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Hüseyin Cahid YALÇIN 

M ihverin Japonya 'ile bir· 
likte Müttcf'ıklere harp 
ilan etm.:.osinin yıl<lönü

ınti müna.~tiyle Tokyoda, Ro
mada, Beı tinde merasim yapıl-
dı, nutuklar söylendi. Bu ara· 
da, en dık.~ati celbe<laı sözler 

!Romada, Harici~ Nru-..ın Kont 
. Cinano'nun ağ-.andan çıkmıştır. 
İtalyan Hariciye Nazın artık a-, 
raaciye a'ıt taleplerin ve hedefle
rin ikinci ~e<le kalmış oldu
ğunu, şimdi mevcudiyeti müda
faa için harp edildiğini biloıri
yor. 

Bu küçük cümle içinde gizle
nen mu.na nedir? Ne oldu ki 
lıfihver araziye ait taleplerin ve 
hedeflerin ik ncı planda kaldığı· 
nı söylüyor? Ne oldu ki Mihver 
heı· şeyi unutmuş da can kay
gusuna dıişmü.c;tür ve hattiı or
tarl~ bu kadar büvük ve derin 
bir değişiklik vukua gel<liğini 
saklıyamıyaC'ak derccE'Ale ken
dmde.n geçmiştir? 

Çiinki.i harbin ukfm ve nasıl 
başladığını, Mihver tarafrndan 
ııe kadar maı;'!nmtne iddiaJa.·b 
ilerilediğini düşünmüş dc;;'iliz. 
Bunlar bili kulağımızda ve ha
tırunızıcla olduğu içindiı· ki bu· 
gün Kont Cı.nano'nun 1tnlyan 
varlığım müdafaa uğunında 
harp ettiklerini acıkc;ıı. itiraf et
tiğini işiUnce duydu~u.muza i
nanmak isteıniyoıı.ız. 

İkinci dıh:ın harbini .e!l şid<~et-ı 
li körüklUyenle!'den bırı Faşıst· 
lerdir. Onlardır ki Savoie hava-! 
lisini, Ni~i, Ko · "kayı, Tunu~u 

1 
ve Şimalı Afrıkayı ltalyaya ıl
hak için kılıç şakırtıları ile Av
rupanın başını ser.;,em edip dur· 
ınuala.rdı. Onlardır ki Akdeniz
den İngilizleri, Yunanlıları v~ 
Türklc.•ri kovarak Akdenizi bir 
İtalyan gölü haline getirecekle: 
11.n: ilan ediyorlardı. Onlardır kı 
k<'ndilcrini Osmanlı imparator
Juüunun varisi gösteriyorlar ılı. 
ÇUııkü, sadece eski ı::t_c~nıa impa
ratorlu<Yunun Yarislıgı artık İ
talyan hırs ve kavmine kafi 
gelmiyordu. 

Mihverm diğer bir riikni.i ise 
açlık-tan harp el tiklerini söylü
yor, l:ıir dilim ekmek uğurunda 
lngilizlerle boğuı;mak ıstırarın
da bulu'Uduklnr mı anlatmağa 
uğra.şıyoı-du. Şimdi acaba kann
lan mı doydu, İtalyanlar Roma 
imparatorluğunu tesiı:;e muvaf
bk mı oldu ki arazi talepleri 
~kinci safta kaldı ve yerini. sa
dece eski beğenmedikleri o aı:; 
ve muhtaç hayatı idame arzusu 
tuttu? 

Mihverin ilk davasını un.uta
rak eski JıuduUannı muhafaza 
edebilmeyi büyük bir nimet, ye
gane gaye diye kabul etmesi ve 
bunu bütün dünyaya haykırmak 
ıstırannda kalması ancak iki 
tart.da tef Sır olunabilfr. Ya ilk 
iddiaları doğru değildi, bir ba
hane idi, yahut artık galebe ü
ın "tleri kalmadı da canlarını 
kurtarahilmelerini büyük bir sa
adet telakki edeceklerdir. Kont 
Cinano'nun sözlerini başka tür
lü tef5İ.re imkan yoktur. 

Milıverin mevcut hudutları i· 
çinde yaşam.ağa imkan bulama· 
dığı aç ve fakir olduğu yolunda
ki sözlerin zengin retakki edilen 
memlel.etlcre karşı bir tehdit
ten ve tecavüz için bir bahane
den ibaret olduğu malflmdu. 
Binaenaleyh şimdi oalann bir 

·.: t:ara.fa atılnuu;ı açlığın ve fukara 
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Milli Şef 
• 

Çorumdan 
agrıldı/6r 

Reisicumhurumuz geçti· 
ii y·erlerde tezahOrterl• 

karşılandılar 

Amasra 12 (A.A.) - Milli 
şet' lnönü'nün Amasra.ya geliş -
'!erinin yıldönümü olan dünkü 
günü halkımız içten sevgi teza
hürleri ile kutlamıştır. 

Milli Şef ÇarıwuW. 
Çorum 12 CA.A.) - Millt Şef 

lı:.-mel İnönü geçenlerde yer sar
sıntısı ge<.;irmiş olan Vilay~i -
miz bölgelerine gitmek üzere bu 
sabah 9 da şehrimizden ayrıl -
mış ve coşkun tezahüratla u -
ğurlanmıştı r. 

.~.,, ... t~l,.·~l.' ... ;o. ... :,";J.J.,,,,,._, ....... 

hğın hakikaten ortadan kalk· 
mL5, İt..<tlyan halkı hudutları i
çinde yaşıyacnk kadar küçül
müş ve azalmış olmaktan ileri 
gelmediğ·i aşikclrdır. Hakikat 
şudur ki MilH'cr galebe<len ünri· 
dini kesmir;ıtir ve eski hudutla
rını muhafaza cdeı ek sulh akte· 
debilmekten memnun ve bahti
yar olacağını bir Hariciye Nazı
rı ağzından büliin dünyaya du· 
yurm:ığa kalkacak kadar ~ık~
mıı:1tır. 

ftalyada sulh isteklerini hay·/ 
kıran muztaıip ve bedbaht halk 
kütlclPr'ı aleyhinde zabt-ta ted· 
bırlc•ı i alındığını işitiyoruz. Hal
buki İtalyanın sulha ihtiyacını, 
galebcden ümidi kestiğini hari
c.iye nazırı Kont Cinano kadar 
kuvvet ve ~ılalı' yet le haykıran 
kimse yoktur. Eğer bir zabıta 
tedbirıne mahal varsa İtalyan 
devlet adamı ta kibatüı.n yaka..c:;ı
nı 7,or kurtar.ı.bilecektir. 

Şimdi harp ve sulh meselesi
ni Kont Ciano'nun sdzlerin1tı 
serpligi iiya altında tetkik eder· 
sek, ~ulhun a.kdine doğru mühim 
bir adım atılmış olduğunu mü· 
ı-ahede ile h<'rabel' bu işin pek 
kolaylaşıru~; olduğuna hükmede
meyiz. Eğer mesele Alman ve 
İtalyan milletlerinin mevcudi
yetlerini, hayat ha.kl:ınnı mu
hafa.7..adan 'ibarot olsa idi zaten 
hiç kimsenin ha.tı ·mdan bu mil
letleri mah\'etmek fıkri g~.me
miş cltluğn için zlaşmak kabil 
itli. Yani Mihver devkller'1 ara
zi talebinden ,·a.zgeçtiklerini ve 
işgal all.nıdaki memleketleı•ı talı· 
liye edeceklerini bildirdikleri 
zaman harbin hemen hemen mi
haniki bir sureti:€ bitmesi lazım 
geP1nli. 

Fakat geçirilen tehlikeler, 
harbin sebep oldu~ııı türlü tür
lü facialar ve fedakarlıklar Müt· 
tefiklcri istikbal iGin garanti 
aramağ:ı sevJ.edeccktir. Alman 
ve İtalyan olan topraklarda kim 
senin gözü olmamakla beraber, 
herkes .11'ihvcrden istikbali ay
nı taarruz siyasetini ele almıya
cağına <.hı.ir teminat istiyecektu·. 
Faşizm ve Nasyonal Sosyalizm 
rejimlerinin terkedilmesi bıle 
kafi bir garanti teşkil edemez. 
Çünkü bir müddet sonra aynı 
hareketin tekrar ortaya c;ıknn
yacağına nasıl emniyet edilebi-
l . ? 
ır. 

Maamafih Mihverin arbk ıç· 
tinabı imkansız olan kat'i mağ· 
JübiyeU beklemekten ise şimdi
den sulh için samimi bir müra
caatta bulunması bir dereceye 
kada.r iyi niyet delili teşkil ede
bilir ve kendisinden istenecek 
garantilerin yumuşaklığı için 
mucip sebepler hizmetin'i göre
bilir. Binaenaleyh, Kont Ciano, 
sadece mevcudiyetlerini müda
faa için harp ettiklerini ~landa 
samimi ise b u hakikati bir bi
taraf devlet vasıtasivle Mütte
fiklere resmen bildirmekle bir 
sene daha beklemekten ziyade 
karlı çıkar. 

Hfuteyin Oahid YALÇIN 

YARIN BAŞLIYORUZ 

G~DBLIK lilT .&.Si BALK GAZBTE@.l 
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Şiddetli mücadelclerin cereyan ettiği Tunus ve ha.valisini gösteren harita 

Finlandiya 
- --c---

Harbenihayet 
verecek mi? 
Mlnlerlt ulb için 
müzakere o ayor 
Nevyork, 12 (A.A.) - Skan· 

dinavya kaynak.larırulan gelen 
haberlere göre, müni'c>rit ,:,ir 
sulh akti ic.;in müzakt•reler ya
pılmak üzeredir. Finl-andiya, Bir 
lesik Amerika ve İngiltere ta
rafından ~anti edildiği tak· 
dirde sulhu kabul edecektir. Bir 
çok diplamatlar, işçi parti~i şef
leri, bankacılar ve endü:::.>tri er
babı, istenilen bu sulh lehinde 
1.sveç hükfunetin'in tavassut et
mesinden bahtiy.u· olacaklar·dıı·. 
Alman kuvvetlerinin ha.len mem 
leket içinde bulunması ~ün
den Fin milletinin bu arzusunu.o 
tahakkuku Noel günü içlıı müın 
kün olmasa bile pek muhtemel 
olarak Paskalya yorblları sır.ı
sında meyda.ı;ıa gelmiş olabile
cekür. 

Wolrd Telegram gazetc<Ji, 
Finlandiyanm milli emniyet ~o 
istikWine saygı gösterileceğİ!lli 
bildiği takdirde muhasaroatı 
durduracağına inanmak 'için 
sebepler bulunduğunu temin et· 
mektedir. 

İrandaki isyan 
bastırıldı 

Londra, 12 (A.A.} - Brita-ı 
nova: 

Tahrandaki kargaşalıkların 
Başvekilin ~si düşmanları ta
rafından, yani, Mihver ajanfarı 
ile münasebette bulunan -poli
tikacılar eli ile meydana ~iril
diği Londrada kaydedilmekte
dir. Birleşik Amerika ile İngil
tere tarafından lrana verilecek 
buğ«:lay teslimatının iaşe mese
lesini sür'atle halledeceği çok 
muhtemeldir. Yeni planın tesiri
ni göstemıemnden evvel karga
şalıklar mevdana çıkmıştlr. Kı
yam, hiç bir yabancı kuvvet mü
dahalesi olmaksızın doğrud~n 
doğruya İran askeri polisi tara
fından tenkil edilmiştir. 

SalamoA aıkılan 6ııiincN : 

r ~ 
rtap:)liye 

hava akını 
• 

Bu İtalyan şeh· 
rlne yapılan 
ikinci bava akı· 
aı mflblm zarar 
ıara se beb iyet 

verdi 
Roma, 12 (A.A.) - İtal

yan orduları umumi kararga
hının 931 numaralı tebliği: 
Diişman dün öğleden son

ra, al.şama doğru, tekrar 
Napol"ye l:Jir akııı yap•ıuş, 
Jiınan bölgesinde ve şehıin 
merkezinde a!hr kayıplar ve 
hasarlar vukuuna sebep ol
mustur. Sıvil halk arasında 
tesbit edilen kayıplar 57 ölü 
ve 13$ yaralıya. yükselmi~tir. 
Av uçaklarmuz havalanmış 
ve dbı t motörlii üç dür-man 
uçağı düş.üımüŞJ.erdir. Bun
lardan bıri Rapıı. ceııooundn 

denize, ikincisı Kasteila Mare 
di Stabi körfezine ve üçün
cüsü de Vallo Della. Lukania 
civarlarına düşm.ü.<;tür. Ü
çün<:ü düşman uçağının mü
rettebo tım teşkil eden Ame
rikalı 10 pilot esir edilmiş
lerdir. Başka. iki düşman u
çağı da tesirli surette hare· 
kete geçen uçaksavar b:ıtar
yalarımız tarafından düşü
rülmüştUr. Av uçaklarımız,.. 
dan biri geri dönmem.iştir. 

Dün gece Torino civarla
nnda Presineıw h'il~ine ve 
Aesta rvadisin<' b ç bomba 
atılmıştır. Torinodaki uçak
savar bataryalarından isabı..'1. 
alan liır düşman uçağ1 Fus
sanp Kuncb civarında yere 
düşmüştür. Mürettebattan 
bir yarsuba.v esir edilmitılir. 
Hasar ehemıniyeis17.<lir. 

Akdcmzde, denizaltıları
mı.Wan biri, iki kruvazör, VP. 
iki torpito muhribinden iba
ret bir düşman filosuna taar
ruz etmiştir. Kruvazôrlerden 
birine biF torpil isabeti ol
muştur. ______ J 

Müttefikler 
• 

K at'i hücuma 
hazırlanıg< r 

Alman blcamları 
geri plskilr taldl 

Sondra., 12 (A.A.) - Şimali 
Afrika Müttefik umumi karar-

ı 
gclhın lan bildiriliyor: 
Doğudan 'ileri hareket edt:-a 

başka bir dü.c:-man kolu Tunusta 
Teburba cenup batısına 30 kilo
metre kadar mesafede meczel-
bab mevkiinin en az iki kilomet
re l adar yak.ııuna. ulaşmıştır. 
Müttefik topçu ve hava kuvvet· 
lerinin şiddetli taaıTuzlanna uğ 
rayın bu düşman kolu geri çe
kilmek zorunda kalmıştır. 
Alman taarruzlan püskürfüklı·:ı 

Nevyork, 12 (A.A.) - Şimali 
Afrikada Amerikan umumi ka
rarg-d.bı ne;r.dinde bulunan bir 
harp muhabirinin bildirdiğine 
göre, Teburba'nın 20 mil batı
sında iki Alman zırhlı kolu ta
.rafından yapılan taarruzu Ame
nıerlkalıla.rın Grant tankları ile 
kuvvetli topçusu ve p~yadenin 
hücumu durdurmuştur. Alınan
lar Müttefikler.in gösterdikleri 
bu kudret karşıSJnda iııti;r.am
aızlıkla geri çekilmişlerdir. Al· 
~an uçan Spil:fire uçakları 
muharebeye iştirak etmişlerdir. 
Bundan başka bu çarpı~ 
Amerikan, İngiliz ve Fransız 
kıta.ları 'iş birliği yapmışlardır. 
Umumi karargaha gelen malfı
mata. göre, Almanlar, Müttefik 
mevzilerinin batısına doğru da
ha. başka ileri hareketlerde bu
hınma.yı mümkün kılacak suret
te takviye kuvvetleri almışlar
dır. 

'.l'unusa inen Müttefik 
pa.raşiİt!'!~\eri 

Roma, 12 (A.A.) - Popolo 
d'İtalia gazetes'nin Tunustaki 
hususi muhabiri Tunus yakınla
rına inen İngiliz · Amerikan pa
raşütçüleri hakkında tahsi!Af 
vermektedir. 

Paraşütcülerin kuşatılması i
le neticelenen muharebeler üç 
gün sürmüştür. Paraşütçü kuY
veUer çevrildikten sonra tek 
bir yol kalmıştı. Halbuki o yol 

(Sonu Sa. 3 S ü 4 t e) 
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Başvekil Tasarruf 
Haf tasını Açtı 
Şükrü Saracoğlu digtV ki: 

naer Ttlrk Çocatnndall 1aer gb orta
lama bir lmraşhdı lada mal lst1"9al 
etmesini ve bir kuruşluk noksan mal 

lıUblAk etmesbd lstlyecettm,, 
Ankara, 12 (A.A.) - Başve· 

kil Şiikrü Saracoğlu. on üçüncü 
tasarruf ve yerli mallar hafta
sını bugün Halkevinde söylediği 
aşağıdaki nutukla açmıştır: · 

V :ı.tanda.şlar, 
Milletimizi ve vatanımızı en 

derin sevgiler ve saygılarla ~e-
13.:mlıyarak on i.içikıcü tasarruf 
ve yerli mallar haftasmı açıyo
rwn . 

Memleketim'ızde çok hayırlı 
bir gelenek olarak yerleı:ımiş o· 
lan bu hafta bize, ferd olaıak, 
aile olarak, millet olarak lıe1· 
sene iktisadi alanda yaptığımız 
işlerin neler olduğunu ve yıı pıı · 
cağımız planlı işlerin neler oıa: 1 
cağını topluca gözden gC('.irmek 
fırsatını V<.'rmekte ve içlerimiz
dekı hızı artırarak evlerimiz.de, 
vatanımız.da yeni ve ikti:-;.adi 
liamleJer yaratmaktadır. 

Arkadaşlar, 
Cümhuriyetimizin herkesç:.c 

bilinen büyük davası her ~ıa~ 
siyle Türk olan dipdiı; bir Tür 
kiye yaratmaktır. Bugün bu bü
yük davanın bizden en çok gay
ret ve faal'iyet isteyen köşeleri 
daha ziyade iktisadi cephemizde 
toplanmış bulunuyor. Toprakla
rımızı süsleyen Türk gençleri 
bu ;ktisadi yolda da muvaffak 
olmanın sırnm ellerinde tutu
yorlar. Çünkii bu sır bütün bir 
di.ı~manlık diinyasına. karşı bize 
istiklal muhctreb€lerini kazandı
ran birlik w beraberlik sırndır. 
Onu·ı ı<.'in biı tek yoldan ve bır 
tek nedcfe tluğru hep beraber 
yürüyt.>ce~iz, hatta bu yiirüyüi, 
bu yol. bu hedef, bize, varlık 
vergL'>inde olduğu gibi. ağır fe· 
dakarlıklar yüklese dalıi tuttu
ğumuz yol Tiirk iktisat yolu, 
'aracağımız hedef de i~ı.sad! 
istiklal ve Ttiıkün refaJudır. 

Bu b·rlik \'C beraberlik saye
(Sonu: Sa. 3 Su. 3 de) 

RUS TAARRUZU -Ruslar lıem şima l h em 
cenup cephesinde 

ileri emeğe muvaffak oldular 
Moskova., 12 (A.A.) - H.us· 

lar Stalingrad'da kendi1criııe 
bir yol ı:11•rnak için Alınanlar t t 

rafından tatbik edilen usulü kul
lanmaktadırlar. Yani, her mf·t
re toprak için şiddetli bir müca- ı 
dele yapma.ktadırla.ı·. ş;mnı Rus· 
lar Almanları kadPme ka.dm ı~ 
geri atmaktadırlar. Almanlar, 
boş yere mevzii t~eboüsü ele 
almak için bi~ok tecrübeler yap 
mışlardır. Almanlaı kendiler·ne 
yol açmak maksa.diyle ku~atan 
Rus ordusunun yanlarımı taar
ruzlar yapıyorlar. Düşman, S1a· 
lingrad cephesine ehemmiyet 
vennez.miş gibi görünmekle be
raber, her metre toprak i<;in a· 
deta önemli mücadeleler yapı· 
yorlar. Başka savaş <:ephelerm
de Almanlar het· sınıftan tak
viyeler getirmişlerdir. f?iddetli 
karşılık taarruzlara rağmen, 
Ruslar elde ettikleri mevzile:i 1 
sıkı tutmakta ve yeni bir taar-ı 
ruza hazırlanmaktadırlar. 
Alınanlar 27 Sovyet tankını 

tahrip etbler 
Berlin. 12 (A.A.) - D.N.B.

n'in öğrendlı1'ine göre 11 ilkka
nunda Alman karşıkoyma top· 
ları yukarı Volga sahasında dört 
saat içinde 27 Sovyct tankın\ 
tahrip etmişlerdir. 

Staliııgrad etrafındaki 
muharebeler 

Moskova, 12 (A.A.) - Sov
yet kıtabn Alınan ~vzilerıııe 

de,·amlı darbeler mdırerek ıner 
kez cephe:stndl• vr L"kı I uk· c1-
varında ta ı') bakımından bü
yiık elwmrn yetı haız bir tc, yi 
ı.apt.etnıışleıclır. Almanlar bu 
t<.'peyi gerı nlınak ıc.;in durmad.u:. 
karşı hücumda bulunmu~l:ırdP·. 
F'akaL rnalırA.•mc ve ııısan cihe
tinden büyük kayl}ılara uğr:r 
mışlardır. Kızılordu bundan b:ıc;
ka Mo:-;kova ıle Velikı Lukı'ıım 
Ol't.a.<;ında \'C l{JCV IDC\'k 1 etr. -
fında düsmanın miitcadtrt mu
d:ı raa nıevzıkrıni diıcunı.h 4 p
tetmıştir. Almanlar buraua 20 
tankla birkaç ) Uz k:şi k:ıybt!c
m:~ıerdir. Sovyetler Rjev kesi· 
nundc elde l•ttikleri yeni ıne'l.·.ıi· 
lcre karşı Almanların b'.rı:ok. 
beyhude hücumlarını püskürt
tükten sonra yen.idt:>n taa.rnr.:'.iı 
geçmişlerdir. 

Stalingrad'da fabrıkalıır ma
hallesinde Sovyet topçusu clÜ.'i 
manın evler içinde bulunan mit· 
ralyöz yuvalariyle tonlarını de
vamlı bir şekilde tahrip etmek· 
te<l r. Dün Stalingradda Alınan 
kıtalarına erzak nakl'ine ça.lı.5an 
60 plü.nor tnhr.p edilmiştir. Sov 
yet hücum kıtaları StalingTadm 
şimal batısındaki ı;ukurla.r için· 
<le ve tepeler üzar:ude Almanla· 
rı süngü ile birq-ıık siperlenlen 
atmışlardır. Minver kıtaları bir 
noktada büyük bir ŞKldetle kar
şı hücumda bulunmu.~larsa clı 1 

(Sonu Sa. 3 Sü. 6 t~) 

f'öLAYLARIN MiZAHi 1 _ .._ 
TREN rABELERİ 

Eskiden elektrık bu 
günkü kadar yuyıl
madıı::ından <'lteller 

~.,,,,,, ..... ., ..... .,,.. nin nıuhafızı. yardı 1t-

~ cısı, gözcusü olmalııtır, 
Yazan f Bu sayede birkaç ıare 

havagazı ve ı,ıt:lrol lam
bal:!r le J.lklandırılırdı. 
Az ı~ıgın veya sondür
menuı neticesinde otelle

$ yakalanıp pencereden dı 
ka Gündüz~ ,şarıy~ beyni üs~ .atı dı 

~ da kım aLtıya gıtti nı 
~ trenlerde ne fare k<.hr 

re hırsızlar dadanımştı. Bunlara 
frcnkler otel faresi ad.Jnı takmışlar. 
Şimdi tlc Avrupaıun lıemen her 

yerinde, hatta bizde bıle tren fare
leri tün:tlı. Bayı·amlarda. ıımumt 
toplaunı<ılurda. kalacaltk nakil va
sllalannda nasıl yan.{esıci iş başına 
geçerse bevııelmilel buhr:ınlarda da 
tn:n fareleri ha:naraUaşıyor. Sebebi 
b:ı:;ıtur. Her memlekette tı:en sefer
krı başka \'Cya askeri ihtiyaçlara 
tahııis eLl ldim ıc;iıı katarlar sayılı 
oluyor \e ye>lcu kalabalıklaşıyor. 

Hu furcl"l n en saglaın kapanı 
yolcu lamı gözlcı·!lc peııçelcridir. El 
çaııLasını. heybU:;.ni, bohçasını, ce
ketini muhafaza l.'<l~mıycn bir yol
cuya acınır. Fakat onun da batka
larını sur.l<ındırmağa hakkı yoktur. 
Fare zaten böylı.!Sini arar. Her tre
ne oıı p ılis, yirmi jandarma. kırk 
bck~i. sekst•n yamuk. birkaç diiztl-

' ınıidddıııııumi konanınz. Diinya
nın h ı: b r yerinde böyle bir tf'dbi
TP. imkan yokı.t1r. Yokular birbiri-

ne aslan. 
Dünyanın ne tarafında olursa ol ;un 

yolcu sırımı bir ~ana. eşyasını öbür 
yana yaslayıp gl>zlen ~ık gaflet uy
kusuna daldı nu. mutlaka bir fare 
tüı·er ve canını di::;ler. Sokaktcı da 
böyledir. kapısı açık bırakılan evde 
de böyledir. Londranın pikPl>ke de
mlen yankesiciltf"i. hu·sı.zları. fare
leri o kadar çokmuş ki bu yüzden 
Şarlok Holme:;;, Konan D<>vil. N.ıt -
pingerton edebiyutı do~UŞ Bir ri
vayete göre de Londrada dzli pik
Poke ilnıversitesi. orta okulu bili 
vnrmıs. Diploma alamıyanı piyasa
ya bırakınazlarmııı. meslek! ter:ıkkı 
ve tekamüle engel olurmuş diyP! 
G~en Dün:v:ı Harbinde Anadolu 

demiryolu üzerinde iki kocaman 
üzüm küfesi yüklü bir babaç eş"E<irı 
ortadan nan! sır olduğunu gozl•.:riın· 
le gömm"u:ııdur. Gelecek yazımda 
yaz~coeırn. 
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HDsusiyett tie tam miınasile 
:realiat olmaeı1fdaıfır. Ellerinde 
Ho&. haük.Jar, Bahkpezanpdap 
kiofMp ... ,. ............. 
mağa gelmez. Hemen cevaplan 
Jaaaırdır: 
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Saatsizlik yüzünden. Ankara Haberleri 1 MÜTTEFiKLER llant1ul .. ... , Sekizinci ordu. 
(Bqtarafı birincide) aa.mimi bir hava ıçinde gçnİI- Dun taarruz 

Ecnebi luKlınlarla da mr Alman mütreze11iyıe bir tir. 
-·-

Tabakam bom boftv. T-ablalarda yanm bwakıkmt evıı· meL--lar ltaıyan taburu tarafından tu· Generaı Gira.ud Faat&ki Fnn hazırlıgıv 
ai02ra arachm. Ne gezw. Nihayet Esvet kalfamn _._ı..~-

12 
(Yı~ .......... 

0
_ tulmuşts. İngilizler sayıca Us- sız kıt'alannın ?ırtihvere karşı T MBn11f hsftaımaa •· 

•- ---.c• cna ~ ~ ... - tün olmalarma rağmen sür'atle ya.pılaeak son muharebeye esaslı EL .A..GH:mlLA. ôNLERtNDE yı11 günle.rW YB§il)1'0l'1& 
verdit~ tOtQnO küçQk bir huniyi yasemen bir habirinden) - BUyttk Millet altedilm'işlerdir. 29 u subay ol- bir şekilde iştirak edeceğini Kalııre 12 (A.A..) - libya.. ....._bu yıl tasarruf 118lfta-
~ t;atup pipo Cibf k-ecektfm Meclisi Teşkil&u eauıye Eneli· mak üzere 200 İngiliz ee'lr edil- söylemiftir. Şıındi ba kıt'alar dan alınan haberlere göre, El 8llllD her Tiirk Jlllf.daşı i9ill lılr 
__. •• ·s- meni toplanarak ~ebi kadın.. mi§tir. Amerikalı parq~Uı son sistem müttefik silWa.rı .AgtıeiJa önlerinde dMTiye tm-

D doğah, y8*ağa cir dııııli. Nikotiııia - mtvakkat te larla evli olan1amı ıneb'us se - kuvvetleri ise mulıanbesiz tes- ile teclıiz edilmektedir. lvımn f.Uyetıi devam etmek· -.i bir -nası elmN lktsza e· 
diın tıaıiay-War.,.ıy m. olla - zannndıla kurtulmak çilmemelt!n h•lalnm:h. General liın olmuşlaıdır. ROKA, TUNUS İTALYAKI..6.- tedir. :-~ ~~= 
Gece u~k oldum DN da da caba.. Kazım Ka.rabekkin Meclis U .. fngiliz ve Amerikan p&l"B§tit· RINDAN MEMNUN İki tltftti,'6 imla, keşif hare • 
~ rce mpik ka~ Kareyi ağw. atıyorum, he- mumi Hey'etinden sevkedilen çilleri esir almamak w ellerine Roma 12 (A.A.) - Tun118'tao lr.etleri elm8Mllda dft.şnıan hat. it •lıı' M .._. ed9lıleeııB 
~= ~:aA ı..: _... _._ man dağılıveriyor. Bu gidişe ba· takririni tetkik etmiştir. Encll· düşen Alman ve İtalyan asker- ki İtalyanlann seferberliği hak· lamını 4000 metre içerieriue ka- lılr nıfllla -Speliaıde halgne• 

ÇITIU.&l\WU ,,_ -- karsan yirmisint; otuzunu eI'ıti- men bu takriri teşkilatı esasiye lerim öldürmek emrini aJmıaW-- kmdaki karanutmeyi b&b:itl illet' dar ntlfuz etmeje ~ oı- J'Ul'tt' .. r ilia fawııalua, ..., 
ın ze taşmdıktan sonra maa o- wnneği de geç, icJme ezinti· kanununu tadil mahiyetinde gor 4ı. zuu edeıı gueteJer btmdıla mem muelardır. - ,.pn• .,.. .....ıd cJei1. 
1aıı1ar oldu. YaJnmm1+. bit' ler,· b&)'glDlıldaı- ~; mi· müş ve nazan dikkate alınma - t\uuuo•• ftall f.eMlll. mmiyet g6staiyor1ar. Ameribınm ...._ ,.,.._ hıalAI ve~ gelell Wr .._.... 
mem BerenBl, galiba bir lı:file- ekin a1tü.st olacak. masına ka ar vermiştir. Vqingten, 12 (A.A.) -Har- Keaaagere diyor ki: Vaşington, 12 (A.A.) _ A.- raftm MIMlıtln ~bir 
ilin saati dan, d811, dan~ d Oyalanmak ·çi.n. sakız c; -ne· A k k ı·• nu biye nuırbgı ta.rafından dün Ötedenberi vatanlarına sadık merika ·, Mısıra, "''"'"t ıından ma.na81 vart!ır. Zira bol bol ir 
ruyor. Öyl ne ki, muhakkak menin de bireJ; r oJıd~u soy· n ara ana ı,asyo sabah neşred'len resmi tebliğ: kalmış olan Tunus ltalyanla.n beri ıooo uçak, ~erce tank, ~ edıelJOecekleriu neflslert· 
lsianbulun eR kuvvetli çaiar !erler. Bizıie adet edtiui yok ki Ankara 12 (Yeni Sabah Mu· s·ı ıal Afrika: Diln ögleden şimdi de asker olarak vatmıse. 
eaati RJaz ~ bulunsun. (Chiklet} habirinden) - Ankara Kanali- sonra piyade tarafından destek verlikler.ini göst.ermek fırsatını 20 bin kamyon Ki>ndenmştir. Dl zorfa)'U'8k, isUhlikleri ima· 
~erce ~u ile uy=z' Hı: r tapyan bobstil bayanı ve bayı- zasyon tesisatı Hor tif adlı bir lenen iki d a.n tank kolu bulacaklardır. PUUlk llarltl ~ ~--~ 

rasmda (ıki, _ilf· buçu~ uç} di- m da hak getire... Alman şirk--ine ihale edilmiş • Meczelbab istibmetinde taar- Popolo d'İtalia da şöyle yas- AırkaPa. (Radyo Gazetesi) _ - ~ ~ he9 tle h • 
ye sayarak, karyolada kilnhUir Çok yqıyası bacı: (Tütün tir. __ ruzlarda buhlll«DD§lardır. Kuv- yor: Amerika ıle Japonya araıun4a 
kaç kere biryan<,lan öbir Jllil& buldum yavrum!) diyerek, roma Bu şirket memleketimi;QIAÇ vetler1ımiz hemen kar ı taarruza Tunus İtalyanları bugun·· ana- ........ ııyan h .. ..w_ v.ı..ax..Umtı mti- ldki talıamlftaa. _,.... .. • 
dönd. '~ ..:- 1 .._ __ ,_1 · 1 1 1 Trakyada asfalt yollarla Seyhan d"- b" :...... ..,....,. _..,_,..,. J• ~ ~-~._,, ''Yı-JI- __ ._ 

uın&. wııma ı ı.RM.;cwı. any e yapa ıya • geçmişler ve ..,_arın ır m .. ~ 'V'atan kardeşlerinin yarubaşın .. nasebetile her iti taraf birer ~-, - ...,.,-
Bununla beraber, aMmetia yalpallya, yanımda soluğu al· barajım yapmıştır. Şirket Aha - tar tan mı tahrip etmişlerdir. da zafer sav•mna katı _,,_il"''"/ ha'""' bı"lA-~u yap ...... ..+ .... Ja .. at...-,..._. 11:- lrmD!a-

c...".ıA-• da inka· r ..... •• --- ..... len fen. hey' etini teşkil ve v - :a..:..: ---rd h _. ...., ...._ . r a.u'll~- w.v~ 'VD 'Ve 1 ?' 0 - -- ...,. ... dü-
-..,~ -·· ·• ..- -. · Bu kollardan ...,.;i ~ a ne .. olduklarından. • dolayı bü .. nı.. b.ir ponhırın hazırladıktan bilin"n .,- "' - - "--.-.a~1. TT---.... - .... - +.· - .. _ --··"'""ıerdendı"r. s---L- nap;adan getirilecek malzemeyı . . ı...A•• ·- bo . _,, : ..... a •• _ ;;r~ ... .d" -a.. .._ ilııı ......... ~ .... .&Muuuuaçuıı:o -- - .- ~ -· ~~~ a.uuı. 1h bedel" nnm. ua.w ,..,_ yunca §ım_.. ~ duyacaklanhr. biraz şişkin CFÖrfbımektedir.. !f"llDJIW ona ... • ""'°.-ki Yenicamidek9aiıl'Mji. c.ep- ğııımı kenarcı ~ına yanm paket t.Dinle meguldür. ale 1 den. gelerek ilerlemijtir. Diğer ______ ..._ __________ e. ____ _:__ p. lladmo Mi)~ w. 

187 
.,...-

tıekilerı, koldakilııllli 8&'W et. ('CJ'ıpacü neT 1) n.i saklamışımo. 1 milyon 200 bin liradır. İnşa.at kol doğudan ileriem1ş ve Mec- mrr ıınefluül.....,_ temin ee.ıek 
kikasıııdaıı şüp1a ...._ (Bele yanbbt iilkiir!) deme- fN6 eenesinde bitecektir. Şirket r.elbab'a 2000 yarda mesafeye RUS TJ\ARRUZU gtM llltlZMf hlr hd~ ll&i& 

Oıı bel. )'Jrmi lllııdlr -i-.._ yiııe aksilik. Cipca •:::!:*-bir. !~.kkün~ deimalineti gıelmişfr. Av uçaklanmız ve ....... 
tlildi, duyulmaz aıllllı. Olagua. kiPlı yok. H&tun iyi biliJur. m~ • • uu.n.-ı a vucu ge • t~ taarruza geçmiljler- - Param ..._, kdzıdli;tııa Jra· 
bak, emektar,~ VUJBll. Bütün bohçalannı ara· reeek ve 1fUl so~un~ bu fabıi- · dö k ı .. __ -'- L~ .. _ .. ~ • ._ 
~. Y8fDnRaga ,.-

911
W•INfj,811'1"& kadem... ka7l Nafıa Vekaletine bıraka._ dir. Düşıiıan ger. rune mec- (BattaNfı blrtnokle) yet kuvvetlerinin St.allugrada ....- -r, •- .,,__... _.... 

4im, bir türlü d.nö-- ıdlhıiillt git- ZUWmi lulttalama.ı.a ı-..ı... caid:lr. bwiyetinde kalmıştır. Topçu: bin kişi kaybederek geri atıl- doğru iler:lemesiııe mani olama· ne 11.anpr! 4tit1." ces1n1a 1111111 
. ..._- .,,, ....,.... muz ve av uçaldanmız b!rçok mışlardır. Stermovik uçalda.nn- mıştır. wlijjai ve baabk _,...,_ve 

aıiyor: Ya al~~ elim. Neredesin bugünlerde Pran Dewat f'Ut'8SI namzetleri düşman tanklarını tahrip etmış- daa mürekkep biiyük f'ılolar cep· Diğer taraftan Bitler bu JX1.. ıereSai mütJrik 1ıir mık f'C'I-
)'& yerinde a&JIWIOI'. sıdann ~ (Succeda.ne) diye Anksze. 12 (Yeni Sa.bah Mu- lerdir. Fransız kuvvetleri, pi-' h~ ~ca. harekette bulunarak veye acele yeni t:.ab"- iat'.a.lan juaan ........ J91i oı... 

Dededell k6a .._ D1'U' kal:ıulletMliii mahut (Ersat.z)? ı..-ı..:-:-..L.-) M u Dahil" ad to ~u dahıl olmak üze- duşm koll ., ·J~ 
H-i· de _....eve taşındık.. "-~ tderd ......._. .....u:mua::u - ecas ıye y eve p~anın ıaşe arını ve as· göndermiştir. Bu kıt'ala.r fiddet 8c>fıalmııla fiil miUr #ni 
"I"™" - P • en --.u.n ve Adliye EDcilınenleri mttşte - re bu liarekita işfu'ak etmia.ler- ker topluluk!~ durma~~ li kaqı hücwnlan esııasıada a- ve UıidirıJlıiınij illllia •imVm 1-

~-~ ~.-;;, ~ ceplae ~·•• larit.al~ ~ nkea ~rak Devlet Şftrul dir. Biz birbç tank kaybett k. bombardınuul:. etmişler ve d113· ğır kayıplara uğramı~rdır. Bu .__ ...__. .,=·'•n *•""erek 
,,~u ... --. ~ _ Ja ....-ı ~ birinci d8ft rei.aliği için üç ve Diipuamn kayıpları çok ağııdır. men karşı hucumlarıın myıf- uha · - - -- • 
birme takılıp ıı. 1 viıL IBa pkL mr ~ k8llip eı iki ia.kk .. de amzet sec; :Diiw ileri bsimlel"de kuvvet- latmak, Stalingracl cepheainde m r beler Stalın~dın cenup bol §t1keıl kompoet.919 a.llsi· 
aaa~k SÜDlllllil 1 9 IJW.._ gar&JI ..,.,..., Ya&ip ilk çekiş- __,_.._ ~=k on !1.J&: w • - lermnz tumm keFf hareketlr SoYyetlerin elde ettikleri veni ~nda. kalan demıryolu tize • ne lmnm e4eWlen Wl'llldl ftrk 

Geçen gece r I m altlndıa,. te ~ Mn an lliı- koku. bGor ~... • • nam-gıne ~ .r r.ind Roılt.of'd 259 kilometre; 
atağı katta klıp. p:rırtılıen. ır ,..:;.; ifle bir,-- ili ham CileDleria. biri nmet Şfa.uı a - rinde ba1"1DPYail"'<1ır. mnsiled sağtamla.§t.trmak iti- e an .~ ~afanOJlp luRlilll kt. >•...._ 
.L.._ tukur 0017_ , f. _ az~ ._ _ _ .,.a•I&- '-&..~ rw1ea Nw"•r. l'ASTAKİ FIUıNSlZ Krr'ALA.- bıuiyle tatip ettikleri vuifeyi mesafede mühim bir ae~ oları ea hD3- , en takclft şıa,..- bir 
d;.. Peaeeııedilırl ~ ._z:; ...... ~ _, .... _ _._ -.- Azal* n•mwetieri RI TANZİM D:ltI..tlOB p.JfJt. iJi ~dır. Sta- Kotehıikovo-<lolaylarıade. cece - Jniır.met ifa ............... 

.__... --...- Londra 12 (..LA-...) - l'u rad Hnpactm cenup hebsında Sov- yan etmittıir. Almanlann şiddet- A1111Mnn: 
Ortalıkağan,.r. llafile.. ··~ bU.. •n- -- ,-osunun.~fec.u.a )'et~=a.nuı~. P.ııtukav~etiAenb.a•Aııllf!ıv _ ........ ...,...v ;., .. rmmr ·::e::~n;;•.U -~ ıünü Fas Sultıiilrit; .... ,... mit biifi* g&Diinet Uerl~ dıM.iia etmfileNJr. 9öRW ~ ----r.. • 

Ha pb81S , ...... ..... .. 'iaee-kr~- Giraud ve Genesl ~ A'wmr iig 500 k'Jli ve öte ywtaa. AJmıaa1ana 4!lbı - _ ifa f« :Ok ,.- tıN &tiA 
~ri•·--ı~ -~~~~~~~~~~----~-~_w_b_b_u_•~~~~·-~--4 ·~~~~~~~~~~~~m~d'>~• (Sır&n11ı1 bekle)iılı,, IJ •sır gaa Oau da dmr bn, .... mi br birgolt f.oıt baWyatan kaybet- üç gün eWel batlıyaa mtdla.rebe ~ .. art=p iN*! .-... ka-

\'erec~ ~ 1111if9r._.... ter. Du:mam .... r••• pıer B k•ı t f JDİlleı-dfı!. bili. devam ediyor. uua et----k. 
Jarı ıpr elnUı kaz R I• ~ &Maaes AllÜ 1eı pM&J& tutul- aşve 1 asarr, a ALMAN TEBL1G1 ~ kıt'alan mayın tarla· ........ 
Janmadayız. . "Mil'• gjlJi iJas...a ~aRağL.. Berlin 12 (A.A.) - Ahnaa la.rmı temiZ1edikteo 90Jlr& adı bil aöd ~ ..::Zt:- tıla 

Ben de kalkayım. bari, dedim. DlrJan:JI kolha,..am, fesüba- h f an başkumandae•ıtıı .. iıeb dirilmiym bir kaaabanm ,akın- kllfm.lu' 
Pijamamn üstüne uzun hırka.mı Jmealt.h, ad:lkk zifiri; sokak a tasm açb liği: lanna kadar gelmişlerdir. ., ... 1lkflaıA§ hlr -
liy@D. ~İlll ~~· d.'t.. Pf tepteııha.. trafam (iead da icad) l>oğu. .QePbesiaiıı eemıp kesi - Alman Dt'aJuı lloıv,.et kuv .. U..tan ı · 111. ..,_. lla-

Hay bacı119 eline Nua. • diye ilJemede. minele hava teşkilleri tarafından vettertn.in Veliki Ldi bôlgesin tlR .,,.. sına • liıJDıMll Nr 
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'tabiat buy~ kahve yüzünü ay- bi lçlem.... .pskmlıklar, ıstıraplar, eski har Arkadaşlar. Sovyetler, dün takviye kıt'a - &noJemk'iR 20& kü<weıtee ka- '*' ~ ..... etlııııek-.. mı! 
laı-ca gormesem, aramam. O&Y ._. eı.ı ilalııa-.- da a-- Ubklar, birer, b·rer gurada b\I" Tasarruf ve yerli mallar haf lan geldfttten sonra R3ev'bı • dar şimal batısında ese,aa ed Lilıa ıww., ~ içe-
eağızumn ildncı Cmcanıyle Jin1t- raya sıkıştırayım: Her nedense rada belirmeğe başladı. Bu büı- tasına yan.şt:ığmı sandlğ1m n- nabunda Alman cephesine ku- yor. En aoR haberlere gtiııe bir fllldre, ıi~ "ı.r ..,._ a
_._ dini• - ~ 4a aw hllıı wn, mahıUenuw ba lal ya "31d1irlei1 ~ aeaea de bir dlltl•-.,i ..._ ...,... 11 yeni.den büyük bir hilcumda. Alman alayı ile 25 taktan mü- __. ........_ 
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O O M A M C C H E9ia 

Yarattıkları L'OKS .•• UITIŞAllu. Ve ZE'9'K fHmi. 
A 

Bugün LALE' nin gösterdiği A18Ö ~ lııİlt saat da bu dhıleair bir sev\Yeye yUkseldı. milyon Uıa1lk. ~ 9lll'hlt )'IİE bir tekilde devam etmektedir. 
>ı ""8nM uğraşmahırla geçe Hatta her ,yerde bejeıdten dış ile m.emJeketimiBi ltw~ Dftptu•a g1riştıiği bütün kur • 
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nıet'~ v. ıta.fizlk fırtınuıdır-

mak ve ii-WıJikimia.i nalt.mak ...... 
- ~- ttgan. kiğıdimds ŞU 1»l'kaÇ 'ke1hiıe tçlnde hti· igta pkdflrlratli olaa.a. ALMAN HA.TLABDİİ>Aı Gi:DIK bulclumt. m\ijdesiyle y'ine sala. sa.ya çabftlğım bütln 1>u vartık· AçrLDl 

AIOla saJJana allana çıka. geWi. lan bir an için yok olmuş far- Arkadaşlar, lfoalrova. 12 (AA.) _ Sta • 
Elinde tam 7 tane yap•. zedecek otuna.k derhal" hayali· Hephize r8.llat gehpaak im· lmgradın şimal batısında Rua 
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JllPR. JpeJ•lw.:r .lfJl!l'9ldEJlip yapılmakta ol8ıı ._. - ya· Rau. 'lWh8ııı ile meb'mlar, ~ hatlannda gedik a ıldığı dün .,tt.,_ Jr.ea f' ' V«ilimen ttıe- paağı.mız daha biylik, daha yJUı ln.öııü ve Saracoğlu~ çok ka· gece bıld1rılmışt r. ...____ •---... 
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iiJmi iJDii? A.yaklandığımız wı· ~~Ç'ünıw Atatiırıt~t Ia.bahk bir da.vetli hazır bulun- ALMAN KIT'AI!ARI TUZA- .,- B l 'f 'f • A • • ı 'ı 
tit, fiç, &; baçuk ffttmrmJ. &at· ,,. bir tan muştur. GA DüŞOROLDC a 
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arzusu btitün 'f8rk ~ i· aynca. bildirdiğimiz nttttaı söy· amda.ki kondorda k 
çm mukaddes birin.dedir. Onun h!mil}tir. Al'!Mn krt alan t 

MEHTAB 
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mek • birlik ft -~ aonraı, Tüdt u.anı KeMtji vetlere mensup pt711de 
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.. ..ıaasmıia a.pıa ... k ve ~· _. -.-vcıwc. ._.. 

Arjantina llOi sı; sOR s~steın t*1 
de eğle <:eli meaa ve "'b""efe .. 

lar . Gi-1em kan--lt'an 
ı. Bir ncikama: Car~ ~ 

llBLEK oe iPEK 
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ı.ssa tılimik ~ ft t.eım k iduıellindeW .-.1... ker.oaımun1 .... '-·~·~1-:iJae ı.. .. .;h 
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y ~~~~~~~hluzdur ~.J 
- Murat ağa!.. Yörüğün ne 

yapacağını anladın mı? .. 
- .A.nla.d:mı ... Bak n~ıl soku

lup girivor Alımedc, .. 
- Eirer bi<jımine getirir::)e 

Ahmed'n sırtını yere vurur. 
Hem ele yüz<le yüz ... 

- Ahmet, bu aç.mazla.rı bıl
me~ ll."t..'l ! .. 

Evet .. U.st.a bir pehlivan ol
rlııgu halde bu, açmazlar yok
tur onda. Olsa do., bilse de yapa
ma.,,ıar onlar bu oyunu. .. 

Usta! Ben, yıa.pıyorum de
ğıl mi? .. 

- Sooin vücudun müsait vap
mağ'a. ... Böyle hantal vücutlRr 
ya.ııan.az. 

- Bak! .. Bak! .. Nasıl sokulu
yor? ... Ahmet de memnun ... Ne
rede i..<>e ct:kin t;engeli vuracak. 

Yörilk Ali. hasın.ın.ın dikerek 
.:engel aşırmasını bekliyordu. 
:Yani kend'Jsi için, tehlikeli ola
cak anı ... Ve, bu tehlike içinden 
yine bir anda kendisini kurtara
c~k ve, hasnunı yenecekti. 

Pomak Ahmet. vaziyetini ta
mamlayıp em11iyete aldıktan 
sonrıa. b rdenbirc YörUğü dikti 
ve, çengel vurmağa teve~iil et· 
ti. Ahmet, bu hareketi yapar -
ken tahiatiyle boşalıp açıldı. İı?
te Yörük Ali de bunu bekliy0ı
du. Ahmet. dikilir diklmez b'.r
denbu·e kazkanadımian sıvnlch 
ve, yine birdenbire Ahmcdiıı to
puklarına ind1. Bu, ani hareket
ler içinde Yörüğün bir kere el
leri havaôa, sonunda da hasmı
nın topuklarında gor·üldü. 

Ah.mü, haı:;mının topuklamıa 
ind ğ.ni hisseder etmez birden
bire dönere1

{ yüzü::.tü yere .tttı 
kendini... Eğer bir an iç:n bu, 
ccv'ik hareketi yapmamış olst.t 
idı muhakkak sırtı yere vura
caktı. Çünkü Yörük, tupukla1 °"' 
innıışti. Topukl'cın hızla çeke
rek Ahmecli kesip srrti.istü dü
şürecekti. Ahmet, yüzüstü yere 
düser düşmez. doğruldu. Ve, ka. 
çıp ayağa kalktı. 

ha.smııurı bu, lıare.ketJerinden 
evvela çekindi. Ve, kendı kendi
ne: 

- uıan bu, küçük herif yine 
mi tı:ır haltedecek? .. 

Dedi 
Fakat düşündü, taşındı. Bo

yunduruğu sökmedikçe nt: ya
{)abilircli? Hiç!!.. Kendisini em
niyette buldu. Lakin, Yörük A
linin acemice boyunduruk üzeri
ne gelişine de bir mana vereme
d.i. Bu, çok acemice bir lıru·eket
ti. Hatta Yöriiğün bu halini gö
renler ba,..,c7ırn:ıağa başladılar: 

- Yörük! .. Açıl! .. 
- Acık dur Yorük! .. 
Onu ~eveııler ıloğru baö·n·ı -

Yorlnrdı. Çn:ı.cti lınsmıııa sokui.
mak fena id •. Bsaz" .1 hasım bo
yunduruğu alınca hasmını kcn · 
dine c;ckmeğc çalışıyordu. Br>
yundurukla çekerek çen.gelle,vıp 
yenerdi. E!. Y~irük Ali de duruµ 
dururken böyle bir oyuna kur
ban olma.ğa gidiyordu. Seyirci
ler bağ1rı.c;ıyorlardı: 

- Açık dur Yörük!. 
·-Girme! .. 

- Açıl! .. 
Elinden gelse Arnavutoğlıı 

şöyle bağıracaktı. 
- Yörük! Sokul! .. Daha so· 

kul o~lum! .. 
Çünl.il bo,ıunduruğun muka.

bil oyunu, A111avuto?'lunun Yö
rü0·e gösterdiği oyundu. Bu, mıı 
kabil oyun Arnavuto.ğ'Junun ica
dı idı. Yürük bu, çok te.hl keli 
oyunu fevkalade mükemmel va· 
pıvordu. Arnuvutoğlu gülerek: 

- Murat ağa! Ne dersin bt.ı 
i§e'? .. 

- Usta'. .. Bu, oyunu b:r s,.ıı 
yapabilıyor::ıun ! .. Bir de Yörfü: 
Alı! .. Yönik Ali de çok güzd 
yapıyor. 

- Sen., biliyorsun, bu, oyunu 
d~il mi? .. 

- Nasıl bilmem usta? .. Kaç 
defa zılgıdını yedim. 

- Ne vak'it be? .. 
- İ<lman verirken usta! .. 
- H-1! .. 
- Fakat bizler yapamayız 

bunu, sağı solu olan nehlivaıtlar 

, •ı ara '' 
BAYANLAR ve BAYLAR 

Mües,;~c· izde da,ma kadın ve erkek 
Kol, Cep, Masıı ve Duvar Saatl.&i, 
Altın ve pldtin Nışan yüzükleri, 
kıymetli taşlarla siliJ.ü çi~ ve 

plAklar ve yeni ş6va-
llye yüzüklerinin zen-
gin çe~ tlerini bulun
durdu~'Umuzu bildir -
mekle şeref duyarız. , 

:-.; 

Si ~GER 
SAAT 

ıwaıazaıarı 

Y~irük Alı., olduğu yerden kı· 
pırdamadı. Dizlenuş olduğu veı
de duruyordu. Hasmının üzerine 
çullanmayı, atılmayı :flazla gör
dü. Çünkü en mühım oyununu 
kaçırnu~tı. Allah Pomak Ahm€
de yardımcı olmuştu. Yoksa o
nu ejderhalar bile kurtaramaz
dı. Yörük Alı, d.izled.ğ'ı yerden 
gtilüyordu. Hem de sırıtarak gü
lüyordu. Güli.unsiyerek ayağa. 
kalktı, çırpınarak bir nara sa-I 
vurdu: 

yapab'.lir. Bıze ters gelir. Sonra ı•••-
kendi kendimize yenilhız... j SÜMER BANK 

- Aferin Ahmet be! .. 
Yörük Ali, Ahnu .... ıe aferin o

kuyordu. Bu. n.aranın manası 
büyuktii. Ahmet, küc;i.ik hasmın 
dan yılmı.1tı. Az kabın y-enili
yordu. Aklı b~an gitmişti. 
Boyle manevra güreş hayatın
da görmemişti. Kendi kendine 
düşünüyordu: 

- Nasıl oldu da ı:;ıyrıldı bu 
kl~kactan ? .. 

Ar ıavuloğlu, day<ına.madı, 
yüksek S<".Sle bağırdı: 

- Afeı•ın Yörük: .. 
Ar.rnvntoğlunun seslendiğini 1 

Yfüıik isitmi15ti. Ustanın hk biz 
pehlıvaııa böyle bağıraıak aleni 
ih, fa.t et'l.'fri ne gorii1müş ve, j 
ne de isıt ım:şti. Arnavutoğlu
nnn im. takdir sedasını işitenler 
bağını.;tılar: 

- Yaşa Yörük! .. 
-- Varol pehlivan! .. 
Yiirük Ali, gülüınsiyordu. 

Ahmo:iin ucuz kuıtulduğuna e
ı:;ef edıvordu. Pomak Ahmet, on 
on b4..'~~ d::ıkikahk güreş içinde 
berbat bır vaı.iyete 'düştüği.inü 
ani mıştı. Hasmının boş tarafı
nı d.ıhi bulsa fırsattır diye oyun 
31Jııa.mağa karar verdi. Korkulu 
ve tehliketı h .. hasım olduğunu 
tlnladı. Ahmet, hatal:ınmamak 
iç n müdafa~ güreşi yapmağa 
karnı verdi. Güreşin on beşinci 
cial.ikala.ı ından sonra Pomak 
Ahmet, müdafaa güreşi.ne geç
mı::ıti. Ve, el ense, tırpan gibi 
m.isbct oyunlar yapıyordu. Eli
ne boyunduruk geçrse takacak
tı. Baska türlü hasİnmın üzeri
n<' gıi.menıeğe karar vermişti. 
\Pomak, elense ve tu]>an vur -
dukc:ı Yörük Ali de mukabele
de bulunuyordu. Hem şiddetli 
olarak cez:ıtmıı veriyordu. Bir 
aralık Yöri.ık Ali hasmına. bir 
cift <lalış yaptı. Pomak Ahmet, 
Yiıı·ügün bu dalışından istifade 
e.ı .. "!~ ist.et.llğ"i boyunduruğu 
gcç'ı ui. Boyun<l.urnk en emni -
yt:t ı'ı bir oyundu. Onun muka
i:cl(>s' ve, mukabil tchlıke.qi he
men h..:-rn\l yoktu . .Boynuz geç
r..ı!Sı' bovunduruktan kurtulup 
hasmıua mukabele etmek güç

Murat ~anın dediği doğruy
du. Hak'ıkaten sağlı, sollu gü· 
re.<ıcn pehlivanlar bu oyunlaıı ya 
pabitiyordu. Nitekim bu, bo
yunduruk oyunu mukabelesi.ı'. 
Çolak Molla da, Hergeleci İh
rahimde görürüz. 

Pomak Ahmet, hasmını, ç~ke 
çeke yanıma yaklaştırıyorum 
zannetti. Halbuki, Yörük Ali, 
belli etmeden hasmının ı.oruyh 
ve, boyunduruğuyla hasnuna 
sokuluyormuş gıbi hareket cdı
yordu. Bıı, kurna7Jığı maharetle 
tatbik etmek ::.:ı.natını bıliyordı.ı. 
Pomak Ahmet, hasmını çekip i
ylce yanma soktuktan sonra bir
den bire dikerek çengeli a.~ırdı. 
İsle bu anda Yörüğün birden.bire boyundurukla beraber dikile
rek hasmını kösteklc.mesi oir 
oldu. Pomak Ahmc:t, bozuk dü
zen havalanmış, çengel atayı.m 
derkell kendisi kö3teği yemişti. 
Pomak Ahmet, kösteği yerye
mez, müvazenes'ni kaybetti. 
Sırtüstü gidiyo1du. Gayri 'ıhti
yari boyunduruğu çözdü, müva
zene8ini bulmak için bir anda 
toparlandı, dönel'ek yüzüstü ye
re :ıttı kendini... Eğer 'bu hare
ketleri yapu1amJŞ olsa idi, kaz
kanadı mukabelesinde olduğıı 
gibl sırtü::.1;il düşüyordu. Allah, 
vine acmı.ı.ştı Pomak Alım.ede .. 

{Devamı var) 

·Oeküdar 2 ınel Aellye Hukuk Mah· 
kemeainclcn: 942 • 72 (1172) 

Davacı Beylerbeyi Abdullah ına -
hailesi Kerimeferıdi sokak No. 3 de 
Saadet tarafından M. Aleyh ayni ev
de mukim Tevfik aleyhine açılan 
boşanma davasında M. /\ leyhin ad
r~inin meçhul olması ve namına 
ç~karılan davetiyenin de tebliı:. edi
lcmediii tebliğ memuru taraıından 

verilen meşrubattan anlaşıldığından 
ve daveıtİJ'CJlİtl ilanen tebliğat icra -
sına karar verildiğinden M. Aleyh 
Tevfik Tiryakinin duruşma günü o
lan 18/l/1M3 Pazartes1 saat 11 dej 
mahkemede hazır bulunması ve bu 
bu.qustak,i davetiye mahkeme Jivan
banesirıe talik edilmiş olduğundan 
tebliğ makaınıoa kaim olmıtk tueı·e 
llfln oluuul'. 

'Yelli Sabah 
ABONE BEDELİ 

TUrkly• Eene4tl 
tü. Poınak Ahmet, Yörükten &Helik 
zoduca bır boyunduruk ziya. - 1 A)'I* 
f eli verdi. Y urük, boyunduru~u a Aybtc 
yiyince her pehlivan gibi ge- Ayhk 

MOO Kr, 1700 Kr. 
no • "Hao • 
400 • 800 • ,., 

rilerek ı:;eıi geri kaçmak ve e· 1-..;..--------:----11 
lile boyunduruğu sökmeğe çalış S.hlbl: "· Cemateddln 8aracol)lu 
mıyoı\lu. Bı!Akis boyunduruğun Neplyat M'8ıı1Qrii; M. Samı Karayel 
ÜzE\rine üzerine geldikçe geli _ Baaıldliı )191': H., S.klr Gilrsoylar 
yordu. Pomak .A.lımet .k.üçiik, ve /(. CetWaleckftn SaraçoOlu Mtb. 

YERLİ M LLAR PAZARL.ARI 
Müessesesinden: 

Mulek;..din, Dul ve Yetimlere verilen tc\"Zi kartlcırile m:ıgazalarımızca 

yapılan pamuklu memuc<ıt dağıtımıııda ::ızami verilecek miktarın 20 

metre olmnyıp 20 m~tre murabbaı olacai/:ı t:ıshihen ilan olunur. 

Kamyon mükel· 
lefl erini davet 
l.tanbul Vilayetinden tet>lli edil • 

mlftlr: 

1 - ikinci devre l'j nıükelle.fiye -
tine tabı bilümum kamyonların 6 ın
cı kafilesi l 5/12/942 Salı günu :ieV

kedilecektir. 

1 RADYO PROCRA@ 
-13 lık Kanun 942 
8.30 Pr ... gram 
8.3~ Müzik (Pl.) 
8.40 A. Haberleri 

8.55 Müzik (Pl,) 
12.30 Proğram 

19.00 Konuşma 
19.15 Müzik 
1".30 A. Haberleri 
ID.45 Konuşma 

20.00 Müzik 
2 - Se\'ke tabi k:ımyonlarm pJ.ıka 12.33 Müzik (Pl.) 

Numaraları aşağıda gösterilmiştir. Bul 12.45 A, Haberleri 
kamyonlar o gun san: ~O da ~ultan- 13.00 Müzik 

20.15 Konuşma 
20.30 Müzik 

ahmet meydanına getirıle<•cktir. 13.30 Müzik Ibd _ 
21.00 Konuşma 
21.15 Müzik 

3 - Bu güne k::ıdar yapılan ilan yo Salon Or- 21.50 Ankara Son 
ve tebligata rağmen getlrilıoiyen kestr::ısı. bahar At ko-
kamyonlann sahip veya şofurleri· 18.00 Program şularının ne-

Milll Korunma mahkemesine veril - 18.03 :Miiz1k R::ıd - ticeleri. 
mekle beraber benzin karneleri is - yo Dans Or- 22.oo Müzik (Pl.) 
tirdat edi.lecek ve herhangi bir şe _ kestr::ısı 22.30 A. Haberleri 

. . . 18 45 M\ıılk 22, 45 Kapanış 
kilde çalı~alarına meydan verılmı- • 
yecekUr. ======================= 

4 - Yukarıda tarihi gösi.enlen 3794 3810 3819 3824 3827 3833 3847 
günde muayene malıallinde bulun - 3881 3883 3887 3893 3908 3923 3935 

mıyan kamyonlar ~ete gelmem~ 3939 3947 3963 3972 4G16 4019 4052 
addolunacaktır, 4059 4060 4091 4115 4117 4124 41.28 

5 - Kamyonların mütehtiSStslar il31 4136 4158 4167 4169 4172 4173 
tarafından muayenesine saat 15.30 il74 4179 4184: 4193 4196 4211 4214 

da nihayet verilecetinden kıımyoıı - 4218 42.25 4240 4243 4253 42G8 4269 
l:ırın bu s:ıatten evvel toplantı ma -
halline gctirilınelerı ıazınıdır. 428-l 4305 4308 4309 4314 4315 4323 

6 - işbu ilfln tcblitat mahiyetin- ~26 4327 4332 4337 43J!J 4340 4341 

dedir. 4343 4.345 4351 4353 4356 4.357 4358 

3405 3't0'1 3409 3431 H33 343C 3449 4359 4360 4362 4.363 4365 4366 4367 

3457 3410 3476 3480 34.87 350'7 3~41 
3568 3600 3601 3602 3603 3609 3620 
3621 3635 8647 3656 3681 3709 8717[ 
3';'34 3741 ~ 3'152 ~7 "1'762 3'171 

4369 4370 4371 4372 4374 4375 4376 
4378 4380 4383 4384 4385 4386 4387 

4388 4389 4391 4394 4395 4S96 4397 

4~98 44{10 4401 ~· 4405 4406 i933 

1 Askerlik işleri 1 -------DAVET 
Fatih Aı>kerllk Dair-esinden: 

l - 340 Doğwnlu mükelleflerin 
ilk ve son yoklamaları bil'likte o -
larak 22/12/942 tarihinden itibaren 
askerlik ~belerince başlanılacaktır. 

2 - Son yoklama davetiyeleri 
mahalle mumeı;sillerine şubelerce 

~önderilecektir. 

3 - Beyoglu ve Beşiktaş kazaları 
dahilinde bulunan yabancılar yaban
cı Beyoılu ıubesine Fatilı, Eminö -
nü, Eyup Juızaları nuntakalarında i-

kamet c<ien ~abancılar Eminönü ya
bancı ,ıılılk>sine. Bakırköy kazası da
hilındc oturan yabancılar Bakırköy 
şuoc:>ine. Sarıyer kazası dahilinde i
ltamc:t tdenler Sanye:- askerlik fU
belerine mura.caat etmelidirler. 

4 - Ahvali sıhhıye ve gerekse talı 
sil dolayısile 339 doğuımlulann son 
yoklarna;:;ında ve askerlik meclisle -
rince erte.si seneye bı.rakılanla.rın mü 
racaaUarına Iüzıım yoktur. Bu gibi
ler ancak 941 doğumlularla müraca
at edeceklerdir. 338 doğumluların 
muayenesinde muamele görmüş o -
lan bütün mükelleflerin 340 askerlik 
meclislerıne mür?caatları ilin olu
nur. 

* 
Fatih Askerlik Şubeslnıtcr.: 

340 Doğumluların ilk ve son yok
lamaları bir ::ırad:ı yapılacaktır. 

l - Yoklamaya 22/12/942 Salı 
günü başl:mac.ık (Cumat·tesi ve Pa
zar günl<.'ri hariç) heı·gün öğleden 

evvel saat 9 d:ın 12 ye kadar devam 
elınek üıere 943 senesi Şubatının so
nuncu günü bitet:cktir. 

2 - 339 DOb'lımlularla beraber 
ertesi seneye t.erkedilen talebeler 341 
Doğumlularla yoklamaya t.Abi ola -
caklar111dan bu gib!ler 340 dO!.,'Uilllu
laım yoklamasına gclmiye· eklerdir. 

3 - 338 ve bu doğumlularla mu
amele gorerek sıhhi arızalanndan 

dolayı ertesi yıla terkedilenler dahi 
340 doğumlularla yoklaınaya" gele
ceklerdir. 

' - Yoklamaya gcknler nü -· 
fus cüzdanı, dört adet f(l\Qğraf ve 
polisten tasdikli ikametgah senetle -
~ de tıeral.ı ·r getireceklerdir. 

13 BtıfaıAQ B :; 
e::ft-
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• •Jl.AQ}Jt. -~ 
'46iQi~TiQENI 

QA&..lAT •&°'g 

Senede 28.800 Lira ikramiye 
?:iraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız tasaıTul hesaplarınd~ 

en :ız 50 l..ixası bulunanlara bir sene içinde aşağıdaki plana göre 
ikramiye verilecektir: 

4 Adet 1000 liralık 4000 lira ~ 100 Adet 50 liralık 5000 lira 
4 Adet 500 lirallk 2000 lira 
4 Adet 250 l..ixalık 1000 l..ixa 120 Adet 40 liralık 4800 lira 

40 Adet 100 liralık 4000 lira 160 Adet 20 liralık 3200 lira 

Kurralar senede f defa, 11 Mart, llHaziran 11 EylQl ve 11 Bi-
rincildnun tarihlnde çekilecektir, ' 

DtKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene iı;-inde 50 liradan 
aşağı düşmiyenlerin iltramiyeleri % 20 fllZlalaşt ılactıktır ' . 

İstanbul Belediyesi 
ŞEHİR TİYATROSU 
DRAM KISMI 

Saat 20~ da 
(Büyük Dıtiffil 

YAZAN ; Roma.in RoUand 
TÜRKÇESİ : M. Kiper 
KOMEDİ KISMI 

Saat 20,,30 da 
YE Jr()RK'V!I YE 

Yazan : Rbert Momıer 
Yürkçesi: C. Cabit Cem 

Her çarşcımb:ı. saat 14. de 
Çocuk Tjyatrnsundn. 

Cumartesi ve Pa-ıa.r günleri 
15.AA d~ Matine 

İZMİR.f GİDENLER. 
lmsalsn grubuna. v& 
~anoramasınoı /1a/fk~ 
Temı'z SerVİ.S. Ntf;s Y~mtlc 
9üzel Müzik ilt 'cgf enmel< 
isfeyuılert İzMı~İN Yt9;N1 
v• Tam Konforu Haiı. 

C
NİZ GAZİNO 
RESTORfı:~l'r.o 
G;fmenııı 
To.vsiye eolerı'ı· 
T•a.~,o .. . 400'1 

""'- . - - .:ff!t!~ 
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