nazırları Von Ribbent • küıı olan sür'atle mayn tar-

söylediği bir nutku te.f~ır eder- buluımyo"!z ki taraflar ya hep, rop, Kont Ciano ve M:. Tani bu- laları yapmakta., siperler 
ken Bıılgaristanuı luttuğıı yolu ya hi<; düsturu ile harekete geç- gün müttefik milletlere hita • kazmakta ve tepelere topçu 
iuıh ediyor. Muharririn mütale- nıişlerdir. Bulgarlann bunu bil- ben radyoda birer nutuk söyle- , mevzileri tesis etmektedir. 
asına göre, milli bir devlet kur- dikleri ve :Mihver ile beraber z:ı- mişlerdir. Bu haber, Mihver mevziJ.e-
ınayı gaye edinf'n Bulga~ mille- fere erişmek için elden geleni Alman Hariciye Nazın ko • ri arasında sondajlar yapan 

iti bunun yeni nizamı tcsı.s eden yaptıkları anlaşılıyor. Kuvvetli nuşma.suıda ezcümle şöyle de • İngiliz ta.nk, kamyon ve 
l'büyök devletlerle ~ıkı bir~§ bir- olmayı ve büyümeyi nasıl Mili- miştir: zırlılı otomobilleri ta.rafın.. 
liğ·i ~mak suretiyle kabıl o1a- verin galebesinden bekliyorlur· _ Üçlü pa.ktm rubnna sadık dan müttefik umumi karar-
cağını hissetmektedir. Yeni AY- sa Mihver mağliıp oldnğu tak· kalan Almanya., İtalya ve Ja • gahına bildirilmiştir. Al • , 
ruı10 ve dünya nizamının ta.- dirde de zayıf düşmeyi ve kü- ponya 11.ilkkimun 1941 de ay- maıılar, İngiliz keşif h.ar&o 
hakkuk ettirilmesi için Bnlga· çülmeyi göze alıyorlar demek- nlmaz mukadderatla.rı uğrunda ketlerinin önüne geçmek j.. 
ristıın müttefiklerıyle yanyana tir. müşterek mücadeleye atılmak U çin Stükalar ve Meserşmit-
yürüyerck kendi payına düşenı Bize gelince, Bulgarlar resmi. zere birleşmişlerdir. Bu üç dev lerle faaliyete geçmişlerse 
vermektedir. BuJgarist.amn dı~ vesilelerle ara.da sırada, Türk ıet akdettikleri muahede ile, de gece ve gündü.z İngiliz 
ıBiyaseti tegaclUfi veya ani zevk- dostluğundan bahsederler. Fa· kendilerine tahmil edilen bu har piyade ·ve devriye kıt'aan· 
lcrin neticesi değildir. Bulgar si· kal hiç bir zaman Türk vatanı bi kat'i bir zafer~ bitirineeyıe nın gönderilmesine dev~ 
ya.seti hakiki manasiyle deYle· aleyhine gen'.ı.şlemek emeJinden kadar elleriDdeki bütün 'YaSlta.- edilmektedir. 

·tin ve milletin siyasetidir.Bu hu- vazgeçmezler ve bunu da ı:>akla· larla. mücadeleye azmettiklerini 1NG!L1Z TEBLİGi 
susta devletl millet any1 fikir- m;aga muvaffak olamazlar. 1878 belirtmişlerdir. Bu muahede Ruz Kahire 11 (A.A.) -Orta. 
dooirler. de milli gayeleri tahakkuk et· veltin takip ettiği politikaya bir şark İngüz umumi kara.rga-

Bulgar siyasetini aohyabilm~k mek üzere inüş de İngilizler cevaptır. Ruzvelt kendi emper- hının tebiği: 
için· uzun araştırmalar yapma.ga mani olmuş. 1878 <le bir Ay asta· yalist emellerini gerçekleştir • Ehemmiyetli bir muhare-
hacct olmadığı temin ediliyoı. fanos muahedenamesi imzalan· mek için genç millEtleriıı daha be oımamı.şsa da devriyeleri 
Eı:ıaretten (yani Türk hakimi· IDL'}tı ve Rus Çarı büyük bir iyi bir istik.00.le kavuşmalarına mizin devamlı faaliyeti ltar-
mıyet'inden.). kurtulduktan son· Bulgaristan yaratmıştı. İngilte- mimi ob.cak bir yol tutmuştur. şısında düşmanın tepkisi i--
rct geçen Bulgar hayatının aslı- rt!n:n Türkler lehinde müdahh: Üçlü pakt devletleriyle müt _ Ieri düşman gruplarının si-
na nüfuz etmek kafidir. Bıılgar-ı les1 neticesınde bu Ayasnaf8.IlQS tefiklerinm bu müşterek m~ nirli olduğunu g~rmekte-
la.rda bütüıı ıctimai · hayr-Jl:m muahedenamesi :vırtıldı ve B(;r delesinin bsşındarıberı doğu As- dir. 
müddetince kırmızı bir ı:>erit gi· lin muı...hedenamesi 'l'ürklerin f~ yada ve Japonya.da zaferlerle Dün &'\' ve bomba uça.k-
bi kendine rehberlik etmiş mu- lılketini bir dereC('ye katlar ha- dolu bir sene geçmiştir. lanmız Libya çevresi üze.. 
azzam bir fikıı vardır. 1S7S sc- fifielti. Bugiln Bulgaristamo Mllttefikimiz Ja.ponyanm kah rinde faaliyette bulunmuş -
nesinde Bulgaıfar gayell.!rıne er- hala AyastafHnos mmıhe<lena· raman ordul:a.rı karada, denizde Iardır. Marblcareh iniş mey 
n1ek ü:1.ere bulunduklar! ~ırada me~ı peşinde koştuğunu ve ken- ve havada Amerika.lıla.r ve İngi danı, arabalar, top mcv • 
lngilızleı in mü<lafaa:-ı onlara dı ıfadderine göre, sertleı;en bir tizlere ağır darbele!' indirmiş ve zileri ve orduga.hlar uçak-
bir engel teşkil etmiştir. Fak<ıt az:;mlc bu ideal!n tahakkukuna Anglo • Sak.sonları doğu Asya· lanmır.a. hedef olmuştur. 

Miltte/Uıler blrço 
Alman tankını 

tahrip Bililer 
Şimali Afrika 11 (A.A.) -

Resmen ıliiklirildiğine göre, Mih· 
ver kuvvetleri, Twıusa iki z:ırb
h kol halinde Nedjezel Bab isti
kametinde ta.arruzda bulunmak-
tadırlar. • 

Müttefik kııvvetleri, derhal 
karşı taarruza geçmişler ve bir 
çok tank tahrip etmişlerdir. 

Müttefikler kuvveileoi)·or 
Londra, 11 (A..A.) - Daily 

Telegraph ga.zeteBinin askeri 
muhabiri yazıyor: 

Son iki ~ zarfındaki askerl 
hareketlerden Müttefiklerin ge
~ Tunus ve gerek Libya cep
helerinde ta.arı-uza. geçmelerinin 
yakın olduğu anlaşılmakta
dır. Tunusa mühim tank ve top
.ıçıı t.akv'iye kuvvetleri gelmiştir. 
Müttefiklerin ha.va kuvvetleri 
gittikçe artma ktıadrr. 

Mih~ ıak~r aldı 
Şimali Afrika Amerikan u

mwni karargihl, 11 (A.A.) -
'fnnusta.ki Alınan kuvvetlerin'i.n 
pe1t muhtemel olarak, plAnörler 
'Va.sıtasiyle Sicilyada:n takviye 
lntalan aldıkları haber veril· 
mektedir. 1941 Girit eeferinden 
beri bu vasıtanın geniş ölçüde 
klllla.nılışı ilk de.ta olarak tat· 

(Sonu: e.. a $ü. 6 d•) 

Tahranda 
kanlı hadiseler 

:Sulg_arlar her ne pahasına ofor- c;alı~uğ1nı kendi ağızlarından dau ebediyen kovm~r Düşm:mla yapılan karşılaş-
] b · t I kk , ı:'itıt'S6k bize closth?:ktan batı- KONT ,...... .. ·•:•o•NUN SÖZLERİ malarda en a.z dört dfü ... -wıan za• ta ..._,8"1111!1 sa o sun u gayenın a ıa . ·uau .,;,,,,,,rken ri"·akii.rhk ettiklerine v.uu., ·~ ul Duua J ~Y • 

için çalışına azminderlırlcı·. Bul- .rt."U... J Roma 11 (A.A.) - ltalyan uçağı tahrip edilmiştir. 
garlar bütün cnerjilerıylc bu İ- ve içlerinde 'l'ürk düşman4ğının (Gonıı Sa. 3 80 5 te) \ ./ lere ateş etnıell 
dcalin f1ıile çıkmaSJ için gay- bütün şiddetiyle dernm eltiğine 

Ankara., 11 (A.A.) - Büyük 
Xillet Meclisinin bugünkü toı~ · 
lantuanda Dahiliye Vekili Recej) 
Peker, yersarsıntıları hakkında) 
.kJsaca. şu izahatı vennişlerdü: 
"'-Sayın arka~lanm, g~

<;en ayın yarl8Uldan itibarPn 
yurdumur.da }'el' yer, oldukçn 
teessür uyandıracak mrarlara 
sebep olan bir yer sarsıntısı dıı.l· 
gası devam etmektedir. 

15 günlük ilk devre esnasın· 
da çok zara.l" gören uuntaka Ba
hkesir viü.yetidir. Çonmı buna. 
nisbetle birinci dem-ede az zarar 
~önnü~ olmakla. beraber ikinci 
devrede tekrnr baş)ıyan ~rsıa· 
tı1a.r Çorum v'ilayetin<le de te•·s
aür uyandıracak bir mikyash, 
yani ilk devrede Balıkesir mın
takasında sarsıntılann yanbğı
na yakın bir derecede hasar v·~ 
ziya.na sebep olmuştur. Birinci 
devrenin hasar ve zayiat mikta
rının biJ.ançosunu veriyorum : 

Balıkesir Vil!yetinde 7 ölii, 
6 yaralı vardır. 11 hayvan öi
mttştür. Bina olarak 1075 m• 
tamamen yıkılını.ştır. 186 bina 
da yıkılın~ denebilecek deret ~· 
de hasara uğramıştır. Balıkesir 
vilayetinin en ı.iyade hasara uğ
rayan mınta.kası Bigadiç nahi
yesiyle Sındırgı kazasının C'..öl
ciik nahiyesidir. 

Çorumda en kesif basar bu 
iki nahiye merkezleriyle yakın 1 
köylerindedir. 2 ölü, 7 yarah 

\•anhr. 39 ev yık1Jmış, 261 ev~ 
hasara uğramıştır. 

Manisad.a bir ölü vardır. 6 .f!!V 
yıkılmış. 36 ev de harap olmu.ır 
tur. 

Amasya.da yalnız iki ev yıkıl
mıştır. Demek ki ba.hsettiğ'im 
diğer vilayetlerde basar mevcut 
dcıfüdir. Hadise yalnız c a.ısıntı 
hisHedilmek suretiyle g~misti~. 

Biıincikanunun başmdan ıt.i· 
haren tekrar ba..şhyan ;1,elzele.ıin 
bnhassa tekil....:;üf ettiği nunlaka 
Çorum vilayetidir. Çorumla Os
mancık kaza.::;ı arasına vasledi
lecek hattın şimali garbisi, o ci· 
varı b.len arkadaşlar bilü ler, 
pek dağlık bir mıntakaıhr. Bil· 
hassa Kırkdil im boğazı ld Çoru
mun ı;;imali garbisinde bir yer 
dir. Burası, jeoloji bakımından 
zelzelelere müsait telakki edil
miş olan bu mıntaka.da hasar 
tekasüf etmiştir. 10 ölii, 11 ya
ralı Yardır Ve 65 hayvan mürd 
olmuştur. 500 ev ka.mikn yıkd· 
mış, 880 C\' de ağır surette h~
sara uğramıştır. Bu suretle bir 
aya yaklaşan bir devre ~namn· 
da yurdumuula yer saı.~ınbla· 
rından 20 ölü, 24 yaralı olnıak 
üzere ceman 4·1 insanın acıSllU 
tatnıı.· bulunuyorı.ı.z. 86 !'ayvan 
yokolmuş. ceman 1622 <'Y tama
men harap olmuş, 1363 ev de 
hasara uğramıştır. 

Cfünhurre.isinıiz dün a~am 
(Sonu: Sa, 3 Sü. o4 de) 

( Radyo İle Sabaha Karşı ) 

Bir Bulgar milhlmmat 
fabrikasına suikast ret sarfetmekteuirleı. Hayal in· iml1n etmez miyiz? zorllllda llaldJ 

ki~u·ları onların azimlerini f;a't· Çok dikkate şayandır ki Bul- M b' 1 b•ı 1 B J • 1 Londra, 11 (Radyo) - Sofya civan.-
1 eski vakalardan bahsedi- e us ar ecne 1 er Londra 11 (A.A.) - Geçen U garıstan da Çerçek mıntaka.sında bulunan bil" le.ştirmektcdır. gnr ar - • .. ' . · . - km 

Bu fıkralarla anlatılmak is·. yoruz, artık Türkler-le hıç. bir Salı günü Tahranda çı ış o· Bulgar mühimmat fabrikası bir sui-
tencn Bulgar siyasetı b~ri umu- besabnnız knlmamı~ur, dıye· lan karga.şalıklann hakiki mes- kast neticesinde havaya uçmuştur. Bu arada çok miktarda Sel-
mi diğeri hususi iki bakımd::ı.n nıezler. Onlar ele gcçirdıkleriylc ı ı• ı ki ulleri, kendilerine ~ any~ ve lüloz ve Anilin mürekkebatı mahvolmuştur. Suikastı yapanlaı·§İd-
ta.hrı edilebilir. Biri bütün Av- memnun de:~ildirle~. Gözleri ha· e ev 1 o amıyaca ar htikfımetin şiddetli emirlerine det1e aranmaktadır. Bu hususta Almaın Gestaposu da fa.aliye~ gtie· 
rupa isleriue taa!l(ık e<ler, diğc· ıa a.çıkça soylenmıyen gay~l~ rağmen buğday stokları birik • termektedir. Üsküp, Burga.z, Varna ve Sofyada bir~-0k tevlrifat ya· 
ri de bilhassa bizi alakadar ey- re dikilmi~trr ve ona mşmek ıçın • ti:nniş ohm kimselerdir. pılmıştır. 
lcr. Bulgaı· muha.rı:'ıri memleke- her şeyi yapmaktli oldukları da Londraya gelmiş olan haber- k 
tinin. ve hükümctiıün Mihver işte y':ine. kendi neşriyatlarivle G. Ka"zım Karabekirin vermiş lere nazaran askeri kuvvetler. Amerikan lokomotifleri .A/ri ada 
tlevlell.,,,.;vıe birliğini pek açık sabitt'ir. A. Nikolo.f'un Bu ma- le .zabıta nümayiş<;ilere ateş a.Q- • . 

ve gü;-ı\radc e ... uıiştir. Bulga- kale-ı;inde Bulgaristamn elde et· mak mecburiyetinde kalınışlar- ıAfr.kall:ondra, 11 (~~yo) - Ame~a.dan. Y~ ge~eııı 
rmtanı n:cirı Alrnanyanm ve 1- tiıli menfae.tlen:len bahsolunur· 0ldug"' U takrir kabul edildi dır Halihazırda hükfunet ma • 1 bınlerce lokomotiJ ve vagon bugun Şima.h Afrika 
talyanın ya.nırıda mevk'ı aldı~ı'\\- k;rı Bulgar ideallerin.in hepsi k~ab bütün kuvveti elinde hatlarında işlemeğe başlamıştır. Böylelikle nakliye 
dan el-olayı ıpüahe7..e ed:~·ek de· değil "hemen hepsi" tahakk~ Ankara 11 (Yeni Sabah lıfu· mıtı Süleyman Sırrı söz alarak bulund~ır hyanlar 88 güçlükleri kökünden halled :1miştir. Bu lokomotif ve vagorıla.r 
ğiliz. Kcndisıne akıl ogretmt!k etmiş olduğu btr iki kere sar ha.birinden) - Büyük Millet ecnebi kadınlarla. evli bulunan- dece dahili mahiy~ttedir ve 'baş harpt.E:~ SC?nra A"."l~anm kalkınması işinde de kullanılacağındall, 
gi'bi fuzulı !bir vazife de yük- surette iikrolunur. Bulgarlar Meclisinin bugimkü toplantısın- tann meb'us seçilememelt"rini bca sebebi, kıtlıktır. Bir çok ma ona. gore ımal edilmış bulunmaktadırlar. ı 

-· B ada d Romenlerden Yunanlılardan, da. yeni meb'us seçimi hakkm- teklif etmişlerdir. ğa.zala.r kapalıdır, örfi idare Almanya da ı·şçl buh .. anı lcnmiyecegız. ur ~a ece e...ıplardan, A'n1avutlardan iste· İn •" 
Bulı;ar nokta.i nazarını muşahe- o.ı daki ı&yllıa.nın müstacelen mt1 - Bu teklif etrafında müzake - mer'i bulunmaktadır. giltere 
de ve teshil ile iktıfa cdıyoruz. dikleri kadar toprak almışlardır. ~ ka.bul olunmuş ve Jiıyi.- reler cereyan etmiş, t~ilatı il~ ~~ın. yardımı netice- :-\A--::}:---·----=ı Londra, 11 Radyo) - Yeni :ıe.5~edilen birka• 
Gôrüyoru.z ki Bulgaristan .Mi:h- Neden ideallerinin hepsi taha.k- banın müza.keresi yapıhmebr. esasiye Encümeni Reisi Tevfik smdıe 1:8'Je işlerı ~rmal cereya- manya rarnameye göre 17 yaşına gırmış Alman ~en~ 
verin tarafını iltızam etmek hu- kuk etmemiş oluyor. Çiinkü bi- LB.yihwım om:mcu maddesi - Fikret Sılay, bu teklifin teşki - nı takip etmektedir. B~ hayır- eu askeri fabrikalarda çalı~ak üz.ere davet 
eusunda k.al'i bir birlik arzet· zim Trakvamızda gözleri var- nin müzakeresi esnasında lst.a:n li.tı esasiye kanununun ruhuna !bahane yardım, Atlantık beyan edileceklerdir. Bundan bcşka §nndiye kadar herhangi bir sebeple 
nıekled:r. Bunu bütün Bulgar dır. Bir "taraftan Bulgarların bul meb'usu Emekli General K1 ~olduğunu söylemi§, fakat ıııamesinin tatbik edilmekt.e ol- mecburi hizmete çağırılmamı.ı bütün erkeklet' de davet edilmekte-
milleti b'ilerek, düşünerek, her milli idealleri Aya.stafanos mu· .um Ka.ra.bekir ve Yozgad met- (Sonu: S•. 3 Sü. 4 d•) duğunun bir delilidir. dirler. Bu suretle toplanacak olanlarla had bir devre girmiş olan 
~~m~a~~~~k~~ey ~~~~ ~W •oo======================~=~~~=========~~ ~~m~a~~~~~~~~~~~ek~~A~u 
nı.:Şti1•• Şu halde, t.uttugu yolun denilh-ken diğer taraftan da bu u--. BOnra. dü:lıvo.., ~~fili.irken: ordusunun iki sene süren Rus harbi sonunda uğramış olduğu bil· 
mesuliyetini tamamen idrak e- ide.allerin hepsi tahakkuk etme· .&.-..t' J~ ~ yük kayıplar insan kaynaklarmd.\ derin boşluklar husule ""CÜ~ 
diyor ve bu ınesuliyetten kaç- diği söylenirse Bulgarların ~ahın miştir. 
Bll)'or demektir. Ayruıtafanos muahedenames1 u "'• 

dullarını ele geçirmek hırsında 
Üçler misaJmıa. imzasını ata· oldukları sabit olmaz mı? 1878 

ra.k Mihverin yem nızamım ka- de İngtliz d-Ostlanmızın yardımı 
bul etmekle Bulgaristan milli bi2Ji km·tarmı.ştı. Bu defa ona 
emellerim elde ed<·biJirse mesut hacet kalmıya.cağını ümit ede
ve kavi bir ha.le gırecektir. Fa-

Hüseyin Oahid YALÇIN kat ı.Iıhverin mağlubiyeti far· riz. 
zolunursa. Buglra.~ıtanın ~~ z:e 
olacaktır? O zanmn da talıh·n ---_.;..--------

hükmüne boyun eğmesi ıazım Tasarruf haftası 
gelecektu·. O zam.an artık bir 
hükumet degı.şikliği yapıp, hat-
ta başka bit· rejim kabul edip &alt b ..a Ba•ve 
V'e mesul'iyeti beş on devlet ada~ a 11111 .. ll . '!i:' • 

mınıa atarak .~:zadan kurtt~~m~~ klllD bir aatklle 
yı istemek gulunç olur. Çunku 
bugiinkiı Bulg-ar politikasının 8Ç1I8 C 8 k 
iste buttin milletin arzularına, . 
h slcr.r t uygun olduğu ilan e· 13 üncü tasaıTuf ~eyerli mal-
dilm!.!Klo.l ı. Bulgarlar kendile· lar haftasJnın bugun Ankara 

' • _ ı-ıne hiç bir ric'at hattı bırak·' (Sonu Sa. S &U. 5 te) 

, ,t . .,. 

Yunan is tanın Son 
Günleri -ı 

f' T Vn.sil.vadis'in okuyucul&nmn iara.tmdan merak 
ve aJiıuı ile o!t.·nnan hatıraları yann bfti,VOI' Bunun ye· 
ri.Dc Yunau tı.'\l"bi:nde somına bdar bulı •tt'Ml 'bir İngiliz 
sube.yınw. a.ynı mevm etmfmda )'MJdığı f~lia.lade ıue-

nıkıi ve heyeomb hatmdanm ~ 

p z TESI B ŞLIYORUZ Diiı(ya - N.atul oka, eninde, •ananda bir külah 8iyeceğün,. bari bırakın ela 
lıalama en aypnanu dafüneyim. 

Yugoslav ç~telerlnin f aaltyetl 

1 Y ı J 

Loııc!ra, 11 (Radyo) - Hırvat bük.O· ugos a vya rneti Ba.Rvekili Şayt Hırvatistanın Af.. 
--- - manya ve İtalyadan ciddi yardunlu 
görmeksiZin Yugoslav çeteleriyle başedemiyeceğini itiraf etm~r. 
Bu hadise, Yugoslav vatannerwrler'.nin mücadelelerinin ehemmi· 
yetini bütün açıklığı 1ile JTÖStc;'..'mekiedir. 

~E ~~z~~~ J~~!~ c!!! f aı~~ ~ 
-3-

Amerikan Şefleri 
Vaşington'da Birleşik Ame· 

rika Cümhurreisi Mister Roose
velt ile Hariciye Nazın l\Tr. 
Cordel Hull, Hariciye Müs· 
teşan Mr. Sumner Welles tar.ı· 
fından kabul edildik, kendileri
ni yakından gördük. Kabul edıl
dik diyorum, görüştük diyemı· 
yorum. 
İngilterede !Mr. Churchill ba.şta 

olmak üzere hemen bütün nazır
larla uzun uzun görüşmek ve 
giinün ve istikbalm esaslı siya· 
si meseleleri hakkında fi.kır te
ati etmek imkaruannı bulduğı:· 
muz halde Amerikada, AmetT 
kan şefleıi.nin sadece ınütalea• 

la.rını ve beyanatlarını dinledik. 
Yalnız onlar söylediler he•• on• 
lar sövlediler. :Memleketimiz 
hakkında QOk iyi şeyler· söyledı· 
ler. Bunların en müh'iırı narça
lan matbuata tebliğ edridiği i· 
çin Türkiyeye elbette gelmiştir. 
Bize sad~ ::Şittiğimiz bu iyi :ı:· 
yetlere ve dostane sözlere t.J
şekkür etmek ve çok meşgul o· ' 
lan bu zatları rahat bırakma.il 
vazifesi düştü. 

Mr. Roosevelt taraiından ka• 
bul edilmek için Nevyorktan 
trenle Va,şingtona eittiğimıtz <;I
rada, yolda bir telgraf gelıruş. 

.(Sonu: Sa. 3, SU, 1 d•) 
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Gece oluyor, etraf kararıyordu. 
Nıh yet uzaktan bir kilise glJründü 
t o ı kımseye rastlamı • 

JIDl'd!m. e b'r ev ne de b·r ça-
clır t~ ordum. Nihayet ak-
f&Dl bas bır çeşm etrafında 
ile k gordiım. Bunlar köylü 
w. a yaklaşarak biraz 
IU • v erd ler, içtnn. Va-
zıyet i ogren nce de evlerin • 
d biraz etmekle yumurta ge
tirdiler. Penye daha lkı \\ç sa
atlik yolum varml§. Karanlık 
baamce da oruuıı da bldamıya
cainm. ~ünldl uzaktan hiç bir 
•k gözukmediğini söylediler. 
Rııllat ben araya gitmeğe karar 
ftnllişt m. Ve yoluma devam 
ettiıa. 

Gece olmuştu artık. J'akat 
,el düı: olduğundan n· la kolay
Wda ilerlıyebiliyordum. 

Nihayet, uzaktan kiliseye ben 
aer bir bina g'" b' im. Fere 
_._ olacaktı. Biraz ferahla -
-.anı. N'hayet bir saat kadar 
..-& oray vasıl oldum. 

"8em n pen erclerinden fazla 
ipk sı "r eve d 2-ru yürü · 
An. ? :a bura.sının bir 
lııabe o d ·unu gördüıtı. 1~ri 
...,nm, derhal•bir sandalyeye 
tf*tüm tccr· on kişi kadar 
..U. Ba arad kahvenin sah"· 
Jıi Mııa ya.klastı ve sordu: 

- Nereden geliyorsunuz? 
- Aleksaadnıpolisten. 
- Nereye gideceksiniz? 
Etrafı biraz süzdüm sonra ce 

dar yanından gec;en yolu takıp 
etmeğe karar verdim. Haluka • 
ten bu taraflarda Yunanca ko· 
n.uşan bir kaç Bulgara rastla • 
aun, fakat ~ yapmak içın 
manzara aradığımı söylıyerek 
onlardan aynldım. 

Bir saat sonra yolumun Ü1JO
rinde ikı üç metre sağımda bu
lun&n yi.."'mi kadar evlı koy
cUğe rastladım. Merak ettim ve 
oraya gittim. 

Burada herkes TürkÇe konu· 
şuyordu. Fakat aralarında • ıs 
tiyanlar da vardı. On ardan 
raz su ıstedim. 

Oradan da. aynldım ve yolu
ma devam ettim 

Kalbim sevinçten ~atlıya 
gıbıydi. Gözlerim Tü k topr 
lar na dikilmiş h ret ba ı • 
yordum. Bazan t y u üze • 
rinden baz.an da. ağaçlıklar aı a
sından geçiyordum sonra c 

nelır·n ke annı takip t e 
başlad n. Bu böyle bir aat c
vam ettı. Sonra bırdenbıre oz
lerim parladı. K ndi ·· len e 
bir an i ın inanamaz oldum. Kar 
şı taraf ta ve üç yüz metre ka -
dar ıleride Türk ba.yra - ı g · • 
rüyord n. Gözlenm ya arm1 -
tı.Allaha dua ederek bu bayra
ğın bulunduğu yere doğru yü • 
rüdüm. ~n nihayet şanlı M~.h -
metçikler ile karşı karş•ya gel· 
dik. .... ,,.diın: 

- fstanbuJa. Ben oradan gö- Onlar kal'Şldan bana bagı-rdı-
_. seJmi.ştlın. lar: (Devamı var) 

- Ben de lstanbuluyuın. Üs
.._ oturuyordum. Dur ba· 
lıa1nn BUa biraz yemek bula -.,... 

Bi1'8ıZ sonra adamcağız çeşit 
1lflt yemek ve şarap getirdi. 
~k ltir iştahla bir taraftan 
]ll!~nn, bir taraftan da eına ~
şmtlım g~ nlen anlatıyordu . 
IJtraftakiler de etrafımıza top
llllnmşlar dhlhyoı-lardı. Hem n 
iter biri erine giderek bir kaç 
~ yumurtast ile çörek 
7uniş fillla gc irip bana v-erdı
-ler. HeP.eiae t.eşekkür ettim. 

Ka.Javeei buadaa 80Bl'a heni a
larak gayet temiz bir otele gö
t,it'd:.l. Otelci de mt1bacir oldu -
jJ y!an adamcağız bana ne ik 
ra deceğini şa..~ırdı. Tertemiz 
ça ~ar iCJinde sabaha kadar 
uy um. Uya ıınca saat sekizi 
g,c ordu. G yin'p eokağa ı;ık -
t1 otelci ile beraber kah •'C· 
Je gıttık. 

urup uzun uza~ıya konq -
bık. Bu arada ben sot duru: 
- Burada hiç Alman yok mu? 

Hayır. Yalnız buradall ge· 
çi.., ai tiler; O kadar. 

Buradan Tüı k hududuna 
kaç saatlik yol orar? 

- İki üç saatte Tlrlderin nö 
bf-t bekled.kleri yere ]çadar gi
dcllıilırsin zan ederiJJl. Bu civar 
d ka.rrjı ta pek çok ~k· 
:l r ge(ti. 

'"imdi benı dinlf. Buralarda bir 
~Bu o u r. Buıı1an b"c 
d n'c e, sen biıd"gin yohl takip 

dı mı? 
dun. teıp kk"r ederıtrı. 

s· z ela.ha konuştuktan son· 
ra bira da köyü dolaı ık. Bu -
Tada Ay ofyanın küçük bir mo 
afi var. Ayni senelerde y&pıl -
JIUlbr. 

Bundan son a Fere'den ayrıl 
dllD ve Mer' •· )irmi metre ka 

Arnavutköy 
Cinayeti 

Polis memuru. Muzaffer 
dOnkO duruşma a Ta· 
naşı vazife ıcabı vur• 

duğunu söyledi 
Gel;enlerde ArnavutköyU sırt

larında bır cinayet olmuş ve 
Muzaffer adında bir polis me -
muru Taııaş adında meşhur bır 
sabıkalı ı tabanca. kurşlD'lile vu 
nıp öldiinnüştü. 

Dün birınci ağırceza.da muha
kemesine başlanan Muzaffer, 
vazife esnasında maktulün elin
de blçakla ii7.erine hücum etti
ğinden dolayı Tana..,ı vazife 
muktesuı Y'Ul'duğunu söylemiş, 
ve bu ifadenin doğruluğunu ser 
komiser Talat, polis memuru 
Cemal, polis memutu Fehmi, ısi· 
Yil komiser HulUsi, polis me
muru Şükrünün l'Qha.datile is • 
bat etmiştir. Mahkeme gelmi -
yen şahidlerin celbı iç.ın başka 
bir güne blrakıbmştır. Polis 
Mu?.&ffer elyevm Arna.vutköy 
polis merkezinde vazife (Ömlek 
tedir. 

Ok.al kapılarında 
•atıı yasak 

Ok.ı kapıl&l'lllda topla.-ıan sa 
tıcıla.rın kaldınlmasma dair Vi
layetçe Selediye Zabıt.asma bir 
tamim yapılmıştır. Bmıa göre 
okul kapılarında yemiş filan gı-ı 
bi öteberi satmak i.stiyenler bun 
darı sonra polis :marifetile yaka
lanacaklardır. 

~ 

Hem selerkri tam .aat
lerinde yapmıyorlar. 

H.,,.. de coniaTı ineme
dikleri duraklara 
uğramıyorlar 

taiıiı ve ackesı nuıtbaamızda 
mabt z bir oku:J'UCumuz, )"Ol
ladıgı bir mekWpta diJ'OI' ki: 

«Yıldız okıbiisler e Beledi
ye tarafından çwbnış bir yol 
~ıihı vadi. Fak.at otıobüs
ler ekseriya bil lıınit 7ola 

kolayla
ımahal

enyorlar. 
mektep 

oulundugu 
un yol
urda bo-

n önüne, 
oz onun
eçılmes 

Beşlktaşta bir 
cinayet işlendi 
Dün öğ e ibıeri Beşiktaşta 

Köyiçınde iki eski ahbap arasın· 
da cıkan b"r kavga büyüyerek, 
bıçağa kadar yiikaelmif Ye ne • 
ticede bır · ai, diğerini alır su -
rette yaralıyarak yere aermiı . 
tir. 

Yaptığımız tahkikata uza -
raıı; Beşiktaşta Köyiçiade Çe -
lebi sokağında 22 numaralı flV· 

de oturan seyyar satıcı Mehmet 
Ça-ıayan ile ayni semtte otu -
ran Hayim Oflu MenaJıem, aeki 
arkadaşdırlar. 

Mehmet sey:yar satıcılıkla ge
çin r, Henahem de çarşıda balık 
satar. Son günlerde müşterek 

bir iş yapmağa kalkan iki arka.
dal beraberce yumurta ve pu -
tırma ticareti yapmaktalar iken 
dün henUz eebebi anlqda.ınıyan 
bir sebeple aralarında evveli a
ğızla "'he.şhyan bir miinuaa baş-
lamış, bilahare bu kavga büyü
yerek Hayiııı Kenahem. lıiçağı-
nı çektiği gibi Mebmedi yere 
sermiştir. Bıçağın da.rbmilıe kan 
lar içinde yere yuvarlapaa Melı 
.medin feryadı berine etrafta 
yfltişenier hidiseyi poliee b&ber 
vermişler, mahaıli vak'&ya ge -
len pol sler Mehmedi Beyoğlu 
Zü.kilr hasta.hanesine kaldmnı!t' 
lar ve Menalıemi de yablıya -
rak hakkında takibata başla -
mışlardır. 

T1il6a piy,,... iniilllhddi 
aycla Ofılıyor 

bmir (Yelli Sabah) - Şebri
miııde tütün piyua.sı huırlık • 
lanna devam edilmektedit. Pi -
yaanın önüıaibdeki ay oftala -
rmda açılmaa beklemnektedir. 
'mtiin piya•ppa .Amerikanın 
geniş mikyasta iltirak edeceği 
tahakkuk etmiftir, 

zsı 

HABERLERİ 

Ayakkabıcılar 
Cemi., eti ---------------------Mem~eketle rinden 

Sıhhi imdat 
otomobilleri 

------------,._,~--Ticaret Odasından FantaZi itllal Olmcak ma• Her hangi bir bahane ile 
ayakiabı vazifeden 

imalinin meıa'ini İ•tedi Dlfatara •tJISI l\ID kaçamak yapamıyacalJar 
. Ayakkabıcılar ~yeö dibı IDlraca&tl&rlD Geç~erde Üsküd da blr has 

Ticaret Odasına muracae.tla er- ta için istenilen imdadı nıhhl 
kek ve kadın ayaklrabılvıL n lıabaUID8 ba-'aDdl otomobilinin "'oförtt <beıızın 
mümkün oldağu kadar sadeleş- .,- ~ Haber aldığımıza. göre Amc-- yok) bahanesile hasta almağa 
me ni, fant.azi, altı kalın ayak- lika ile İngiltere ve .Ingiliz do- gitlpemişti. Buna dair yapilaa 
kabıları.ı. mantar ayaJdrabdann minycnlanndan ithal edilecek şikayet üzerinde Vali Lfıtfi Kır 
ımal edilmemelliııi isten~ - d eh ·.-..ı. d mallar için yapılacak sip nşler ~ cmmı,.QWe urmuş, ben -
dir. Birlikler Umuınt K.atipfü·, ka • mıwı daha evvelce tedariki 1i • 
~iyetm bu pek Jllrindelrl nalı Ue Tıca.ret ve Han iye zım geldiği için S<. bepsiz bir ba-

dileg· n rkek aya.kka.blları • Vekil.letlerinden dola.-.tı hane ile bu hayati vazifesini ih· 
ı ile vardala ara- ı ·· ı ~ur t e bir lng liz - A! er m e rı u ak taki • 

a tau ziyade fiyapa. hey'ctıne bi dirilm te \ - b t } 
ko, ...... , ... u:uı1ası ve vardala, fiyapa ---..-.----
ve a t koselelerinin mecmuu _ c:ık bu hey etten g e 1 ::,ı 1 rış-
n un aza ı kalınhıh 12 milimct- len ait maHann mezKlır men- D J d J k ~ leketlerden evkme te\essul e- o an ırıcı J r y· emesi istenmektedir. 
Ayrıca k dın ayakkabılarında diJmekte ıdı. İthalatı bu ş~kil • 
ku ı ma.ntar vıe mantar de yapılmak üzere son zaman
yer ne kaim olau meıvaddln hiç !arda gerek t giltereye gerek 
bir suretle istimal olunmaması A.nıerıkaya verılen yünlü ve pa
i t nmektedır. Bu takdirde a • mnklu meıı::,ucatın siparı~leri o 
y ı kabı fiyatları bugünkÜ fi _ kedar çok artmıştı ki, merule • 
ya laıa nazaran. asati yüa:ie 25 k1 t•mize tal sis olunan mahdut 
ile 30 arasında düşeceği nazarı vapur tonajı doJayısile bunla -
itibara alınarak bu işe lüzumu nn kısa bir zamanda memle· 
kadar ehemmiyet verilmeaı Ti- ketimize nakline imkan bulu -
caı et Odasından istenmektedir. namtyacağı a.nlaşıbnış ve bu se 

Memurlar 
kooperatifi 

Esas faaliyete yllbaşıldaı 
sonra başlaıacak 1 

Memurlar Kooperatifi eaa fa 
aliyetine yılbaşında bqlıya.c&k 
azalarına yağ, bulgur, fuulye. 
nohut gibi gıda maddeleriai 11 • 

cuz olarak satacaktır. 
Şımdilik, piriB.ç, odUn ve men 

gal kömürü teniine devam e • 
dilmektedir. Yalnız Kahrukat 
Ofisi, Kooperatifin iatediği o -
dunun ve kömiirün tam•mapı 

henüz Kooperatife ~ • 
tir. 
Diğer maddelerin satlfına 

başlanabilmesi her teYden fN -
'\"el anbar tedarikine laaibdır. 
Çiinkü be>§ bir anbıır bulmak 
gayrimümkündür. Ayni zaman
da Kooperatifin kadrosu dar -
dır. A7.8. miktar! binleri aşan bu 
teşekkülün her şeyden f!IVYel kad 
rosunu genişletmesi de anbar 
tedariki de ön pJinda pl:aek • 
tedır. Alikadarlann ~ etti
ğine göre bu iki eeanlı unsur 
halledilirse diğer müşkülla:i hal 
!etmek kolaylapc&ktır. Bil nok
taları göz öntlnde tutan Koope
ratif yeni tevziat için eeulı in
celemeler yapmakta, Pirine işi
ne bemetmemelr için acele bir 
teşebbüse girlememektedir. 

Vali geliy• 
Ankaraya giden Vali ve Be -

lediye Reisi Doktor Lfltti Kır • 
-darın bu sabah şehrimme dön • 
mesi beklenmektedir. Be1ec1iJe 
Hesap ışl ri MUdüril lfllbtar A
carın da ayni gün İstaalMıla gel
mesi muhtemeldir. 

B. LCitfi Aksoy 

beple bu gibi eşya için yenı mü-
rar.aatların kabul edilmemesine 
karar verilmişti. 

Bu defa Ticaret Vekaletinden 
Birlikler Umumi Kltipliğine ve 
rilen yeni bir emre göre İngil
tere müstesna olmak ii7.eıre Hin
distan vesair gibi sterlin gru· 
puna giren bütün memleketler
den getirilecek manifatura eşya 
sı ic;in yapıplaeak müracaatla -
nn yeniden kabuıttne başlan
mıştır. 

İKİ TACİR 
Borsa harici muamele 
g6rdOiünden cazalan· 

darıldı 
z.hire taeirlerindee Ohannes 

Muirlığil ile Zeki Subqı Borsa 
Jtariei muamele g6rdüklerindeo 

Ticaret. Odam. tar&fıııdan para 
cezasına çarptmlmışla.rdır. Oğ

rendiğim;ı.e göre bunlardan O -
h&nNı 50, Zeki Subaşı 100 lira 
ödeyecektir. -

ı.tubuı Kaarif İnzibat Ko -
miaywnı diha öfleden SODra Va.
li Muavini Ahmet Kınığın riya
setinde Viliyett.e bir toplantı 
yaparak ma.zeret.8ls olarak vazi 
felerine devam atmfyen bazı mu 
allimleri mUata'fi addetmiş, bir 
tımmıı da oealaadmnıştır. 

r-
Y.U..: 
Bacfbı bütb. mfJh31ır, ilı

tl~an daha az ıarfe
diJWlar. Sen dil ilUiJıaçl.arm-

uıu.ıı ••• Nmi 
ft 

.Aritllme KllNlrlu 
Belediye Rei8 JıluaVİlll L8ıtft 

Aksoy, dün öğleden 80llJ'& Be· 
lediye Hey'eti Femıiyeainde met \, gul olmW}tur. ,_,..., _________ , 

Bir sene hapse ve 266 
lira para cezasma 

mahkum edildi 
Asliye Ceza Mahkemesi dün 

İsmail adında eık giyinmis ya • 
kı§ıklı bir delıkanlıyı uzun sü
ren bir tahkikattan sonra tev -
kif ve bir sene hapse mahkum 
etmiştir. Hadise şudur: 

İsmail adındaki suçlu kadın 
avlıyan ve bunları türlü usuller 
kullanarak her birini ayrı, ayn 
şekillerde dolandıran bir sabı -
kalıdır. 

İsmail Beşıktaşta Akile adın· 
da bir kadınla tanışmış ve bir
kaç defa şurada, burada bulu -
şarak .ve kadınla bir hayli meş
gul olarak biçareyi iğfale mu -
vaffak olmuştur. Akile, İsmail 
ile evleneceği ka.naa.tındedir. 

İkide bir kendisine yüksek me 
mur olduğu .süsünü vererek A
kileyi iyice kendisine bend den 
lam&il, nihayet güıiWı b.r de 
kadının evine gitmiş ve biraz 
oturduktan .sonra A.ııadoluya ha 
reket edeceg en kendisini teş· 
yi etmesi için hazırlanmasını 
söylemiş ve kadın derhal giyi -
nıp kwtanmış, bir otomobile at
lamışlar, köprünün y,olunu tut.: 
muşlardır. 

İki işık ! Tam Köprüye gel -
diklermde lsmail birdenbire: A
man cüzdanımı sizin o <le unut
tum. ver su anahtarı ~id'p ala 
yım, sen şu mahall bı de tur 
demiş ve kendisi ayni o mobil
le eve dönerek evin içınrle but
duğu ytikte hafif, paha.da ağır 
ne varsa al p S&VUlfmu +ur. A -
radan saatler geçtiğı ha, ie : llı· 
k 1rur, gelmediğini gören kadır
cagıa işin biç de fatktnda olmı
yaı ak R.Cabs başımı bir kaza mı 
gr.a1d; diye düşünilp ubırsızJan
maxla beraber birab dah.ı bek 
.e ı kt:m sonra evine dônrn ş ve 
İ!M ıuhn yaptığım göri"rr' h, s1 
na 'w a. vura poıisi haber 1 ı • 
P!miştir. 

Kısa bir araştırmayı mütı•:ı
Jrip yakayı ele veren 1smaii sim 
di bir sene hapis J atacak, 're 
~6G lira da p&nL ce~st öde.}e
eektir. 

Yağ fiatları sih '· 
atle düıüyor 

1 
- Vay ham! diye mınldan -

dl. ,iJea onu nereye gösıderiyo • 
raul, o yapıyor! Beni satan 
111 haine verecegim ders ne b
.- .ağır ol he.kkım var. 

TEFRiKA 
-No. 96 1 EBU ALİ SİNA 1 ~::. ~~:~:: 

'\ 
Fakat Ebu Ali Shıa da l:ıımta 

karşılık başka bir sihir yaımu~ 
b. Bunun neticesi. olarak hü
küındann kafasına indirmek ia· 
t.ediği pala bir lmf <>Bnut .,. u
çup gitmişti. 

Son günlerde yağ fiyatları 
sür'atle düşmektedil\ Piyasada 
mühim miktarda Urfa yağı thev 
cut olduğu halde alıcı bulunma
maktadır. Bir ay evveline kadar 
550 kunı.ştan aşagı düşm ·yen 
Urfa ~ağı dün 425 kuruştan sa
tılmışOr. Diğer taraftan eski 
mahsul seytinya.ğı fıyatları da. 
dıişmeğe başlamıştır. Bu nevı 
yağlann toptan kilosu 175 ku
ruşa kadar Qüşmilştür. Yeni re
kolte yağlar 195 kuru. a satıl -
maktadır. 

Onda.o sonra bel ndeki kes -
kin kıh ı cıkardı ve AbdtUlllut
ulibe yak! arak 'bir vuruşta 
başını gövde · den ayırdı. 

.Abdillmutta.l"p derin bir uy -
1mda olduğu çın h. bir şey 
.tarkedememı Ne hukümdarm 
kılıcı a bir anda canını 

•••nşti. 
Şi.ın iiira IU esr ~ si· 

trirtJaza geim m. Onu da bır an 
evvel öbiit dı nyaya gondermeli 
idi ki · tam mla nsın ! 

Hem oaa yaklaştı. 
J'ab o ae! 
Ne göı üyoniu? Orta yerde 

Mr değil, tam kırk tane adam 
plllliıa ohııluGtu. Heıpai de tıpa· 
tap yekdığerirae bellziY«du. A
aıt. bun1ana aruında aradıtJJ 
...ı aıhirt.12 bangiei di? 

Biikümdar omuzlarını silkti: 
- Ha.Dgisı oluraa olanı. Bea 

:a"IMlan. hepsinin kelleshti ~
nm, olur biter! 

BöJrle di'rerek en yakınında 
,.tan b'r'IICUIİllin kellesini bir 
vurutta urdu. Ondıuı sonra i· 
kinc:isi a.h taıra üçtinetısil· 
Ü. da.ha sor. dördüncüsUn 'i, 
6alı.a onra bastncisiDi ve böyte-
Jice birer ılirw bepeiain ka6.-

m kesti. Sıra nihayet kırkıncı
ya geJdi. Ebu Ali Sina bu kır
kmcı adamdı. Tam onun da boy
llUDU ~ zaman Ebu A· 
li Sina ıtııi.nlıenbire uyandı ve a
yağa .kalkb. HUkümdar onwa u
yandığını göribace mecburen du
raladı. Ebu Ali Sina h~ teliŞ 
etmeden hükümdarıa bakıyor· 
dll. Ala.y ederek: • 

- Affed~z, aalıba ı~ın e 
mani oldum. ·. 

Hükümdar müth . kızmıştı. 
Ne cüretle ki.ildi.siyle alay edı
vardu: 

- Bana bak efsuncu muswı 
nesia? diye haykırdı. Sen benmı 
kim. olduğumu biliyor musun., 

- Buramn hükümdarı. 
- Demek sihir kuvvetiyle 

tim olduğumu bildin. O halde 
baiknıda verdiğim değiomez ka 
Mn da !bilmen IAzımdır. 

- Beni C1.dUrmek! 
- Çok iyi! Sana Jıer şevden 

ene! şunu s&yPiyey·m ki beni 
bu karanmdan hiç bir kuvvet 
gev"remez. Bir hükümdar, tDp
rakları ·çinde yafl~ n herkeaı.n 
"mutlak amiridir. lst.ed W•ne iste· 
diğ1 şeyi Y8.PU'· 

- Çok bıibat kODU§U.V-Ol"RI 

nuz. lködannıza bu p.dar mut
lak, bu kader büyük mü zan.ne· 
diyorsunuz? 

- Bundan şüphe eden öli.inı 
dea kurtulamaz. ~ğer Beni daha 
eınel ölüme mıı.hkwn etmemı.ş 
olsaydım bu sözler nden dola.
yı idam ederdim. Böylelikle kud 
retimin dereeeainı b"zzat ~ör
müş olurdun. Esasen buna şim
di şahit olacaksın. 

- tyi amma, ben sizde hiç bit 
fervkalacielik nönnüyor ve bıu· 
muyorum. Siz de herkes gibi b r 
insansınız. Sizin de herkes ~bı 
ağzınız, burıumuz meveat. Böy· 
le olduğu halde nasıl oluyor -13 
başka insa.nlardıuı yüksek oklu 
ğunuzu vehmediyorsunuz. 

- Ne, beEim başka insanlar 
dla 1Jarkım yok mu? 

- Yok tabii. Ha blir adi k&e, ,__ . '} 
-81&. 

- Vay alçak vay! Benlınla 
bir köle arasında taft yok ha 
Ben sana bu cöretiııin ceza..-;ııu 

~ederim. İnsan g!Iİ to
DIJIUDUZ. Algak ftönııeeia! .. 
aynen iade ~. Hem siz 1* 
alçak. hem • bil' •furnıd~ 

- Va.v. bam MQak cholıiııB 

ha? Bunu bana dlnyada JHç 
kimse söyliyemes. 

- Ben söylüyorum.. Şimdiye 
kadar işlediğin bin bir dnayetm 
cezasını ödemek zamanı da pl
miştir. 

- Kım cea göıeN...,.! 
- Sen? 

Ben . ., "--...;_ n...: - 1111 • .._ .. !' fJlllY. ... _., 
bu ceza va.verecek olan kim? 

-O da ben! 
- Sen ıbana lı.iç bir 191 ,.._-

mazsın anladın mı! 

- Yapıp yapmnyıacağaa .. 
di belli olacak. 

- Sen benim - marifetJeı'.' :ı 
m lik olduğumu ~ 
Dünyada. aynı zamanda benim 
kadar usta bir aihirbaz da bu
lunamaz. OnUll jçin aana f1imdi· 
den söyliyeyim. JEtimden Jmo ta· 
lam sihir :marifetleri g6stererek 
kurtulacağmı annedi)WS&ll 
çok aldaıı.ırmD. Baa kull b&y
le !J8')'ler para eıtm& 

- Pek 811. Karifetinl g&llK 
balrabm. Ne J'&P9"Da ,. 

- Şimdi gtlrlnia! 
BUldbndar I*' e6ıaa ..... 

Bunu mtttealdp elai Jralı1aıQI 
,.,. blltla ım..ıeu,ı. .. J.r 
1 $fPM1n kaf:cm• hv'hdl 

Httkiimda.r ama pek §aştı. O
:D11ll bqına hayat.mda böyle bir 
şey ge1mif değildi. 

Kendi tendi.ne: 
- o tadaıL- bot değitmiı oı-ı 

dukça kuvvetli bir sihirbas.. di-
ye clUŞüudü. Sonra eordu: 

- Bu marifetin fena deiil! 
Sen !Jimdiye kadaı' gördüifüm si· 
hirıbadarm belld de en kunet.
lisisin. Seni öbür dünyaya gön
dermeden evvel ili noktayı öğ
remnek isterim. $eoj buraya 
göndel"eıı ldmdir? Ve sana aa· 
sil bir vazife verdi?· 

- Belli buı'&ya kader gönder· 
di. F.sasen lben hiç lriaweoin em
riyle hareket etmem. 

- Demelı: seni Jmmoıı hWdim 
darlardaı:ı biri g&ıdermedi? 

- Bap. HSç bilini tamımpm 
bile-

H81dblldarm a.ldma bir 19)' 

ı* W' Bricik talebesi Abdill
nd ••!Rf as wwıl öldürmilltfi. 
Bblaemleyh taJei>eııfiz, daha do)., 
nm çlhe=h ...... .,.,. Su lr r-

=
leılrl ...._ mlhim man

ftN. Kendisinden pek 
...... edfıHllmcB. 

(Dwall'lı var) 

Vanda ilk kar 
Van (Yeni Se.b&lı) - Şehri

mizde bu yıl ha.vala.r mülayım 
geçmektedir. Geçen yıl .. 
mevsiminin i1çtincü ayımn ~ 
dayetinde karlı ve soğuk g tigi 
halde bu Seııe havalar aynı ay
larda aıcak ve yağmurlu geçm · ş 
tir. 

TAKViM ' Kaam S5 G'VN 841 Ay 12 

1361 12 1358 

ztLHtccE lci.KAnun 2 inci tee 

4 
1942 29 

<lUMA'BTESİ 

GIDel 
2.36 
a.ıt 

ÜllJD 
DrOI 
1T.f1 

Oi1e Wadl t 
7.2:1 U'l &anı 1 13.GI 15.28 Vasau y... tm..k 

l.Q 11.48 Eza.Dl 
19,• t.29 Vasati 

Ta•arruf ve Yeri 
Malı haftası 

Yazan: Nasuhi Baydar 

Bundan Oll üç sene e\' 
Wda~ile Çlktlğı g~ 

ttibarea kıymetim yavq ~ av8' 
kaybebn ş olan mili paranlll 
~llllii artık gid nn._. 
liizmıu karşismda aluım ı bit 
zararet haline gelen teılb · rlel'" 
den Millet Mecli&iDde ilk d f 
baJıs jÇ1n söz alan hükfuııt4 
~ ı....et Pata "Çok doğruı•r 
nıc.lesiyle kesilen ııutkuaun brt 
pnda şöyle diyordu: ;.;:) 
"- .Bmıl11nı 1ııe.-..ıe. ...., 

Nim olmak lİaleN, daha w 

su, bunl rm heps 1H~ ~ ıl sebel' 
olacak metııiclrette Jllill.j ild sıv 
dtn kjfa it gıbi biı ar.jUilcf 

vatumı..- 'e cemi)etin ftkruı· 
de J er tutnıa.mı~tı." 

~lŞ\'ekİI denk l "'~ •t en, İf 
le tbş poltikada ısUkrardaa.ı 
harici borçlann OOooect,~ 
)~ gt nriik tarifesiain ta bilil 
dola,> ısl) le baza tüooar10 g· ter 
ltiği boş b .. -liştaa balısettA•~td 
sonra tasarruf kaidesinin unll" 
tulma.sa ne demek olduğunu ela 
ŞU) re izah edi) ordu: 

•· - Bir insaıun da, bir devle
~ de nr.aişet ~e Sİ) &Sl: t ) ohl 
kecdi tabtiııi doğnı tutmald• 
ta) ıu olunabilir. Muktedir ol· 
du~undan feda etıllflllek \I• 
muktedil' obnadığina gir:ı-;111.r 
mek, doğru tart.uııa ilk "* 
dır. Bu miky~ haya.tta kazall"' 
dığı i1o geçinen kaww.t.kü ~ 
alnıum teri ile mütemadi)'. 
k:ızancmı arttumaya. ~Jı 
çalışkaa l'e U,rakki edeni ~ 
tar." 

Sözii t.edlye mdHzeocsilll 
nakleden Başveb.--11 deYam edf' 
)Ordu: 
'- Bu ~ devlet aatt'! 

bayaatı, 'V'afwndaş sarfiyatı -
meınletietin bıldpfı .. baıfd 
~mecbur olduğu~ 
..... kadar, liakal o .katlar, 
ee inal \'f} sal satmak, ymi ~ 
..... etmek limntlır, .,.._ ..... 
burdur." 

Ba ftkrild ~ --~-! 
mh edP.11 tsmet Paşa: ~JJDU" 
lkf&adi a(2ğm girift olan, _,. 
olan mili klsmma ge11yor1111t''• 
~ tıapyor ~ fil ved• 
ze)i tıesbtt ediyordu: 

.. _ Devlet ha.yatında oldı 
gibi nı •ttet hayat.mda ela k~ 
meubalna, yanıl isdhsallne Jdf•• 
yet etmek mdişeısi; 5'te ... IJii• 
~ ;ık t:edtıir budar. Millet k~ 
istihsnl1nden fazla sarfetnıiY 
tt.k ~tir bir ha.yata g;r-
ınek JOO(•buriyetJııdt'dir." • 
Kain~ ile çaya yılda yedi ~ 

)'Oll lerdfğimid ve onnoolar Y 
le tanmnu' bir şe111inhJn ~ 
trik tes~ ~ Avmpa ~ de" 
mrr dift'k ~ old•t 
ğunu tass.mıf 7ilmi) etiR en i' 
dertt.e uzsk lıe:lanalduğuna rP 
sal ularall ~ Beş\~kil ... 
ima hatırtamanız ~ 11 
t~ri milli t.ariht- mal t 

yordu: 
"- Eb~ iHtllwa.Unıtz kif it 

ttılınii)Ol'SB \(' ~~ \·~ ... , ...... ,., 

~~ kah\l' anı 

bay:\er kalaeaksa onu.n 
)i terc'lı tdp denna.nsn 
lll.«'Sl için gıicun" ~ı y g :..-
da.r lrufagma. hıağmıca.ğız. 
zel lan.ota süniwmiş, i ~ 
Jıler ü,!lıule Türk kı an n 
Vl' cığeri çiirumuş biı· h 
sine muvafakat eWL) 
nadolu !:lannın san ~ 

- başın.<\ ta aııi.k gür 
r ıt!a ('('p J.De t: ,. an 
gibi ktd',....,m_.,. 
lu ve ,ern "pe fileı · 
kokuswıu dalgaJ ndır.\ 
şe\"dcn ~''el n 
atk A rhk • tas&mt 
di yuvala.n!'lt ) ı z 
~bi sağtamlaşttnnaı 
~ ... '' 

Altua rıatıan 
Dün bir altın 3050 ve 

gram k lte Jtın da 410 k 
tan muamele görmtletUr. 
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mer ş eri aın 
jinin, azim ve ıradeıun kudreti 
hakkında ıyı '>ir fikir edindim. 

Ha.iC'lye N.ızın :M.r. Cortlelt 
Hull., yetmış nı geemiş bir dıp
lomat. Fakat ılıl,Jı j keti ıçindP. 
dımdik duruy r, ağır ta.\>TI, va
karh çeh~'l~ e huıınet tell ın 
ediyor. On a takdir ve hayret- l 
le karşılan 1.:ak şey, muhafaz<t 
ettiz? fikır bt>....rr klığ.ıdır. b-üşu.sıı 
re diışune . oyler g bi b çui · Ye 

unu kcrr ma 
kaauunaa 

yapılan tadllit 
Ankara 11 (Yeni Sabah Mu

h birinden) - Milli Ko ı.ınnıa 
kanunım dil' projesi ti rin
d.:ki tetkıkler bitmiş ve proje 
Büyük .. !ıllet Mcelısine \eril • 
mıştır. 

ıRusJtar kuvvetlerini topladıktan 
sonra yeniden hiicuma geçtiler 

... ıfoskova, 11 (A.A.) r 24 
saat süraı bir çarp şmadmı. son

Sov) t kuvvetleri merkez 
cephe<llnde mühim bir mukave
met me kezini i gal etmişlerdir. 

muntazam konu uyo-r. B zı k· -
bul ettığ'ı gün Cümhunyet Bay· 
ramımızın ytldor:.ümüne tesadiif 
ediyordu. Türk Cunıhuriyetinın 
nmahedenamelere hürmet esası 
ti7.Crine ıst .nat ed n h cl 

uya- tıka.sının uurust ~riı saye ntle 
' d .. ye sulh muahedenamelcrin'n b ı 

ter ın.e edıy ruz. Fak t Aıner ·- 11'lJı:talannı ıı>lah cttırı ı • e mu-
k ı r. Ç ü Cüm- va tak o'm ı buyuk bir ~ta d'r 
hu r e ~y.aı: hll' e':'- i e anarak m etler arası muna• I 
de oturuyor. E.'vın onunde bu- sebetlenn r hakkınd dun-
YUk ~o-açlırı?ı altın mlcr yaya ıyi b r örn k venn ·ş oldu-ı 
<>kadar ba! ki.~~: .}er ku- ~uzu soy!edı. 
tıım oldakl nı gonmce hav- u_..:_: N · ,,... t 
l'ct ettim. Sonra bunun harp do- .n.cu.ıuye. ezare ı ıuus e!i· t ı 

Evvelce lıildirer-· bu proje 
esaslarında yeni tad"llcr yapıl -
mış, cezai müeyyideler degişti
rılmiş, para CC;.zaları bir miktar 
indirilmek retıle d ha mute -
d · ı \ e kel yl kJa k bilı tatbik 
bır a ı.onu!muştur. 

Her Vi!aycttc ve !Uzum görü
lecek kazalarda kuruıacak ko -
misyonlara bir seneye kadar 
dükkan \'e mağaza kapatmak 
ve 100 bin liraya kadar par.ı ce
zası hükmetme salahivetiniıı 
verilmesine Adliye VekEi°letince 
vaki .tiraz üzerine bu bük im 
de yeni bir şekle sok lmuş ve 
kon syon!arın verebilecekleri re 
zalarda tenzilat yapılmıştır. 

Kızıl Y ıklız gazetesi Almanla
rın burada 700 olü verdiklerim' 
söylemektedir. Bu merkez. b t
mez tükenmez bir ı hkaml r 
silsilesini teşkil eden bır mikt r 
k~ banm tam ortn.ı>ında bulun
ına 1 tav 1. Bu k lı lar, to!1, 
hay' an ty1u 'e mitralyözlerle 
baş an ba.şa dona mış bulunıı
ı•ordu. Muha.rcb es. a la bır 
piyade alavındaıı mürekkcn olun 
bu mukavemet m ·ı {<:zinin gaı- ' 
n1ıwnu bir tank tümeni ve b r 
pivade taburu ile de teklenm : 
lde ele .i.nuhareb yı kazanama-

toprak parçasını daha zapt için 
büyük ·gayretler sarfetmckte 
olduklarını yazıyor . B ın, 
SovJ et genel kurmayının hare
katta te§Cbbüsü eluıde tutmalı.
la be ~ber, Mihver kuvvetlen
nın de müteaddit kesimde ve 
bılhassa Stalingradın şimal ba
tı.siyle Don Dclır'Jllin sof kıyısı 
i'..zerinde şiddetli karşı hucum-
1.ırdan geri kalrnadıkla.rın:ı kav· 
clclmektedır. Don çene Ullle 
) ::ı.11.;ı çevı ilmiş oL:uı Alınan kı
talaıının uçakla önemli :.urct.te 
ia. ·c edildikler· bildiriliyor. 

MiHVER 
(Baştarafr bırincıde) 

hariciye nazırı Kont Ciano, ü • 
çüzlıi pakt devletlerinın Ameri
kaya kar ı harbe girme ennin 
yıldönümü münaseb ile b ·a -
natta bulunarak şöy e demiş -
tir: 

layısıle · lerde hissedilen ek- M~. Su.mner We~l .genç ve d nç. 
siklik neticeiil olabileceğini dü- İyı _fransızca soylu.yor. H it ve 
ltindüm. zekası o~~ ıstık~l n adamı ya-

lntızar .odasında b·raz bekle- pı~or. B;zı Amer kan gazetecı
dHcten sonra, Cümhurreisinin lerıyle ili: arada ~a~ul ett İrJ
~ od.asma girdik. Bu ger- tida yerli 2'3.Zete~erın s ı llerı
Çekten çaı1şaıı bir adamın ger- ne cevaplar verdi. Gazetecıler n 
<;ekten çalışma. odamdır. Ne va- il\ti7.ar odasında toplanmaları 
tlhaneei t»r süstur ne eşyası. adet. Bunlar ~ellç muharrirler 
Jılr. Roosevelt gerç~kten ç:ilışa,_ ve r~öı ler: Elleri11de i:fr' 
bir adam g':bi ınce jaketi ve ü · not defterı ve bır. lnu·8u~. kalem. 
ttisüne ehemmiyet verilmem\.:? Ka~ı açılıp Hancı~ e Muste~aı·ı 
hntaıonuyla işimn başındadır. ge.l.iJıce. .a.yak~, etraf~n.a t:oplci
l'11zıha.nıesin.:n üstü çocuk oyun- wyorlar. lçler~den bın hır Sll" 

<laklari"Je dolu. Bunlann hep al soruyor. Müste~r. aya.ktd, 
~ıu şey olma.lan ve çokluğu mümkün olduğu kadar .kı:sa bir 
-.Utıaka bır hıstnhaneye, valıut cevap veriyor-. Bu cevap, orada· 
\ir nıüesseseyc hediye ed lecek- ki garetecıler n mukabelcsinı V"! 

leıi fikrmi veriyor. bir münakaşanuı açılmasını in-
.Amerikan Cümhurreisı re- taç etmiyor. Cevabı sadece kay

-.lerinin tanıttığı g:bi güler de?!yorlar ve ba~a bir suale 
~zlü, sevımlı ve çok canlı bır geçıyorlar. Umumıyetle Huallcr 
'andır. Sade, sam ·mı ve pek çok değildir. Sualler bittikten 
'eki görünüyor. Tatb konuşu- eonra herkes dağılıyor ve biıtün 
ftr. Bu adamı.n omuzlannda- bu maibuat konfcI"ansı beş on 
ili yükü, b~'W'dJğJ işleri ve da.Wıka.dan fazl sürrniıyor. Sual 
'1-şılaşiığı zorluklaırı düsüne ve cevaplar büybk bir ciddiyet 
t't!i bunları kendisinin sak·n, ve sükünet ıçınde ceır:yan edi· 
::Şeli ve müstcrıh haliy~c 'mu- yor. Anıerikadaki bu nümL1ne ve 

'2'._ese edı.nce ruhundakı ener- çerçeve için-de 'ı:>ıra.kılmak Bar 
tiyle bWle de bu adet yerleşse 

Su··mer ~.. hakikaten iyi ve ist:ifadeli bir 
.... -, ıusul olacaktır. 

SiNEMASINDA 

Mevsimin en hissi ve 
mi:İe;i;Gir ra.mı 

Amerikanın siyasi ~cfleriyle ! 
bu kısa temaslardan ba.c;ka, ye
meklerde askeri şeflerle de gö
rü.5tük. Hatta h:Zi bahriye dai
resine götinerek orada Amira
limiz ve askeri mütehassısımı.z 

Yeni projenin, Meclisin inti -
habın yenilenmes"ne karar ver
mesinden evvel mUzakere edi -
J,x:~ri anlaşılmaktadır. 

KABUL EDİLEN KANUNLAR 
Ankara 11 ( A.A.) - Büyük 

Millet Meclisi bugün Şemsettin 
Gtinaltayın reisliğinde toplan • 

rnıcıtır'. 

Ye;ıi Ru tanrnızu 
Stokh,.ılm, 11 (_\.A.) - Mos

kova gazeteleri, Ruslaı n kuv
vetlerini toplamak için geçirdik· 
leFı 6 • 7 günden sonra taarru~ 
larma tekrar başladıklarını, fa
l.at geri bır 'ilerlemenin bekleıı
ı.ıeınes~ gerekeceğini h lc1iriyor
la.r. Gazetcleı savJ.şlann her t·~
rafta fevkalade sıddetli oldu•"ftı
nu ve Rusların en küçük bı!' 

mı~tır. -------------
Muhtelif vilayetlerde 'V'l.lkua lllJll Ş81 Ç019ftDld8 

gelen yer sarsıntısı hakkında 
Dahiliye Vekili Recep Peker'in 
be~'anatından sonra BuyUk Mil 
let Mecrsi 1912 yıır Haziran ve 
Temmuz aylan hesabı hakkın - ı 
da.ki mazbata okunmuş, 1942 
mali yılı mhva.zenei umumiye 
kanununa bağlı bazı daire büt
çelerinde değişiklik yapılması -
na, Milli Müdafaa Vekaleti 1942 
mali yılı bütçesinde muhtelif 
müdafaa hizmeUeıi adı ile açı
h:ın fasla "60.000.000 .. lira mun
zam tahsisat verilmesine, or -
man, posta, telgraf ve telefon 
umum müdürlüklerinin 1939 ma 

(Baştarafı blrıncidc) 

Ankaradan o lıavaliye hareket 
buyurmuşlardır. Bugiın öğleyi...1 
Çoruma varmışlardır. Kendileri 
bizzat felaket mıntakasındadır
lar. Bugün mubıti görmek ve 
tedbirler üzerillde faydalı ol· 
mak hususunda vaz.ife basın<lıı 
bulunuyorlar. 

Sözlerime ilive edilecek -esas· 
lı başka bir şey yoktur. Yalıuz 
şunu arzedeyim ki bu felaketten 
mütevellit hasar ve ziyandan 
dolayı çekilen bu ıstıraba hükü· 
metçe en derjn teessürlcrle iş· 

tirak ederiz. Bilhassa milli var· 
lığınıı7.da en derin yara açan şe· 
hitlerin. ailelerine, akraıbalan~.a 
ve hemşehrilerine, çocuklanna 
en sıcak duv~Jarla !baş sa~h~l 
dilerken, bu kürsüden yüksek 
meclisin asil duygular-ına da ter
cem.an o1cl ığumu zannediyorımı. 

~ONSUZ AŞB. 
bliYiik bir mu a.ffak'yetle 

devam ediyor. 

1i yılı hesabı kat'ilerine dair ka. 
nun layihalan kabul edilmiştir. 
Bundan sonra 1933, 1934 Tü k 
borçları tahvillerinin ödenmesi 
için anlaşmalar yapılmasına da-ı 
ir kanun layihasının birinci nıü
zakereBi yapılmış \"e müstacelen 
ruznameye alınan mcb'us seçi -
mi kanun layihasının da üç mad 

Abidin Da\ er.n !;eflcr ve erkan 1 desinden maada maddeleri ka • 
harbiye heyeti ile konuşnı ,sıl' ı bul edilmiştir. 
ve sualler sormasına imk:m vn-

Meb'usfar ecneLil&rle 
evli olamıyacaktar 

( Baııtarafr bırrncıde) 

Baş Rollerde bulunan: 

İNGRİJ EERGMAN 
di ~~- h t _ç d Meclis Pazartesi günü topla- mü?.a.kcreler neticesinde Gene -

ler. .vuııyanın er ar~ın a ~tır ~ K. K bcl · tak · · 
h l b hr. eı·l · naca · ral azım ara ı:ırın rın meş ur o an a ıy ı cnn neza- . . 

keti Amerıkalıların misali ıe de • • kabul o.lunar~ la~nhanın bu 
ve 

\"JARN~R BAXTER 
bir kat daha teeyyüt ct~ş ol- Pf!&ta ucretlerı artacak mı?I maddesı Encumene ıadc olun -
du. Hi~,vin Cahid YALÇU.: Ankara 11 (Yeni Sabah Mu. muştur. •• . . 

!!!!1!!!!!1!!!11 .... ıım!!O~!::!='!!".mr~=~™~- ha birinden) - Posta ve Telgraf 1 ta1?.,~~rdeal K~k~. ~~aı;~ki~n de takdir a}kışJ.arı 
l ~ l r 

4 acı •alrale ücret tarifelerinde değişiklik ya ıu-mn l ıncı ır ı _ra a 
pıiması ve btı. m~an~ paketi vardı. ~ fıkrada aieTum~m 

~ :: de bu . görünüz. Pazartesi günü pkacaktır nakil ücret~rıne b.r mıkta.r zam 
1 

metresi bulunpn.ların da mebus 
yapılması muhtemeldir. 1 se<;ilmeıneleri isteniyordu .. Bu 

::::::==========================================:::::=========================== 1 takrir reye konarak reddedıI -
l miş ~-e seçim layihasının diğe!' 

'~,M~.ıUı AKLI İ O~lLAR maddeleri kabul olunmuştur. 
Xft .A;;A S '- '\ Teşkilatı Esasıye Encümeni 

EL lti RUZ DA ÖL AB J rırıa sebep Elbruz tepesini yenmek şel"efintn İn-
1 
yarın ( bu~:.in) toplanarak .Mec-

giUziere ait olmaktansa Rusla.raait olmasını ev- lis Umumi Hey'etinin kabul et-
(5633 M.) 

t:" lbruı t ·pesi (5633) metre rakımındadır 
l:. ve Kalı asya dağlarınm en yüksek tepe

sidiı Bu t pe yalmz so Almanya - Sov
r h rbı do ı le kendisin ·en bahsettinni

r, hemen bir ra y kın bn zamandan beri 
l::ıruz tep i ı.la ma bir mtlnaka~ .mev~uu ol: 
ı.ı, aktualı c ıni muhafaza ctmıştır. F ılvakı 

2 ) yı.mdanberi Av:upanın ha~ bütiin 
~Yanın. ı im ı mhıti flake ser çekmı.ş ve başı 
~ u• · lnnı E bruz t pesile ~guldür. 
~ ou l lti tepenııı keşfi ve insan 

~ n.n L.,p ın h f;1 nokta.sına kadar eriştiği 
· ..ı.aa.; sı b. ' tır ve bu münaka1& hlıla 
de, • etrr.oı:.:ktedir. 

~ ~eşhur uç İngiliz dağcısı t 868) yıh Tem-
ıı. Uzunun (iSl) ı C'l g u E.b~ uz tepesine var· 
~k ve bu yüksek t n in eze!i karla.nnı çiğ-

ltıek iddıa ı e yo a çıkı~ ordu. Hey•ete zruııa
~ ~ şolıretli dağ tı cılar delili Fr.a.nsuva. 
~"V\lassud da re kat cdiyord\L Hey'et uzun ve 

altka.tli bır ferden sonra tepeye vasıl ol-
. .A.Yni dağ ıJ h ' i bir ay evel yine Kaf

nın m ~htır b r t p si olan "Kasbek,, e ilk 
, tı kımselcrdı. "K k,,, bir ay sonra da 

1~ bt!lm~l~rından ileri geliyordu Hakikati hal?e tiği ecnebi kacbnlarla evlı olan-
ıse lngılı.zler haklı, Alm~la..r _ha~ID:~dı. Zıra !arın meb'us seçilememeleri Jıak 1 
(1829 ı yılı Temmuzunun 22 ıncı gunu Elbruz kındaki takriri tetkik edecektir. 
tepesine tırmanmak üzer~. Kafka.sya'dan yola Buna rağmen Encilınen bu tak-
çıkmı~ ola_n. Rus maden cısı Adolf ~a%ner, El- riri mutlaka kabul jle mukay _ 
bruz tepesımn ancak 1000 metre yakhııne kadar yed degı-'ldir Fakat kabul edı1-
yükselmiş, asıl tepeye ayak b ... samamıştı ve İn- ·-· . 1 

• .. 
giliz dae>cıları tepeye brmanm n için (1868) de digı !akdı;de, esas ıtıbanle ~ 
'l'iflıs'den g c ·rlerken hiç kımse Moskof m den- munı} hey ete~ ?e kabul edılmış 
cisinin tuz dokuz yıl ev\•el a}nı yo un yolcusu old~B:undan la~anın bu mad : 
olarak yola cıktığını hatırlamamış ve k dil ~ıı~ın kanunıyet . kesbetme_ 
rınc hlçhir şey söylenmemisti. H tta impara- uurıne karısı ecnebı olan bır 
torluk Rnsyasmın resmi makamlan bile böyle kısım meb:us.larm yeni .se?m -
b:ı.r idd -a a bu unnıamışlardı. Bu ıretle Alman- den evvel istifa etmelerı J.a.zı111-
tar kraldan zi) ade kral taraftarlığı etmi~ olu- gelmektedir. Öğrendiğıme göre, 
yo;lardı. bu vaziyette bulunan meb'us a-' 

Aulaşılan 7..amaula hersey unutuluyor ki rııı miktarı 10-15 kadardır. 
(1925) yılında Bol~evik dağcılar bermutad El- ı 0 

bruz tepesini çiğniyecek ilk inr,;an ayağınm Ko- Kapıcılar toplandı 
münist ayağı olması Reıefmi kazanmak icin yi- İstanbul kapıc1Iarı dün ikinci 
ne bu şohretli tırmanmaya teşebbüs ettikleri defa ()' rak toplan klan ıq·n 
zaman üç İngiliz dağcısının kendilerinden ta- ekseriyete bakmadan y1Ihk k 
ıruun (57} yıl önce ayni yolu tutmuı:ı oidu5 un- gr erini a.kdetmiH-lerd'r. , 

Arazi hedefleri, artık birinci 
plfı.nd:ı değildır. Girişılmiş olan 
cid l, karsı •• arşıya gelip çarpı
şan milletlerin mevcudiyetleri 
i!:in .yapılan bir cidaldir. 
JAPON NAZIRININ NUTKU 

Tokyo 11 (A.A.) - H.Lricıye 
nazın M:. Ta.ni radyoda söyledi
ği bir nutukta bir sene evıvel Ja 
ponya ile Almanya ve İtalya a
rasında akdedilen askeri itti -
faktan bahsederek geçen sene 
bu üç devlet tarafından elde e
dilen muvaffakiyetlcr sayesinde 
dünyada yeni bir nizamın te -
melleri atılmış olduğunu belirt
miştir. 
M. Tani nuth.'llnda ezcümle !';Öy
le demistir: - Bu harpten mes'ul olanlar 
onu tahrikleri ile doğurmuş 
olan Amerika ve İngiliz devlet 
adamlarıdır. Harpten çok evvel 
ki bir tarihtenberi Japon siya -
setinin gayesi dogu Asyada sul 
hü temin etmek ve bu suretle 
cihan sulhünün muhafazasına 
hizmet eylemekten ibaretti. tn
giltere ve Amerika, Japonyanın 
bu husustaki gayretlerini aka -
mete uğratmak için ne lazımsa 
yapmışlardır. Bu auretle ~ ha.;: 
bin ö~ geçilmesine ımkan bı 
rakrruı.mu:J ardır. 

!ki s~ evvel, Alman~·~ İtal
ya ve Japonya dogu Asya ile 
A \nıpadıı yeni bh n · mmııı te -
sisi icin askeri bir ittifak akdet
tıklez=i zaman İngiliz \: e Ameri
kan dı:?Vlet adamları bu ııi7..<Unın 
kendilerinin diiuyaya hiıkim ol
mak hususundaki t.asavvuı lan
nı suya düşüreceğini an a~lılar. 
BugUn Al:nanya, İtalya ve Ja -
po.1ya yanyana yi.irüy rek sıkı 
bir işbirliği yapmakta ve bütün 
muk.a .-enıetleri kıracak biı gay
retl~ çalısmaktaclırlar. 

Tasarruf baltası 

t.-uz,,u y C'k d cılık ~a~eralan .. ~kı. 
tı<ltn güzel b' arı idi Lakın gel gorun kı 
İıtgilızin Elbruz tepesine a~ ak basmaya m':1· 

d.ın tamamile habersiz bulunuyorlardı. Bars -
vik.ler de, on bir gün uğraştıktan sonra meşhur 
tepe)e ayak basmağa muvaffak oldu.ar ve: "Bu 
tepeye ayak basan ilk insan ~al'l bizle 

BUGUN 

İPEK Dünya. ed bi~ tının şfilı~erlerinden ' 

4 k o dukları h:ı.beri gaze~e~e ak~e b~r 
lb. n gaz tesinde ı:ıu haber ıntışar etti; lngı
eı- Elbruz tcpesırıe ayak basan ilk Adem 
lları oldukl rını iddia edemezler Ç'ÜDkÜ bu 

\>~Ye şôhretli hil" Ru madenciai ol.a.ıı Adolf 
aı:.ıer daha (1829l yılında çıkmıştır •• .,, 
~ .~':1 if .aat üzerine bir kıyamettir k<>i!~· şid
~t'lı hır miinakasa ba. !adı. Ellıruz te~n ~~'i ltaı-ıarını çığneyen nsan ayakları bır İngılız 
!\ı~ksa. bir Moskof ayakları mıydı? lmnaka.şa 
~t'ıat, hatta seneler surdü. İngili.a ~en ~ua
Sh' hatta gündelik gazeteleri milli dağcılık 
~ ~anlarını tutuyorlar, Alman gueıteler:i de 
~~ot tnadencisıni koruyorlardı. Abnan mat-
~11t ll<Jskof madencisinlıı tan.fa tut;nı.ı... 

dıye övi.indüler. 
Almanya - Sovyçtler :rıı.ı:tha.rebe başlayı 

Alman kıt'alan Kafkasya dağ dayandı -
ları bu yıl ise bir Alman kıt'a& ia askerlik va?.ı 
sini yapmakta oJ.:an meşhur - ın dağcı" 
Elbruz tepesine tırmanmışlar ve "tepeye ilk u
yak basan ilk insan oğullan.,. oldnklaruu ilan 
etmişlerdir. Bu davayı benimseyen Alman gaze
teleri şimdi de tepeyi yenen ilk insanların Al
manlar olduklarım iddia ediyOl'lar. 

Elbruz dağları insanlar arasında i1ıttilifla.ra 
sebep olmaktan başka. Turgeni:tf l«"""Wttov, 
~qkin ve Tolstoi gibi Moskof edıp'erine Rims
ki - Korsa.kol, Borodin ve Mussorski gibi Rus 
ıllWSi.kişina.s2 ve ressamlarına ilha.m membaı ol
muş, bu dihilerin şaheserler )ral'atmalann& lıir 
sa:ik teşkil etmipir. 

Sinema:nnda TÜRKÇP. SÖZLÜ Filmlerin ŞaJw rı 

ı P E K F t L M Stüdyo unda 6 ay emek VCJ'ilcrt•k gu .el 
di .mıize cevrilen 

ROMEO ve JÜLİET 
Muazzam · ıtiıze ık destanı .• H yecanlı, nf' ı:s 'e 

h la. dolu zengin Sahneler. 
bAŞ ROLLERDE 

N O 1 M A S HE A RE R • LE S L 1 E HO\'\ ARD 
Filmin uzunluğu dola.yısile seanslar bugün 

Saat 12 - 2 - 4.15 - 6.30 ve 9 da 
BeJediyenin emriyJıe Film başladıktan sonra m ri 
almmıyacağındaıı sa.yııı halkımızın seans ba.şfcU'llldıL 

tetrifleri rica olwıur. , 

--
Aınerika dışında döğüşen 

Amerikan· ordusunun 
mevcudu bir milyonu 

geçiyor 
V~ gton 11 (A.A.) - Reis 

Ruzveıt, ongreye gonderuıği 
bır rnesaJda, deniza.~ırı Amen
.kan orduları mevcudu t\ıta.mıın 
ilklraoun sonunda 1.000.000 ki
şiyi g,)ÇOC6t:tOJni açığa vurmuş -
tur. 

Reis, Mıhverin hiç dC'ğilse 
şirr.dilık in ıJ ativi kaybet ıgiı i, j 
ve tekrar e • ebnesin · n ö iine 
gecınek ıiL. re müLtefikl~rin el -
l •r nde b ,; nan her \'asıl va 
ba.,cıvurmak s etile buna kat:şı 
ko)i a~a ca.h tıklarım ilave et
miş.tir. 

S n i.iç aylık ödtinç verme ve 
kira ama hakkındaki rapordan 
bah eden Reis Ruzvelt, zikı ecr -
len müddet zarfında bu kam ıı 
mucıbince yapılan yardımların 
tutarının iki milyar 367 milyon 
dolara yükseldiğini söylemiş -
tir. 

Cumhur Reisi. !3imal Afrika
ya çıknı lan müttefik ordusu -
nun, başka herhangi b"r mem
lekete tarih boyunca denizaşırı 
gimderi1mi" orduların en bi.iyü-

. ğü olduihın u ifade etmiş lir. 

Tunusta 
(Baştar:;ıfı birincıde) 

bik edilmektedir. Albay Raff'rn 
Amerikalı parasütciHe~i Tnnus
ta.ki Fransız kıta la rım kuvvet
le clesteklemeye devam etmekte
dir. Büyük mikyasta harp mal
zemesi mümkün olduğu kadar 
sürat.le şimali Afrika Iı.,ronsız 
orduı:ı una verilmektedir. 

Gener.al Giraud Rah:ıt'ta 
Londra 11 (A.A.) -1'.,a.~ad

vosu, Miittefiklere taraftar o
lan Fransız Geııeral'i G rauc1· 
nun bu sabah UGakla Rahata l!'f'l 
miş olduğunu bildirmektedir. 

General, uçak alanında Fran· 
sız baskı.ımandam General Nr;!· 
oııes tarafından karşılaıımıstır. 

Londıa, 11 (A.A.) - Tuı us 
ve Libva cephesinde Müttefik· 
lerın taarruz hazırlıklarını gö.:;
teı'ell ıha.re.ketler göze çarpmak
tailir. 

Elagcyla'da dfüzmanın mu· 
t.emadi bir suretle 1.acız e<lıiıli
gi resmen b"khı..lruektedir. 

Tunus - Trabfus ve Sicilya'yı 
ihti ·a t:<len nııntakada Mıfwe 
nn t,Lkriben 1000 tayyare.si bu-
lurunaktadır. ı 

Mihver Mısır cephesinde sen 
ncati esnasında 513 tayyare bı
rakmıştır. Bunlardan 101 ünü 
Alman tayyareleri te~kil et
mektedir. 

• 1 • • ~ ' . . . . . ~ . ·" 
Mevlüda şerli 

Bır ene evvel \ efat eden nrn e
~ rr Kazım P sa kcrimcs· "c 

ı Tokgoz Ref kası me hume 

Nazire Hanımefendinin 

-. .-.. 
Ya.zan : A. C. Saracoltfu 

' 

R unreli \e Anadolubisa.rb
rı şehr< • .mh.m b .ı~ tari

hi ab'd JMi ı 1 • i1 idir. İstan
bul ı fefo hı lros ;) lİı.;Jıncü yıl
<J?niimü mt'n:ısebeti~!e Fa.i,; ·n 
brr h<>.} elinln di1iiihnesi d" u· 
niikli.~rfi bir sırada '.IJdrk hııı:a
nma ıstanbufu kazandıran uıu · 
\'8ffsfoyetJi yürüyüşün ilk adı· 
mı demek olan Rumeli -
h · arının da harn.p bir hal • 
de kaJm:tSma elbet o-öz ym:nula
rn~dı. Nitekim eski~ eserleri ko
ıım ıt encünw:ti f~ ının ciın • r ~ 
~e 1.~·' ı:ı.rnp o!:.uı, ou .kı1 -
meli. '.l: ·,, k eserin n fam iri içlıı 
tnct,'l m f:~<'r J aptıe.mı 'e J.es·ı 
J fi.nını Maarif Ve .. ılJiğ .. e te\.di 
l•tmek tizere bnlunduğ'mıu gaze
telt>rdtı okııyonız. 

numclfüisarının büsb 'tün ha· 
raıı olma.sına me\tlruı verm.'mek 
;~- ı: icabedcn tamiratın ) apıla.
~mda şupJ e )oktur. Ancak 
Uuın I' \C An.a.tloluh:sarlarınm 
>neşru ti~ etin ifil n :ulan sonra 
Bahı İ) e Nazırı Cemal l'asa nıt>r 
Iıumun lıinınıetiylc pe1.. es.1sh 
hir tamir gördüklerini, hatta 
bir aralık Rnnıf'Jihisarının burç
laruıd:m hiriııe resmi ~ii..nle~ 
snnva.ı. bile !;('Jdhnenin bir iti
) at luı;mll g('fmiı:; olduğunu ha
tıriı.\ or111:. O .zanıanlar kall."lcrin 
hali) ı., mu.h.ıf:mısı i<::i•ı gereken 
teılbir'eı · aJmnuş olduğu \'6 

he>r sı ne lll.zım hden ufak tefek 
hıınirl0rin yn pılma.smı.ı tıkar 
riir etti~i )"llzrlmıstı. 

c~aı;h:ı h<'r yıl yapıhnası tazım 
ge:cu ufak tefek tam.Jier ihmal 
t>:tlilnıi~ \C hf'r Türiı.Jr.ı ~<İ~"SÖDÜ 
iftihnrJ:ı k: tartması lfmm ge
len bu ~Uzel dede yadı~ftnna ta
l ık olcluğu itina sarfedihnemiş 
ot:ıcak ki her sene sarfı Jazını 
g im <-' 'i hlınnl('t \c ga)~t 
)<'rim• ı;inM'i esaslı ve hC"lki de 
uzun ~;irooek bir t:anıir masra
fım ~i;ze al.hnnak lüzumu hasal 
olrnnştur. 

l<'renl .. ler: "Yapmak itegil, 
muha.fuza etmek güçtiir" derler 
'.ki ıtt•I, doğrudur. Rumeli ve A
nadolulıisarları, C<'maJ Paşa 
merlıuı nın esaslı ta irinden 
sonra, her setlP mutt::n-:t 'e şaş
maz bir ıırograru dahilinde 
ufak tefeli. fakat füzınul ı tami
ratı görsf'~ <li hugiin yakL'\..~ 
b:r yl!'°!(}n,'~ii. ü p) rd.,iz \e 
nın~ratsr.l bir ı,ffii' e l-.t -sılıya
h'ilı ı<'I. :<'.in ha ır bu1unm du. 

Zİ): !l'n ner~shıden d''niilst• 
kai'dı.·. rari hu son t ı 111-<k~ 
sonrn t:shi e~ ri~ri kor.ı. ı ( .ı
chnl!f•ni g.Pr.~ı • ...:ı k~1biı j .. ·ri :.ılır 
d:• 'i'iir k~ lstmıtmlu J.azanı!u
ruıs iıır ~aft ri.ı iık f<>nW>l t~ l •• ı 
tt--·~i! ı tLt·:1 m•tli hir şeref ah ı 
mız cıa:n ::ı hafüın , .. )ahanı·ı· l· 
rm zi'a~üne açık , ... mamur 
bır hıılıfo bulunur. 

Az (.Ok uzun süren il.ımu fa
sıhıbrmdan sonra ) aprfo.n e~a ,
lı tamirlt'T da.imi hir ı.oruır.:ı. un 
istilzımı e<~~i ınasrafla.nh:ı 
dalıa U<~.t.a ı al olmaz. Madt>m 
ki :ıasd olsa m!lSraJ l'd. . 1r, 
bari hu ııaru) ı ) t·r~r Vi' zaı l.ı
nıuua. Jıart'.e&rck hu~ız h~ aı la
mu <la Türk azim \"t': selr.ıh:!m 
~ran:Ue~ıni.'5 hir abidesi lı•ıliııJe 
Jınha.?ıgi hir mw.emiz gihi hr'I' 
a ı a.mmerıin z!yarct! e at:ll< hu-
1 ıı:lurnıak elbet dalıa m"kul ve 
n .wtılu \e b"lha.-.sa dab~ U<'U

zn nı tl olaıı bir kadil"'jİiı:ı&hk 
olu1·. 

~ .................. lll ... •11<:S .. mtı!lllmıl9 .. miil!lliEl+em.':'ililı=CWCIRi· 

Bu G ON Büyük b·r As:t ve Macera Şaheseri... 
PJIELEK Heyecanh... • r&f 11. .. Zeng·n ... 
Sinem~ında ve muhteşem Sahnerer ... 

Tehlikeli Yol 
.B R ıı rde: 

Amerikanın eti glızel Yı dızı: J O A N B E N N E T T 
GEORGES R ı\FT - VVAL TER P!DGEON 

Bugün uanslar &aat 1 - 2,30- 4 130-6,30 ve 9 da , __ _ 
TAKSIM SİNEMASINDAmrı·---.... , 

BUGÜN 
Şöhreti bütün dünyaya yayılan, Beste ve nağmeleri herkesin 
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- Den kleşt.1 gür~ usta L 
- Çoktan... Bunlar birbirir:: 

yencmcıler artık ..• 
- Ayırlllım öyle ise ... 
- O sizin bileceğiniz iş ... 

. Dedi.' 
Arnavutoflu, çok terbıyeli bir 

~ıamdı. Öyle hakem heyetinm 
v Cazgırın ~ine müdahale et
mezdi. Berayi hatır kendisine 
sorulduğu halde o, şu cevabı ve
rıyordu · 

Si?..i.n bileeeğiniz iş! .. 
Ca7..gır, Amavutoğlunun ta

bınt:ım b l yordu. Koca ı.t<ıt.anın 
şu sozkri kaf dı : 

- ı;ii rt*.ı <,:ok:ın rle?ıklcstı. 
Bu ı; i . gıır ı•şı bera.bere a

yırmak ı, 1.ıın ~ellli~"lnı pek ala 
ima c;.]iyımlu. Cazgır hakem ht:
yctıne gt'lerek me.<;eleyi anlattı. 
Kabuld("fl sonra meydana gel<lı. 
Davul zurnaları • uı;turdu. lkı 
pehlivanın aı asına gırerek: 

- Artık ) etışır pehlıvanlaı .. 
Giireşi berabere ayırıyoruY. 

Deyince. pehlivanların ıkisı Je 
köpürdü. D li Mustafa bağırı
yordu: 

- Ben, guı C'?J nırakın.ım ... 
Kel llnBan ela: 
- Bırakın bız, gürt>se:l.m ... 
Dıyordu. 

İki pchlıvan bu. liı.flan :l()ylc
dıkt<"n sonra, birbirler:ne girdi
ler. Ca:r.gır, tekrar aralarına ~i
rcı k a vıdı ve, şiddt-tle: 

- (.üreı? berabt:redır. 
Ahalı de bağırmağa ba~fadı: 

\ ethıir .. Gürcij berabeıe 
dır. 

- Sızi m· bcklı)eceğiz:' .. 
- Digerleri meydana gels n ... 
Daha hala Kel Hasanla, }.tu. 

taf a dınle.mıyorlardı. Bırbirleri
le kapışıyorlardı. Bunun üzctme 
Arnavutoğlu, kızdı: bir sıçı a
yı&tn meydanda belirdi. Koca 
Uıtiyar iki pehlivanın arasına 
g rcl"'e'k gôbrilslerlndcn dayan ı · 
rak a.c.tı. Pehlivanlar, Arnavut· 
oğlunu kar ılannda görünce a -
foll.t<Ular. Oldukla11 yerde dur.l
Jadılar. Arııavutoğlu: 

Abc, beş saııttir yenif'enı~
din z de bundan sonra mı yenı
§C.'Cksin'.z. Hamallık mı bu be? .. 
Herkes siz mi bckliyeeck? Hay
di.. Beraberedır güre.,! .. 

Bunun üzerine Der Mustafa 
da Kel Hasan ela musafaha e· 
de~k meydandan ~..,.<;.2..ce çeki
lin gittılet'. Bu suretle başalb -
nın ilk de·.ne güreşleı1 bıtm'ış 
oldu. Cazgu, meydana gelen>..k 
bağırdı: 

- Bn.qaltına kalanlar kazan 
dibıne! .. ve sıra ile isim savdı: 

Yörlik Ali, 
Pomak Ahmet, 
- Baltacı, 
Küntcci, 
- Çabuk olwıuz! •. Geç kıü

dık ... 
Pehtivanlaı·, zaten ha.zır idi

ler. Sırtlarındakı peştemalları 
at.arak k&.an dibwe seyirttiler. 

Yörük Alı, sn anın orta.sınc'l:ı 
yer nldı. Dört hasmı içinde kü· 
~iicük kalmışb. Baltacılar, Po
mak Ahm<'tlcr, Künteciler dev 
.-ribı okknlı adamlardı. Baltacı i
le Pomak Ahmet yanyana, Yö
rük .Aliye bakıyorlardı. Çok be
lalı olarak işittikleri bu, hasmı 
çok ufak tefek buluyorlardı. 
n:r şeve benzeteceklerme emin 
idiler. Cazsı-ıı, eşleri b:ı.ğlam&da 
nıah rdi. Yöriik Ali, künteciyi 
Ynkt le venmi'? bir pehlivan oı
<iuğundan hiç bir vakit o.o.unla 
tutmaır.dı. Fakat Yörüğü, Balta· 
cırn mı, yoksa Pomak Ahmed~ 
mı veı t~eğı malüm dcğ 'ldi. ~~ 
gıı , eşleri C\.'Velden tasarlamıştı. 
~yle bir adım attı. Yö~~ 
l>ilegınden tuttu. Ortaya getirdL 
~1e pehJıvanlara dönerek: 

ı · :_ Pehlivanlar, işte küçük 
Yoriik orta.da. .. Ben, eş tutmı
yac:ağını... Kim iste~ tut.auıı... · 

Deyınce, üç pehlıvaın da. du
raladı. Yalnız Künteci bir a.rı 
mülahazadan AOnra: 

- ~ t, ! .. Ben, tutayım Y .r 
rüğü ... 

De<lı. 
- Olmaz ... Yörfikle tııen, ,a

re.~ ayırdotmiş gibiSlııdir. 
Bunun üz.erine Cazgır, :eaıt.

cı rle Pomak Ahmede dönerek: 

ı.a;.o.n• ıS A B AD 
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Karşılaşnıası !::ı:·n ~~n~~~ 
D'JHtluk Kupası Maçları Ter· noe,ı7 128,11 Beyoğlu hastahanesi, için alınacak Tıbbı Ecza, 

tip Hey' etinden: 1300,00 9i,50 Kuçükyalı paınsiyonlu ilk okulunun 942 Mall YJlı 

tu. Pehlivaular, ses cıkarama
dıJar. Yörlık, l'leı;sizdi. K'.m oluc
Ha omun gür<--se<:ekti. Halk heye· 
candn ıdi. Ne oluvordu ? .. Nih·-ı 
,,et C:ı.zgır, <lovul · mma ları suı:,
turdu. Pehlivanları eşleriyle i
lin etti: 

- Yörük Ali, Pomak Ahmet .. 
Baltacı, Künteci Hasan... Gü· 
resler kıran kıranadır. Güreşle
re kimse mudahale etmesin ... 

Bu suretle başaltı güreşleri -
n.lin ikinci devresi ~aın~ oldu. 
Yöriikle Pomak Ahmet. çırpı
naı ak mevdana vürüdliler ... Bal 
tacı ile Ktirıtcc Hasan <.la c;ırpı
nııı meydana 1;1ktılar. Güre.~lr.r 
baıjl11tlı. lleı h·sin gözü Pomak 
Ahmctle Yoı ı.ik Ali de idi. Po 
mak Ahmet, ıri gövdesini ı~.i 
tarafa :-;<tllıyarnk hasmının üze 
rine vükleniyordu. Yörük, h .. r 
va kit olduğu gibi ya b<ı ncı ha.s
mının hamlelermi ve, oyunla.·ı
nı beklıvordu. Hasmına ~nni· 
vordu. P{m1nk Ahmet, ilk eldt!n 
hüP.uma ge<;.-mişti. Arnavutoğh.ı 
Pomak Deli Murada: 

- Cazgır, eşleri iyi bağladı .. 
- \örüğü oruna cekıp h~ı-

smıiarına meydan "okutt.uğ-unun 
farkına vardın mı? .. 

Evet .. Onu da çok i:vi "ap-
tı ... 

- Yamandıı bu, ihtiyar Ca·!. 
gıı ... 

- 1~! •. E."lki kurtlardan ... 
- Bakalım ... PomH k ne yap!l-

cal< ? .. Yiıı ük sesı;iı duruyor. 
- Haı-;mından oyun bckljyor 

dı:ı ondan ... Kurnaz. Yörük ... A
cemi ha.<;ımlanna hep böyle ya· 
pıyor ... 

- övle. .. 
Dcme<Yc kalmadı. Pomak Ah

met. Yörüğü toparladığı gıbl 
sürdü. Beş adm1 "İtme<len Yci 
rük b rdenb're hasmının rapra
zını üstten gireı ek bozdu ve, 
eru c-s,Vıe yapıştJ. 

ı - Beı::iktaş, Fenerbahçe ve
1 Galatasaray Klüplerimiz ara -
1 sın<la teı·tip edilmi!) olan dost -

Juk kupası turnuvasının ilk ma
çı olup 13.12.942 tar.hinde Şe
ref stadında y[4pılacak Galata
ı:ıara.ı- - Fenerbahc;e karşılaşma· 
sı saat H.30 da başhya.caktır. 

11 - Biletler balkon 250, 
tribün 100, duhuliye 50 kuruş • 
tur. Balkon yerleri numaralı ol
duğundan, Şeref Stadından te
lefonla. evvelden de tutulabilir. 

GUreş musabakalan 
İstanbul Güreş Ajanlığından: 
Müptediler arasında tertip 

ecHen seı best güreş müsabaka
la l'ı 13.12.!!12 pazfır giinU Güreş 
ldUhü Fatih ~ubesincle yapıla
caktır. 11 den 12 ye kadar tartı 
y n.laC'ak ve saat H te ınüsaba
kalarn baı:ılanacaktır. İki kilo 
tolercns vardn. 

lstanbul okulları kır 
koşuları başhyor 

Be-ş s ıldan.beri İstanbul okul
ları arasında tertip edılmektc 
olan kır koşularına bu yıl da 
Maarif Vekilliğince haz1rlanan 
program muc'bince 13 12 912 
tarilıınde 2000 metrdik 1:>.r mt
safo üzerinde yapılacak kır ko
şusiylc baş1a.nacak ve bu koşu
yu 27 12 942 tarih'nde Atat~i~k 
koşusu, 17 1 1943 te ve 13 ·~ 
1943 te 3000 metre üzerinde yıt
pılacak koşular takip edecektir. 
Beş yıl gibi kısa bir mazisi o

lan okullar arası kır koşulıırı 
mfü;abakalan okullu sporcular 
ara:sında biiyük b' r alaka uyan
dırmakta ,.~ bu koşulara ıştirak 
eden miisabık sayısı h"'r yıl art
tığı gibi koşulardan alınan de
receler de evı:elki yıllara naza
ran daha iy.dir. BiJ.hassa 29 3 
1942 de Eskisehirdc yapılan İn
önü kır koşusuna memleket o
kullarını temsılcn istirak edf'n 
İstanbul okulları muhtelit kır 
koşusu takımının ferdi tasnifte 
birinciliği takım tasnifinde 17 
puanla. ik'inciliği kazanması bt: 
çalışmaların verimini belirten 
değerli bir hadisedir. 

Okullarımıza bu yıl yapacak
lan müsabakalarda muvaffa\d

ihtiyacı ic:in alınacak 1000 kilo koyun eti. 
210,UO 15,75 Küçukyalı Pansiyonlu ilk okulun yıllık Jıtiyacı 

için :ılınacak 300 kilo Zeytin. 
Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yaz.ılı işlel' ayrı 

ayrı :.ıçık eksıltıneye konulmu~tuı· .. Şartnameleri Zabıt ve Muamelat Mü
dürltigü Kaleminde görülebilir. ihaleleri 22/12/942 Salı günü saat 14 de 
Da'mi Encümende yapılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve kanunen ibrliZı la
zımgelen diger vesiktılarile ıhale günü muayyen saatte Daimi Encilmende 
bulunmaları. (2033) 

Çeşme C. Müddeiumumiliğinden: 
Hüküm H ülhası: 

Esas: 141, Karar: 115, C.M.U. 152 
942 senesi içinde hasat ettigj Buğdayını Subaı.aya h<tber verip ~ı.t el

tirmeden kaldırmıık urctiyle !\I lli Korunma kanununa muhali! hareket -
ten ın::ıznurt Alaçııtı !\!emiş M. den Necip oğlu 323 D. İbrahim Subaşı hak
kında yaıııl. n 0 uru. ına 90nund:ı maznunun sübutu Hiliııe mebnı 4156 ım. 
K. nun 14 \'e 55/1 ve 54/5 ioci maddelerine tevfikan netketeıı 10 lırn a
ğır para cezası ile m:ıhkümiyetıne ve hüküm hülasasının gazete ile ne:ıri
ne dair verılen 28/7/942 günlü kararın kat'ilcştiğj Han olunur. 

Hüküm Hül~ıaaı: 

Esas : 177, Karar: 189, C.M.U. 227 
386 sayılı koordinasyon kararı mucibince !«atılık yapagıları için beyan

name vermemek surctile M.Jli Korunma kanununa muhalif hareket et· 
mckten maznun Alaçııtı nahiyesj Memiş M. den Ali oglu 293 D. Mehme~ 
Aksüt hakkında yapılan duru'Şma sonunda: Maznunun ~;ıbıt olan fıilindcn 
dolayı -1156 sa. K. nun H/3 ve 55/2 maddeleri geregincc neticeten 20 
lira 80 ku. :ıgır para cezasıyla mahkümiyetine ve yunlerin hükiımetçc 
satın alınm.ık üzere maznuna iadesine dair \erilen l 0/10/942 gunlU kara
rın kat'ile;;mlş olduğu nan olunur. 

Erdeh S ulh Hukuk mahkemesinden: 
Tereke kıfollnı, 942 3 

Nüfus ı:ııcllinue: tstanbul - Galatada Hacı Uın.mi mahallesinde Kcmcr
altı caddesinde Bodnpeştc ap:ırtımanı cilt 14 sahife 21 de kayıtlı Tarbuva
da 1892/1308 tarıhindc do6'mllş ve ikisenedenberi ErdE'~in Ocaklar köyün • 
de ikamet eden fvan Oglu, Mariyeden müte\•ellit mühtedi Ahmet Tevfik 
Kayadanın 4/11/942 tarihinde ölduğü mezkür köy muhtarlıglle Erdek 
c. M. U. J ğınden ihbar olunmuş ve kayıtlı bulundugu niifus dr.lresindl'n 
nufus kuttiğunc göre mlrn~cLq bulunmadığı yaluııda ce\ ap \'eı ilmi~ olması 
itibarile mfitevef!anm mirascısı bulunup bulunmadıgı tahah"kuk eylemcdi
ğinden medeni kanunun 534 üncfi madd&ii hukmüne tevfi1'nn müte
veffanın mira.<:eısı olanların iHln tarihinden itibaren üç ::ıy ic;ıııde sıfatla
nnı Erdek Sulh Hukuk Hlikımligıne bildirrneleıi davetiye yerine geçmek 
üzere ilan olunur, 

yetler dileriz. 

Pomak Ahmedin zorlu çap -
razları vardı. Onıın çaprazları 
böyle çar çabuk kcsılemez<li. Po· mak. hasmının çok usta oldu· 
ğuırn i. itmışti. Bu, capraz kar
Şllaması.) le hasmının tam bır 
usta olduğunu anladı. Ccık geç
meden pomak Ahmet, bir sıkı 
çnµıwaz daha toparladı. Bu sc- • 
feı ki çaprazı dn.ha. acı ve ku\'- ,• > • ~ 
vetlı idı. Ve Yöı üğe inat ola- B (ıu L LI &. 6 &. ı ~ 

~E~~fJ~;.:~1.: ~ 3 7~~7'~ 1 RADYO PROCRAi1 Bulunmuş 
ra Yörük, koca Pomak Ahme- I 1 • I 1 9 ... 2 !!.!..J ı 
e~n~~l ~~e=~~~t~.a1~~e~~ ~ • ı 1 :-;~o~~ Ka~a~o~ P~am c Ü z d a n 
S;;.,ın· ·up· hv..Ianarak açıldı. Yö- 3 • 1 1 v · d!lın.. 18 03 Mü ik Rad ...... j 1 7 .32 ucu u - . z -
rük Alı, dağınık bozulan ve, ~- 4 I \ IJ I j zü çalıştıra - yo D::ıns or -
Çllan hasmının üzerine gıt_m<:<'l~· lım. ı,c.,tı :ısı 
Bu da Yfüilğün b;r ustn.lıgı ıdl. s I• l• I 1 r ı 7.40 A. Habt•rlC'r 18.45 Radyo Co -
Daha oyuna giımek iste~iyor- i • I j_J 1 1 1 JI 7.55 Müzik (PI) cuk Klübil 

Bir miktar para ile ckmL•k kame.si 
ve iotogrnlı olan bır cuzdan l!."mlak 
ve Eytam Bankası imıınde bulun-
mııjtur. Sahibinin Banka Kontrol 

du Pomak Ahmet, usta hır pe"ı-
7 

l I I 1 I • 1 I 13.30 Program 19.30 A. Haberleri 
liv~ olduğundan Yörüğün ikin· 1 ~ 13.33 Müzik 19.45 Konuşma ======================= 
ci hamleyi bozm, ~ından sıkıldı. 8 1 • • ... 

13 45 
A. Haberleri 20.00 Müzik Fasıl 

servisine rniir~carıtı. (2278) 

Kiiçük hasmmın çok usta ve \ · bey'etl 
mahir olduğunu bir kere daha 9 • 14.00 Müzik Riya- 20,lJ Radyo Ga -
anladı. SOLDAN SAOA: seti Cumhur zetesi 

Kendi kendiııe dü ündü: ı - Soyadı. 2 - Doğru, ttaıya Bandosu IQ.45 Ul k 
_ Bu, deri.kanlı beni ha.talı- ovası. 3 _ Çayır, Ad. 4 _ Kiradan H,30 Ankara son 
b·1· d ,... 5 y banar At ko 

21.00 Konuşma 
.H.15 MUzik va ı ır... gelir, Kadınlara a ... zun. - e-

Yörük Alı ıle Pomak Ahme.. tişir. 6 - Halk partisinin oklan, rüz ~!arının tah 
böyle güresirlerken Baltacı ile gara verilen emir. 8 - Uzak işareU. ıninleri 

21.45 Konuşma 
22.00 Müzik Rad-

Künteci Hasan da birbirlerine 9 _ Armut ve Elma ile bacanak o- 14.40 Temsil 
giri"orlardı. Zaten güreş başlı- ıurı:ır, her ay gelir. 

yo Salon or., 
kestrası 

yalı yedi sek.iz dakika ancak ol· YUKARIDAN AŞA~IYA: 
15.30 Riyaseticum 

bur Flarmo
nlk orkestrıı-
sı. 

22.30 A. Haberleri 
22.45 Kapanış muştu. Pomak Ahmet, Yörük ı - Alaturka paşa, Ced. 2 - Gene; 

Alive bir ham le: daha yapmak ~irlerde hiç bulunmaz, h&<lisc. 3 -
fıraatmı buldu. Yörük AJt.i, bir Karın kambur kardeşi, Allah düşür-
çHt dalış yapmıştı. Hasmının n1csin. 4 - Boyu bosu, bıyık altı S<! •ı-------------ı 
paçalarına girmek istemişti. Fa- li gülme. 5 - Sorgu, maden parlatır 1 Askerlik itleri _ 
kat Pomak Ahmet, hasmını şix. 6 - Kömür verecekti. 7 - Çamaşır- -
şek süratiyle karşılıyarak k"· - da sabuna arkadaıılık yapar. 8 - O AV ET 
ıarını hasım koltuk altlarından Hep yay:ı gider. 9 - Deste, Genişlik 
eoki.ra.k kazkanadına alınıştı. - DOnkü bulmacanın halli -
Yörük Ali, paçaları bulamadan 
kapana girm?şti. Pomak Ah - 1 2 3 4 S 6 7 8 9 
met, b:iz7.anıre hasmına karşı 1 A 1 K ! 1 L • K , A: S ı A 
koymuştu. ve, fırsatı ganimet 2 KııAl,R .A • 'ALI l ~L 
bilerek kazkanadına girmişti. 
Pomak Ahmet, hasmını kazka- 3 K 1 ŞIK • S 1• 11 iM' A 
nadma aldıktan sonra oyununu .( R 1 E : • 1 Ş 1 l 1 Ş ~ • ' A 1 N 
'jyice yerleştinneğe koyuldu ve. S • f • I B 

11 
E I y Al z • • 

kaoodı kapayıp iyice kltled.ikten 

Beşikta§ Aakerllk Şubesinden: 

Yd. Lv, Tğm. Emin oğlu Muhid
din işık (50823) pek acele olarak 

şubemize müracaat etmediği takdir
de 1076 sayılı kanunun maddei 

~ahSusasına göre muamele yapılaca
ğı ilan olunur. • iLAN 

Taksim Askerlik ~ Baş· 
kıwlığın4an: 

eonra dikilerek, çenP-elleyip ye- 6 F 1 AI• N 1 A ı N ı • : D 1 O 
necekti. Hasmı eline çok hafif 7 Ai S IA.• 'H :• iV 1 Al R 
-ebx>işti. Y&-iik Ali, hasmına - 1 1 ı ı - 340 D~lu ve bu doğum-
yJU'dmı eder gibi iyiden ıyiy~ 8 R \ A 1 l F 8 M 1 A D A ıuıarla muameleye Ubi olanların Uk 
Sazka,nadını doldurmaya yaı- 9 E 1 L T 1 1 • 1 A1Y11 1 K ve son yoklamaları 22/12/942 Salı 

İstanbul Belediyesi 
ŞElııK 'l'!Y A'l'ROSU 
DRAM KISMI 

Saat 20,30 da 
!Bü iik bıtiW ) 

YAZAN : Romain Rolland 
TÜRKÇESİ : M. Kiper 

KOMEDİ KISMI 
Saat 20 ,30 da 

YE KVRKÜM YE 
Yazan : Rbert Monner 

Yürkçesi: C. Cahit Cem 

ZAYi 

354: nwnaralI IJrnan şahadetaa-

mem ile 12/354 numaralı Liman 
kaptan cüzdanımı zayi ettim. Yeni-. 
lerini çıkaracağımdan eskilerinin 
hükmü kalmamıştır. 

Riza Güçlü 
Devlet Limanları l9l etme.ı 

Emniyeti Can Motiirü 
Kaptanı 

Kıyı 

günü saat 9 dan itibaren baslanacak 
ve 30/1/942 tarihinde bitirilecektir. 

2- Alakadarların 4 totoirat lle 
ikamet senedi vesair ilgili vesikaları
nı birlikte getireceklerdir. 

8 - Vaktinde gelmlyenler ve za
manında mazeretlerine dair resml 
vesika getirmemiş olanlar hakkında 
kanuni takibat yapılacaktır. 

dmı edi~rdtı. Yöri.ik Alıniu bu, ==-===============================-====-..=.-==:=:::::::==:==::==::==::=::===== hareketine hf>..rkes şa.~ştı. Pc · · - İkinizden biriniz tutunuz. 
Dedi. Baltacı, Pomak Ahmet 

Yoriığı.i sona bırakmak ve, son
dan tutmak istiyorlardı. Künte
ciyi daha hafif buluyoziardı km 
(lilt.rine ... Bu sebeple ses çıkarıp 
Yoriiğe meydan okumuyorlardı. 
Cv..glrın bu, t.eldifk.c Pamak r 

Alımcl. 

mak Ahmet ibile hayret etmişti. 
:Yörüğtin yaptığını en acaroi peh 
UYan tıSe ,.apmazdı. Arnavutoğ
hı: 

(Devamı var) 

Yeni Saltab 
- Ben, Künteciyi tutacajım, 
Dedi. 
Cazgır: 
- Yooo ... lkiııiz.doo biriniz 

Yörliğii tutmahsmız. Madem~ 
ees çıkarmıyol"BUDw:. Ben et tu
ta_y un. 

Dedi. 
Ve, Pomak Ahmedin clinde:ı 

tu rak Yörükle el ele '\ierdİ. I 
Kuntcc.:Yi de BaJtac.tya eş tu!-

ABON E B EDEL l ...... 
1 A7'* 
1 AyMc 

:l'lrkty• llon•bl 
MOO Kt. 1700 Kr. "° • t 450 • 

tOO • 100 > 
Aylık 190 

&ahlbl: 1'. Cotra eddln Saracoğlu 

Nevfyat MDdUrO: M. Samı Karayel 
Baııldt6ı yer: H, eklr Gı.ınıoylar 

ve A. Cemaleddln 8araçoğlu Mtb. 

K A ŞE L f: RI _ 

BAŞ. DİŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
VE BÜTÜN AGRILARI DERHAL KESER 

SıWı'i~e '\ t· &.lctinin ruhsatını haizdir. İCABINDA GO.NDE 8 KAŞE '.&LINABlLtB, 

1 

Parke taşı ihzarı 
Samsun Vlllyetlnden: 

1 - Samsun - Çarşamba yolunun md>'dani teşkil eden sanu ,10IU 1çın 
200000 adet par~ ~ı ihzarı kapalı urr1 UIUlile ihale ~ek üzere f'k• 
~ lconalmuştur. 

2 - Eksiltme 24. BirindkAnıın. Hı tarihine rastlıyan Pervembe ftinö 
3atıt 16 da VilA7et Daimi Encümeninde yaptlacaktır. 

3 - Ketif bedeli 24000 lira ve mtt'fakkat temınatı 18-00 Iıradır, 
4 - Bu ~ ait ket'i! ~ Samsun nafia müdürlüiü -1e VilAyct Dainır7 

Encümerıi kaleminde olup istekHler bedelsiz olarak hergtin görebilirler. 
5 - İstekliler ihale tarihinden en geç i.iç gün evvel Samsun Valiligine 

istida ile mQracaat eder-ek alacak.lan ehl!y~ vesikasını ve cari seneye rut 
Ticaret Odası vesikasını tek.lif mektuplarına eklemelt"ri lazımdır 

6 - Eksiltmeye girecekler Yalıuz teklif mektuplarını h.av1 ,.(. rnpulı 
bir zarfı ve 3 üncii maddede yazılı muvakkat temınat makbuzunu \'1' tıc
~Ci madded~ yazılı ~a.ları bir dıs ıar! içi.ne koyup ve muhuı mumu 
ile kapayarak ibale cfinli ıaat 15 e kadar makbuz mukabilinde Daımi 
Encümen Reisliğine v~lerl vıeya iadeli taahhfttlü olarak posta ile ıön· 
dermi§ olmaları Iiawdır, PCl8tada olacak fecilcmde:r kabul olurunaz. 

(1898) 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
Kunıluş ttuilıi : 1888 - Sermayesi : 100.000.000 Türk UnsJ 

Şube ve Ajans adedi : 265 
Zirai ve icari her t ürlü banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28..800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bank<.sında kumbaralı •e kumbarasız taSarru.t hesaplarında 
en az 50 lira:ıı bulunanlara senede " defa çekiJ~k kur'a He aş:ığ daltı 
plana göre ikramiye dıığıtılar.aktır. 
4 • ._. 'l.IOO UrMık 4.000 Lı... 1 '00 aôed IO Lt,... , _. Lira 
4 • .. • l.000 • llO • .. • ..... • 

~ : : : ::: : 11• • • • .... • 
DiKKAT: HE>Saplarmdaki pa ıılar bir st!ne ıı;ınde 50 liradan aşağı 

düşmiyenlcN! ikramiy\: çıktığı t:ı]( \ırde ""c. 20 fazlasiyle verUecektlr. 

Kur'alar ....ıe d<irt defa 11 lılart, ll ~ 11 Ey• 
lül Ye ll Biriociki.auu ta.rihlerinde ~. 

1 Devlet Dcmiryolları ilanları 1 
A:;; .. ·ıda ı.:.rnı, ınulıanımeıı bt.'Cleli \'e mu\akkat tcııun.ıtı rıyn nyn °' 

terilmi~ olan muhtelif gıda maddeleri 25/12/1942 Cuma günü saat 15 deli 
itibaren kapalı zart usul il ile Anka rada idare binasında sıra ne "e fJytJ' 
ayrı eksiltmeye konmuştur, 

Bu işe girmek isteyenlerin listeleri hizasında yazılı muvakkat teınirı•• 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklifleri ayni gün snat 14 de Jtr' 

dar K~n Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler paraı;ız olarak Ankıırada Malzeme Dairesınden \e Jiııf° 

darpaşada T~<'lltim ve Sevk Şe!liginden temin edilir • 

Eksııtmeye Konan Malzeme 

1 No. lu liste muhteviyatı ekmek 
2 > > > Etler 
a > > > sut, yoturl 
4 > > > Ta1.e ııebl.e 
ve meyvalar 
5 No. ıu lirte > Ynflnr ve 
peynirler 

Muhammen 
Bedel 
Lira 

1983.10 
7500.00 
6200.00 
5845.00 

9340.00 

8 > > 
ve reçeller 

Xuru e-r:zak 9125.00 

Muvak.k t 

Te ııinat 
Liı-rı 

148,73 
56!!.50 
46.:ı.OO 

438.37 

?00.50 

684.37 
(2224) 

==~===============-================~-;::::;--. 

TÜRKİYE İŞ BANKASI 
Küçük Cari Ht!sapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
KEŞİDELER: 1 Şubat, 3 May1s, 2 Ağustos, 1 İkinciteşrirl 

tar:ihlerinde yapılır. 

r 1943 İkramiyeleri -" 
1 Adet 1999 Liralık 1 99 lira 
1 

" 999 ., U'>9 " 1 ,, 888 
" 888 

" 1 JJ 777 ,, 777 ,, 
1 ,, 666 " 666 ,, 
1 ,, 555 ,, 5.55 ,, 
ı ,, 444 ,, 444 ,, 
2 ,, 833 ,, 666 ,, 

10 
" 222 ,, 2220 

" so ,, 99 
" 2640 

" 60 ,, 44 
" 2640 ,. 

250 ,, 22 
" 5500 

" iM ., 11 ,. 3674 ,, 
J 

Türkiye ~ Bankasına para yatırmakla yalnız para bırıJc· 

lirmia ft tm almış olmaz, aynı zamanda talıhinızi dt 
denemiş olursunuz. 


