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iltalyay1 elde, AFRİKADA 
tutmak için kurulacak 

trt'"..!i!~YI e1e ~~.::_ı Fransız ordusu 

Ruslar dü~ 8 şehir 1 
daha kurtardılar 

Milli Şef'in Hitabesi 
tdıtıbn, AJrılıenhde is

ı;ili h9mııet edecek 
dorenmpst elbettte 

ı:ıhıM$11ıtiıınhr. Zahılı 

Sicilya açıklarında 
bir çok Mihver 
gemisi batırıldı 
Londr.a 23 (A...A..) - Rö.yter 

Alman gazeteleri mağlubiyeti 
tevil için Rusların kuvvetinden 

bahsetmeğe başladılar 

Cumhur Reisimiz istanbul Vilayef 
Parti kongresinde vazifele.rimizi izah 
eden çok veciz bir nutuk irat buyurdut 

~:..._ y 4ZCIJI : __ __. 

Hüseyin Cahid VALÇIN 
üttefiklerin, Akdenizde 

M ka.t'i bir hiı.kimiyet tes'ısi 
ıç:n sarletmekte olduk· 

!arı ~yret billıa.ssa Berlini çok 
alakadar eder g'bi görünüyor. 
Berlin bir taraftan Yichy Fı a ,,,_ 
!19.Smm sıkı el birliğin'i temine 
çalışırken tabiidir ki İt..'liyayı el
den kaçırmak istemez. İtalyanın 
nıuharebe nıeydanlannda fiili 
bir büyük yardımı olma.sa bdo 
harptcm çek:Jmesi Müttefik kuv
vetlerin derhal Alman hndutle.
nna dayanması manasrnı ifade 
eder. Bundan dolayı Alman"a
nın İtalyavı kendısine bağlı tut
mak için ikna çarelerinden bu;
lıvarak her tedbire başvurması 

a.jaıısının ş.i:mal Afrika~ müt : 
tefikler umumi karargiı.hındakı 
hususi muhabiri yazıyor: 

Tunus muharebe sahasında 
başlıca faaliyet devriye hare -
ketlerine inhisarda devam et ' ı 
mektedir. Düşman faaliyeti Faş 
köprüsünün 2•1 kilometre ce -
nup batıı;ında tek bir yerde be
lirmi~tir. Bir devriye kolumuz 
orada 100 kadar İtalyan askeri
le karşılaşmıştır. Mihverin ce -
nup kesiminde büyük ku1.'Vet -
leri olduğu zannedilmiyor. 

Müttefikler umumi kararga
hının ~özcüsü dün ak~am de -
miştir ki: 

'l'unus ve Bizerte düşmanın 
en ehemmiyetli kuvvetlerini top 
ladığı iki noktadır. İki taraf 
kıt'ala.rı Mecezelbab'ın 24 kilo-

(Sonu Sa. 3 SU. 5 tc) 

Moskova, 23 (A.A.) - Orta 
Don mecrasındaki Kızılordu ile
ri hareketi devam clmeklcdir. 
Almanlar ı;eniş bir cephe iisl.ı.n
de cenup balı isLl · metinde çc
k.ilınckte<l: . ler. Son .<4 ~ac.t zar
fında dün aıu;amki Sovyet tebli
ğiyle de bildir.ldiğı gibi, sekiz 
büyük şeh : r dahil olmak üzere 
bil'çok meskun mahaller Sovyet 
kuvvetlerinin eline ge<:mi~tir. 

Bugün harp cephe:,.cıden ge
len bir mesaj şöyle demektedir: 
General Kuznetsov kumanda
sındaki kuvvetlerimiz eşi ·görül
memiş bir şevk ;çinde bulunmak
ta ve önlerine kattıkları dü~ma
ru çetin bir takibe tutmaktadır. 
Tanklarımız müteaddit büyük 
kollar halinde cenup batı istika
metinde ilerlemektedir. 

~arpıwmalar devam etmekle 
dı :. 

Milli Şef İsmet İnönü, dlin öğ
leye doğru yanında Vali LUtfi 
l{ı:\lar "'~ Eınn'iyet :!\) iidürü Ha
luk N:h·tt oldu;';u h": le Haliçte-

V oroncj c~ varında Alman ku\~ , 
vel'.cri buz tut an ni'hri g~çerek [ f h /P f • 
dü~mau ı ıev~ı. .ne gir üolcr s an u ar l 
ve birçok b2 toıı ltoiı.ına:kları talı 
rip etmişlerdir. Bur,_Iardaki &ar ı 
nizonlar ımha edi.l -rıı& veya esır 
alınmı~ır. Dü~ma·ı karşılık ta
arruzları kırılr~ ı.;tır. 

Cephenin cenup ve şimal lrn
simlerindc hücum kıt'aları ile 
devriyeler ara~ında mahalli çar 
pı.'jffialar olmuştur. 

Veliki Luki mevziine kar<11 
yapılan dtişman taarruzları Al-1 
roan ır,arııizo:ıu tarafından pü.s
kürtülmili;tür. 

İNGİLİZLERE GöRE 
Londra 23 (A.A.l - Times 

gazetesi başyazısında §Öyle di-

kongresi 
--o--

Dünkü celseye 
Milli Şef de 

şeref verdiler 
Salı günü başlıyan Cımııhuri

yet Ha>k partisi Vilayet kongre 
s.i dün de devam etmiştir. 

biç de hayreti celbetmez. 1-------------
Diğer taraftan. Müttefiklerin 

de İtalyayı kendilerine celhet
mek, da.ha. doğrusu Almanlaı·
dan .._yırmak arzusımda bulun
dukları görülmektedtr. İtalya 
dipkımaaisi <çin mühim bir faa
liyet sahası açık demektır. Ro· 
ma dlploma.<risi kendisini pahalı j 
satnwk ve ağır tutar.:ı.k mümkün 
olduğu kadar a.z zararla iş:n i
çinden sıyrılmak yolunu arar 
makta kusur etmiyeceğ'ıne emin 

Alma:ıla....,a tevili 
Stokholm, 23 (A.A.) - Brit: 

yor: ı 
Alman askeri sistem inde kıtı 

Saat 15 de kongre ikinci re- / 
isi Ahmet Refik Sevengilin ri
yasetinde açılan celsede hesap 
ve çalışma raporları okunarak 
tasvip edilmiştir. Bu raporlar 
hakkında azalara söz verileceği 
sırada Milli Şef İsmet İnönü sa
lmıu şereflendirmişlerdir. 

olabiliriz. 
Bert ııin Völkiscber Beobach

te!' gazetesi İtalyayı Miittef'kler 
tarafım. geçmekten men i~in 
~ayret sarfetmeğe başlamıştır. 
Önıın, Akdenizdeki yeni duru
mu nasıl mulıake!lle ettiğin'ı gör -
mek faydalı olahilir. 

IPri gibi hareket edecek Mütte
fik donanması elbette boş dur
mıyacaklardır. Zaten maksatla
rını da saklamıyorlar. İlk hücum 
İtalyaya tevcih edilecektir. 
Ciddi bir Müttefik taarruzu kar
şısında net.cenin neye varaca~ 
elbette faıfst şeflerinin malfımu
dur. Qnla.rı .,fütteflkler tarafına 
geçmekten men için Alman ga
zeles. neler söyliycbiliyor? 

Makaleyi dıkkr.tle gözden r{e

çirdık. Kuvvetli hiç b'ır söze, de
lil \'e muhakemeye tesadüf et
meı:Lğ 'mize göre, Berlinin cidtli 
bir sıkıntı ;~·ndc bulunduğuna 
lıükm~d"bilirız. Alnıan muharri
ri Amerikalıların bu harpte şim
diye k:u:hr yalnız ciddi b'r as-ı 
keri mukavemet beklemedik
leri yerleri "fetih" etmiş olduk
larını ~vylomeklc şe v,ir.~iyoı:. 
Aınerikalıalrıu şimdiye kadar 
birçok yerler fethettiklerini ya
hut böyle bir iddiada bulunduk
la.rını biJm;yoruz. Fakat Nazile
rin de Çekoslovakyada, Dani
markada, Norveçte, hasılı bütün 
Avrupa.da ciddi l:iır askeri mu
kavemet göı-medikleri malUnı
dur. Amerikalılar da onlar gibi 
vaproış, yahut yapmaıı:uş, bura

Alman yenilgilerin.in tesirini a
zaltmak için Alman propaganda 
nazın tarafından geniş ölçüde 
basın yayını yapılmaktadır. Şi
mali Afrika hareketlerin1n öne· 
n1ini azaltan propaganda nazırı, 
Alman ordusun un Ru.qlar gibi 
kuvvetli bir düşmanı çok geniş 
bir cephe üzerinde hiç bir za.rnan 
tama.mlyle dur<luramıyacağını 
ilave etmekte ve bundan lı"-'!ka 
yakın bil" zaferi beklemenin boıı 
olduğunu Alman mill~tine izah 
eylemektedir. 

ALMAN RESMl TEBLİGİ 
Berlin 23 (A.A.) - Alman 

orduları başkomutanlığının te'b
liği: 

Terek şimalinde Alman zırhlı 
kuvvetleri şiddetli düşman taar 
ruzlarını kanlı kayı'Plar v G.i • 
rerek püskürttükten sonra çeki 
len düşmanın takföine atılmış
lar, 400 den fazla esir almışlar 
ve bir zıı'lılı treni yakmışlardu'. 

Düşımı.nın Don ile Volga ara
sında ve St.alingra.dda yaptığı 
boş taarrıızlar sırasında Sovyet 
kuvvetleri yüksek kayı pi ara uğ
ramışlardır. 

Orta Don kesiminde şiddetli 

mevsiminin, ~eoe:k ilkbahar ve , 
yaz taarruzları için bir hazır -
!anma e toplanma devresi ol -
ma'il icahed·y,,rdu. Bu yıl. yo
rucu sefel'lerden sonra Alman 
ordusunun her zamPndan fazla 
bn devı-~den faydalanın.ağa bü
yük ihtiyacı varu r. Zira 1943 
yılında, mukay . e edilemiyecek 
kadar modern m•lzeme ile tec
hiz edilmi'?. ÇClk dıı.ha biiyük sa
yıda düşman ordularile karşı ·ı 
!aşmak icllbooec ı tir. İnsan ve 
malzeme kayn 1 rım tasarruf ! 
etmek Almany., itin ön pla·nda 
gelen bir zarur t halini almış • 
tır. 

Rns tae.rruil • r ı, bu bakımdan 
19-13 yılındaki · tefik seferle
rinin ilk jrnımı ı t<>sk:ıl etmekte
dir. .. r bu 'stira-
bat devresıni ak ettlıekte ve 
gel€Cek yıl Alman topraklarını 
müdafaa edecek kuvvetlerm bü
yük kısmının doğu cephesinde
ki kış muha.rebesile Y-O!'g\111 düş
mesini temin eylemektedir. Öte 
yandan, Almaııyanııı malzeme 
kaym.ldan da ha Şimdiden., bil
hassa petrol bakımından, tehli
keli bir noktaya varmıştır. 

sı meselenin esas noktasıııa ta- -·--
alliik etmez. Müttefiklerin hü
cumlarıııın çoktanberi ına.liim 
oldu~u iddia etmek de bu hü
cumun Müttefiklere temin ede
ceği üstünlük karşısında İtalya~ 
nın çok zor duruma düşmesinı 
menedecek bir keyfiyet değildir. 

lngilizlerin İtalyanlara derin 
kinleri oldu,.,1'\ınu, İtalyan şehlr
lerme havadan taarruz ederken 

Suikast Davası -Suçlulardan Pavlof ve Kornilof 16 şar 
sene 8 zer aya,Abdürrahman ve Süley
man da lOar seneye mahkum oldular 

yalnız askeri ht!deflere bomba Ankara, 23 (Yeni Sabah rou- madığını sordu. Süleyman ge<;-en 
atmakla iktifa etmedikler'ini habirinden.) _ Fon Papene kar- celsede olduğu gibi tercümansız 
söylemek de İtalyanın derdine şı sı.rilrast yıı.pmaktan suçlu Pav- mildafaasını yapanııyacağıru bil 
çare teşkil etmez. Bilakis, l>u lof, Kornilof, Süleyman ve Ab- <lirdi. Bunun üzerine reis geçen 
kinden kurtulmak ve baştan a- durnı.hman halda.rmda.ki da.vaya celsede müdaa.a.sını nasıl ya.ptı
şağı harap olmağa m.ahkfım gibi bu sa.ba.h saat 9,50 de devam e- ğmı Süleymandan sordu. Süley-
göriinen bütüıı İtalyanın felilke- dildi. m.an: 
tine mani olm3.k iç:n bir çare a- Reis' Sabri Yoldaş, Süleymıma. _Geçen celsede de müdafaa-
ramağa İtalyanları daha kuv- müda.fa.asını yapıp yapmıyaca- :mı yazılı olarak yapmıştım. Hal-

Şiddetli alkışlar arasında kar 
şılanan Milli Şef ih.alar arasın
da bir koltuğa oturduktan son
ra Yavuz Abadan kür-.;tiye gele
rek raporlar üzerinde bazı tek
liflerde bulunmuştur: 

Profesör Yavuz Abadan: "He 
sap raporunun umumiyetle ka
bul edilmes:ni., yalnız yeni seçi
lecek idare hey'etiıı.in yeni vazi· 
yetleri karşılayabilmek i~in ye
ni bir varidat şekli bulunması
nı., teklif etmiştir. Bundan son
ra raporlar hey'eti umumiyenin 
tasvibine ar7.edilmiş, Aziz Şefi-

(Sonu Sa, 3 SU 4 ~e} 

Sıhhat Vekili 
Zelzele yerinde 

----·o-----
Erbaada öl€n va
ta11daşların sayısı 

ilk tahminden 
daha az 

Ankara, 23 (A.A.) - Tokat 
çevresindeki zelzele zayiat ve 
hasarı hakkında alınan son ma· 
lflınata göre, Almus nahiyesin
de 3 ölii, 1 yaralı vardır. 14 ev 
tamamen ve 46 ev kısmen yJkıl
mışbr. Niksar kazasında 53 ölü, 
120 yaralı vardır. 410 bina yı
kılı:n:ış, 450 bina da hasara uğ
ramıştır. Erbaa kazasında ö
lenler 418 ve yaralananlar 484 
key.dir. Bu k11zada 2155 bina ta
roa.m'ıyle, 1654 billa da kısmen 
yıkılmıştır. 

Felakete uğrayanlar çadırlara 
ve muvakkat barakalara yerleş
tirilmişlerdir. Tokat, Samsun, 
Sivas ve Amasyadaıı gönderilen 

(Sonu Sa. 3 Sü. 5 te) 

Bel'l:.ııili- ca:ze~- Müttef· deı in 
Akdenizde büy\l'< bır faaliyete 
geçeceltler'mi İtalyan yarbayla
ruıdan bir! dah:ı geçen Eylülde 
tıı.lnnin etm'iş ve Müttefiklerin 
Şiın:ili Afrikada. yeni ve çok 
kuvvetli bir mücıı.deleye girişe
ceklerini bir 1Wyan mecmuasın
da yazmıı;tı. İtalyan zaıbit'nin 
bu m1kalesône MihveT askeri 
muh'.itlerinde hiç ehemmiyet ve
ri..i.ıneın.iş olm:lSl gerçekten hay
rtA" I.ayıktır. M'hver devletleri 
Müttefili:lerin böyle b!r hücum 
yapacaklarını biliyor idiyseler 
- ki, bildikleri işte sal:iil olu
yor - niçin onu önleyemediler• 
Niçin vaktile ted 'rlerin' alama
dılar? Ru, pek tabii olarak faz. 
la gelecek b:ı· . J:ı.ldır. Heı· h~lde 
Mihver devletlerini gafil avlan-· 
nıakla itlıam edemeyiz. Anlaşılı
yor ki onlar Müttefik hücumu::m 
bckl'yorlardı. Beklerken de mu
kabele için ellerinden geleni yaıı· 
mıs olac:tldan muhakkaktı. Bu 
b.ık:Xat kar'l).Sında Müttefikle
I'ın muvaffakıyeti bütün bütün 
ehemmivet kesbediyor ve göz
lerde büyüyor. Çünkü, bu mu
vaffakiyet ber zaman tamiri ka
bil olabilecek b'.r sürpriz netice
si olma.yıp Mihver kuvvetlerinin 
hak'ıki bir aczi ve zayıflığı do
layısiyle kazanılmış hakiki bir 
galebe vısfını ahnaktadır. 

vetle sevketmek 18.zım gelir. ğı ve başka bir diyeceği olup e>I· (So•u sa. 2 su. 5 '') 

Alman muharnrinin bula, bu- ========================================= la ileri sürdüğü delil; ltalyada 

faşistlik ortadan kalkarsa derin 1 ••• ;İs;p~a~n~y~a~ile;.;P~o~rt~e~k~i;z.a~n~!;aş~tıla .... r .... · ~(•G•a•z•et•e•le•r•)•••----------;;:::~::~~~~ f';tt r·.kJerin Afrikayı teıniz
lemclt rı ve Akdeniz hakimiyeti
ni kat'i olarak ele geçirmeleri 
te$cbbüsüne ba.<;langıçta mu
vaffak olamıyan, daha doğrusu 
muvaffak olmak kudretin:; bula
m!y·J.n Mihverin buı.dan sonra 

bir boşluğun husule geleceğini 1 ~, t+-'="---
temine ve bir !.ngiliz muharriri
nin İtalyaya ayak basa.cak Müt-

1 tefi.kleri balkın şevk ve teha
lükle karşılıya.cai'ı yolundaki 
mütaleanın doğru olmadığını 
iddiaya 'inhisar ediyor ki bu söz
lerde hiç bir ma.ntık ve kuvvet 
göremiyoruz. Şimali Mrikada 
Müttefiklerin her galibine adımı 
İtalyanın mukadderatı üzerinde 
bir tesir yapıyor. Berlin'in bu te
airleri nasıl ön.Jiyebileceği ş;im. ı 
dilik kestir'ilememektedir. 

iittefikleri AfTikadan nasıl çı
karacağı haklı olarak s~rula
bilir. Şu halde, Müttefikleroı Şı
mali Afrikaya tamamen yerleş.. 
nieleri ancak ez çok kısa bir za
man metıelesidir demek oluyor. 1 

Afrikayı ele geçirecek Mütte
fik orduları, Akdenizde istedik-

1 ~lacı akir 
1 11nı:slnln Esrarı 

lh ti yar ve zenrin bir kadının 
ölümü, akıllara durgunluk 
verecek düğümler, sırlarla 

doludur. Onu k'im öldürdü? 
!UAJ,'OM DIDİL ••• 

Hiiseyin Cahid YALÇIN 

Pek yakında bu büyük, milli rumanı "YEN! SABAH" 
11ütunlannda olı:uya.cakım:ıız. 

~~örtllt il ~u!gar kom.ltecllerlne karşı 
M. Sami Karnyel, iitılJJI Tiirlt pehlivıı.ııının lı;ışından g<X'('n 

bıı çok J:ıeywaruı lllll"fll".ala.n da. pek yn!mıda gazaterniz•I~ 1 

tefrika e1meğe beşlı.yaaa.ktır. I 

Uf.AMYA. POR.TEıııı ~ı 
ıll-lSA.kı 

c.oga ifogıif'iuıeri - Kızdırdık galiba ! 

ki havuzlan gemı.iş ve öğleden. 
sonra İstanbul Vi!Ayeti Parti 
kongresinin aktedililiği Eminö
nü Halkevine şeref vererek mü-

zııkerel.ere ~ ebniş ve Parti ) 
lza.lar-iyle çok .saroiı:ni bir b1lB1ıi" l 
hal yaparak veciz bir hitabede 

(Sont.ı: Sa. 8. Sli. 1 de) 

• 
VARLIK VER ısı 
Mükellefler borçlarını ödemeye 

hararetle devam ediyorlar 
m:------

Mal llyatları durmadan düşüyor , 
terd ' ğini yazmıştık. Gerek gıda. 
maddeleri ve gerekse giyim eş· 
yası fiyatları vasati yüzde on, 
on beş nisbetiııde düşmüşl.iir. 
Piyasada hu nisbetiıı günden gü
ne artacağı muhalrnak .gÖl"fuı-

Varlık vergis;ne tabi m ükel
leflerin şubelere asılı listelerde 
adlarını ve vergi miktarljrını a
rayıp bulmala.rı faaliyeti dün de 
devam etmiş ve mükelleflerden 
vaz'yet'.ıni öğrenmemiş olan he
men hemen kalmamıştır. 

Evvelce bildirdiğimiz gi-bi tah
silat başlamış olup şimd\den mil 
yonlan aşmıştır. Bilhassa tüc
carlar kendilerine ta.rhedilen 
vergi miktarlarını gayet m -ıkul 
bulmaktadırlar. Bütün m ükel
lefier borçlarını seve seve öde
meğe hazırlanmaktadırlar. Öde
me tarihi İkincıkanunun biriııci 
günü akşamı bitmektedir. Bu 
müddet zarfında vergilerini öde
m ;yeııler için yüzde bir zam ile 
bir hafta daJ:ıa mühlet 
Vtlriıectlk, bu müddet zarfında da 
ödeyemiyenler için ikinci bir 
hafta ı:üzde iki zamlı son bir 
mühlet ver'ılecektir. Bu müddet
ler zarfında borcunu ödemiyen
ler tesbit edilmiş mıntakalara 
borçlarını bedenen ödemek üze
re sevkedileceklerdir. 

PiJ1lı'llltiald mü,.bet h!ısirlr.r 
V a.rlık vergisinin müsbet neti

celeri alınmağa başla.ndığını ve ) 
lik tesir piyasa.da kendini gös.. 

mektedir. · 
Diğer taraftan p'ıyasanın bu 

ucuzluğundan istifade ederelr
fazla miktarda mal temin etmek 
maksadiyle Anadoluıum muhte
lif yerlerinden yüzleı-ce tacir gel 
miştir. Bunla.r şehrimizden bıl
hasıın manifatura. e~yıu;ı satı.'\ 
alın.akta.dır. Haber aldığımıza 
göre dün 150 bin fıra!ık yalnız 
ma.nifa.tura satışı olmuştur. Vo 
bu nıalla.r ekseriy.a maliyet iı.. 
yatlarının dahi dununda satıl
maktadır. Ayı'lca bu mallar u
cuz fiyatla.rla sa.tıklığı halde .h
tnra verilmemektedir. Bu anor
mal satışın farkında olan mın
tak.a ticaret müdürlüğü keyOye
ti V ekii..lete bildirmiş ve bu gibi 
tacirlerin memleketlerme a'Wie
tinde, şehrin en büyük millkiye 
amiri tarafmda.n bu tacirleıden 
getirdiklerı mallarm. fa.turahrı
nın ıbFaZUH isteıniştır. Bu hsı· 
susta Ticaret Vekaletinden emir 
beklenmektedir. 

(RADYO 

Ruslar 

KARŞIJ 
23,000 esir aldılar 

İLE SABAHA 

1 R 
'

Londra, 23 - Rusyada.n gelen aon malıimata.,gö· USya re, ortıa Don mıntakasın<la girişi.len. ta.arrnııda alı
'----=---mnan esirlerin sayısı 23 bini bulmuştur. Yalnız bu 
noktada 2200 Alman askeri esir ohnuştur. Bundan başka Ruslar 
ta.rafından 108 tank, binden fazla top, iki binrlen fazla mitra!yö:ıı, 
7000 kamyon, 5000 beygir ve 82 silfilı, malzeme ve ia,<ıe deposu )la 

ta.hri pedilıniş, yahntta zaptedilmiştir. Dii~manda.ıı alınan esirler 
arasında binlerce Romen askeri de vardır. Bunlar yeııH ünifu.r
malıı.riyle hemen diğerlerinden ayırdedilmektedir. RllSların bil 
son taarruzlarında kullanılan tanklann büyük bir klSm.ı !nJ:]lb 
ma.mulatındandır. Rus askerleri bunlan muvaffa.kıyetle kuIJaa.. 
maktadırlar. 

Twıastakl MOttellkler takviye aldılar 

1 T I

Londra, 23 - Şi nali Afrikadak:i Müttefik anhr un us ]arı müh'im mıkta.rda takviye kı.tıt:ı.tı. ~ 
·------=on günlerde Sicilyadan Şimali .A.frikaya askm' 
ve malzeme nakleden 10 gemi ya ba.brılnıış, yahutta. çok ağır h~ 
sara uğratılmı<ıtır. Bunlar 9 nakli ve gemishı.den ve tıir de torpito 
muhribinden müteşekkildirler. 

Belçika hakimleri grev yaptılar 

1 B l • k 1 Londnı., 23 - Brükselden gelen haberlere gJ)o e çı a re, Alman makamlan tarnfuırlan üç Belçikalı 
halrimin tevkifi üzerine bütün Belçikalı hiiJı:im.. 

ler ve müddeiumumiler 12 K3.nunuevveldeıı beri .grev halinde bu
lunuyorlar ve "a.zifcleri başına. gitrniyorhır. Bu vesile ile 1918 
senesı Şubatında da Belçikada aynı şekilde bir hAdise cereyan $
miş olduğu hatırlat.ılmakta.dır. 

DEMOKRASiLER DIYARINDA 
'----Yazan: Blseybı~Caldd Yalçın _ __, 

Amerikada kamp hayat 
-ılI-

-'1-

ve m3s3Jer. Tarihi 9Qk..esJti g 
zeteler. 1 

Gine'den kalktıktan sonra, 9 
saatlik bir seyahat neticesinde 
Brezilyanın şimalinde Na.tal e 
indik: Şehir 25 mil kadar uzak 
ta imiş. Burada yalnız rouazz::m 
bir uçak meydanı vardır ki, ka
rada olmasına rağmen, ingilizce
de bu meydanlara "Uçak lima
nı" adı veriliyor. Aya.ğımız ka
raya basar basmaz, göze çarpan 
faaliyetten hayretler içinde kal
dık. Her tarafta binalıı:- ve tay
yareler görülüyor. Bunlann ki
mi hareket halinde. Bir taraftan ı 
gelenler, hir taraftM kalkanlar 
oluyor. Ha.va çok sıcak. Yer 
kum. Uçakların inecekleri mey
dan asfaltlı. Fakat her tarafta 

Dııvanı bazı k2ğıtlıtr .gılm!'.' 
tı. Bunların resmi t.eııliiaer old 
ğu anlaşıhyordıı. Harp hareke( 
!erine dair malftınat almak ~çi, 
vapışt.ınlnıış kağıtlara göz gCZ1 
dirdim. Hiç biri harp vakala.rı~ 
temas etmiyordu. Halbuki A. 

(Sonu: Sa. 3, SU. t ele) 
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~:: Şlr= .::'· BİR KADIN l KAZLIÇESMEOE ~IZILA y _ 
Atinada illr Alm1rn •ef iri, lıalabalık dikkatine Sinir tx.Jhram neticesinde Bir tren mOsademesl Kaaımpaşa aşocatlı 
lıadrolU bir ~iman 1e/arethane&J vardı V84ifesi Bopriçl»de olaa beş .aylık yaVrUSUOU neticesinde iki kifi dün açıldı 

bir oJwyucumuıdan aşağıdaki kuyuya attı yaralandı 
\ YggoSla.vyanın çök'üeüıiün aııal d.i. İngiliz.lerin ha.va yardımı o 
"6bebin:i de Katolik Hırvanla.nn kadar müessir ve fill1 olmuştu 
OrtodokB Sırplara karşı hisset- ki :ttaıya.n hava kuvvetleri hiç 
'tikleri nefrette aramak ıeabe bir zaman Yunan semalarına hi 
.Ger. Yu.ııanhlar İtalyanlara kar kim Olamadılar ve Yunanist.ana 
.-ı yaptıkları harpte mraa da Or Wyıkile niil'ıu edemediler. Na -
todoks kilisesini I...8.tinlere kar- dir fırsatlardan istifade Sel&ni-
41 müda.faa. kokusunu duyuyor· ği n Larlsa'yı kaçamak bir su
lardı' He!enrer yakus istikW. - rette bombardımanJa iktifa mec 
Je ... i için değil. elin '" ~epleri burijretinde kaldılar. ltalyan 
icin de döv\i3tiyoliardı. Kilise - huacılığı bütün gayz ve Pdde 
ler halkla dolup taşryoc, gecei&-~ tini zavallı Korfu adası üzerine 
ri A.tiaada her türii1 eğlence Wmif ede&ıek ıtr,a hınç almlş 
emslar durduruluyordu. Balk., oluyordu. ' 
Y.ıınan askerlerinin .Arna.vutlukj Şimdi arkaya bakıp Hiilerin., 
Ga.ğlannda karlar içinde ıboğu he.vale ettiği biricik vazifeyi ağ 

e-.W-kea A.tinada ·h.a.lkm eğlen • zı kalabalık müttefikinin ağzına. 
di:klerini işitirlerse memnun ol- burnuna bulaştırdığını gifnince 
mıyacaklaruıı takdir ediyordu. hiddetinden nasıl buhranla.r ~ 

Bu lliüddet zarfında. ise İngi- çltdiğini görür gibi oluyorum. 
liz yardmıı büsbütün gelişiyor, Trablusgarpta ve Ha:beşistanda 
Pire limanlanna güzel kamyoo.- olan biten şeylerden Hitlerill 
lar, Afrika.da İtalyanlardan iğ- Avrupa pli.nı bir zarar göre · 
tinam edilmiş her türlü lıarp mezdi.. Şimdi art.ık öğrenmiş bu 
malzemesi, Kanada mamulatm- Iunuyoruz k. iHitler &itanya 
dan cebel topları, tanksavar top muharebesini ka~kten son
lar, mermıler .ardı arası kesil - ra başlıca hedef olarak Rusyayı 
miyen kafileler halinde gelip görmüştü. Rusyadan sonra İn • 

·duruyordu. . gilterenin yine sırası gelmiş bu 
ŞU'bat .ayı içinde esir edilmif lunaca.ktı. Fa.kat i,fte böyle bir 

bir İtalyan hüzünlü bir eda ile: müttefikle bu planmda da. mu • 
- Sizin korkunç havan topu vaffak olamıya.cağuu anla.yan 

ateşinize bir türlü karşı koya - Hitler, ye'sinden dişlerini gıcır
.mıyonıs. Mükemmel surette tee datıyordu. Giridi ve adalar de
hiz edilmiş ordunuzda bu havan izini elinde tutacak Hitler Tiir
toplarından o kadar çok var ki! ki yenin de boyun eğmesile, Rus 
demiŞti. Bir Yunanlı ise bu mü- yayı ça•bucak istila ediverer:1"* 
lahazaya: kendisine pek elzem olan benzın 

- Evet, cevabını vermişti, ve petrolü, bogazlardan geçir -
fa.kat bütün bu toplar sizden mek suretile, Batumdıı.n İtalya 
iğtinam ettiklez-imizdir. ve 1ta.lyadan da Tiryeste tariki

-4:-

~ı arkaya çevirip, Alman 
:lleVkillceyşi hakkına:.!. daha. son
raları öğrendik-'lerimi de kata -
rak geriye baktığım zamfı.n an· 
'Jıyorum ki Alman yanın. son ba· 
hardan itibaren. başlıca planı 
Rusya.ya hücum ile bu memle -
keti mahvetmektir. Bu planın 
tatbiki için ise Almanyanın Av
rupadaki biricik diifjmanı Bü -
yük Britanyanın müdahale ede
bileceği mıntakaları temizliye • 
.rıek hücumun serbestf;e yapıla
bilmesini temin lazımdı. Bu se . , 
bepledir ki :Hitler Mussolini'ye 
YunaniStanı alelacele istila ile 
Akdenize ltalyan ve Alman de
-oiz kuvvetlerini hakim kılmak 
vazifesini vermiş bulunuyordu. 
Şayet Xunan .Başvekili Met.ak -
sas İtalyan illtiı:natomunun şart 
J.a.Tma boyun e.ğmiş olsaydı hal 
.Yan kuvvetleri Gıridi ve Siklad 
adalarını cabucak istila edip 1n 
giliz yardimımn Yunanillara e
rişmesine m;ıni olacak ve Sela
nik de Mihverin kontrolüne tii
bi bulunacağından bütün Bal · 
kan yarımadası .2\.Jman · !tal 
yan nüfuzuna girecekti. 28 İlk
teşr:in ültimatomu karşı.sında 
Yunanistanın ya boyun eğeceği 
ne yahut da sür'atle istila olu -
nacağına İtalya gibi Almanya 
da inanmıştı. Bu suretle 
İtalya, efendisi Almanyaya hiz· 
met etmek fırsatını bulmuş ola 
caktı. Halbuki 'bütün bu hesap· 
lar yanlış çıkmış, llngili7.ler gi
ride bir ka.c gece içinde varmış
lar ve taarruzun üzerinden bir 
hafta geçmeden J'ngiliz hava 
kuvvetleri Arna<vut1ukta Yunan 
Warın imdatlarına yetişmişler· 

le kolayca Al.manyaya sevkede
bileceğini sanmıştı. Bu planın 
azameti Alınan megalomanya -
sını kifi derecede isbat eder. An 
cak wıutma.mak ıwmdır ki bu 
plan, muvaffak olduğu takdir· 
de, mükemmel bir plandı. 

Biz Yuııanista.nda Yunanlılar
la birlikte, İtalyan hücum.la.rına 
karşı koymağa savaştığımız sı • 
rada Almanyanın Rusya.ya. hü -
cuma hazırlandığını bilmiyor · 
du.k ve bu itibarla Yunan muta· 
vaatının Almanya için ne kadar 
büyük bir kıymeti haiz bulun -
duğunu da ta.bil anlıyamazdık. 

Atinada bir Alman sefiri, ga
yet kalıibe.l!k kadrolu bir Alman· 
sefarethanesi vardı ,~e bunlar 
şayanı hayret derecede .sess~ 
ve sakin görlmüyorlardı. Sefır 
'bir eski zaman asilzadesi ve ki· 
barı idi. Yunan hariciye neza -
retile olan muamele ve münase
betleri her bakımdan dürüst ve 
efendice idi.. Kendisi Arnavut· 
luktaki Ywıan başarılarını al -
kı.şlar görünüyor ve refikası has 
tahanelerde yatan Yunalı asker 
!ere bakıyordu. Yunanistandaki 
kücük İngiliz kuvveti ve askeri 
hey'eti 'hakkında da ağız a~mı· 
yor ve bunlar birdenbire büyü
yüp bir seferi hey!et viis'atini 
peyda etmedikçe lngilizlerin Yu 
nanlılara karşı gösterdikleri bu 
dostluk 'V'e saygı hareketlerine 
göz yumulacağını ima ediyordtL 
Ancak: 

- Dikkat edin de İtalyanları 
pek ziyade hırpalamayın, diyor
du, ~ünkü o vakit Hitler kızalıi
lir. Haydi rahat rahat işinize 
bakın ve benim yüzümden üzül-
meyin ... 

(Devamı var-) 

mekiu.bu aldık. ~ der- Evvelki gün öğleden . IOnI'a Dün l8lbalı. Kazbçeşne ne ye-
cediyoruz: Şehremininde Çapa cih.ııanııdaki d.ilruı. i8tasyontı arasındaki 

<Vazifem ts~ect.ecli:r. ttt- hali arsalardan birinde BehiJıe tren un.'~ -~'~- feci bir 
me :reti.şebilmem için Ktiı;ırii- adın-da genç bir kadın, Huri,.a tren k=n= bir yol-
den ilk vapura biniyortınt. atlmdaki beş aylık çoeuğuml ea Me, tnmiıı. yağcw;a ağır su~ 

~:P·~~~i;: : kuHYt.!Yd~ atar~k A~ldümıpt ~~- te yan.lamnıştır, 
. ...-- a ıse yenn....,. ya ır'"O.......... K=--1~ ~...... - ..._ ho.a.... 
betiııdeıkı· ;..kelesiruMm hareket tahkik ta .. ~~·-;...A~ _<:Qlol~ - ~ """'!i7" 

&J a gore: ~~ de hareket eden Banliyö treni 
:~~~~~ ~ ~ Sarayıneydanı cffiunıda 112 nu y~ istaeyamma. yaklaşace. 
-....-..- ..-- marOOa. oturan Behiye ettin fınl tı mada ray Ü?Jerillde bırakll-
lelsmı dahi hazan binmek 'bir sinir buhranı neticeslııde ı:a mıış oiatı iki, üç vagaıla karşı.-
nasip obmıyor, Çümtl 4> .aaa- vallı yavrucağı kuC'1.t,°'ma &lal'ak ı..-- ...... .-_ı • ..J. "--~ ~-'~~mı· · 
te Kl!iprii henüz açık bulu:ı- Aksa.ray tramvay caddesN ~ ,..., ~ ~ ı:nu-. 
maktadır. Benim iibi bir çok doğru sür'atle yürümeğe başla- teskine imkan bu.lamıya.rak var 
işçiler cte vapur kalkmadan mıştır. Behiye tramvay yolu • gonlann üzerine bindirmiştir. 
evvel köprü kapanmadığı tak- nun Çapa semtinde bir çok ku- VtıkUbulan bu müsademe ne-
dirrle boynu bükük evine yu olduğunu ve oraların olduk- ticesmoe )'Qlcu t.N!nini:n birinci 
dönmek dolayısile o günkü ça tenha bulun<Iuğunu bildiği mevki V3gonla.rından jkisi bir -
yevmiyelerinden ıoahnun kai- için bir aralık Defterdar Ah • birine geçmek suretile hurda · 
maktadırlar. Akşaml:m da met Çelebi mahallesi arkastn • haş olı:nuştur. Bu sırada trenin 
Botazdan Köprüye 15,40 pos- daki yangın yerinde bulunan sahanlığında. bulunma.lrta olan 

Me'Vcut Kızılay 33')Caklanna 
j:t3, veten Kasımpapda bir aşevt" 
~cağını yazmıştık. 

10 bin lira sarfile meydan~ 
gelen bu yeni aş.evi dlln sabah
tan itibaren açılarak fakirlere 
yemek tevziine başlanmıştır. Bu 
ocaktan 2000 fakir ntanda.§a 
her gün aıcak yemek verilecek· 
tir, Aynca. aşoea.klarma mak 
muhitlerde ezciim1e KocamU8 • 
ta.fapaşa, Ra.nıi, Beyieı1Jeyi, Fe 
riköy gibi semtlerde açılması 
kararlaştırılan yemek tevzi ma 
hallerinin bir an evıvel açılması 
hususunda 18.zım gelen hazırlık 
lar i'kmal ediLmiştir. Kazanların 
tecrübesi gibi bazı ufak tefek 
noksanlar tamamlanarak ay'ba
şından itibaren bu semtlerde de 
yemek tevziine başla.nacaktır. 

tasını yapan vapw:r pek kil- kuyulardan birinin başına gel- yolculardan Şakir adında bir 
çüktür. Bu itibarla ağzına ka- miş ve hadiseyi kimsenin gör • genç dizinden ve başından Ya • Alim Uyatları 
dar dolmakta ve yolcu olduk- •memesini temin maksadile bir- ralanmış Ya1rup adındaki yağ-
ça uzun süren blr yolculu~ kaç kere etrafına. bakınarak ci- cı da ağır surstte keza başın - dlşflyor 
izdihama katlan.arak ıeçir - ğer paresini l~uyuya atmıştır. .dan yaralan_mıştır. Y~rlar Ba Altın fiyatları sür'atle d~ • 
mektedir.,, Bu sırada Ibrahim Ziya fal>- lıklı Ermem h~esıne kal- ınekte devam etmektedir. Dün 

rikasına doğru gitmekte olan · dırılmıştır. ~Yagcı~ hayatı t~ bir Reşadiye altını 22-24 liraya 
y.olculardan Cemil ve Refik a - lik~ oldu_ç:u soy~edir: kadar düşmüş ise de alıcı bulu
dında iki arkadaşla Hafize adın Vak. ayı müteakıp hi.dı~ .ma. • namamıştır. Fiyatlarda yer Hava Kurumuna 

bayram münase· 
betile yapılan 

teberrular 
Bayram münasebetile kurban 

deriJerini ve kwiı&n bedellerini 
Hava Kurımı.uııa terkedenlerin 
sayısı memnuniyeti mucip bir 
derecededir. Bu hamiyetli va -
tandaşlara Kurum ayrı ayn te
şekkür etmiştir. 

sar lladlerl teıldt 
olana yor 

Toptancı, perakendeci ve it -
halatçı kar hadlerini tesbit 
maksadile Anka.ra, lmıir, Sam
sun., Mersin ve şOO.rim.iz Tica -
ret Odalarından seçilen murah
hasların işWrakile ya.pılma.kta 
olan içtimalanı. diin de devam 
edilmiştir. 

İki ay kadar de-vam edecek iç 
timalar sonunda gerek ithalat 
mallarımızın ve gerekse bilfı • 
mum gıda Yesair eşyanın top • 
ıta.n ve perakende k8.r hadleri 
tedbit olunacaktır. Tesbit olu -
nan kar hadleri bütün yurda şa 
mil olacaktır. 

nı,er.ek ,araıauı 
Dün öğleden aonra Azapk&pı-

sındaki Havuzlar İdaresinde 
Mustafa a<lında bir tesviyeci, 
ankazını söktüği.! geminin anba
rma altı metre Yukseklikten dü 
§erek ağır suretıte yaralanmış -
tır. 

Ya.ptığmuz tahkikata göre: 
Ed.irnekapı Avcı'bey mahallesin 
de Ganfüey sokağında. 22 nuına· 
ralı evde otura.n 1ııf.u.stafa, diln 
çalı~ğı geminin seren ta.bir e
dilen yerinde tahtaları söker -
ken bastığı halattan birdenlbire 
ayağı kayarak düşmüştür. lılus 
tafa, düştüğü anıbarda. demir zin 
cirler yığılı olduğundan muht~ 
lif yerlerinden ağır surette ya -
ralanarak Beyoğlu hastabanesi. 
ne kaldınhn~ır. .. 

daki kadının Behiyt;yi e':"Vela h~llu;ıe hareket eden _tabı~ a?,U yer değişiklik görünmekt:<Iir. 
yangın yenne kuca.gmda bır ço K~ Ü~la.n ile n~tçı müd Dün yarım milyon lırahk 
cuk1a girdiği halde boş olarak d~~um.um:ısı ve ~ahallı zıa.bı~sı , . 
dönmesinden ve kadının tel&ş;lı muı;ttereken tahkikat \ile tet'kı - ıh raca t yapıldı 
vaziyetinden şüphelenerek arka.. kMa. başlamışlardır. Son günlerde muhtelif mem· 
sını takibe başlamışlardır. Müddeiumumih~ aranan leketlere ihracatımız a.rtmakta-

Bunun üzerine biraz ileride mes'uller arasında Kazlı.çeşme dır. Dün tütün, deri, mahlep ve 
Şehremini polis merkezirı.e mii- ve Yedilrule istasyon memurla- pamuk gibi muhteilf maddeler· 
şahedelerini haber vererek ka • rile hat bekçisiniıı. de isimleri den yarım milyon liralık ihra -
dını yakalatnıışlardır. geçmektedir. cat ya.pılmı~-tır. 

Şehremini za.bıtası derhal --------------------------vak'a mahalline yetişerek kör 
olan yani su bulunnuyan kuyu
dan çocuğu çıkannışlarsa. da 
yavrucuğun daha kuyuya atlldı 
ğı z'.?..":lao öldüğünü gi)rmüşler 

Suikast Davası 
ve cclbedileıı tabibi adıl Ki.mil p f • l f 16 
ünsaianın muvafakatne cesedi Suçlulardan a vlo ve Kornı o ıar 
rnor~,a. kaldırmışlardu·. 8 Abdü h S • ı -

Va!<'aya müddeiurnumt mua - sene zer aya, rra maD Ve U ey 
vinl~~inden Feyzi el koymuştur. manda tOar ••neye mahkum oldular 
Tahkıkata devam olunmaktadır. 

Kanlı bir kavga 
Dün akşam il3eri Ka.smıpaşa.

da iki kişi arasında çıkan Pi · 
detli bir ka.~d& bir k:ifinin 
parma.kları k~ilmişt.ir. 

Kasım.paşada Geyikli sinsna 
sı karşısında aŞÇıhk yapan Naz 
mi Gooedoğan ile arkadaş Ni
hat arasında bir .aile şahitliği 
yüzünden kavga çıkmıft,ıı'. Kı
sa bir zamanda büyüyen kavga 
neticesinde Nrhat birdenbire bl 
çağını çekerek Nazminin Wıııeri
ne hücum etmiş, Naf.lmi de N'ıba 
dın elinden bıç;ağı alayım der • 
ken, almağa muvaffak olamıya
rak parmakları doğranmıştır. 
Yaralı Nazmi tedavi altına alın 
mış, Nihat yakalanarak hakkın 
da takibata b&şl.8.JlDHŞtır. 

Kauçuğu 35 liraya 
satmışlar 

Emniyet kaçakçılık büroeu 
ıııemurları dün Beyoğlunda Su· 
terazisi sokaiında 28 sayıda o
turan Celal özsu ile arkadaşları 
Cafer, Muhsin ve Lutfi isminde 
dört arkadaş 28 lira.ya satılmam 
lazım gelen bir kilo kauçuğu 
35 liraya satarken suçUstU ya. 
kalanarak ihtikar iddias:iyla 
Milli Korunma. mahkemesine 
teslim edilmişlentir. 

( Bafta1"9fı biri,.çic!e) 1 
buki şimdi ist:i.da. yazdıracak pa
ram dahi yoktur. Eğer beni ter 
eüman vasıtasiyJe dinlerseniz 
müda.faamı yapm.ağa hazırım, 
dedi. 

Reis, SWeymana.; bu isteğinin 
evvelce de reddedilmiş olduğunu 
hatırlattı. Bundan sonra Pavlo
fa., müdafaasını yapm.a.sı bi!di
rikli. Pavlof: 

- Evvehi. bir istida veriyo
rwn. Bu <>kunsuıı, daha sonra. 
müdafaa.mı yapaa.ğım, dedi. ts
tiıd& okuDdu.. 

Bu istidada, geçen celsede Sü
leyman tarafındaın ileri süıiilen 
talebin reddedilmesinin hak ve 
adalete aykın bulundiığunu ve 
bu red kararını hayretle knrşı
ladJğuu bildirmekte ve müddei
umumi muavini Kemal Bora ta
rafından geçen celsede ileri sü
rülen fikirlere cevap vererek: 

11
- Dokuz aydanberi 'bulun

duğumuz kovu.ştaıı d1şan çık
madık. Hapishane müdürlüğün
den birçok defalar bahçede gez.. 
1Xlenıi2Je müsaade edilmesini ri· 
ca ettiğ:i:miz halde bu talebimiz 
reddedildi. Bu kadar sıkı kon
trol a.ltmda iken nasıl oluyor da 
Süleymanla. görüştüğümüzü", o· 
nun bizim telkini~ altında ka
larak bu ifşa.atta bulunmalı: is· 

tediğini müddeiunmmj muavini 
Kemal Bora ileri sürüyor, anla
madık. Bu hokkabazlık karşı· 
sında ... " 

Reis Sabri Yoldaş burada mü 
dahalede bulundu ve Pavlof a ih
tar ederek : 

- Böyle ''hokka.bazlık" 0 'ibi 
kelimelerle ist:ıca verilmez. Eğel' 
fatidada bu kelimeler bulunursa 
hakkında aynca. takibat yapa
rız, dedi. 

Pavlof bu 6;bi kelimelere ben
zer sözler bulunmatlığmı bildir· 
di. Kornilof da söz alarak: 

- Bu istidaya ben de imzamı 
koydum. Müsaade edirt, bu "hok 
kabazlık" kelimesi hakkında bir 
iki şey söyiiyeyim: 

Biz bu kelimeyi tahkir sade
dinde ku!lannıadık. Bir şey'ı Lii· 
ğeri yerine kııllanmak ma"!ıasın
da aldık. Onun için bu hususım 
tasrihini ve bu suretle zapta. gf:' 
çirilmesini rica edt.,"Ceğiz. 

Bu sırada Kemal Bora söz is
tedi ve: 

- Kornilof "hokkabazlık" ke 
limesinin sahtekarlık marnımna 
kullanılmadığını söylüyor. O 
halde hokkabazlığın santekarlık 
olduğunu bilmekte ve bunu bil~ 
bile kullanmaktadır. Bu husus 
de. lutfen zapUı ~eçsin, dedi. 

Kornilof fikirlerinde ı~rar et-

----------------------------------------------------------------, 
ti. Hokkabazlığın ıoahtekılrlık 
manasmda kullanılmadı~uıı an· 
!attı ve i.stidruıın okunm<1Hına 

t 
-Ono. ne yapacağımı ben btw 

liyorum. Ne ise, sen saraydan 
hele ayrılma! 

_'Emredersiniz! 
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hakkı mahfuzdur 

n.sıl olursa, ben de o kadar ça 
buk OIDUll karısı oluıımı, 

- Sen hiç merak etme kı-

geqildi. 

Ebü1:haris dışarı çı'kar çıkmaz 
Şemsicihan Sultan huzur~ ~ - sonuna kadar ta.zıp eder. - Ben de sizden ayni şeyi is -- HaJbuki ben Ca.ferin daha 

evvel gönderilmesini istiyorum.. 
- O da neden? V erdiğin;ı aö

ııe inanmıyor musun? 

mn ! Senin arzul8l11ll yerine ge 
tirmek benim için zevktir. 

Hükümdar bir ita.raftan da Ca 
ferden bu yolla kurtulmanın 
kendisine fayda vereoeğini de 
düşünüyordu. Çünkü o, Ebülha-

İstidada, Süleynınnın şimdiye 
kadar şifahi hiç bir beyanatta 
bulunmadığı, kendisinin müte
addit defalar ricalarına ve ıs
nı.rlanna rağm.en Sülcymamn 
daima sükutu tercih ettiğini bil· 
<lirdi. 11k tahkıka.t sırasında Sil· 
leynıana atfen verilen ifaflenin 
Süleymana ait bulunmadığını ve 
bu suretle bu ifadelerin sahte ve 
uydurma olduğunu, bu ifadclı._ 
rin ıyi ezberlctilmediği için biı -
Ç<1k tenakuzlar ve fikir aykırı
lıklarına rastlan~.Yını beyan et
ml.!ktc ve yine !stida.nın bir ye
rinde bu "hokkabw,i" işler de

di. H'ıilrlimdar 1t1?.ın1 gorunee 
icinden: . . 
· - Galiba nihayet yola gırdi, 

diye dii§üntlü. .. . 
Şemsicihan Sultaıım gozlen 

ağlamaklan şı.şmişti. Yüzü de 
sa.pt>arı idi. Hafif bir sesle: 

- B:ıba., diye mı~ldandı. Ben 
kararr.ndan vazg~tım. 

- l:la:ngı kararından? 
- Ebiıliıarisle evlemnemek 

kararından. 

- Bu düşüncende halrsız.ı:ı.ın. tiyecektim. Bu suretle Cafer 
Cafer de kimı oluyormuş. On • muhitimizden ebediyen uzaklaş 
dan sa.na ne! Hem şu noktayı mış olur. 
da unutma ki, ne de olsa onun- Bu fikri ileri sürmekle hü • 
a aranızda bir çok şeyler geç- kümdar da, kızı da başka başka 

mürur. Yani senin bir çok sır - planlar tasarlıyorlardı. Hüi.üm
larına v8:kıf olmuştur. Böyle bir darın maksadı şu idi: 
hırsız gibi mahremiyetine giren Caferi uzak bir yere götüriip 
bir adamın ortadan kalkması., orada öldürtmek., sonra kızına 
bilikis seni daha ziyade mem- kendisinin Yeme.n gibi, Hicaz 
mın etmelidir. gH>i uzak bir memlekete gitmiş 

- Ben kat'iyen bu • fikirde olduğunu söylemek. 
değilim. Ve eğer siz keneli fik- Halbuki Şemsicihan Sultan 

- Size in.;ı.nıyorum. Fa.kaıt E
bülharise inanmam. Bu adam 
olabilir ki Cafere bir f eııa.hk 
yapmak ister. Ve buna mukte
dir de. 

Hükümdar bir Wıza düşün • 
d.ü: 

- Pek.ala ! O halde Caferi ya 
nn sabah erkenden Hicaza. doğ
ru yol& çıkaracağım. 

risin bütün teminatına rağmen 1 
Ebu AH Sina.dan hala korkuyor 
du. Ya Ebu Ali mna, Ebülhari
s.in hazırladığı yılanlı kutuyu al 
mazsa? O zaıı.nan ne olacaktı? 
Tıtbii Ebu Ali Sina hemen inti· 
kam alm.ağa kalkışacaktı. Ve 
.bu intikaınına Ebülharis kadar 
kendisi de pek tabii olarak he· 
def teşkil edecekti. 

nilmekteydi . 
Bu sırada mliddeiumumi Ce

mil Alt.ay müdahale etti: 

14 Btrt.ıdldauB . ..,;na 
:::s' • 

Yazan: Nııubi Baydar 
-B a.yr.wnda, A vnıpeıno. ~ 

manya ve İtalya gibi _.. 
~,~gibi~ 
rdont, ~,. ve PorWilz gibi 
1Brafslz ~ yflli 
bMıeıter pldi. Bu baberlerlel 
ffıae Avmpamn ıcliğer par~., 
nndım alınan ba.beder btrleştl
rilnce ~ beJinm ma.a
zıam şudur ki &vnıı- ~ 
desi muhite ve mebi.tren ~· 
zıe doğn.ı s'lrayet ilıtimailcrinl 1 
gıttiik~ arttıran harp at~ndea 
1.u.rlü ~beplcr}e korunma~a t:a.. 
bafiy<>r: Almanya ve İtalya., ue· 
J'(..'(]en :venıi ba.rnıda.ra. uğnya.
caJdar1'nı ve içerideki li'&ynaş
malara nasıl karşı gelooeklerial 
ke&tiremedlkleri için, rel~ ve 
ştiplıe içindedirler. Fransa ısh
raı, \:e tenıddüdün timsalidir; 
:yenilmis n• g-.Wp orduların i~g-~· 
İme bovun eğmiş olduğu halde 
harp edon il<l taraftan ~nia 
Jıa\a hücumlariyle maneYı 'fms.. 
kısmın, diğerinin blitün kayımk 
la.riyit.• kendisine yarilım etme
si t~Jüilı.nln ve mem~1'et ha~u- 11 Dm t'La. istila.el alcyhiııdc1d bıd
oowtin bkbirine zıd ~al
tmda bulunduğu jçin. İspanya ı 
ile Portf'kiz ise ele.le verip dara-• 
lan ai.<.>:S <Unberi ~ ferah 
is1ıik1.~ -çıkan yohı enmakta
dırlar. 
Fra.usanın çıa:resizlik i<;illde ~ü-ı 
nün isrerıemıc uyarak galibe, 
emniyt."t tdkiuine uğraştlğında 
t-0retiuüt ooilemez. Alman;) a - . 
iWva - Pr...ııt;ıa. arasında miitsavi, 
~b. ıij birliğini inıkin.. ... ıs 
Waın imıiöer ise sayısızdır • .JOl'o ı 
dana - l\ıl1'lazar göriişmelerioeı 
gelin<~: iki .DatUnn nutuıdaıriyle 
<vaDyet a.;)'thnl:am»l\'tu. İherya 
),.,mm ada."'t banş(.:t kalmak k~
rarıntladır. Yanın adamn oog
rah \'ll~yeti, tspa.ıwanın uzura 
bir iç sav~ta.n çok yorgun ç.ık- · 
nııs olması, Porlel{izin siyasi ta
a.hlıiitleri füer\'a ha.ns bloklmu1& 
karar-.ında. samuni ohl~ı~na şüp
he hırakam:w.. 

ı•·akat, A \ rupa.ruıı umumi 
nY.WZS.rast iıinde telfış, ~phc, 
U.m•ddüt ~ arundu Chı.ha b:ışl•a 
ayrılık wısurlan dıı ~özt> !.'J.\l'lr 
maktu.Ou·. ~imal, Baltık, Garp, 
Ort.a ve Ct·ımp AvrupaNt ınemu·
kcti~rıindeın ,·aınız sa\ aşan \ e 
ıt ... n.ıl al ında' olanlar tlc4;il, 1 :ı· 
ra~:..u. \e har11 Jışı ofa.ular dahi 
durumu ktmtli 'C<l\'he!erb,u·a 
mii!.ılea cıliıJ düşünüiildf'ri i •. 

. tildıalt• ~iir~ k\Jlılı:Jt>..r;m alm:.ı.~a 
!,:alıbıyorlı.ır; Mnca.ristaıı. Al
m.a.n.ranm \'a.lıuc1ilcr ha:.kkuHlıLi.İ 
polit1Jli:a.-;ına ayak u.'·dw·ıfıa~ l 
ô:>i!,ru bulmannı;tır. Biik.e ~o· 
rü:-.mderi somuıda söz lilU.U 
Harl>İH' Nazırı, Auupanın 

• .ıı ı r i s t i y a n nıed<'n ~~·ei im 
1ıol~wvildiğl' ı,art-ı, g-eı ı ı.lı-st·., 
kf•:Hli ,ı;ıml"laı ııula da konıına:J,a. 
devanı f'd~·t>ğfr.,t stiyktli. ı.ı· 
ca.ı .~hııı ko~'U kat:o1ik oi:.rt ~u 
haldi', ~eni ıllı.anwı 1\lmn.n~ a ı -
ki Cernwn ilahlarına. fapı. '!n.ı!.
t.a \ 'e ha.lk ise J,utlıcr'i11 fü_ mu 
ha.ğft buhumıaktatlır. Alll:.ıl: l:t.•-
1,ad hınılan1an thı iharl't dı ·~il
ı.li r. ıs,·~ç, , ·aktilt> yaJıamanıış 
olduğu Ballık birliğini, l;ai;ıl ol
sa, hugüu gt:r~'('l;,k~tiıecPktit·, 
HoUanda w lkl~·il~aclıı ha!ta!:ı
ma ha.ıı"Jretler:i hir an ılurıııa 
maktadır. YugoslaYya ile Yu! 
nruıistaıı !,'.(~tclerin geciE) ~:n · J 
me~'da.nlar.ıtlır. İtalya, tf>ı1, füı .ı 
ııağı olan fü.5ist partisi iJa , ('1 ~"'\ 
rfo3 tll'~iştimı<·kle zaafım l lr' 
daha gih1ermiştir. (,'r-k;nı. H· l'ı>J 
Jonnı kind"'n birer homba ha · ı
docİirler. 

Bu DUl!lYl'.a.nı karsısmtla, ilt·ri 
~kmği, giİ.Zl':I sanatları, cdc.bj~ t

tJ, eski mmleni~eti ile AH ııp:t) ı 
haı'UJ> o·lmakt.an kurtarrnai~ isfr 
.ren hakiki A\Tıtımlıh1r ?,ar.al< 
ha.n:u (}Ört el ile sarılnııı:j ohm
lar dfıb~ rntilirler'? Almanya \~ 
ltaJ.ra ba.nsa. göfür~n yolu hir 
an evrnl bulmağa çalışırlarsa 
Avnıpalıhklannı isbat etnıi..; 
olıwaklanhr. 

NASUDJ BAYO.\~! 
- Aferin sana! Ben de zaten 

senden bunn bekliyordum. 
- 'Yalım bunun için bir pr

tıı~ var. 

rjnizde ısrar eder ve Caferi öl- şöyle düşünüyordu: 
dürü.rscniz, Allahın üzerine ye- Caferi zengin edip ba§ka bir 
min ediyorum ki beni Ebülhari- memlekete göndermek, sonra 
sin karısı olmağa hiç bir kuv- bir fırsatını bulup kaçarak o
vet mecbur edemez. nun yanına gitmek. Böy1elilda 

- Ben de o Hi~a.za '\-ardıktan 
ve oraya sağ salim varmış oldu
ğunu biy,e bir mektupla bildir -
dikten sonra Ebillha.risin .kan· 
sı olacağım. 

Hal'buki Caferi memleketten 
.Urecek olursa. bu takdirde E -
bu Ali Sina .avdet ettiği takdir
de herhangi bir felakebe uğı a
mak tcıhlikesine de maruz kal -
mıyaca.ktı. 

- ruca ederim. reıs bey, dedi. r 
Bu istida e\'Vela lütfen he ·eti TAKViM ' - Ne gibi ibir Pa.rt? 

- Caferi serbeın: bırakacak • 
sınız. 

HUkümdıı.rm ka..5ları birden • 
bire çatıldı. Sesi ciddileı:ıti: 

- Pekfı.lft billrsin ki, ben U.. 
r rlarıma ba~kaln.rırun karışma 
·ındun hıc. hoşl:ınmrun. Hem on· 
an sana ne! rtık şu helvacı 
:ı.rçasını unut! 
- Fak0 t bab:ı.cığı:m. O dett

i• ın hiç günahı yok. Sır.f 
b n ı ·· .. mden bir gencin ca

k 1m sına. asla razı ola... 
~am Virdruıım beni baya.tımm 

Hükümdar kızımn gayet cid- hem sevgilisine ka:vtışmak, hem 
di olduğunu anla.mJJJtı. Ne yaı>- de babasının zu1:mlinden kurbll
sa. onu bu lm.ranndan vazg~ malt. 
remiyeeekti: H"tlkilmdar dMram etti: 

- Pek8.la, diye m..lı;ldandl. - o halde azammia a.n.18' • 
Mademki sen böyle istiyorsun, mamış olduğı.ımım ııokta. ~ 
kalbini kırmak istemem. Sen.in dı. Vadediyorum ki Caferi idam 
için Ca.feri affedeceğim. YalnD etmiyerek uzak bir memlekete 
daha fazla Mısırda kalmasına göndereceğim. 
miisaa.de edemem. Kentlisine pa - Ne vakit? 
ra vererek başka bir memleke- - İlk .fırsafta ! Hele fjll IJizbl 
te gidip ~leşmesiııi bildirece- düğün dernek bir defa yepSın, 
ğim. Ondan sonra.. 

- Canım mektuba filin Dıl 
ihtiyaç va.r? 

- Olsun baba l Ebülharia o
na yolda da bir fenalık yapmak 
istey<.'biBr. Onun için her şey -
den evvel Caierin selimetle m
ea7..a varmış o1chığunu biJmen 
18.zım. 

- Pekal8. ! 0ııu da .kaıbal edi
yorum.. 

- O halde bu kararmıı Ebül 
barrse biklirin.. Cafer ne kadar 
.gsıbuk serbest kaJııo ,.. Bıraza 

Şeınsiciha.n Sultan: 
- O halde ben de aözüm.ü ye 

rine getireceğim! 
Diyerek babasınm yanından 

çllctı. Ve doğruca kendi dairesi
ne çekiltli.. Genç kız tasarladığı , 
planı mımı.ffakiyetle tatbık ede 
biledeğiııden emin bulunuyordu. 

(Deva..ıı var) 

ha.kimece okilllı>"'llll, bu gibi keli- .Kasını 47 GÜN 358 Ay 12 
' meler va.r :ın.ı, yok mu; anlaşıl- ----· 

dıkt:ın sonra istidanın okunup 1361 24 
okunmama.;nna bir karar veril 1358 
sin. dedi. 

Hfıkimler heyetli bu talebi ka-
bul ederek müzakere odasına 

1 g<'<:ti, yirmi dakika. süren bir 
müzakereden sonra duruı-.ruayn 
tekrar devam edildi. Ger~1'i dil· 
şünüldü, ceza. kanununun 426 11· 

cı madde.si mucibince istidada 
b ı gibi sözlere tesa.diif edilınesm 
den dolayı istidanın okutulup O· 

' t !mamasına dair bir karara 
(Sonu: s.:ı. a 68, 6 d•) 

zıLaıccE lci.KAnun ı inci ka. 

17 19 "2 il 
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ta a hububat 
gön rdi 

(~rııfı Birincide) 

1tıerurattan :ruı.nınecimizden beri 
büyük hlr k içbı<ı"' !.dim. b 
ttıerilmlılann • • A:fr • ya 
çıktıklarım., orada :scnı gfrnlerde 
öğrenm · ı. Ondan soma ne 
OJ.n:u.c;tu" atnJ de, zabitler klü· 
hiindc bir ;radyo :van:iı. Fakat 
kim.sen.in merak edip de buna 
ko - v. ha: ~ öğııemne
ğe ~ gömıedim. Bir a
ra dört :asker büyük 1fz ma
ki nenin başına gcldiler. Bozuk 
b.r brafı tamir ettiler. Buraya 
Para atarak onu · · er. Maki
ne muhtelif havalar. çclıyordu. 
l>iğer tarafta başka bir makine 
talıb denemeğe bızmet ed"y-0r
du. Buna d para :atanlar oldu. 
F'akat harp hava erine merak 
eden hiç gözüme il edi. G e· 
deki kampta yalnız yata· bara· 
kalannı gördüğüm için rad5oya 
karşı 4lu alakasızlığı o kadar 
hissetmemiştim. Fakat burada, 
Natal'de, zabitleı· klübü denilen 
barakada sanki Şimali Afrika 
taarruzu, ve Ce.za:>'.ir ile Garbi 
.A.frikaya asker çıkarma teşeb
büsü hiç yokmuş, yahut ehem
lniyeti haiz değilmiş gibi davra· 
IUlması hayretimi celbctti. Bu 
intiba ondan sonraki kamplarda 
da gitt'ikçe :kuvvetlendi. D" ~ooı· 
Uıim ki Amerikan 11.Skerlerindc 
~ zabitlerinde harp coşkun ıhis
ııiyat iihan için bir vesıle adde
diJ.mıyor. Vaz'.fe muntazam su· 
rette, çok ciddi ~..r de-yapı
lıyor. Disiplin son derecede sıkı. 
li'1tkat bu sıkıhk, dı.şandan gel
tne bir zorl eri dcğn. Jis
lterıerin içlennden geliyor. On· 
dan dolayı, zahiren büyük ba
fıerbestli ve teklif siziik \•cut 
Oln:uı.kia ber:ı.bcr, bu tekHfsizlik 
Ve serbesti içindeki intizam ve 
ciddiyet dikkat ·ye takdiri celbe
diyor. 

U!lluk JO Vatan şarkı· 
lan ve nümayişler yok. Fakat 
5 er, muamele! ~:olunda işli
l'or. Bir makine saldnl.ği, .ıttıra
dı var. Gece ve gundiiz ne ol
dn0unu bilmiyen, sakin :ve se
tlıereli bir çnhmna var. Y1llnız 

• Vazifo var. Boş lakırdı ve göste
~ yok. Bunların hepsinı biiyük 
bir hayranlık ılc karşıladığım 
halde, harp haberlerine karşı 1..ı,.. 
ka.ytlığa aklım ermedi. Ben lra
bnna sığamadıb'1Il1. harp hava· 
disıeri .ar~öun ha'l<ie muhit'•n 

illi 
,. 
1 

tahammül .ooemiy<>rdum. 
m ıyor -Afrika bmplanndmı biıı· .toplantısı 

~ ruha,yet bir gün bu hayreti
mm tehi.be uğır.a.dığ:ını z.amıet-
tmı. B:r de büyük< lb!r 
kor kclabaiıgına ~ ı0:r 

Ankar.a., 23 (Yeni S:ı.b:ılı mu
hab rindcu) - E.ü.yük Millet 
Meclisin~ bugünkü toplantısın
da ıruzn.amedek! · mü
zakeresinden sonra Devlet Şu· 
IllSı reis ve azalikla.rına secım
ler y.apılmışt.ır. 

Sekizinci ordu temas temin edeme
en Trablas üzerine yürüyor 

ıtıııanruia y.m.c b-.r 
§e)ier söylüyoniu. Bunun b~r 
takım ha'!O • tell .ğ etJüği 

Jl.U.LCUAA.ll.11.t:tl. Amerikan gooçlsrİ 
il yük merak e:ıdıs.:;ıi 

dhıliyorlardı. Çchmlen'ie lbe'kle
~ o alika hissi ozald;:m go-
r.c ~yordu. • 
mıı.li Afrikada., yahut rısırda 
büyük bir .. :alta ohnu u. Gim.i
nuşe naza.rau, bu \'akıa lık Müt
tefikler zafer: olmak [i;zmı ge
lirdi. Adeta osareasma ilerle-
dun Ye aralaruill. kan . 

Söyler '!Il ~ taım.mıyle a:nlı
yamı~'llnı ibiliycrıdunı. Fa
kat Afrikadakı Muttofikler .za
ferı hakkında az çok bır fikir e
dineceğime eınındim. Biraz dın
leymoe, ver.ılen !havadisin ne ol· 
duğunu anladım. Bu. Amerikada 
oynanmış bir maça aitti! Bu ka· 
dar alaka, maçın tat'silatmı an
lamak içindi. 

Birdenbire, içimde bir isyan 
hiss'i duydum. Bu Amerik:ın 
gençierini .rakalıyarak: Yahu. 
muharebe ,.ar, muharebeye gi~:ı
yon;unuz, maçıı bıra!km da onu 
sorunuz, demek isted m. Halbn
k'.i bu gençler muharebenin mev
cut olduğunu pek fili ibiPyorlar
dı. Kendiletmin ~le mu.Da· 
.ııebeyc gınne'k ~.e uçakla Şi
m:ıll Afi" ...:.:a;.} günderıu'1iililermi 
!b.ı yorlaı·dı. Birkaç gun sonra 
gwccıelderi haıpt.en belki geri 
doam·_ eoE:tlerilli 1bil'.iyorlardı . 
Bu, bir ıraz.fe idi ,.e omı biiytik 
b~r azim ve ciddl):ct ka1b l et
.miqlef". Jb,"ırl.mscmi erdı.. \:~ci.nna 

karşı lborclannı. t lb1.c.n gelme 
bir kn.n.r 1 N *' -ödüyor· 
lardı. Eğcı· bu .Amerilaın gençle
rındc vata.ni vazifelerine aı .jı 
ufak bl.r istıı:lıfaf, uf2!.lc lbir istek· j 
sizfk ve tert.'tidüt snm:ş o1say· 
dım, .kerıdılerinden ret ede
oektım. Fal~t hayatfarımn en 
ciddi dakikalarında g'österdiklc
n b~ soğukkanlılık, bu ül 
ve c'ddıyct iç nqe her zamanki 
por merakiy!e rahat c~-

gul olahilınclcri gözümde bir me
ziyet teşkil etti. 

Hiiseym Oahid 'ALÇIN 

De\,.,et Şümsı birinci daire 
reisliğine Sata.haddlıı Odabaşı
oğlu, üza1ı'klara da Ankara ~a
arlf MüdürU Rasim ve Mılnaka
ıat Ve:ı rueti hukuk mü.,ı;;aviri 
Rnş.t Çc1ebıoğlu secilmi§]en:lir. 
lkinc:ı daire reıSliğine Şüra aza· 
sından iBJı.7.ım ciı ço'k rey almış
sa da ınsa'bı do dunı.madığmdaıı 
cuma top18ntısmda ıseif.:m t-ew 
rarlan .... ca.\{ur. 

Cuma toplantaeında. aynı za
marula posta ı; telgrnf Jaresı
ne matzene e yakıt fiyatları· 
nın çok artını -olma.smdan do1a· 
yı istenen biı' milyon 9000 lira 
lık munzı:ı.m tahsisat ile Dev
let Limrınkırı İdaresi için mun
zam t:ılıs-...sat layihaları miiz:akc· 
re ed lcccktir. 

.w:aıı~.:ııor 
Ankara, 23 ıYeni Saroh~ -

İktisat \'ekili Sır.n D.ay bugiHı 
İz.mirden Somaya .mütıcveccihen 
hareket etınlııtir. Vekil, Lloyit 
oc.:.Jdarmda tctkikler<le buluna
caktır. 

Kahire 23 (A.A.j - Orta · 
sark lngiliz harp .tebllği: 

Dün, keşif kollannıız faaliyet 
lcrine devam etmiştir. Maynle
rin ayıklanması' ve yalların ta
miri enmımi~et 'Verici bir tarz 
da dev.am etmektedir. 

Li:bya muharebe meydanı .ij -
zerinde hava faaliyeti ıküçük 
nisbctlerle cereyan etntiştir. 

2l 'Z2 ılkkanun gecesi deniı 
uçaklanmız Sicılyarun batı açık 
formda düşmana yaptıkları bir 
h.ıic~n bır düşman tı-caret ge 
misi ile daha büyük bir hımaye 
gemisine t'3m isab tler kaydet
mişlerdi!". Tic:ıret gemlı;inde 
yangın çıkarılmış, himaye ge -
misi ise bii<:wr.o:ıım sonra ttı.ma
mfle kaybolmuştuı·. 

Ayni gece, bomba uçakları -
mız i'wıus limanında ganiicre 
en az iki tam isabet kaydetmis· 
!erdir. ıddetlı ınfiifttfar obnuş 
ve gemiler bztar bir hale gel'
m~ır_ 

U.çak!n.rmuzın IOOpsi bu re
ka.ttan s,ıliınc:ı gen dem üştür. 

TAKİP DEVAM EDl\'.OR 
Londra 23 (A.A.) - R.o}1.er 

is 

et Ve ıB:Jııtarafı :tl.rincMıe) 
............ mizin de cllerinı kaı<hrma-sile ra 

. nöyor porlıır ittifcltia ilmbul edilmiı;tir 
Ankanı .. Z3 {Yeni Sabıh~ _ .. Bun?a!1 sonra sıra dilc:t e -

lz.mlııde tetk:l:lerde b luna.n 'li· oomenı ~iar:ı tarnfuıdan :ha -
caret Vekili Bclw:ıct Ut bugilil zıı'la~~~ dıleJ9er.ın okıınn:~sına 
şehrimize müteveccihen hareket g;~lmıııt.ir •. ~lık, maarııt. su. 
etmistir yol ve kopru, park ve .çocuk 

• bahçesı, nukıi, ıs.ık, mezarlık, 

111 göster.erek vi.izde yUmi .be.'ile- ziraat ve ormao gibi 11 mevzu • 
n ııasıl ''creceklormı soruyorlar- da toplaruıu mahalli .ınah.iJ&te 
d dılek1erden bilhassa .şunlar üze-

ı .Ben ilkönoo devlet.in talOOi ye rinde durulmuştur. 
riııc geticilmesıni tav.siye et • Bakrnköy su .şebekesinın ıs -
tim. "Vatandaşfann ihtiyacı ve lahı, Ada-larda apart:ıman inşa
de~di halk hUkiımetinin gbzü ö- sınuı men'i, Ada çam'Jar.uıın ko
nüııdedir. Vazife.Bini ifa .eden l:a runması, yahıız Be.:r"bcliadada 
:tanda§ daıılıkta ve ~.cs.izlikte sanatcrryı~1arın temet.küiü ile 
ibı k dedi ıste ıteklif diğer Adalarda sanatoryom ya· 

ra ilma.z,,, m. ~ -~ pılmam:ı.sı, Kadfknuf! Milli ... e -
ler böyle ta.kip olundu ve <ılıın· -,J 

maktadır. BüU.in meml~e!.i;.e t:in bir heykelmin dikilmesi, ve 

hita 
de biç bir teHı.şlı va.ziyei.e düşü.l 1stanllm1un yXkiaşan beş y'iliun
mek&iwı herk.esin ihu~·.acı te • cü yıldönt'ımiine Bimdideıı .ha ~ 

e m.i.n eclilınekted.lı-. Görli}ıomu • mrlnnıinınsı. kok 11c maden lW-

1 1 nuz ki devletin selameti ica;bet- mürii tevziatındaki a?'53ldık1a • 
-·- tiğı v.akit büyük feda: fı.rlıklar nn gjderilm i, öğretmen 11\Ck· 

:z:aruridır. Bu vazifeier sırasına tehi mezunlannın aynca bir 
göre, şu veya bu bölgeye, şu \'eı koy zammı verilerek kövle.re 
ya bu meslek ~ •at ıSahi- gönderilm • mecburiyeti, VYUJ}l 

lbine te-.•eocüh edecektir. Bug'.lıı kooperatifleri He ucuz e.• yapıl· 

ajansımn 8 inci ordu yanındaki 
hususi muha:bıri bildiriyor: 

Mib.:vcr kuvvetleri Tr.ahlns'un 
kü.çilk bir köyü olan Sirtc'yi bo 
§&lt:ar.a.k .çekilDriş.lerdir. Milurer 
ku:vvetleri Şebirelmez' e doğru 
çekı1i..}lV,)r1ar. Mot~rlli ln,gilfa kit 
alan da diŞnan kuwetlerlıri ta 
kip etme'ktedir. 8 inci ordu kuv 
vetlcrini topladığından simdilik 
muharebeler olmama rt.adır. Sa
h l yolu ile dığer kum yollan i
lerlıyen 1ngıhz p]yadesivle ve i-
aşe 1ı:olhırı1e doludur. !İngiliz 
ıstıö'kfını.cı1arı sahil yolunun iki 
tarafına dü~,na.n tarafındtm ko
nulan sun mnynl n da temizle
meğ dev&m etmcktedırler. 
~ A1eksander .Kıbns'da 
Leflm~ , 23 {A.A.) - Orta

şnrk kuvvetleri b l.uınandanı 
Ç er::ı.l Aleksandcr rclaka tinde 
kurmay .suhaylaruıdan m ürek· 
ke.p bir grup olduğu halde Kıb
rıs.ı yapt.\ğı kısa ziyareti bitir
nll§tir. Ge::ı.eralin zıyaı-eti ani 
olmuş ve ada üzer,;.nde uçb.ı1rtan 
sonra müdafaa 1ıatıanıu ayakla 
teftııı eı:.mi9t:ır. 

cea~arafı birincide} 

metr.e 9inıal .dogusunda Tabur
da yolu uzennde ve :Malör"ün 
16 kilometre cenup bat!ısnda a
ra sıra temasa ,gclmc'ktedır. As 
lteri durunıda bıssedı1ir blr rle
ğlşik1ik olmamıştır. 

Her iki taraf da öle'kinın ha
zırlanmakta oldu,ğunn bı!iyor. 
İki .taraftan her bin 'kntıPsındn· 
kı J'az1a kuvvetlenmeden en e'l -
verişli zamanda harekete geç • 
mck kararındadır. 
1ı:ENİ FRANSIZ -OlIDL"SU 

· Lonura 23 <A.A. - Gc.~ 
Gfrauu \r-e lktınnay eı/ ıi Afri
ka.da • . o kişı y.ı .sililh al 
alma.k ~çin g ·li plinlur.ı bi 
ti~ir. 1C3b ·en sı 
m·· "n:ımat Bide.Şilt .Amerıika • 
dan yola çıkanhnı 'C bir ltl.SOll 
şimd.kl gelmi iı . &i.ı -Ordu, 
Jw\.-v.etlcri araı.nnda hafif :v.e a. 
ğlr nırlıli ıtümenlcr, motorize 
kııt'alar, piyad , topçu ve iıaı; 
1mv .~tleri bulunacak . ~ ef.eı·
iberlik işi hızla ilerlcmekt.edır. 

Bükr.eş, 23 (.A.A_) - Büttin 
Romen garet.eıeri, Raına.nya 'hü
kCımetinin Yunanistan& -hediye 
ettiği hububatın manasım öelirt 
mel-te :ve bu ~yie Ruma.n
yanuı. tan e diğer maddi fOOa.
~klarla yeni dünya niza.m.ı
mn lrurulınası.nda dioö-er Avrupa 
mı1let1eriyle '8ik:ı iş birliği halin
de ynşamakta. olduğunu · ·:bat 
'Ottiğini yaDnaktadır. 

Gar.eteler, Romanyanın bu 
Jıareketi 'her hangi bir Avrupa 
de'\-1etinin başka Avrupa d~ 
tine karşı bir dayanışma ha:re
ikefüıden baııka bir şey değı1air. 
Romanya da görülüyor ki <falına 
olduğu gfbi bu işte kemli .. -ı.e ~ü
şeni yaıpmakıtadır. 

Polonya - Rusya 
münasebetleri 

Londra, 23 (A.A. ~ - General 
Sikorskınin harpten sonra Po
lonya ile Ru.<Jya ara.~nda karşı
lıklı yal'dım 'ışini M. Sta!inie gö
rütmıclc ili.ere Sonkanun başın
da Moskovaya gid~ öğrenıl· 
mekted7. 1 

Suikast davası 
1( B l'lfbtra1'ı 2 dnc.l Sa yf •da) 

varma~a -eksem~ '1ie lkarar :v~rl
lerek Pavlofa nlab1dı. Tekrar 
müı:a'kE>.re odası:Ja <· kilen bi · 
klınler h yoo, on <il ika ra 
ib'tiClamn :beşinci sayfasının 13-
uneü €attnrun . • nnyamk .Q.• 

ğer s: t ı·fann -0kunma.sın.a ka
rar l\-'E'n1d~gfili hfülirdı. 1stidarun 
o:h"tmr.ıa lna ~< m edıld·. 

Paviof bu ist:dasında bfflın •a 
o1an -şahıstan kal~n v~nçafoııd~n 
bu şah. ın Müslti~ n .olmadıi;:ını, 
fakat d sya munderc :ııtın n 
anlasıidıg !in g01-e Omerin ~Ufô
Jtiınan o!du,gunu, en wn ~ ule}
marı tarafnıfüı.n ileıi siir.ülen if
fialltta d<lhı ınfllat.'lerı sonrn ö
nı,,.rı gezerken görenler olduj:;ru
nu, fa': t bu idd nm ı.,,batı iç n 
inik-:ı.ıı "'c:rihned" m, hu ıfşa.aun 
kendill'~ ıyic hiç :" ala kası < 1-
:madıgını. ~ eelsede "heo:az 
·~ra:klt g:eçmeın ,._ Dt~b'liı -
:sın' şe'ld:nde Abdurrahman ta
rnfında.n itendısıne atfen s&;le
:nen sfü~Jerin ta:riıamen yalan~ ot
ıdugunu, A'bdurra'hmanın bu 
ısC.iı.leri söylemek icin Siilcyma -
::nın il'~aatım bek~mege noden 
füzum gördügumi b;ldirmekley
ıdi. 

btidaıwı -Olw.ı masııa nıiite.a -
ı.p Pavlufun asıl m'üdafaasına 

rut Oıla.ı:ı cvra'lmı .okunma.sına 

j l 
Ski klDı beJI 

rtlayer mu 'l -·-
Y cnan: A. C. Sarafotla 

E · her 1ı lede bun· 
lard:ı.n bir iki tanesi bu

hınul'ilır. Jfa.bad'lyı ~er,, 
iı4aın düvel'lcr, ın:a.lulle ha nn
larma iştllr-4.k edetler ve racon 
keserlerdi. S:ırlı lu1dan tı biat· 
leriııe gore ya ını.ifuarnz, J'3hut 
cm'k o1ur, fakat her 11..i 1uılde 
de: 

- Aman bllbışn:ısm ! diyo 
~ so"kulunmaz, şerle-
~ m.ak ~ Bir SCJi 
clilll>..rme Clolarldar nu ayıldıJda
rmda., sa.rlıoşhıld:anııih 

0

lıep o • 
dan baluoedeıier, .incir t'Ckirde~ 
do?ıJunnıyaca'k Şt'~ w.r İf.'.:n ya 
ar.1larında, ;) nhnt fa diğer nıa
hallel.'!rde, kırnrguh kumuı. 
hen13~ arlan ile ~rırtla.l gırtla~ 
baZRn da l>ı .ılı. tııçaj;"n ~ .. efo1t-..rdi 
7./.ı.bıta s rretıntleıindm '\'2kı ıliıl
ker, m.'"l.tın.Ilı:-Ji şe "'"~~ clü. • 
ınarı ~~h-erdi. 

* inkılap lıanıleleri,. 1s ISJ 
nıa1ıke.mclcri, z:ım:am• 'e göro. 
nCk hu küçül~ beyk:rin o
<'..a1\lanna iııc;r dı1\t1. ı lnlmt tJti 
bu m ) ok olnr.ı.dı121T. ) ine arsız 
:-,'UratiJ:anrn, cınk OOUMW \;O 

mutftın:ız n ... erini birotrleıfr-

- Ulan t•nsyı! .. 
lıtitatıJ 1ı. ~ı eden. trnm

rny ar..ılnıbl .ıuı. ~..-.ıbp ~'ltkula.
nu .... -elit Di.ı;ü n lı:aann geti
ren, za \'allı 1.0~ o~e ta.. 
havle .ccırt~'1ı l~ı t.tiysı;z rııflt
te;t ~:.pua;ruıda lıon :um ... llu
ltı) onr.ı. 

J<Jski küJha ~,. lt'li tuıamtı:ı
oılığn lte\ 00t'11e.r, ılJ.i)"l dl}
\ u-.l-1.Illül".-t,.., sı' ri ft~ ,çı) ,rler \'e 
bol pat~ u J>-'Utulo. ...h.ı afi . -
tar: ıt.ı"dl, ~w ~ 11 mı, ·• r ise 
g-11)11 SJ>Old, lıe\eıs ~, )U .. t.r, (u~ 
boı nııeı ı~ı .;;or. ,,_,o. r ve 
s.t(>lilL'.:.lZ t •• ı.:-.1~ )\ ıa ) " pı-

rıl ınnı ~ ;.tı .r.ı ı. rn u 
tr-..wıu •• ' larda, ulab:.ı.1 ~"'Crlcı
d L."'Uouı sı1ust:.n) orfar 'e beli 
anyorılar. 

\Tİ ı ;li, bol ır.u-.u.tı, it~ 
çe.1.eook \<') •ısturJ>a: 

- Baııa var mı yun b:rli 
rnlııs!) 1ı• ·' ıı.mm1.a okçcli 1 
}1iillerın ~r..rr. al.ıirtı '!.~~nr 
zu ;gibi .. nrnp"nı ·'an Jl ıru n.t."11 

<ti "amwı.taı;' 1 q - artın t:ui
h, kıı.rı"fl \C ntCflll Ptİll ~ ip
fİJnai ba:ı~· ,.j :ımızır bir tı """' 

·u kurt ubnu..~ oldu. fi •• ta1 o· 
nuıı ,~m. onda..'l duha ·ye
. .:z, ~10 da lı:ı .en Ji,, ondan 
,dıha lıay:n z bir tiirodi üpi ye
ti ~ re, unmrni tnknydi ıçb(h· 
1117 glliı bira.1. da1ta ~"te 
" SCJlWİp )ayılru .. 1'.i;tdır. 

.7..alııtw :ılıtınöyeınrnin d?l mt 
ın:ı.zan:m çct.crmı. 

( Bqt&rSfı Bh'ınchle) 

bı.ııunnıus, ihazunmun şiddetii 
Qlkı.51arı ar.asında clıu.ı ay-
l'\lnuştır. 

yolda yürünıe8ı ı~ clJen g.elen 
hoc gayreti g<i .. ">1:eırecektir. Bir 
partinin memleket 19in faydalı 
ve ya.plCl olruası, ancak bu sıı
retle mümkündür. İnkılapçı bir 
partinin, memleketi ilerletip, 
yükseltme hamle!Jcrine devam 
etmesi ancak bn suretle tahak
kuk ettirilebilir. 

çiftçiye, yann tüccara veya es sım.n temim isten.ilmiştir. 
naf.a fa..W. külfet yüklenebilir. Kaza kongreler.in'n iki e-

Londı-n., 23 (A.A. ı - Pa7..aı
ıt:esi akşamı Velington bomba ü
.çakiarı Ttın.t..'Sa ve im-pil çc • 
lan ela Sicilya aı,;ığım1a dört ı 
..Mihver•t:;.şıt geıruslı i:ıarruz 

llnşlanmaiiıın e\'VC1 hakareb h • -----------

Milli Şri"ın :a. 
İstanbul, 23 (.A..A.) - Reisi
~ illi Şef lsmet İnönü, 
~gün. Cümhuriyet .Balk Partisi 
lQ~nhul Vili.yet kon~~e a
t<ı.gıdaki nutku ~öy}em.Şerdtr: 
~ arkadaşlar; 
b~~bul Parti kongrelerini baş-
~" gündenberi takip ediyo
~. Ocaidann, nahiye vo ka
~ çal.şna.l <!ından daıma 
tıı~ a!dım. Kongreler mem
~tiin sıkmtJ geç.ıı'Ciiği, vatan
~ :Zorluk çektiği ı,'iinlerde 
b~ardı. Paıü wz.ifoleri 
L"t zanuw ferahlı şartlarda ve 
~lay muvı:ı.ffakiyctler içinde ifa 
0lttrU'nazıar. Asıl herkesın mü
~lı ve çcldştiriCl ol~u 
~ erde Partinin soğukkanlılık
~ gıtti!';'1 yolun doğruluğundan 
~et·alarak ça.lışması.l~~nd~·· 
::u.yle zamanlarda Parti uyclen
!ll.ti iyj görüşlü halleri ll~ç~k va
~n sükunete ve süküncUa 
~akemeye davet eder. Parti 
~lantııannın bu bakımdan da 
tdaıı olduklaı:ıruı. eminim. 
Arkadaşlar, . ,. 
İktidarda. bulunan Pnr'tin5.n a.

~ları, bir noktayı gozöpünd:e 
"'l:bnalıdırlar. Parti billtumeti-
. muvaffak olmam bütun g;;y

~Ueri.miiın hedefidir. Parti içuı
~ tenkitler, kontroller hep hü· 
d~etin muval f a.g yetine yar
~ ~mek i~.md rler. Partili, 
;u-u ıçınde. hır b ı ha.kika.ti ol

~· ,u gıbi görme ten, o uğu gi
~.söylemektw ç kının yecektir. 
Ukumetın en y ı \ c e doF 

Morh m n allnj adına 
Ret kası: Nevvare 

Arkadaşlar, 
Parti i~inde intihabuı serbest 

ve isabetli obnasma. dikkat edi· 
yonız. Vazife sahiplerinin ehli
yetli olmalan, arkad:ı.§l.arının i· 
timadıru, muhabbetini kazan
mış bulunmaları, pa;rıti mm• ffa
kiyeti için esaslı nokt:cleniır. 
Kongrelerdeki millaha.zatar, or
taya .knnıı)on dilekler, partin;n 
daha yüksek ~atmda, hü -
kfunet makambırıncla ehemmr 
yetıe tetkik olunuyor. lfoscl 
ve ihtiyacı çok olan yapıcı yol
dıa.k.i bir meml ette, hesapı:ıız 
taıkitler e dilekler en kolay iş
lerdendir. iyi •:e ameli neticel<!r 

etmek ~in teklif sabipleri
nm mesuliyet ve imkiı.n tclB.kki
~yle hareket etmeleri lazım
dır. Emin olahılirsiniz ki sa.lam
~ ve iktidar sahipleri, her 
mülaha:r ... ıyı ~e dileği kıymeil~n
dirmek ~dikkatlidirler. 

Aziz arkadaşlar, 
Bu deV1etin büyük fedakarıık

hır üzerine kurulduğunu dalın 
gözümüzün önünde tutmalıyız. 
Dünyanın ağır h.8di.seleri için 
bu zihniyete daha ziyade lüzum 
vardır. Ii mücadelede baba 
oi:'Ulun yanyruıa saf iç.inde silah
lı bulıınrluğunu gördük. Memle
ketin büyi.;.t bir kısmı işı;al a'J
t:ında olduğu için serbest müca· 
dele eden bölgeler hem ccplıe 
muharebesini yapıyorlar, hem 
devletin bütün yüklerini taşıyor
lardı. Bu gayretler de ki.fi gel
medi. Cepheye erkeğini, cepha
ne Uşımağa \'e tarla sümıcğe 
kwµnlarım göndermiş olan fa
kir eve giriyor ve mütevazi nesı 
varsa. anım dn yil7.dc kırkını alı· 
yordıık. Hep beraber sclamete 
ve cümhuriyete vardık; bUtün 
fedekirlıklar ödenmiş oldu. Size 
dünden de misal söyliyeccğim. 
Biliyorsunuz ki hUkfımet -çiftçi
lerden yeni mahsulde yüzde yır
mi beş aldı. Dolıı.şırken bazı köy
ler göıtlüm. Vatandnş.Jann .ken
Q.ilerin yeıt.miyeook mahsulleri-

Valnn.da.~ devletin taleplerini i- de bir yapılmaı-,, ve gaynme.cı
yi yürekle ve iyi niyet1e rutl'§ı..- ru çoeukların adli kanunlarla 
lıı.mıt.hdır. Bu v.atanda herkes himayesi içiu kaıımılaıa yeni 
~mdiye µadar enıni'!·.et \:e hm maddeler ili:vesi teklıfleri de 
içinde kazanını , yaşunı.ştar. ..Aıı.k.ar.ad.a Wpl.awı.cak Büyiiik 
Bunda.n sonra da, da.ima, her - Parti Ko.:>gra.sıua arzedilece -

Cumhuriyet. kanunlarının hi tir. 
maye.c;inde ve emniyet içinde ça Diidk'lerin arzedilmesınden 
h1}ıp kazanacaı'ktır. Her vatan • sonra az alan İsmet lnöntl sık 
daşm devlete karşı ·vazifclerini sık alkrlarla kesilen sanumi 
iyi nıyetle, ciddi ım.rak ifaya~ bir demejle buluwnus ve saat 
çalışmalarını istemek devletin 1 16,05 geçe ıçten gelen tezahürat 
hakkıdır. 1 \'e yoliacJ dolduran halkın cos -

Arkadaslar, kun alh.<jları .araswda otomo · 
· Boraya bir sc tteıı geli • billeıine biner.ek Halkevinden 

lCitilcleri sıra.da, 1'1Jltn adası, ı 
tekııar \lltikarnıru a1mıştlr. • 

l{.e.şJf uç.ııldnn :Mihver a ıı. I 
kaf.iles.ini ay ~ında gör.mü ler 
Ye .Albaoo.ra ur.a'klıır;, şidBetli 
Qfr hava kar§! koyma ıa.tesınc 
Jrab'Illen, tar:ı1iUe taarnı:r.a gcç
miş1e.rİ!ir. Uc konmuı gemisiyle 
hızb hotlaJ• ve gece m C1la:rı ta
r.afıııdruı refakat edilen dk °'a
rak batan ;..,remmın iJ..,yn ı bir 
yük t11.Şldtğı , :hakl tur. 

---------·~-------
Sıh 

"Z yorum. Vata.nda.cılerımı her yer ayrıllillfiİJr. 
de iyi halde gördÜl!l. Umumi o- Celeeye kısa bir müddet niba- (Ba~nr:ıfı bir nclde) 
ı .. -•. geniıı ve fe·..:-1; istihsal i- '-'et ver.ilmi" ve müte::ıkiben oel- ~.:ı. d ıı.._,,_ ;ı..,;, h'l .... •"*n• Ja4l<ıll\ " _,__,, J !:i ıC™-HT , t' a 111.i&l.Ad ~ ~· 

çin çalışmalar çok funid verici- se tekrar aÇllarak dilek encü • ~'clgraf -:e te e.f.on Jı.ı ı ıslah 
dir. Yiirekler imanla dolud~r meni aza.Jarımn dilGkleri dinien ve tamır edibn '?• mul e te-
la.r. Zminter sü "netli, emm~-et m· · . İf sö7ii E::nin Mi almış, ınin .oiunm r. Sıhh.i ne'-'e>t1cr 

li' du .. nya hr....ı:,.,,.ı,,..,..;,...,;n teoellile- ılfllıassn ,.;:.,.ıeıın· i :milli birlik ıve J 
d\Ub'- ~......... ~ zelzele mınt.al-.J,U;llldaki lfö}'lerı 

ri ııe olur.sa olsun, onlan sa~ıl ehenıntiycl.i üzerinde tebaı üz et do].a,.,~akt dıiıi.a.J. y 1 :.Iılardan 
maz bir' irade ile karşı1amaga tirmistir. lüzum görüleııl ı Sa:mstm 'e To
hazırdırla.r. ~.n!r Emin Aliden sonra kürsüye kat nast..a.luı.ne.er'me gon<ienldı

Son giinlenmiıWı ~en .ıuul~ gclen alıreddin Kerım daha z.i ğı gil)) hafif o1aıılıu· d.ı mahal1e-
acısı, y.em zelzele felüeticndır. yaoc ruh eağlamiığl ürerinde rmde ~-ı.: altına ru.: ar 
Erzincan sarsıntlsından 7..aten durmuş, bunun için de ovvel.:1 dır. '\:ıyeccK, ıyece'k ve aıger 
zarar görmüş olan N&~r ve lröye içki sokulma~ının ve içki 1 levazım da.g1Wmasma vam e
Ert>aada, yeni darbelere ugra - fiyatlarının harpten sonra da dilmektcdir. Sıcak yemek ver.il· 
dık. Hükumet biilün vasıta.lar.ı oyni -derecede }\almasını iste • mcsine de ıbaşLıuu1ırı tır. T.o. at 
ile felaket yerindedir. Vatand_aş · tir. Nüfusu arttırmak içın \'cl.İsi. Er.banda hütüu u:rtı.bala 
lanmızın acılarmı paylaşmaga de evlenmelerde kolaylık ve ço- bizz.ıt n~et etmektedir. Halk 
çalışıyoruz. Memleket yıkılan cuklulara daha başka kolayı • hii.kiımctin gustcrdiğı çabuk ve 
vuvaları sür'ntle ayağa kaldır - lar g:" rihnesini, köylerde sey ~fkat1i alfı.kuclan \'e civar :ı. Ja. 
malt için herŞey-i • yapacaktır. yar sınh1 bey" etiler dnla: tırılma yctlerin derhal imdad kosma
Bu sözlerimle derin teessürleri- s.ını, hasta bakıcılığa ehemmi - lanntian -çok m teha 
mi söylerken sizin asil duygu- yet verilmesini, sıtma mcsclcs1- Sıhhiye \' • ·, 
ıarınızı <la ifade etmiş oluyo • ni Sıhhat ve Nafia Vek8.letlcri- 1 til.· n~Wl,\Jw 
nım. nm beraber killtU den halletme- Aııkal:a. 23 (Yeıı.i Sa.balı .mu· 

Aziz .arkadaşlarım, .sini, çocuk dil ürme u.k'alan - hali:ılııden~ - .. Sıhhi}' \'t>.ki 
Kongrenize iştira'k ~ be- nın milli bır cürum olarak ka • Hulüsı Alat zelwle mmtı.ı1'..a.

nim için bnhtiyarh'k oldu. Gör· bııl edilmesini ve bütün bunlan sına gıt.mck üzere bu tıabahkı 
düm ki burada memldket mcse- ı temi ı · ·in Parti Merkezinde bir trenle A.ııkı:ıradan lıaı·ek!:l ct-
leleri sar iyet!e v eçıÇk yüre1: • amştırma komitesi,. kıl mistir. 
le konuşuluyordu. Vatanımız nı teklif etmiştir. Pr'> - Ank 23 Ye · bab) --
hür vatandaşların diyan olarak f tor Fahreddin Kerimi En son dakikada gcl n m...!..ımc · 
kalacaktır. Fedakar bir ceıni~·o Profcc- i S:ıdi Irmak takip et - ta gôre F.thaa•run mcr1.ez \t. 

tin insani '\"e medeni vasıflan, miştır. Kıymetli profesör ezelim llı:ö· er.inde yer r.sı.."11:1 ·uclıuı Cı· 
giizel 1stanbulumuzun meziy~ le: "Ge:ıcliğin yetiştirilmesi ve ienlerin sayısı 418 olar ak t o 
!eridirler. Si7..e sclfunlarırru ve bunun için de leyli milessesele- efülıııış11r ki, bu rakam aün ve-
sevgilerimi söylerken wtün 1s.. rin da'iıa başka şekillerde ısla- rı1miş ol, run ) cı.rısınd::uı da ı:.şa· 
tn.nbullu ·ıerime de sev- hı., lüzumunu n ri siirmu ve ğıd.ır. 
gılerimi ve saygılamm bildir - "Türk çliğimn yeni bir num ~~-::-:=:-:=-------.,= 
mek istiyorum. Sizden An~ lupınar '\C Çanakkale yarat c 
ya selft.mlar ve iyi intıbalar gö- ~rnJbiliyette olduğunu,, tebaı ı 
türeoeiım. ettirmi ·,.. 

vi keLıucler ve cümleler oiup oi
madığını alllamak için hiıkim1eı· 
heyetı ıı..e'.lu:ar müzakere odasına 

iı. 

saat süı:eo hir miV.a-
11>.l:llrıtXil:aıt .so.nt'a müdafaaname.de 
~-nWı olan ve hfilt'.imler lıeyc:ti 
~tarafından kırmızı kalemle alll 
c.:zilm.iş ~·erkrm okulu1mıynral\ 
diğ;er Jmıunlarııı okutu1musımı 
!kara:r lı.eJ.ildi. 

Pa'-" f b n:ildaf.aa kat'SJ 
,da. ~ cclselrie .Wvçok defa 
aar t.cıkrAr 4f'.ttiğ:i i.iltir ıv.e müta-
1 ian deni sürmekte,, kendiler:i
ın:.n lm · i·a.tiyen bir alilkası 
olnıaclıi:•ım, bu f: liıı bir suikast 
tasnii bulwıdugucn .Ahdın:T.a.lı· 
ıman \ e 'illeyı:ı.an tarafların • 
elan ıleri süriil di1ı!lann C 
ıtepo .ajazıtın tarafmclan hazır

d~Oı.mu, bu hfuiısc ıJe 
Ti v_ et ·· ~eıbet.ıerinin 
lbozu ma.k ıstend'i f.ru b'klırmck
t v.·e ıSU ilci lli>kW Uzerınd" bfi
ha.."3a d urıılması j bert.iğini illı.-
de clrte}"ili : 

1 - Atılan bomba ile Fan Pa-
peı n .aldünilıııek 'st esi nel 
.suretle tesbit edılmiş •.. 
2 - P~1af ve milofun Ömcrj 
bu suikru.b ~'llJm:ıag .. te k ve 
tabriiI ettiği suretle la.ı;;.ıl· 
mı§.tn? 

İstida bu ıiki uaJin müteaddit 
cleflilar d gu \:e falret bun-
la"-ın cevabını abnamn bir tiir
ıu mümkün olmadığım, bu 'e 
b · .benrer rnuracaaUarıın müd 
d umwui ıuuavlru Kema\ Bore. 
t nı.fuıdan derhal ,. ddcdılmesi 
Uı. ·b nde bı.ihmdugunu beyan <.
dilm<'kteydi. 

Muda.fuanın okunması sıra · 
swda hüimler hev.eti tn.:ı~fıu -
dan kırmızı lmlcıuie cWlen sıı. -
tırlaı suçlulnr_a bJ.dırileı:ek -0 • 

kıuunadan gecilmcı<.teydı. 

M üda.C02lll!Lle!lin .diğ 
verinde Koruilof un 
bulund ~ iddia olun 
leni ... 1st 1 
bu h 

ının müdaifna bakunından çok 
lbiiyük <'lıenuniyeti bu1unüuğnnu 
Ömerin akrabalar.ınıuJ ~t sı
fativle dinleruncleri içın y.apıla.n 
1XÜ w ca:ıtm .da nazarı ıtiba.rn a
lınmadığını, bu .ı•e bwıa benzer 
birçok mür.acaatların :r'eddedil
:rpesindcn dolayı )'anlı§ neticeler 
,_ kurar! varıldığııu bildir
mekıtey.di. 

Pın:lof .müdafa::ı.oa~--sıude so~ 
lerine nih yet v.erırken <bı.ı güne 
Jroda.r do!?nı l\'e .bakh b

0

r davayı 
nıüdııfua ettiğini, daima hak
kın ve adaletin tccellisinc çal.ı.:r 
tıgım, bütün celselerde hiı..kiınl~ 
heyctiruıı dognı bır karar al~-~U: 

,..ler.aı:ı 'lemine gayr-et .ctUğ nı 
ve hlııa.enaleyh hakkında beraet 
lro.ran ·veriimesiıün doğru, mu
hık bır hareket olacağıru ifade 
.etmekteydi. .Bunu mütcakıp Kor 
nılofıın müdaf aanamesini -0ku • 
ması iEiendi. K-o.roilof 'Ben mü
dafa:ına:menn türkçe olarak oku 
yacagun ...... afanmda hakaret 
mahi:ı,·.ctinde bir şey yoktur. :Me
suli-v:Cti bana aittir'' dedi. 

Kemal Bora mesuliycti kabul 
ettiği t:akdi.rde müdafaaname • 
nin daha evvel ha.kimler heyeti 
tarafmdnn okunmasına lüzum 
oimadığnu, tahkir nıahlyetiude 
sözler olduğu t:ındirde tJıkiba.t 
y?tpacağını ve bine.ennleyh bu 
volda b:r karar verilmesini ha
iumlcr heyetinden istedi. 

Huk'mler ho)eti, taW .zamanı 
gclmi~ olduğuııdm:ı .öğleden son
ra saat 14 tc Ul"W ya de\ am 
c<lılınek i.ıze:re .celseye .nihayet 

di. 
-Oğledf:!ı sonmki celsede de 

Kor ilof UEun müdafaasını oku
mu , -Od!. aynı deLlleI'ii ileri sü· 
ren~ beraat:ini .istemiştir. 

Abdurrnhma.n.tn \'eltili Şaktr 
Ziya .m müdf!.fa.asıııı müte ı· p 
heyeti hikime müza:k.ereye çe
ki ınıiş ve bir saat sonrn k 
h ... dinlmi: t!r. 

Bu k arla heyeti hiJdnıe 
s la..""ı s bit g"rmüS vo ki ka
rru da.n blı f nnkJı olarak P.a v 
l iK u 16 8 
... y, Stil. :.la Abdurra~~ 
da 10 Cl tene ~ iı p c mah· · 
kiım etmiştir. 

' 

• 
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.. !; Nakil ~e ikti~~ahfuzdur ı!:!I 
( 

Yörük Ali, öne doğru balıkhyaı
tak bir hamle yaptı, hasmın 
:ka.ziğıru söktü. Balta.cı, :ne ka
•:ı. uğ'nşlıysa milsbet oyun al
mağa muvaffak olamadı. ~iha
~et Baltacı, kemaneye geçti, 
tekledi. Amma, çok bekledi'. 
!>ört be~ dakık.a kemanede du
raladı. Küntcye, sarmaya girmi· 
rordu. YörUk Ali de, hiç bir mu
rnbelc yapmadan duruyor ve, 
aasmı bekliyordu. Ayağa kalk-
11a hareketlerine teşebbüs etmi
fordu. Bu hal seyirciler ti7.eriıı· 
ııie tesir yapb. Ve, bağınyorlar
iı: 

- B it"' ı kaçma! Tut! .. 
- Gür •f. yap! .. 
- Bekleme kemanede! .. 
Baltacı ltızm~tı. Başını çe 

"1rip ahalıye bağırdı: 
- Siz gerp tutunuz! .. 

- Ne kaldı ki? .. 
- Sıyırtnbil:r ... 
- Evet amma, Yörük oralar-

da değ'il... -
Derken, birdenbire Yörüğün 

künteden sıyrılıp kaçtığı görül· 
dü. Yörük Ali, ayakları yerilen 
kesildiği sırada sağ eliyle has
mın künte sargı.sına şiddetle vu
rarak sıyrılıp rl rt elli yere düş
tüğü ve, bir kedi ctibi sıçrıyarak 
ayağa kalktığı görüldü. Yörü -
ğün yaptığı mukabele şaheserdi. 
Bunu ucak Yörük Ali yapabi -
l irdi. Aınavutoğlu, kahkahayı 
bestı. 'Murat. a.-"ya döneı:ck: 

A6a. n ıl? .. lyı mi? .. 
Diyerek · · ~ etti ve: 
- iste buı .... t m sıyırtr~ ... dPr 

ler. Baltacının bıle agzı açıK kal· 
dı ... 

- Olur şey değil ... 
- Oldu ya!.. 

YENi ŞABAB 

s P o=ru·
Bir O nas sizlık _______________ .. ______________ _ 
Sporumuzıın yükselmesiııi istiyorsak 

milli sporcuya saygı göst~relim .• 
Yüzlerce, binlerce sporcu var 

dır. Beş on adım me§in topun 
peşinden koşan, bir iki ravund 
ringde dolaşan ve başladığı spo 
run başarılması için bünyesini 
icabeden rejime tabi tutamıya 
rak aç.ık alana kapalı salona ve
da etmek mecbunyctinde kalan 
da, kendisine sorarsan sporcu -
dur. Hem eski sporcudur. Bün-

koz. Hakem : Reşat; Saıiık; Se
m ih. 

Saat 12.30 Fenerl>a'hçe - Tak
sim. Hakem: Adnan; Mustafa; 
Bülent. 

Saat 14.30 1st. Sı>or - Kasım
pa§a. Hakem: Muzaffer, Seli -
mi; Muhtar. 

Şeref Stadı: 
Saat 12.30 Süleyrnaniye - Ve 

fa. Hakem: Şazi, Bahattin, Ha
lit. 

Fatilı Stadı: 

yesini sporla yuğumıuştur. Spo 
run bütün brnnşlan hakkında 
konuşur. Daha doğrusu konuş -
mak cesaıetini kendinde bulur. 

Pek kabarık bir yekun tutan Saat 9 rnkapanı - Kurtuluş. 
bu kütle içinclc:ı a.:ıl sporcuyu Hakem: N <>cdet, Zeki, Rıza. 
seçmek b~ ki güçtür. Fak·ıt bu- Saat 10.30 Topkapı - R. Hi -
na hiçbir zaman lüzum hıssedıl sar. Hake:n: Münir, Zeki, Hay
mez, ister yalancı, ister sahici ri. 

l b . ? Saat 12.30 Beylerbeyi - Alem-o sun ıze ne ... 

1 2 3 4 5 6 7 8 9· 
1 1 1 1 1 
2 111 1 1 1 ı • : 1 
3 ı ıa : ı ı 1 

4 1 ı 1 1• 1 l 1 
5 11111111 1 1 1111 
6 1 I l• I 1 I• 
7 1 ., 1 l• i 1 
s •I •I 1 1 llii 
9 1 • 1 

SOLDAN SAÖA : 

1 - Çeken b:lir, fransıtta gol. 
2 - Allah venncsin, ölü değil, 3 -
İlk adet, And. 4 - Mcricin bir ko
lu, Ekseriya kapalı durur. 5 - Tam 
değeri. G - itiraf, Duman kansı. 

7 - Nota, Sevinç, zevk, Şiı. 8 - No 
ta, H!!rkesin haklı oldu~. 9 - Coş-

k:ın sular, Borazanda ilk iŞlırct. 

YUKARIDAN AŞACIYA: 

1 - Altın diye satarlıır. 2 - Me- j 
murlara ver.Hı·, Cep lmm:ısı. 3 - , 
Sc\ inç degil, Memleket. 4 - üzerin 
de tren gider, İnsanların treni. 6 -1 
Yüzde olursa temizlenmez, Geniş 

Tramvay Pasoları 
İst:mbol EleL-tra.k, fioıııuvay ve Tüm! lşletmelcri Umum ~ 

dürlki.ğünden: 
(1942 senesinde verilııtlş olan tra~vay pasotaı:wm 1/1/943 tar 

ttibaren Be~iye Meclisince tanzim edilen listeye '6re tebdilen veya 
niden veribn.eh ~lann~ndaıı pas atı.iplerinin flı:1 kıt'a 
birlı'lctc nihayet 10/ 1/943 tarihine ka".l:n- Elektrik, Tramv:ıy ve Tünti 
lrlm~le:ri Umum MildOrlOk kıdemi!:(~ mOncutla. .pıısolannı almalaın 
ol unur.) (2521) 

örük Alı, gülümsiyorou. Se
iler: 

ı - Yaşa, Yörük Ali!.. 
Yörük, ayağa kalkar kalk -

maz çırpıruh ve bir nara savur
Ukin tanımakta güçlük çek- dar. Hakem: Eşref, Fazıl, Fa -

medığimiz ve saygı göstermek- ruk. değil 7 - İtaatli 8 - Hamız, Bir=====-===========:.============="' 

Diye bağırarak Baltacıyı büs· 
bCitün s nirlendirdiler. Bu, bağı
l'JŞIIlalar ve, hareketler Baltacı
J'l hıza get rdi. Asabına haklın 
Gkmıyan I;altacı, bir hamlede 

t.
mayı taktı ve, künteye geç
Yörük Ali, bekliyordu. San· 
eI.yle sarma; ı ' , künteyi vet 

,miş g bı idi. Aınavutoğlu, he
zecanlandı. Olduğu yerden aya
ga kalktı. Mes~!e mühimdi. Ba
kalını Baltacı, ne ynpacaktı ? .. 

Arnavutoğlu, Murat ağaya 
dönerek: 

- Ağa, dananın kuyruğu şitıı 
eli kopuyor ... Bakalım Yörük ne 
yapacak? 

- Y:>rük, isfyerek verdi sar
mayı, kuntcyı ... 

- Öyle ... Her halde bir şey
ler clü ünüyor ... 

İsler misın Baltacı, künte-
yi aşırsın !.. 

- Hiç zannebne... Yörü', 
künteye gel r mi? 

Baİt~~ .. künteyi iyice doldur
duktan sonra b'rdenbire asıldı, 
yavaş yavaş sarmayı çö~üp sağ 
ayağını yandan yere dogru des
tekledi. Yörük bekliyordu. Haa· 
111ı, ya topuk ellemesi köste.ğine 
wey:ıhut çoban makasına gıre -
cektJ. Tetik ve idareli duruyor
du. Baltacının gözü kararmakla 
beraber küçuk hasmmın muka· 
b'l manevralarına gelmemek i
C n d .kkat ediyordu. Yörük Ali. 
Balı.acının çok dikkatli hareket 
ett.:ginl görünce dcthal fikirleri
ni değ't?frclı Bu kadar a.l{ıllı ve 
tcmk nli hı rekct cucn hasma 
mukabele yapmak .... üç olurdu. 
"Ostc de küntc ile a!')lJl gıderdi. 
B'naenaleyh kUnteyi sıyırtmak 
lAzımdı. ı orük Ah, ile Baltacı
nın vcziyetleri ortalığı taşkın 
bir heyecana sevkctti. Baltacı 
taraftarlan bağırmnğa başladı
lar: 

-Haydi Baltacı! .. 
- Bek mc, a.~ır! .. 

Hele ç':ı"'e c! r, aYazı çıktığı 
kadar bağırıyorlardı: 

- Ha bre B·ıltacı! .. Ha kara 
gözlü babaviğit! .. 

V:lZ yet tehl'ke?J idi. Yörük 
Al , kötü vaziyette idi, Arnavut
oğlu bile hcvecana düşmüştü. 
Pomak Murat ta oldugu yerde 
'uraınıvordu. Hatta Pomak Mu 
at, iim'di kesmişti. Amavutoğ· 
Ama lı la ben: 

- Usta! .. Ne oluyor? 
- ..... 
At ı. vutoğlu heyecanmdan ce 

vao ver memişti. Şaka derken 
kaka olacaktı. Yörüğün taraf -
tarlan: 

- Amm Yörük! .. 
- Topla kendini Yörük! .. 
""'öı ük Alı, kötü vaziyette ol

tıug ı halele h ç acele etmiyordu. 
Onun bu suretle hareketi taraf
tarlarını daha ziyade üzüyordu. 
Baltacı ne.C'slendi, küntesıni 
b r ke~e naha tazeledi. Ondan 
eonra birdenbire hamlesini yap
tı. Yöriığiin ayaklarını yerden 
kest'. Tam aşıracağı sırada ~di. 
Baltacının taraftarları deli di
vane olmuşlardı. Bağınfıyorlar
dı: 

- Haydi Baltacı! .. 
- Aşır! .. 
- Tamam! .. 
Çını:eneler de: 
- Ha bire kızan! .. 
- Saydır yıldızlan! .. 
Arnavutoğlu, gerilmış bir 

halde duruyordu. Yörüğün to -
puk ellcmes nı, çoban makasını, 
çoban kösteğinı bekliyordu. Fa
kat Baltncı, bu mukabeleleri hep 
kanamıştı. Arnavutoğlu, bunla
rı bildiği ve, gördüğü için çok 
müteeasirdi. Fakat Yörüğün bir 
şeyler yapıp kurtulacağına kani 
idi. Yapılacak tek bir oyun var
dı. Omı yapabillrae kurtulurdu. 
Arnavutoğlu. Pomak M~: 

- Ağa, ne diyorsun? 
- Vallah, götürüyor herif! .. 

Keati ayaklarını yerden ..• 
- Dur bakalım, daha acele 

etme-

du: 
- Hayda maşallah be! .. 

le mükellef bulunduğumuz ha .1 Saat 14.3(' Demirspor - Ga -
kiki bir sporcunun me.cudiye- lata. Hakem: Feridun, Lütfü, 
tini de hiçbir zaman unutma .

1 

Ruşen. 
maınız lazımdır. VolE-ybol ~u rnuvası 

erkek ismi. 9 - Cemiyet nızamna
mesi. 

- Dünkü Bu l macanın halli -

1234567 89 
Bu sporcu, Türk bayrağını Eminönü Halkcvinden: 
ef d . -· d d l l dı 1 1 E, 'M ', 1 'ı N I E 'ımı A ' K ',A şer ıregın e a ga an ran, ı - Spor Subemizin 1942-

ay yıldızlı formayı senelerce 1943 yılı ic;in tertip ettiği Vo - 2 Ol f. 'M 11 1 R , • I L ı Al L 
göğsünde ta~ıyan, güreş anin - ley.bol Turnm·ası 3/1 943 tari- 1 ' 1 
derinde zaman, zaman Türk 3 A!R A;BiA!• IE • .A 
kuc!ret ve kuvvetini isbat eden hinde başhyacaktır. 4 • 1o :• :• 'TIA!V:A\N 
sporcudur. 2 - Üç kategori üzerinden 

Ne yazık ki biz, bir zamanlar yapılacak olan müsabakalar bil 5 J A ı L I E :• I T l• l Y !• 
ellerimiz parçalanırcasına alkış tün teşekküllere açıktır. Netice-ı 6 E ı N 1 A: L 1Aım:: A 1 Ş l 

de her kategori birincisi teşek- · 1 ı ı 
ladığımız bu sporcuyu da şimdi i kül ve oyuncularına mükafat 7 8 E · P ' . R ı • · Y 1 E 1 ni 
l>azan tanımıyor ve dolayısile verilecektir. 8 E .ı ı A T ı A R I • • 1 
ona layık olduğu saygıyı gös .- ' ıı • ı • ' 
t · 3 - Kayıt muamelesi için 9 YiEl•l• ı Y IAIMIAIN 
eremıyoruz. 1 ı 943 Cuma gününe kada 

Bu, nara baş .. "'all aşağı alay 
idi. Baltacı, son olarak bir kere 
daha yaralanmıştı. Küçük has· 
mını çıı t paça yenmek için yap
tığı en emn'ıyetli hamlesi boşa 
gitmışti. Üste de altta hllSJ?ı~:ı
hİli bir şey yapamamıştı. YoruK 
Ali en ehemmiyetli künteyi yi
ne 'en tehlikeli zamanında bir 
küçük manevra ile sıyırtıp git
miştı. Baltacının son alttan aya
ğa kalkması, onu büsbütün in
kısarı hayale uğratmağa vesile 
olmuştu. Ruhan tamamiyle bo· 
zulmustu. Yörük Alı, hasmın 
tamam yle iç bakımdan :.ıoz~
na uğradıgLıı gördlı .. ~rtık gu: 
re ') pma vakti geldıgıne kaatı 
gelm l:jLi. İki hasım ayakta beş. 
on dakika daha gureşt:ıler. Bru
tacı, tamamiylc müdafaayo. çe
kilmiş vaz~yett~ idi. Yörlik, bır
çok açıklar vertf ğı halde hasmı 
katiyen üzerine varmıyordu. Bal 
tacının ümitleri kesilmiştJ. Her 
hangi oywıu aldıysa başına be~ 
gclmiştı. En emniyetli ~nne!tl· 
ğı oyunlar kendi aleyh.me .dön
müştü. Binaenaleyh, hıç bır o
yun alma.yıp müd.af aaya ge<;mek 
kararını ver.ıruştı. Ruhan boz -
guna uğrayan Baltacı, n~ paha
sına olursa olsun gureşı klare 
ederek berabere gotürmeğe az
metmişti. Baltacı, dfü;ünüyoa: · 

Beynelmilel kaide, nımi kıy - Spo Şube . .. t ed'l r ı ___ _ 
.. r sıne muracaa ı. _ 1 

1 ~~t !~;~~a~l~~ı:~r~~~~~:ı~~ mesi. R1 DYO PROGRAM~ 
açık bulundururken eSkı bır mıl - H 1 
li futbolcunun g~en günlerin İstanbul Belediyesi - 24 ilk Kanun 942 -
b~rinde bir stad tunııkesinde ŞEHİR TİYATROSU 
göğsünden itilerelk geri çevril • D R A M K 1 S M I 
mesi, gişeden bilet alması tav • Sast 20,ı30 da 
siye ediLnesi bizi üzerinde dur- Büyük İhtilAI 
duğıunuz bu acı hakikatle bir YAZAN : Roma.ia Rolland 
kere daha karşılaştırdı. TÜRK~t : M. Kipc.r 

Türk sporunun amatörlüğe • • • 
doğru yol alması için çalışıyo - KOMEDİ KIIDil 
nız. Maddi menfaatlerden uzak Saat 20ft() da 
kalnn tam bir amatör sporcu - YE K'ORK'()lf YE 
nun da gayesi sadece: Yapbğı Yazan: Robert Neuner 
sporun en yüksek mertebesine Yürkçesi: C. Cahit Cem 
ulaşmak ve nihayet "Milli for - Her ÇSl'1jQmba. saat 14 de 
ma,, yı .:riymektir. Ç cuk Tiyatrosuuda. 

Sporumuzun kalkınmasını is- Cumartesi ve Pazar gjinleri du: 
- Neden Yörük hamle yap-

7.30 Progıam 19.15 Muzik (Pl.) 
7.32 Viıcudumü - 19.30 A. Habeorlerl 

.ı.iı çalıstıra - 19,45 Serbest 10 
lım. 

7.40 A. Haberleri 
7.55 Muz.ik (Pl.) 

12.30 Program 
12.33 Mm:ik (Pl.) 
12.45 A. Haberleri 
13.00 Müzik 
18.00 Program 
18.03 Muz.ik 
18.30 Konuşma 
18.45 Müzik 
19.00 J{(muşrna 

dakika 
19.55 Mitzık 
20.15 Radyo Ga -

zeıe.i 

20.45 Müzik (Pl.) 
21.00 Koouşma 
21.15 Muı.ik 
21.45 Müz.ik fuıd-

yo Senfoni 
orkestrası 

22.30 A. Haberleri 
22.45 Kapanıe tiyoı-sak gayesine ulaşmağa mu 15.30 da Matine 

vaffak olmuş bir sporcuya layık I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~:~:~;;ır~s.0- TÜRKİYE İŞ BANKASI 
mıyor? .. 

O, gıyaben işitmiffti: 
- Yörük, yabancı hasımları

na karşı ilk ellerde hamle yap-
maz ... 

Baltacı, bunu bildiği halde gü-
reşin verdiği sersemlikle düşün- Dostluk kupası 
celerlni kaydetmişti. Ne olursa 

Kilçülı Cari H~sapları 
1943 IKRArtflYE PLANI 

KFŞİDELER: 1 Şubat, 3 M&Y\S, 2 Ağustos, 1 İkinciteşrin 
olsun müthiş bir 'müdafaa yapa- maçlarına· 
caktı. En açık bulduğu en emni-
yet ettiği oyunlara bile girmiye- clevam edilecek 
cektı. Baltacının birdenbire "·e, Yılıbaşında şehrimize gelme.si 
hasmının verdiği açıklara aldı· beklenen Macar Gamma takımı 
nş etmeden bir mezar t_aş~ gi~i ·1 l · 
hareketsiz kalması seyırcılerın bazı sebepler d-Olayısı e ge emı-
nazan dikkatini celbetmekten yeceğini alakadarlara bildirmiş 
halı kalmadı. tir. Haber aldığımna göre yıl -

Yorük Ali de hamle yapmıyor başı tatilinden istifade edilerek 
du. o, daha ııaıa büyük bir sa- henüz neticelenıniyen "Dostluk 
bırla ve teroktnle hasmını kon- Kupası,, maçlarına devam edi -
trol ediyordu. Onun iyiden ~yiye lccek, yarıda kalan G. Saray -
inkısan hayale uğrayıp uKranıa Fenerbah~e maçı tekrarlanacak 
dığını tetkikten geçirıy~rdu. Se- tır. Eğer G. Saray Feneıibahçe
yirciler, duralıyan boguşmaya yi mağlup ederse kupa için Be
karşı hareketlendi. Bağırışmağa şiktaşla tekrar karşılaşmak hak 
başladılar: , kını kazanacaktır. 

- Güreş yok mu?.. B balta apdacü 
- Ne duruyorsunuz?.. D J 

r 

, 

tarlhlerinde yapılır. 

1943 İkramiyeleri 
1 Adet 1999 Lirabk - 1999 Lina 
1 ,, 999 ., - 999 " 1 " 888 

" - 888 " 1 ,, 771 ,, - 77'1 " 1 " 666 ,, - 666 ,, 
1 ,, 555 ,, - 555 " 1 ,, "4 

" - 444 " 2 ,, sss ,, - 666 ,, 
10 - ,, 222 " - 2220 " 80 ,, 99 ,, - 2640 ,, 

. 60 il 4A ,, - 2640 " 250 ,, 22 ,, - 5500 " SM ,, 11 • - 3674 " - Güreş yapalım!.. lll D18Çl81'1 
N~ B:ıltııcı, ve ne de Yörük \. ~ 

Alı oralarda değildı. Pomak Mu- 1st. Futbol Ajanlığından: 
rat, kıs kıs gülüyordu. Arnavut· Fcnerbahçe Stadı: Türkiye lş Bankasına para yatırmakla yalnız para birik-

lirmiş ve "niz alınış olmaz, aynı zamanda h bhinizi 
denemiş olursunuz. 

oğluna hitaben: . Saat 10.30 Davutpqa - Bey-
- Usta! .. Ne oluyor?.. İkı =======~-::::-_.~- _ .-=== 

taraf da durdu ... 
_ Şimdi görtirBün ne olaca- ı 

pnı?.. -
- Biliyorum. .. Yörük hamle-

ye geçecek.
- Ha §UDU bile idin! .. 
- Ne bekliyor ya? .. 
- Ne bekliyecek? Kurnaz 

Yörük, hasmının ne .dereceye 
kadar bozuldus?unu bekliyor. 

- Ne hale getirdi Baltacıyı! 

Askerlik iıle~i 1 
DAVET 

Yd. P. As. Ttm. Hulılsi Gökmen. 
( 2-932) ın 2• saat zarfında şubemi
ze müracaatı, etmedıi'l takdirde hak
kında 1076 sayılı kanun maddei 
mahsusuna ıöre muamele yapıla

cağı Uin olunur. 

,,,....._.. ~- - ~ - ~-
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) 
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, 
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- Süt dökmil§ kediye ben· =======;==== HOLANTSE 8ANK -ÜNİ N. v. 
IST~~BUL ŞUBESi 

GALATA: KARAKÖY PALAS 

AJA,.51_ ı MEYDANCIK, ALALEMCI HAN .... 
_Ati deiil mi? •. 

- Bay yumurcak hay! ... Ne 
beli eey be ı .. 

- Kafa.siy~ güreşiyor ... Ade
leftiyle değil.. :t§te pehlivan de
diğin böyle olur. 

- Biz ne ile güregiyoruz ki, 
usta? .. 

- Yoo ..• Murat ağa, doğrusu
nu söylemek lizım gelirse- sen de 
kafanla rürefirsm ! .. - ..... 

- Sen de pehlivansuıdır. 
- Bilmem ki ... 
- Evet. .. Bu, muhakkak. 

- ZAYi -

Tab Faktiltesinden ~ almış ol
duium tramvay eebekemı zayi ettim, 
Yenisini alacatımdan eskisinin bilk
m il ,.oktur. 

ll011 AhMet Teprak 

Yelll laltall 
{8-0~0tl_ BANKA MUAME°LELERI 

ABONE BEDELt 
K ·A SA .f·C A R 1 

~ 

Tirkl)'• Kon9'1 WM • 
lenellk MOO Kr. 1700 Kr. a r -=ııı • 
• Aylık 711 • .HIO • t __.. ... ERK•Z.l!.•O•ASAO " 
1 Aylık 411 • - • J JO"-&.md 1 ... TMDAal -lionlADAll - HIJIOI .,..._, 

de 

ı 

1 

' 

- Fa.tat bu, Yörük ... Büsl>Q- Ay!ık 110 ~---CH:··4!AIU.CAteo - ~a -WILUMaTAD - ····~ 
:-.::..~=·:.:..= ~ _ ~·DCMIW•t'*'-·WPAULO .. 

' 

' 

tibı.bqka bir pehlivaıı. Onu bu
günkü~ daha~ an-
ladlm. • .._ldılı yer. H. ..kir Glno)'lar rr ~ . .. , _ _ · 

ve A. C...leddlft ..... ootıu Mtlt. il lliill•ılM ..... lim_~ ... .-ıııııeı ... -------.---..--... . 

Satılık Ankaz 
Muhammen kıymeti 

Lıra 

_ Kasımpaşada K~aksl.7. mez.url~ı ı~iılde kain kadro hane,; Hüsrev 600 ~ 
ıebi mescidi ankazı kısmen sııtılılttır. thalc 25/12/942 Cuma gunü saat 
dedir. 1 teklılerin o günü Vakıfiar Akar ve MahlOl.At Kalemine mura 
ları. (2204) 

~ ~ ~ ~ ~l.4DE CE~\)~ 
ikramiye lltramiye 1kramiye 

Adedi Miktan Tutan 
Lira Lıra 

100.000 100.000 
1 60.000 60.000 
1 50.000 50.000 
2 40.000 80.000 
2 30.000 60.000 
5 20.000 100.000 

20 10.000 200.000 
50 5.000 250.000 

100 2.000 200 000 
500 1.000 500.000 

1.000 500 500.000 
4000 100 400.000 
5.000 50 250.000 

50.000 5 250.000 

Yekün 3.000.000 

Tam bilet ıo Ura, 
Yarım bUet 5 

liradır. 

• 
T.C. 

~IQ6AT 
BAi' - ~~· ---

-DAa: .}' 
BIQiKTiCEN 

~-'°'" Senede 28.SUO·Lira ikramiye 
Zir:ıat Bankasında Kumbaralı w ihbarsız tasarruf hesaplarınd• 

en az 50 lirası bulunanlara bir lene içinde a&aiıdak! plAna ıöte 
ikramiye \.erilecektir: 

4 Adet 1000 liralık 4000 Ura 1 100 Adet 50 liralık 5000 ura 
4 Adet 500 liralık 2000 Ura 
4 Adet 250 liralık 1000 lira 120 Adet 40 liralık 4800 1ir8 

40 Adet 100 liralık 4000 l.ra 180 Adet 20 liralık J200 lir• 

Kur'alar senede 4 defa, 11 Mart. llHaı.iran, 11 Eylıll ve 11 Bl
rinclkA.nun tarıhinde ~ilecekUr, 

D1KKAT: Hesaplarındaki paralar blr ıene içinde 50 lir...,. 
aşalı dlipniymlerio. ikram:yelerı 'J, 20 fa7.lalqtınlacaktır. 


