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Hakikatve Z M le AVUSTRALYA'DA 

SEFERBERLI ! 
r 
"dürOgibinihayet,, G m s c 
H.,.,, ıalçin çıkmıştır 1 Artık 
'6iligoruz. Harp n• ladar 
siJl't'ce!dir l Bana tla ıimdi 
CBfl p r•rebiliriz: Alm"11ga, 
" bir kısım düngogı tt zapta 
kendisinde kuvvd görmiye
c:eğ: dakikaya kndar, AI
manycrnın harp gagelerinde 
de arlık şüphe kalmamıştır: 

L&yiha esas arı üzerinde 
,,. ' 
Akdenizde 

Yeni Gine şehirferile 1 • 
Salamon adalanmn tc 
bölgeleri tahliye ecfiluı 1 

t 

Ür;ler misakile ilan elliği 
hedefi elde etmek için Al. 
manya harp efmt;kfedir. 

müzakerel r ya-r n 
r'--·--- '1 

işte hakikat. __ __..il 

Yazan: Hllseyin Cııhld YALÇIN l 

D 
oktor Goebbels, tek
lifsizce bir ta.bir il~, ni
h::yet b:ı.klayı agzın-

Japonyan ın 
yeni maksadı 

Kabilde diplomatik 
faaliyet arttı 

Efganistanla Japon· 
ya arasmda bir dost 
luk paktı için görüş· 
melere başland ığı 

haber veriliyor 

Lond ranın tahmini 

dan çıka.rdı. Bütün "Yeni Ni- I 
zam,~masal.lannın, milletler için 
hürriyet ve adalet vaitlerinin 
de ipliği pa?..a.ra çıkmış oldu. Ar
tık Mihverin harp hedeflerine, 
sulh gayelerine dair z!.hin ) or
mağ.a hacet kalmamıştır; şim
dive kadar M'ıhver propagan -
dasının dünyaya sevimli ve ca- .. 
zibeli bir manzara altında- gö
rünmek arzusiyle yarattığı kos
koca bir edebiyat binası bu pro
pagandanın baş. ve ruhu olan 
doktor Goebbels tarafından kı- j 
sa bir cümle ile yerlere serildi --oo--
'Te hahikat, asıl hakikat, Gtplak, t 
sert ve haşin hakikat herkesin Efganistan, müttefikler 
gözü önünde eanlandı: Almany~ aleyhinde hiç bir hare· 
dünyanın bir kısmını i&,re e - k 
mek hakkını el~ geQirmek için ette bu lunmıyacaktır 
harbediyor ! ~ 1 26 ·a D\ ra, (:a.a.) - Saliı-
Almanyanın zapt ve a 11re t;t-ı hiy li mahfillerden bildirilcli

mek istediği bu "bir kısım dün-
ya,, ııın hudutları nerede bn.s- Pino ?'Öre .Tapanlar, Kabilde 
hyor ve nerede bitiyor? Dok- diplomatik faaliyetlerini art-
tor Goebbels burasını tayin ye tınnışlar ve hatta Japonya ile 
üsa etme~tir. Fakat bu uğur- Efgani.stan aırasından bir 
da g ö z e alınan fedakarlığa dostluk Ye taraisızlıık paktı 
bakılırsa elbette ehemmiyet.siz yapılması için görfü::mclcrc 
bir tonrak oar~a.c;;ındaıı ibaret başlanuşlardır. Geçenlerde İpi 

Ankm'fclı, 26 (Yenıi. Sabah) -
Hükfımet tarafından hazırlanan 
ve bütçe encümeni tarafından 
tadile uP-rayan eytanı eramil ve 
mütekaitlerle mem~ ve miis
tahdbnlere verilecek fevkıı ld.Je 
zam hakkındaki kanun layihası 
tabedilmiş ve bugün mebusla~ 
ra dağıtılmıştır. Çarşamba gün
kü meclis l"U7..naınesine ı-ılınnns 
olan bu layihada hükumeti~ 
fevkalade zam için biilçe~;ne 
senelik olarak ilfi.vc ooece,>·i pa-

"O ·ı h ra :L. mı yon 719 bin 309 lira 
iken bi.itçe encümeninin kanunu 
küçük memurlar lehine tudii et
mesi il~ bu rakam 24 mılyon 
306 bin 072 lira.ya. ~ıknuştır. 

Kanun, mülhak ve hususi 
bütçenin daire ve ınües.~esnler 
belediyeler ve 3659 sayılı kanu~ 
nun şümulü dairesine ciren .. a 
rnuesscseler memurlarını aa foe 
risine aldığmda.n bu rakam hÜ.
kümetin teklifine göre 35 ve 

Hükumet, bll f evlıallıtle zamları 
senede 41 nıilgon liralık bir 

tahsisatla karşılıyor . ___ ..,.._______ --------------· 
Kanun 1 Şubatta yü rürlüğe girecek 

encüme-.nin kabul tine göre de bir ı 
senede 41 milyon lirayı bul-1 
maktadır. Bu paradan encüme
nin kabul ettiğ-i nisbet ÜZl'nıı -
den bu mali: yılda yalnız 8 mil
:von lirası memudara verilecek
tir. 

Son Eıekle nazaraıı eytam, era 
1ılil ve tekaütler de dahil oldu-
ğu halde bütün memur Ye müs
tahdemlere 100 liraya kadar 
maa~ alanlara yüzde 25, yüz li
radan 170 liraya kadar olanla
ra .YÜ7,de 20 ve ondan yulca~·ı 

1 

1Jlaa8 alanlara yüzde 15 z.aın ya
pılacak~ bu zamlardan vergi ke
bilnı iyeccği gibi haciz de e<lile- ı 
nıiyecektir. 

1500 ve. da.ha yukarı rakımlı l 
yerlerde vazife gören birinci de
ı eceden altıncı dereceye kadar I 
olan memurlara fE>vkcıla.de zam
uan başka maktuan 30 ve daha 1 

aşağı dereceli memurlara da 15 
Jira malınıka.t 2AJllmı verilecek
tir. 

Kanunun son maddesi, bu ka
nunun l Şubat 942 den itibaren 
muteber olmasını amirdir. 

--.---.-/HARP VAZİYETİ-:-:----· 

HER SEV ARTIK HARP ICINDİR 
~~~-~~~---~~ ..... --~~~--~----~ 

Harp cihazını duraklamalardan kurtaranlar, hasını· 
)arını zenginlik ve irade kuvvetile ge ride bırakaalar 

" Z afe r be n imdi r ,, d i yebiıi r ler olmaması tabüdir. Almanya ile I· fakiri 'Mihvercilere ıniiraca
İtıalya. ve .Japonya arasında im- atla Hindistanın ıngilteredcn 
za edilmiş bulunan Üçler Misu-1 kurtaı ılmasını istemişti. Mih-:' ı ~ 1 
ikı, Doktor Goebbels'in bu itira- d R 'd 
f d 

'\er ra yoları da şimdi bu _ u a ~ Af ·k 'd ın an sonra dalıa canlanmış, mı yaymakla meşgul bulunu- sy a ! - a~n : = rı a a 
ve daima yu§ar bir hakikat ol- 1 vo.~lar. Fakat E~gaııis~~nı.ı • Emekli Ge~eraı Kemal KO"Br 
d~Oıı bir kere daha meydana , mutteflkkr aleyhınde lııcbır Y 
~ıkmı~ sayılabilir. Doktor Go- ı h · s ti t ki 
ebbels'in son yazılnnnda "bir 1 H~Kt~~ m:t~nı:ı:c~~~: 1 ovye er ac ' an 
kısım düny::ı., tabirinin Şümulü- -betlerinin de dostane oldumı ı b•• 1 1 k d' ... • 
nü anlamakta tereddüde düse- "'' 
cek olnnhın Üçler ~fisaln t.en\'ir ~-cmdrada belirtilmektettfr.' uyu ge ıg 1 
eder. ~ı:üst.a.kbel Mihver dün- J oen•ışletı'yorlar yasının bu teşkilatı esusiyesinc - -----------.:_ 

göre, Alma.nyanın ve yanı sıra. Avrupa harbı'nde 
It.alyanın idare edecekleri dün-
ya parçası çok fazla büyük 
bir şey değildir , sadece Av-
rupa kıtası ile A f r i k a yen• ı saf ha ya 
lotasından ibarettir! Mihvc 
ri bu muahc<lena."Tie imzalandı
ğı va.kit bu derece mütevazi d .. 
davranmağa, küç\icük Avrupa og ru 

-

ve bomboş Mrikaı ile kann.at 
~tmeğe sevkeden bazı müHlha
tr.alar vardı. O tarihte Amerika 
lıarbe girmemişti ve Sovyet 
Rusya aleyhinde henüz taarruz 
taşlamamıgtı, Fhkat şimdi onlar 
da harbe kanşhnldıktan sonra 
trı.biidir·ki Almanya için Rus
ya topraklan ile Amerika kıta
s:.nın da idaresi zahmetini ihti-

ilk Amerikan 
kuvvetleri dün 
İrlandaya geldi 

yar etmek zarnreıti hissedile-
C•~ktir. Vaşington, 26 (a.a.) - Ha.l·bi 

Doktor Goebools'e kızacak, ye nazırı Stimson, BirleŞik A
yahut itiraz edecek değiliz. mcrika kuvveLlerinin simali 1r
Doktor Goebbcls bu d&'liğimiz iandaya geldiklerini haber ver
hakikati ihtiv3ı c.'<len ve Das miştir. Bu kuvvetler, General 
Reich gazetesinin en son sayı- (Su .. 8 sil. 5) de 
smda "ruhi tahavvül., başlığı -----------
:ı.ltında çıkan yazısında şjmdiye kısmını zant ve idare etmwe 
kadar tercih att,iği o kimseyi al- ne hakkın var? demekte hiçbir 
datmıyan müptezel kurnazlık mana yoktur. ÇünkLi o ·bizim 
ve Ifil'azanlık tarzını istilı.faf ''hak,, dediğimiz şeyi anlamıyor, 
ederek dramatik ve realist bir kabul etmiyor. Ben kuvvetli
bel:i.ğat seviyesine yükselen yim, bak budur, diyor. Kuvveıt
kısa, şümullü ve müthiş bir kü- liİıin zayıfa hürmet etmesi la
çük etimle icinde bu dünya fa- zım O'eldiğine biz kendisini na
ciasmın bütün ruhunu anlat- sıl ~an ettirebiliriz? Doıncr 
mı.ştJr. Artık <>izlemelere, ört- Goebbels bu dilden anlamıyor ve 
melere, kelime oyunla.rmaı, iki ıanlaırnadığını da işte artk giz
manalı cümlelere tekme vurul- }emiyor. Kendisiyle hak, adalet, 
muştur. Şimdi doktor Goebbels ideal, ahlak, insaniyet nanuz:.a 
bizi hakikat ile karşı kıı.~ıya ge- mübahase etmcğe kalkmak gu
tiriyor \'C işte bu böyledir, biz liln<: olur. 

• 
Alma:-:lar Smolensk 
harekatında 12 bin 

kişi kaybettiler 
---O<>--

694 
KASABA 

geri alındı 
[A.A. telgraflarıııdan 

hülasn cdilmi~tir.] 

Rusya.da muharebeler siddet
lenmiştir. Sovyetler Smolensk 
cephesinde ·a<;tıkları büyük ge
diği STenisletmeğe çalışıyorlar. 
Sovyetlerin bu ileri hareketle
rinin Alınanlar için tehlikeli o
labileceği tahmin olunuyor. 

Londrad.an gelen bir habere 
P."Öre, Ruslar, Almanlardnıı son 
harkat esnasında 69 tank, 268 
top, 1.950.000 fişenk, 20 bin 
bomba ve sair malzeme iğtinam 
etmişlerdir. 

Gece neşredilen Sovyet teb
liği şudur: 

"25 Sonkammda kııtalarımız 
ileri haroketlerine devam ederek 
bir kaç meskun mahal.il işgal et
mişlerdir. Bunlann arasında de
ımiryoluna tam.amiyle hfildm o
lan ve Sovyet kıtal.arı tarafın -
dan çooıber içine alırmuş bu
lunan M:alitovo şehri de vardır. 
24 Sankanunda Sovyet tayya. 
releri 9 Alman tayyaresini dü
şürmüşlerdir. 11 Sovyet tayya
resi kayıptır. 

L 

H emen bütün Avrupa kny
naklarından istifade e

den Mihver, merkezi vaziyeti
nin bahşettiği kolaylıklara da· 
yanarak, kıt'anın her hangi bir 
bolgesine kuvvetlerini ka.ydıı·· 
makta gil<;liiklere maruz değil 
clir. Avru.pada, bir gün kötü du
rumu fırsat bileceğinden kor
kulan Sovyet Rusyanın harp 
harici kılınması bahis mevzuu 
olunca, kıyılarda yetesi gözcü 
kuvvetler bırakılarak 'Parkta 
b~yük bir siklet merkezile ha
rekete geçilmişti. Yecli aylıl< 
çarpışmalar, iki ordu safların· 
da da, tabiatile, boşluklar be
lirtmiştir. Şimdi, bır yandan, 
bu boşlukların kapatılması 7..a.
rurelleri baş göste1mişt.ir. !ık 
ııazırhklar, buna matuftur. 

(Sonu sayfa 4 sütun 1 de) 

Mr. ÇORÇil 
--00--.,_ 

Yakında Avam 
kamarasında 

geniş izahat 
verecek . , 

lngiliz başvekilinin 
bu izahatının bir 
buçuk saç t süreceği 
bildirili l or 

Londra, 26 (a.a.) - Daily Te
legraph gazetesinin siyasi yaza
n bildiriyor: 

Agedabia şimalinde 
büyük bir meydan 
muharebesi oluyor 

Mihver kuvvetlerinin ı)· r 
çok esif ve malzem 3 
aldıkları haber veriliyor 

• 
BittCiAZi 
TEHDiT 

ALTlttDA! 
[A.A. telgranarın,tan 

hiilasa erlilmi~tir.J 

~imali Afrikada beş gün ev
vel başlayan Mihver harekatı 
yeniden bazı iııkış:ıflar göster
miştir. Her iki tarafın tank 
birlikleri arasında şiddetli nıu -
h:ırcbeltır dnvam ediyor. İngi
lizler muharebe neticesinin he- ı 
nüz belli olmadığuu bildirmekte 
iseler ele Mihver kayna.klarınd m 
gelen malfıma.t, harekatın Mih
ver lehine z:tferle neticelen<liği
ımahlye<tindedir. AJmaıılaı·, bir 
çok esir ve malzeme iğtinam ct
'tiklerini haber veriyorlar . 

Bingazi tehdit .ı 11.lnda ! 
Kahire<len bildirildiğine gö- j 

re, Alınaııla.r İngiliıı; kuvvetleri
ni Tobrukıuı swıu.z çöllerine 
çekilmeğc mecbur et!."nektedlr. 
Bing'~ tehdit altında.dır. Röy
ter Ingili7.Jeı-in yakmdaı Binga
zirlen ricat ettikleri haber veri- 1 
Ih se buna şru,mıamak lazım 
geldiğini haber veriyor. 1 

Londraya göre, Homıncl belki 
Bing:-.zivi kuşatmak ıkarannda • 
dır. Bu bölgede Ç~lpt'aşık, kırı- ı 
şık mulıarebeler cereyan et
mektedir. 

Afrika.da hav:aı hat·ckatı şid -
detlemni~tir. Romımel kuvvet
lerinin taamı2larmı Mihver ha

~ 

lngiliz tayyareleri bjr 
mihver kafilesine 

sürekli taarruzlarda 
bulundu 

LonJm, 26 (a.a.) - Hıwa 
Nezareti bildiriyor: 

Bir keşif t.n.yyaremiz Orta 
Akdeniz.de Afıikaya asker 1:ıar 
:;.ıdığı muhakkak olan cok e
hemmiyetli bir düşman kafi
lesine rasthımıştır. Kafilede 
en az 20 bin tonil.1.to tu.hmin 
edilen büyük bir yolcu gerui, 
si birçok ticaret gemileri, bir 
zırhlı, knıvaıödcr ve torpido 
mulıripleri bulunmakta. idi. 

TavYaremiz !ngili.z bombar
dmıa.n ve torpil tayyareleıi 
gelinciv<' k:ıdar k;ı fi!Pnin i7'ini 
ta.kip etnıiı;.tir. 

Kaf ıleve kaı·.-;ı yiLpılıuı ta
arruz öğleden sonra ba:;ılam~ 
ve geceye kadar de~ run c~
tir. Karanlık yüzünden t~1.ar
ruz neticesi tama.miyle tcsbit 
edilememişse de bmnbardı
man ve Pike tayyareh•rimiz 
1200 metre irtifadan ::;.,ılclır
mışlar ve pek losa bir yüksek
likten tam endahtlarını y.:ıp
nıışlardır. Büyük yolcu ge
misine isabet olmuş ve gemi 
volıim smrette l1nsara uğrn
:mı!'(tll'. Zıl'lılıyn iki tam ·isa
bet olmuştur. l{ruvazödt?r
den birine de bomba.hır ıli.iş
miiştiir. Gemilerde çık1lıı yan
gı.ıılar gt'<'t' kola;" t'.:l göriile· 
bilmi!>t.ir. 

Ertetti sabah kc~if ıt:ı.yya
relerimiı kafileyi Trahlu..:: 
:mlarında bulnınshır, faka:t 1 
biiylik yolcu gomisinin izine 
·~üt' Pdçmem.wı~rdiı' Ka
file bu def ... ı btiyiiık giic;lüklerfo 
yöl n labilnıekte iıli. 

\.. J 
A lman Maliye 
Nazırı Milanoda 
~iiiino, 26 (a..a.) - Alman~~ 

nıalıye Da?Jrı Cmıt · Schwel'in 
Von Kro~igk Milanoya gelmi9 
'P. İtalya maliye ııa~ırı ""· Thaon 
Di Revel ile görfü~müştür. 

100 bin kisHik Siyam 
ordusu Birmanyaya 
hareket emrini aldı 

---·---
Avustra!ya hükOmetı, üçün
cü defa o!arak yardım için 
müttefiklere nıür acaat etti 

Borneo ve Se/eyde 
mııharebeler 

şiddetle devam 
ediyor 

(A.A. telgrailnnndnn 
hulasa cdilmiştlr.] 

Japunlar Mulezyada Batu 
Palıatı işgal etmişle1 dir. Japon
lar Siııgapurda 90 kilometre me:
safodedirler. İngiliz kuwetleri
nin muka\ t!ıneti artmı 1tır. 

BfRMANYADA 
100 bin kişilik Siyam kuvvet-

1~1 i. Birmanya hududunda top
lrımıuş, Japoıılarla birlikle ha -
rck(·tc ge·(ıtne emdni alnıı:-.lardır. 

Diğer uu-at lan Çin kuvvetleri 
de dıırmadan Birmanyaj'a gtli . 
yorlar. Heı· iki tarafın h:-ıYa fan
lıyeti artmıştır. Mtitlefik kuv -
vetleı·e mütcınadi yarct•nı nınl7.e
m•~'>İ göndeı itiyor. 

İngiliz tayyareleri Bangkoka. 
hucum "tmil'5k.rclir. Elektrik sa'l 
tı ali u.hrip edilmiştir. 

I• W.t'!Jn..,.ılt Uiııdi .,t u.:nr' ıı, 
7 Amerikan tayyaresi Mıı.cas

sar boğazında bir Ja}Jon gemisi 
batırmı.s, 5 Japon tayyareı::i dil
biirrnliFJtür. 

~ \'l ~1'UAI.1YAUA. 
Rabaula 10 bin Japoıı çıkarıl

mı~tır. Avustralya hükünıetı, 
Yeni üine sahilinde Madang· ıle 
d.i~Pr şehirlerin ve Sal ıınon ada
larının iç bölgelerinin tahliye 
oiıınrluğlınu biluiı'111btir. 

CSmııı ~fo. !J. S?i. 3 de) 

~a, .. ıımı .... 1mıımı: .. .,"'--~111ım1DIİl!mıı.....,m1ıım._~ıım .. g•~.1 ........... ~ 

l EK TIP ELB"SE 
• 

Halen k ö ylerde t atb ik edil~n b u 
usu l Dağıtma O fisi faaliyete 

g eçtikten so n r a ~ehir!ere 
de te~mii olunacak 

Ankara muhabirimiz teiefonla bildırıyor: 

* Ticaret V~kal~tince Tevzi Ofisi kurnlma~ı hakkında h:ı
zırlanaı~. ve l~en~ız. ıınılJlıı.i hH tları ıhtiva eden proje Ba.şveka
ı:t~ gondl•ı;ı~nııştır. Önii:mü~~leki bıinlerdc YE>klllN' Hcy~d ta
ıafılHlnn tcliHl{ \t.: kaıaı \~ıueı;ek ol uı bn pr,,j.·nin 3Jıa battı 
T~ımıl~ Mn.hflull.-.r~ Ofoıi h:n·iı.ı tc; ve Dış Ticaret Ofislcriyl~ 
Sume .. roank t<>::-;_(:kkull ı ı btt cıiı c bağl. na<•aktır. Ofis, bütün 
~~~nııl ve sım11 madd0ler işi ılc uğraşacıık ve h, iletmek i::ıte
dıgı rrıesel-:ıe_r lı:ı.kkın<la. bir pl'Ogr:uu lıazıı fayaı ak Koordinas
Y?~~ Hey,,.tı ile. ynkı~dan bir işbirliği y::ıpacaktır. Tahmin cılil
~ıgıı~e ~uı·e Of ıs .fa.ıliy~t· geçtikteı soma lıiıha ·sa Sümeı·bank 
r.abnk~ar.ı ta1·aı ından h·ılen ki)\ lt>rcte tatbi it e<lilmekte ol.an t ~J.· 
tıp elbıselık kuma.<? çrnarnıa işini ~ehiı leı "mize de teşm·ı ~~ 
decex. ve fovk::ılade ~hval devam ettiği müddetçe halkı f·1 

l · 

fi.yatl~rla elb_ise~ik kumas ı:1lm:1 k mm;eleginı len kut1:aı aca o-~ -::ı~ 
bı hal.un elbıscJık kumaştan mahnın:. kalmaması · •" k., •• . . - JCJJl l\· 
nıa~ sanayıımızı hır pr ogı anı dahı1inde arttırmıya ve seh" ·ı ' 
mahsus elbiselık kuına.<ılarda dört , e beş ç •!';itr ti t . 11

•• eı l.! 
da gctirmiye g:ıyret edecektir. • t.:.,, 

1 P eı vucu-

Ayrıca kumaş tic..-2rl'1 iyle ıığ raşanlann J"'"la slo·k 1 
• · lm k · · d ı0· ı· HL • yapma ::ı.-rına ma nı o a ıc n t> t' ıse ık ku:maş tevziinde , · b · 

tatbik edileceği umulmaktadır. )em ır ~aı:ı 

Oe;nirya!u m·ınakalatı 

~ * öğ-rcnildiğlne göı e bır ka" ~rtındenbe . d : d 
g·an kar ve fırtu ·· ·· d ':t 

0 n urma au yn,. ıa yuzun ~n tren h:ıtlarunızch yeniden al·-
s.tmalaı olmuştur. Bazı vaı'h ılard:.ı kar kalıntıö1 2 r. t • · 
bulımıstuı· Afyo lJ 1 " - ,., .·> me~reyı 
. l t. .. lnı n - ~;a r arası bır aralık hıpanmlı.i fakat 
ış cmeve açı ıştır. · ' · 

Badjn Terbiyesi istişare H1y'eti içt'malJrı 
----

bunu yapacağız, diyor. Böyle Harp niçin çıkmıştır? Artık 
açık görüştüğünden dolayı ken- .biliyoruz. Harp ne kadar si\re
disine kl2lm.ak değil teşekkür et- cektir? Buııa: da şimdi cevap 
mek lazım !l?'eldiğini dü.'?ünilyo- vercb'iliriz: Almanya "bir kısım 
rum. İtiraza gelince, eğer dok- dünyayı,, zapıta kendisinde kııv
tor Goebbels riyakarlık et.se idi, vet göremiyeceği dakikaya ka· 
11dUnyarun bir kısmını,, idarele- dar. Almanyanın harp gayele- · 
ri altına 3lmn.k maksadını takip rinde de art.ık şüphe kalma
ederken zulüm gören milletleri mıştır: Üçler Misakile ilan et
km tarmak, hürriyet ve saadete tiği hedefi elde etm3k için Al
il<avuşturmak ı>ibi sözlerle bu manya harbetme.ktedir. İşte 
maksadı örtmeğe kalksa. idi 0 hakikat. Dünya nimetlerinin 
zaman kendisini mantıksı7Jıkla milletler arasında miisavi suret
itham etımeğe ve fena niyet bes- te taksimi, milletlerin adalete 
lcmeklc kabahntli görmeğe im- kavuşmaları ve hakisi dürfigi ıbi 

Sovyet kuvvetleri, merkez 
cephesinde 694 mevkii geri al
mışlardır. Ayni müddet zarfın
da Almanlar bu cephede 12 bin 
ölü zayiat vermişlerdir.,, 

* Ahn:an tebliğlerinde şunlar 

M. Churcbill'in yakınd-aı A
vam Ka.marasınd:ı. söyliyeceği l 
nutukta müttefikler arasındaki 
askeri~ birliğinden uzun uzadı
ya bahsetırne.si beklenmektedir. 
'.M. Churclıill, bir lıuçu.k sıaa.t 
konuşacak ve müzakerelerin so
nunda füm.:ıd takriri verilince 
tekrar söz alacaktır. 

va kuvvetleri korumaktadırlar. ı b' ~hBf~t den terbi~~i.umum mfülürlı gü meı·kı•z h:tışare he~'eti 
Halen Agedabia şimalinde zırh- u a :ı an ber~. ı9_t.uı:-~~:ıı ına <lev~n ıncktedıı. Bu tonla:ı-
lı kuvvetlerin iştirak ettiği bü- tılarda umuın mudurlugun önümüzdeki sen f ali ' 

kan vardı. Fakat şimdi kar§l- nilıayet!. 
sına geçip de: dilm"'3Jllll bir Hilsel'İ.11 Cabld YALÇIN 

bildiriliyor: 
"Şarkta muharebeler devam 

ettııektedir. Dün gece muhare
be ta'mm-eleri Pombroke civa -
rmda bir ticaret gemisini ağırı 
hasara uğratmışlardır. Bu ge-

(Sonu ıayfa 8 ıUtun 4 del 

Londra, 26 (a.a.) - M. Çör
çil, nezlesi henüz geçmediği için 
yarınki salı günü radyo ile ya
yacağı nut:ku söyliyamiyecek
tir. 

yük bir meydan muharebesi olu 1 ram.ı Ve 942 mali yılı bü.tCPSİ konmmlm.tıkta~ a j ~et rog-
V?r. Hay~ muharebeleri çetin- beden terbiy~! miikelle i etmin ne suretle tathiı, ç-;m.ı:_a~d 
dir. İngıliz hav.a kuvvetleri de n~şulurken mukcllcflcrin m_ecbu • çalısına a.aticri ıhı h~ıt'.ı·d0 ... -
vamlı taarruzlarda bulunuyor .1 dort saatt~ı~ daha nşa, Na ın • rılmesi isteıımif;tir. -
lar. ı (Dıger AnI~ara 1 :t.lıcı:lt~ri 3 uncü ı,a amız a·1·r.) 

(Sonu 14yfa 3 aUtun7 de) ... l&::::i2::iZ'lE~r:;:ıv:r;;::;;,ii~~~~~E~~u~~;;.w;~~; 



L Güreş Müsahabeleri_ 

ELÇİLER HUZURU DA 
----------mım:-----------

1 kinci Sult n Mahmudun tesis ettiği 
d"nya şampiyonluğu 
Yazan : M. Sami Karayel 

B tr okuyucumdan a1dığım Bağdatta sekiz menzil olduğunu 
mektupta, O anlı p _ soylersem hıç hı:ı:yrete dUşme

dişa.hln.nnın pclı ıvn.n olm:a.dıgı ymız. Bu menziller, Budapeşte -
ve kcınankeşlikte, ağırlık kal- ye kadar uzanırdı. Mekkcden. 
dırmada teessüs et · n dun . 'l'rablusgarptan Ceza.ire kol a.. 
ya amp"vonluk rekorlarının uy. tardı. 
.Jurm 1 b eğı yazıl yor. Sul- Atış günU Okmey anı tekke-

n şu sine bi el r top ndı r. 
1 y d n bu 0 umu t Ycdı'cr, ıçtıler. Ok atı ınn çıkı-

r etm k ı t rıın. Hu okuyu . larak her bırerlerinc at ları 
um, S 1 Azizın keman.k gorebil r J erler \erildi 

l al· ı olın dJgını da yrı· E çiler, göı.Ierini dört açmış-
a ı ydediy r. tı. İkinci Sultan Mahmudun 

Sultan Az.ızin babası, ıkınci ok atncacrı.nı bilmiyorlardı. Bir 
;uIUı.n Ma :mıut, en g · ıdc 'l'ür . de baktı! r ki vaktin p dişahı 
ırc dazlarındn.ndır. ve bu ese- kabza. bcdest olarak er me) da -
iru ecnebi elçıler lıll2Urunda is- nına Ç ktı. İkinci Malnnud, 

ı>a.t et.'ni'}tir. ta.m elçılenn oturduğu meyd -

YENi SABA~ 

ragazı tabdid tı eri bırakıldı 
Umumi ihtiyaçları nazarı itibara 
alınarak yeni bir plan hazırlanacak 
Sehıimizde bulunan üç haq. 

gazi şirketinin mümessileri dlln 
Belediye Maıkıne Şubem MUdur
luğünde bir toplanb ~ 
dır. ToplanıtJya Belediye Ma
kine Şubesi M üdürii B. Ertut
nıl riyaset etmiş ve~ 
de tatbik olunacak hava.gazi 
tahdid tına ait b zı meseleler 
mu ııJ·cre olunmuştur. 

öğrendiğunıze gore Vali ve 
BeleJiye Rcısı tahdıdatı daha 
bır kac gün tatbik etmemcğ'e 
karar vermiştır. Bwıun sebebi 

tdilteleri li.boraıtuvarlannın fa
Gaz şirketleri aliyette bulunduğu eaaııeroe ha 

vagazı verilmesi lüzumunu 
belediyeye bir bt'i olarak istemiştir. 

t klif hlar lılatba.a ve diğer 881l8yi mii-
e yap -~ cıe gu verilme sa8'.-

dün Belediye Riyasetine Om.. _Iennin kendı faali>:et. m~detl&
versite P..ektorlü 'U ve havagazi 1 n~e uydurulmasuu ıstem~şıe_:dır. 
ile · 1 b .. \ ali ve Belediye Reısı bulun 

ış yen azı yı mumes - bunl h · ~n 
~ · · ) tıklan üraca.a.t- arın e cmmıyowe nazarı 
lard:ıın ''"L-' m tbDı:a al~arnk, ~ ~erme sa-

ü · •t R ı..-t.örr·-·· V . atlerıne aıt yeni bır plan hazır-
~ıveF;sı eF..:-;. ~ .:!- !.anmasını makine şubesi mü -

versıte en, UMA ve ya r - darlüğüne emretmiştir. Gaz 
------------------------...;._ tahdl(latı ancak bu plan ha.zır

Kaloriferli apa1'tı
manlar meselesi 

Sahte Fiyat MiiJ'a
kabe memuı·u 

lwdıktan sonra tatbik olunacak 
tlr. 

Sultan Aziz, t·rendaz idi. F'ıa- nın ortasına gelerek dik kli. EI
cat rekor tesıs edem :d ?ı için çıler bırbırlenne bakışı •oı du. 'C'mumi Meclisin Teşrinisani Dün sahte bir Fiyat M"uraka
Ju pehlıvanlık sporunda ic;mı Ve hayretlerini gizleyenıcmı§ - devresi toplantıla mda tetkik o- be mcmunı wç üstünde ya.kalan 
.,.eçmcz. Tirendazlaım dereceleri lerdi. iunarak, muhtelit bir encümene m.ıştır. 

Diğer taraftan ~ ~keti 
Diinıessilleri kendi noktai nazar 
la..'ı.Ila ıstinadeo şehre gaz ve
rilmesi Iazmı gelen saatleri tes
bit ederek Belediyeye bild.imıiş.
lerdir. Buna nazaran şehre ha
'V'8(azinin sabahlan saat 7 - 9 
arasında ve öğleyin saat 
11 • 14 veya. 10.30 - 13.30 ara
sında veriimesi Ia:mn gelmek -
tedir. 

ıa.rdır. Her tirendnz mw·ab:ı.- Havacılar, me\ kilcnni aldıl r, h ıvP. le edilen, kaloriferli apar- Hadise şu şekilde olmuştur: 
<a atışlarına gıreb lm k içın o- Yerler taavvun etti. İkincı .Mah tıman1arın tefillinine ait. Sıhhat Kemal T-.mgu··ç isminde bir U-
runu d kuz yüz menzile ntmL~ mut zorba.zusiyle yayını gerdı.. Müdürlüğü talimatnamesinin tet se talebesi Şışlidc bir manifa-
oolunm.a.k mecburıyetinde idi. Ve: kiki tamamlanmıştır. tura mağazasına giderek; 
Yanı bmine gelen menzıller- N1"dYa. hı" k !ku k "d Talimatname Umumi Mecli- "-Ben Fiyat Milra.kabe kon-

.. e (Stadyom) mus· a~k~1ara gı·- ıy e o nu ""l e etti .. sın Şubat dcvresı· içtimalarında 

.ı ua "" Ok uçt ı ·ı ~· turd - trolüvüm. Listelerinizi -tirin 
reme21di. Ancak şeyhınin onıin- u ve e çı enn o ' uı:nı 1 tetkik ve intaç olunacaktır. tetkik edeceğim., demu,rt.lı~ 
l (klup reisi) dokuz yuz men- yenn yüz yüz elli metre bnüne Yunanistana yard•m - · · Gtz tahdidatma ait kat't plan 

ı k dik·ı-'J! • • MaO'aza sahibı anı bir telişa "linı bulup""'"''"_,_ ı"cazet almıa sap anam 1 ut.. b•• Jı:ar gun·· e k da um ı· "h 

mamul 
maddeler 
Fiatlannın yüksel

tileceği nisbet 
tesbit oluudu 

Şekerden mamill maddeler 
imil eden şeker fabrik.atörleıi 
dün belediyeye müracaat ederek 
şekere, hükfunet tarafından ya
p-..an son zamla.rın eker sana -
yıınc m'ık-slnrını il ri sürerek 
fiy larda y pılın ı la?Jm ge -
len d~ j ·kliklerin ıtesbitini is
temi ·Jerdir. 

Bel dive esasen vaziyeti tct -
kik et.mıstir. Doğrudn.n doğru
ya şeker ana.nıfılatına. yti7.dc 
yüz, klhve, ~ay, şerbet ve s ·
reye de yüzde yiıımi niabetinde 
bir zam yapılması muvafık gö
rülmektcdır. Bu hm·usta kat'i 
karar lıugüıı verilecektir. 

füı..çıik ~eker bulundu 
Dün Kasnnpaşada. bir evd~ 

ya...;l-an ar şt.ınna not.icesinde 
8 çuval şeker bulunmuştur. 
Y a:mlau tahkikat neticesinde 
bu ekeı lcıin beyannamesi ola- l 
rak saklandığı tesbit edilmi' 'le 
şekerlerin sahil;i ihtikar suçu ile 
adliyeye verilmiştir. 
~-..... -----

... ~cı.A " Ha a ı nı· öl ı mesetes"ı duş-müc:ı ve faturalnrı getirm;._ '"· y a r um 1 -
>lanla.r müsabaılcalara girmek v cı ar, menz çu me · 1 ' "$ -r tiy.açla.r nazarı itibara alınarak 
ııakkıru haiz idiler. ğ yuldu1'ar ve ilan et 1 r . Yunanistana. yardım madde- tir. Belediye Makine şubesi Müdür- Eski bir cinayetin katili 

Biz Türkler, bu Eliminasyon Bin iki yüz Jırmi lh.. leri götüren Kurtuluş vapuru Sahte memur faturalan tet.- lüğü tarafından ha.zırhmacaık yakalandı 
tarzını asırlarca evvel , uc da lkmcı Mahmut, dıın , rekoru yerine Dcnizyollanna ait Tunç kikten sonra listelerdP.n biri ü-
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Turşularımız 

Ç iy olarak meyvalırda-. 
s erden ya bIJ"I 

şular (vitamin) lerl_.,, kaynak}aı. 
• Değ li ~vherlerin, maı

denlcrin h:Wnelerid"ır. Elv~ 
ki .kullanılan .5 r.lro çok kuvv°*" 
li, ve knrışık o1nı ~- Çok §id
detli, ya.locı ve zc rley" ı olatl 
(sirko ruhu) undan ) apıb:ıut 
sun'i sirke olnw:.'n 
Avnıpada yapıl:m ve 

şişelerde görür g0nnez ağam. 
zın suyunu akıtan tu 
(pikles) ler, bir.im tur ulanmtt 
za nisbeten çok kuvv tl.cllr. Y• 
kıcıdır. Çok yenitn;e zararı.. 
dır. 

Halbuki Türkiyede yo.pdaa 
turşularonızın sırkeleri pek~ 
f ift·r. H r tir. Saftır. Ç r u
ludur. Em.in olunuz. 1: uzl r e 
ve b lki de binlerre ) .ı • uı 
ben Türkiy d.. devam eden 
turşuculuk çok terakki etmi~lir. 

.L.>eo va.ı.uız turşucu dük • 
kanlarında, bütün Türk cvler·n
dc n" kadar mükemmel, ne.f'ıs 
t'Ul'§ular yapılmaktadır. Her e
vin. ziyneti, süsü, ruhu ve saa
det k yııağı ol n Türk, Ermeni, 
Rum, Yahudi 'kadınJa.nrun hep
si ne katlar güzel, lezzetli tur
şular y::ı..,arlar! Ve bütün kış 
bizlere bol bol, ıta.th t th turşu 
vedi 

0

rler. lc:rtahlarımızı ~tınr
Iar. Lahananın, patlıcanın, havu 
cun, kerevızin, taze üzümleritı. 
( l!ril b"t} in, karnabaharın ve 
dah:ı nice nice sebzelerin ve me, 
valann enfes turşulıın bizi lruv 
ve lcndlrirler ve bizi beslerler 

Var olsun böyle ev kadınlan. 
şen olsun böyle aile oc:ıklan ... 

Lok111aıı Heki• 

~etirip müesseseleştirmişizdir. tesis ctmışti. Vo 0 d bu vapurunun gıdeceğini yazmış- :zerinde durarak burada ibtfklr ve tatbikatına ancak luµta so- Bundan 2 ay avvel Bursanın 
Avrupalılar, Amerikalılar Eli- güne kadar da bu rekoru kıra- bk. Hamulcsini boşaltan Tunç var. Binaenalevh size 50 lira ce- ııunda başlanacaktır. Kara öykünde otomobili ile üç ı- f 
nına.syon usulunu ıaııcak yırmin rnk bir pehlivanı rıc A vrupada, evvelce yöpılan br mukaveleye za J~esiyorum demiş ve mağaza nıüştcryi götürmekte iken Ala- ==;:I = SPOR ===ı1i=== ll asırda ve şu otuz kırk sene ne de Amerikada analar doğur _ göre yeniden sefere gitmiştir. sahibi ile alacağı riisvet içm Jfa- <lağı civarınrla b ğularak kuyu- . _ 
çinde tesis etrnia b n ıyorlar. madı. Elçiler, gördill r kı Os- Vapur gelince füZllav firma- zarlığa girişirken yapılan bir Altın yOkseliyor ya atılan şoför Hüseyinin katil-
1!.-ıiminasyon dem • en doğ- mruılı Turklennin hakanı, t: m sına boyanacak ve Yunanistan& ihbar üzerine suç üstünde yaka Altın fiyatları yükselmekte lcri yakalanmıştır. l{atiller A- Bazı Klüplerde 

rı.ı mukabele ile eleme demek - mimasiyle sporcudur. Ve, tarih g inderilecek olan yiyecek mad- lanmıştır. devam etmektedir. Dün bir altır. ılaruı.da kundura boyacısı Hay-
tir. Her banzi bir spora hır had bu vek yii böyle kaydetti. t e dclcrini yüklemeğe başlayacak- * Fatihte oturan Bayan Gayyibe lira 34.25 kuruştan ve bir gram rettin ''e gene Adanada oturan Forma renkleri yeniden 
::ayin olunur. Ye bu haddi tutan bır tarifü \."n.k'a .. Ve el Her hu- tır. Kızılay delegelerinden B. cün od ında yakhğı mangaldan ze- külçe albn da 470 kuruştan Ali Kıhcalıdır. tesbit edı"ldı" 
e asanı r m·· bakaya gırmck zurund çüsü tesbit. edilen bir Saim bu hususta ali.kadarlarl& hirlenerek hastahaneye bldırı1m1t- liluamele görmn .. tUr. Bir Y'OC02. Meselenin asıl elebaşısı Hulü-

rekor B ._,_. edil ~ ·....- si Üsküdar tevkı'fhanesı·naen k ... 
aakkım alırlar. ·· u. •u"'ar mıez. görUşmek üzere Ankaraya gide- tır. diye altını 170 bradır. ... H }eti Vekile kararile birlet-

1-for n hal ıse Sultan Aziz, tir Bazı mrı.nz pad1şahlann yan- <..tktir. çarak Antakyaya, Adruıaya git· tirilen klüplerin bazılarının for-
endnzlı heves vcrıp çalumı k· lı.ş menzil ilfın ettikleri doğru • mış ve orada b:r kaç nrkadaR ına renkleri Beden Terbiyesi U-
ıa beraber dokuz yüz menzıli- dur. Mesela sarhoş İbrahim gi- Avukatlar sigorta Kabahat kimı·n ~. bularak Bu.rmda l apbıte bulu. mumMüdürlüğünceyenidente&o 
ne ok dı.i urtıp ıcazet n.madıirı b, fiçuncü Murad gıbi, Mu • d•J k t' nan Abdull hı J<a ırm:ı.k 1 m bJt edı iştir. Bu karara göre: 
illıetle samp·yonla.r arasında fa -:rıbı nadişahlar aU.Iarını e 1 ece ~ bu a gelmi tir. Fı kat Hulfıc:::i Beyoğluspor, koyu Iaciverd, 

sah ı 1" ve arkada lan.Abdullahı ka tr- U ~etini g6sterememistır. tc o arak gostermişl rdir. Adliye VckUletinin baro bulu- ma ·:ı muvaffak olamadan ?.ahı- nkap ı kırmızı lacivcrd, Tak 
3ina.enal yh, okuyucumun dedi- Çünkü u ulden olduğu üzere nan yerlerdeki Cfimhuriyet :Müd • h k d .sım - Şi li Güneş açık mor, Kur 
~ gıbi Sultan Aziz, tirendazlık her hakan menzil kurmak mec- deiunıumı1ıklerine bir emır ver- emır ll'SIZI SUÇ ortağı ar a aşına: ta taı fından yakalanmı~lardır. tuluş koyu yeşi, Bo~zic;i beyaz, 
:ııtmemişti 'demek ha.ta olur. 1 buriyetınde idi. Ve bir ba.~ug 1 miş ve baroya kayıtlı avukatla- söyledik amma anlatamadık kaba- Struma vapuru Ortaköy açık pcn.be, Haliç y.-

Suh:an Azi7.iıı pehlivanlığına sıf ti"le herkesin fevkinde ol- r.n sigorta edilmeleri mecburi- . d' şil r civerd, renklerini almıştır. 
~elınce, neden hır başbuğ pe.hli- m.ası P"erekti. yetini bildirmiştir. Milddeiumu· hat benim mi? diyordu gı ıyor Di-er taraftan Galatass.ray, 
1&J1 olmasın? Mu yebattan bir Şu muhakkak ki, sahte şah- milikler ı ay i!tind baroya. ka- Bir çok Musevileri Ruman •a- I encrbahçc, Vefa, G ta kulu11 
ış mi? &vetlcnn sahte rekor.an olur . yıtlı avukat adedini t sbıt ede· Pejmürde kelimesinin bile n- Şevki lı< diseyi şöyle anlatıyor; dan F 'istine götürmekte o an lerin · forma. renkleri ıpka edı: 

Şurası muha.k.kaJc ki, Osman Fakat tarih martaval dınl mi? cekleroır. Bütün avukatların si· 11mda hiç bir lcymctL k.alııu.nQlll •- O n s rkeci iatıısyununda Stnımn vapurunun makine ak- leoektir. 
h '.l'ürkleri hakanlarının ekse- Giınü gelinre foyayı oıtı ko- gorta cdilmcsı için Adlıye Ve- kadur bcrb t blr Ust baG. saçlar o dolaşıyordum. Ekmek parasını çı- ı;amında husule len ·r bo k U um Müdftrlüğiın karan 
risi pehlivandı ve pehlivanlıkla- yar. kal ti An dolu Sigorta Şirketi- lnıdar P ve karı ık ki kafasının karmak ı ·n taşınacak yUk arıyor- luk n ti csind limanımızda kal kufüplere tebliğ olunm~ ır. 

~~~e~~erı~~e"lıS: ""'""'""'""'""""""""""'""'""'.-.-"""'""'" ~~- şart1annı muvafık görmü~ ;:;ım:~~~~:ı:ı::Su; ~U:u~a çı= n;i~ry;~ar:rıd~~ ~a~\ )~~~apt~~!~ıp ~~~!s~~=~/a:~ıgı~rrta· 
'll.Uka.yyettir. Egede tu""tu·· n Ceza mahkeme5j. huzuruna çıkan 80rdu. Tabll yok dcdlm. Öyle ise 1 i.izere olduvundan vapur bit' ha( 

Sultan Azizin efendiliği za. Şubat ayı ekmek kar- Şevki Gülşen b yl bir adam... ... yol kennnnda dıtran demirleri taya kadar Rehrimizden Filistine ıafından tertip edilen ser" bisik· 
namnda ha. pehliva:nla.rıyle i>'Iİ-- t 1 neleri tevziatı H5kim R ıt d va z."'lptını okut- al "Ye Emınönwıe doiru yüıil ben hareket edecektir. let yanşlarına önümilz.dc.k.i haf· 
"evtil!i muhakkaktır. Sultan A- Sa iŞ art tu: Suçlu Deı;let DemicyollannıA de peşinden gcl~ım. Köprü ba- tad~n itibaren başlanacaktır. 
::izin en yakını ve paclqıalılığın • Şubat ayı ekmek karnelerinin Slrkrei garında bulunan çubuk ha- 1Pna eldik oradan bir sandalla knr 1 O 1 H 1 L 1 Her hafta pazar günleri yapı-
:la baş mabeyınc· · olan Hafız 1zmir (Yeni Sabah) -Tütiın tevziatı dün kşam tamamlan- lmdeki parmaklık dmırlerlni .,._ aıya geçtık ve demrHerl Çeşme- r--- R ---,... 1~cak oia;n bu yarışlar beş hafla 
\t:ehmet bey, efendisiııın giıreş- sa.tısları Ege bölgesnde ~l.5 nııstır: Tevziat esnasında karne rıp Çeşmemeydanında bil" demirci- me7d uıda bir dükkanıı bırakbk. 1 k Ü~ Ü k h 11 ile r 18 T t ~ıırecektir . 
.iınnı soylemiştir. milyon kiloya yUkselmiştir. Müs nlamıyanlar bu sabahtan itıba- ye sntmakla ıtham ediliyor. Demir- o gün tamam 30 kuruş aldun. On y n u O 
Makarnacı H Hl, Arnavutoğ- tah il elinde kalmış olan tütün ren nahiye müdürlüğünde teşkil er" lmb dn bu çalınm.11 demirleri 1H!f gun sonra bu memurun emrlle (Kar) temizJeniyo-

u, Kava oğlu, Kel Aliço da e· miktarı 1,5 milyon kılodur. Bun olunan (İaşe büroları) na mil- bil ıek nlmaktan mamnn.. •Yni yere ikmd hır demir parll- * Mnlımutpnıa Tarak ıar cad-
endilerinın pehlivan olduğunu ların da iyi fıyatlarla salılaca- racaat edecek ve karnelerini a- Hakim, Şevkinin huvıyetinl t...- ıını götilriı;>ordum ki karşuna ııl- dcsı 25 numarana terakı;ı ömer Er- y İftanbul Belediyesi sehre ya. 

ı>ıldıı mışlerdir. Seryaver Ha.!iJ ğını alakadarlar bıldinnekte- Ja.bilcccklerdir. 1 l>it ctııktcn sonra sabıkası olup ol- ?il blr memur çıktı ve beni yaka- temur, Ma dor marka bir t ı a ıoo gan karın temizlenmesi icin dür 
~ da hal'dcn sonra eferu:.ii- dirler. Çiinkü ekicilerin ıstedık- ,..llJlilll_.__. _ _,_._ .. ._. mad ·mı s rdu. Sı.ıçlu bir iki ka- lııdı. Hiç b"r gunahım yoktur, ben k ru a atmı:ı ve diln tevkif cdilra" I d<: b~yük bir faaliyet 'sarı 

iit"lin pehlivan olduğunu teyit et- leri miktar fa ladır. Bu it brula tu1dı tek ayagı üzerinde sallaadı b..ınl n tıılmndım sndece ta:ııdım. 1.il". rı•ıştir. Havanın lodo~ 
aıJştir. art k fiyat düşmesi mcvzuıı Sigara kibrit ve ve: Suclu, bundan sonra dem.rleri *Fasulye, mercimek \'e nohut f:-1 Bcle;Jiycnin b~!aaliyetinı kola\ 

A\'cı Sultan Mebnıet, İkinci ba.hsolamaz. tuz fiatfaıma zam - Yalnız bil" tek sabıkam var. aıtın almaktan suçlu Yakı.&bu pelt yatırını yükselterek satan bakkal l&stJ~. Dı er taraftan burı 
C>snıan, Biı inci Osman, Dör • ----:» ı ı c:---- Dedı. Htıkim tekrar sordu: ~ tanıyamadığını söyledi. Sadık dun 25 lira para ce;:n ına ve dl an ıkık~~ cvvt cl~-?~'?'i. ~~ 
:lüııcU Murad pehlivan idiler. yapılmıyacak - Bu bir tek sablkan nedir? H!lklm d:ıvayı salll.iyeti harl- 7 l>"ün dultktinının kapntıhnası.n:ı malı narının ~':d emrilm~bo1em ıçın 
Dordüncü Muradın pehlivan - Jilet geldi - Şey, altından.. ünde glfrerek Asliye mahkemesine kum cdıl . tir ı ursaya g e ı.ş unan 
ıığını ecnebi müverrihler b"le Son günlerde şehrimize mli- Son günlerde kibrit, sigara ve - Altmd n ne demcltT tevd c> k.ıua.r verdi. * KUrkçu~ııBı iskele lne bailı mk~~tir~. kinesi §ehrimize getiril-
uydcdiyor. him miktarda jilet bıçağı gd- tuz f ıyatlarına zam yapılacağı Berı ı c \ P verdi: nı maznun yanyana giderlerken " 

Sultan Azizin babası da pclı· mıstir. Gelen jiletl r arns ncla ortalıkta dolaşmaktadır. - Dolandıncıbk. Şevki Ynkuba §Öyle diyordu: Zlıh 1 motörundc tly!a Osı an dun l1aklııe, Belediye Makine ŞU· 
livandı. Onun binden yı.ıkan ok Pok<"r marka şilet te vardır. Yaptığımız tahkkata göre, bu Hfıkım evrakı tetkik etti. Sablka - Tanımadığımızı soyledik ısınm:ık uzerc nmbnrd:ı mun nl Y k- besi Müdürliic.öii ta.rafından ta· 
lreşide ettiğini işıten elçiler şüp- Bunlar eski fiyat üzerinden şayialar tamamen asılsızdır. l bir değil iki ıdt Huıazlık ve do- amma htıklrn dinlcrncdl. Ne yş.pa- mııtır. Marı ııh :r.ınm dan lçcri alan mır ettirilmiş ve faaliyete ha&ır 
~ d · k ·· 1 d ) rd" cak landırıcılı.k. hm kııbahat benim mi". uı.m •n kbmurden zehlrlennuş ve h:.s bir hale 2'etirilmi~tir. 

'e uşere şoy e amış c ı: satıla tır. •·--.,.--..a.,......_....,...,,.----------ıa:,....o.....;.o..;;.;;;;,;;;.;.;..;~----.: t h~nnye k. ld rılm•·-tır. ~ " 

- Padişahı şa.mpiY-On gos- !!!!!!~!!~~~~!!!!!~!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!-!!--!.11!!!!!!!!!!!!!•!!!!!!!!!!_.,!!!!-!!!!-!·!.!-!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ... !!! ..... !!!!!!!!!! .... !!!!!!!!!!!!!!!!! tererek SQZ dağı veriyorlar. Hal- --
buki Sultan Mahmudun ılan e- - Ya.cıa Ha.ııok ! Var ol Ha- d ş· v - r ' 

~~l~~t~~~~:~." ~:;d;i~~~Si~ ~fiAZRETf MuSA1~-u1iA;Ll ~&~E~:;:"f] ~!!,~ 
- Okmeydanında cuma na- la Hanokun muvaffa.kiyetini al- J - ce dw n bir de balta ilişmişti. TOrıdye Eenettı 

awasından sonra atış yapılsın .• kışlıyorlardı. .....__,_ - - - - - - •f N k"I hf l J ~üri!ne sürüne bu baltanın yam- -- ~-"'-'·k h" - 1 H k hak k 4UN...W<&A44" a ı ve iktibas hakkı ma uzdur .......-......_..,......_..._ ,_ na vıırabildir»i takdirde 1·.,ıen· aKNELIK 1.ıoo Krw- 2100 K,.. 
&aa e şey ın.? r:oy eyin, haıır- ano mu eme abiliye- . o .,. 
b.klar yapsın. Elçileri de Y'-'- tini kaybetmemışt.i. Yanın ka- ' yoluna koymak kabildi. Balta- 1 AYLIK 75o n 14"0 • 
meğe ılavPt ediniz, atıı,larda btA- nş gerisinde bulunan kuyuya Hep bırden başlvını yukarıya mak içirt sabırsızlanan ta.§ yü- hiç bir netice alamıyordu. nın ncU:ruıa. sürterek elleriııi bağ : :~~:~ 400 

• 800 .. 
hınsunlar. Atış menzıllerini ha- bir i keoce memuru daha yu- kaldu-aralk: rekh işkence meımurlan, Velit işkence memurlan; diş sök- l'"yan ipleri kesmek mümkündu ______ 1u __ .. __ 1eo_ .... ._ 

vacılar, elçiler huzurile tama- varlamağı düşünüyordu. - Yarabbi! Bize de kolay bin Mus'apta nemil' bekliyorlar- mck, ıkulak, bunın .kesmek işini Ellerini kurtardıktan sonra ı.- 1 ~ V I M 
miyle ölçiilesinler. İşkence memurlan, umwni ölüm nasip et!. dı. Zalim vezir, ~ence mem\U' bitirnfşlerdi. Bu sefer de biça- ) akla}1mı kurtarmak işten bile 

o vakitler Okmeydanındaki ı:ı.-.1:'.kmllk vt>r-tikten sonra Ha· Di•re Allaha yalvard.ıl:M'. Ve- lannın duruşlannda.n, ba.kışla- releri kamçıla.rejt~ "'-"'laım•.. . dl:Vı1di. ıc..mı 8l GÜN 27 AY ı 
Y-.i' ,,...,._, lid bin Mus'ap, bila ayılınadaa d k a.niadı lard "'"b- "'"9 ~ c· 

Okçular tekkesi, muhim bir mev nokun üzerine çullandılar. Ha- nn an m satlanm · 1• Ancak, artık feryat ve Ş!mroo, işkence memurlarıııın 27 
ki işgail ediyordu. Binlerce mü· nok, bu vaziyetten istifade et- Serah'ı işaret ederek: Şimron ile Serah'ı göstere- fığan duyulmıyorou. Beni lsraıl kcndisıle lıiç a.ıakaclar olmaıı:ıa- 136 ı 1357 
ridi v a r d ı . Yani bugünku mek fırsatını ~rmadt. Sürat- - Ey şaşkınlar! dedi. Alla- rek: feda "leri, çektiklcn azaba taham lanııdan istif &de ederek bin zor ı ft . 
tabiriyle muazzam ve munta. - ıe geriye doğru kaykıldı. İki iş- den1ıınızbum'~t~irmoısaahı~-i~~~ - şu suratı bozuk herifle l!lll m.uı. edemiyereıt ooyılıruşıar; ıukla baltanın yanına varabiluı ularr tt- ...... _ eı Kift. 
t:aın bir spor mektebi ve binler- keııce memurunu da bir anda ,.~ UAu ı.ıuu~ nazlı nazlı uyuyan l»ldırcma bel!n de öblıüşlercti. İşkence .lUll MIUllll 
ce talebesi -0lan bir muhit idi. Bu merlnden aşırıp aşağıya. yolcu ~nın· H~~~..:~'tr~~ ddkunmaytı. da diğerlerine ne mcurlan, hiç anı vereden, ne- ve çok uğraşm2dan ellerinin 11 19 A ~ 14 
mekten e'Leli ve ebedi vakfiyeli etti. Fakat kendisi de soluğu. :uu ~·~ ~"" vaparsanız yapın!. aefes almadan k~ılama işine ha· ıannı kesti. Ayaklarım da ----- ~ 
0 duğundan y<ınıek, içmek, yat- kuyunun dibinde aldı. sokturdulttan sonra Hanoku, Dedi ve ışke.ııcc odasını tmk- devam edivorlardı. kurtardıktan sonra ayah"I. kalk- S 
mak bedava idi. Bu kuyu çok geniş ve yarım affedecektim; sokaklarda dile- etti. Maiyetindekiler de kendisi- Şhron, iki saatten beri kam- tı. Koca balta elinde olduğu haJ-

A 
İşin "aribi, garibi değil hay- minare boyu kadar da derindi.. uerek, sürünerek yaşamasına ni takip ederek çıkıp gittiler. ~la.nan arkad:ışlarırun haya.tla- de Serahın yanına gitti, tam <;.. 

retıimizi mucip olan bir şev var. tçine düşenin öte dünyayı boy- P'Öz vwna.oa«bm .O da., bayati- İşkence memurlan, Şimron"u nnd n ümidini kesmişti. Hıç nüne dikildi, ornaa. müthiş bir 2.03 

m nlı Tüıklerinde biricik olma- bu susuz kuyu sayc.c;lnde i ken- ~ &nriln~ sağlığıma dua ede- yere yabnp o vaziyette bırak- aaat getirerek müsterih olmuş- ~kence mcm.urlan, bu n'"u-a.- A1Cpa1 

ınası idi. ceyo maruz kalmadan ölmüş; ttlaı·. l<'eci akıbetlerini bek!eyea lu. Şımdi bütün zonı, hala ayıla- yı duyunca başlar.nı geri <;evı.r- 12•00 

Öı}le 

1.JI 
12.26 

v .... 
1.35 

L ' fklndl 

9.45 ı....ı 

ıs.oı v...u O da bu spor mektcbınin Os - lamaması kabil değildl llanok m bağışladığırndan dolayı, b6- bir lkemra çekt:OOr, yüzükoyun birisinin sağ kabnadığma ka- nara attı. ' 7.18 

Okmcydanı tekkesi gibi vak- ahrete en kısa yoldan gitmiş: Hanok öldükten sonra Beni on Beni İsraı1 fedaisinin ys.ru- mayını Sera.hın ölmesini temin eliler. Eli baltalı Şinıronia k • 
fı eli ve meydanlı O .anlı k ndısi ile birlikte üç işkence İsl'all fedailcrinın sayısı on iki na geldiler. Dişlerini soKm.eğ' t:tmekti. Yattığı yerde durma- f..tla ın a. fena halde ürklül r. ,============ 
T ırkl n yurdunda t d rt m murunu da dönil.§ü olmıyan kişive inmişti. Serah'm gô~il kulaıltlanm, bunm1aruu kesmı. dan Al1aha dua ediyor: 
y i altı menzil vardı. Ve, aynı y la sürüklemişti. dağlanmı~. Şimronun yüzü ğe ba.')ladılar. - Yarabbi! Sevgılimin canı- ~,nkat bu s kın ıklart fvJa d -
b l n lı p ı de seı hadler ci- Şimron ve ıarka.daşlan, Ha- kam ılarmıış, on tanesine henüz Ş.imron, zawllı ~ aı aJ ! Onun azap çekmesini, ta _ vam e edi. E' r k I 
v nd bulun du. B lgradda no un, işkenceye maruz kalma- bir şey yapılmamıştı. I{uyı.ıya mn fcryatlannı işittikçe biltüa .tıaınmülsüz i~kenccler altında lm l l"1 k rak ~- 1 

d kuz menzil oldufunu, Mısır. dan kuyuya düşmeik suretiyle yuvarla.nan tiç arkadaşının in- kuvvetini sarfederek bağlarını kıvrnnmasını bana gösterme! üzerine yüriıri"ilı.:t'. ı' 
4 on bir menzil olduıfunn, ölmesini sevınçle k:aqıladılar. tika.mını geri kaJ.anlardan &1- gevşetmeğe ub"aşıyor; f.ekat Diyerek miltcmııdiyen yalvan (Arkası ,aı-) 

U; 

u~ ~ rn ı d ol ı:ı 
mr "" :ı: n&MlAn mes'Ullyet lu 
bul eQ.i!t. fS. 
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t:.ILLET MECL!SIHDE 
--~~~~~~~9~~~~-~~~~ 

24 seneden beri daire daire dolaşan 
haksız bir isnad dosyası iptal edildi 

• 
BDzı mebuslar heyecanlı sözler söylediler 

(Ankara muhabirimiz telefonla bildiriyor 

* Bugün Refet Canı tezin başkanlığı altında. toplanan 
Buytik Millet Meclisi, Milli Mücadele sın.lanndak.i kadar he
~ı ve onun kadar hassas b·r gün ya.~amıştır. Ruzname
Sindclri maddeleri müzak re i!d1:.rk n sıra um ımi haıı:ı sene
lerincle ihracat ve men"i ihtikar heyetlerinde bulunan eski 
'ricaret N::ızırı Ahmet Neci mı, merhum Mustafa Şeref ve ar
kadaslnrı hakkında bir karar 'cıi!nı •sini istiyen hükumet 
tezkeresine karşı A.dlive .Cıwıime.ni kaleme nldıö,ı b"r mazba
ta ile hükumetin MeclistPn ne istcdiğ'inin vazıhan anlaşıl
madığını ruılatıyor ve evr::ı.lwı tckı :ı.r hükümete i:ıdcsi>ıi .istı~ 
:Yordu. Nitekim söz alan Nt:v?.ad ""yaz'ın bu mcvzuu.n yırmı 
dôrt smeden beri nicin intaç cdılemcdi :inı sorması üzerine 
~ye Encümeni namına söz a1an B. Salahaddin Yargı me
seleyi uzun uzadıya anlattı. 

E•ı izahattan sonra ki:rslivc gelen Emin Sazak şunları 
Sôyledi: : 

"Nemrud Mustafanın seyyiat dediği, vatanını kim sever
se, ist'ld8.li kim arzu edcıse biitiın o r.amia, o millet bunun 
içinde idi. öyle 7..aman gelir de 150 likler biraz çoğalırsa ilk 
Milli Mücadelede çalışan hcpiır:iz tetkiki st'yyiat ile huzuru
nuza geieceğiz Tetkiki seyyiat m€vzuu budur. Bu, Meclisi 
.>Jide nasıl okunuyor ve Nemrud Mustafanın tetkiki seyyiat 
dediği v~tanperveranc hareketler ıçin nasıl söylem'. böyle mi 
Yapnlım, diye mülahaza dcr'"'lı'VUn ,,.r1ilivor. Bu n°mrudlar. bu 
nıemlekr te 50 bin kişi ölmelidir. J1'illi hareket olmamalıd1r. 
llerkes, lamad Ferid Paşanın ve halife menhusunun emrine 
\le ecnc' i boyunduru~na girrneliciir kararında. idi. ~dliy~ 
li'.ncünı i .c>yle mi böyle mi < 1 aC'~k diyor. Ben isterdim kı 
bn dos Mecr sin buzunma gelmeye layık değildir diye yır
trp atsı Bu iş, bu kilrsüi muaıl.ıva gelmemeli idi. 

Bunun için benclcniz evrakıu iade edilmesi taraftarı 
değilim. Usul nasıldır bilmem. Bu kuı:ıt nasıl yırtılacak? Bu
ınm usu ünü bilenleden böyle bir te~1 :.- vapılmasını rica 
ediyorum. · 

Refik f nce ktirsüde 
Emin Sazaktan sonra so?.. alan Refık İnce isnat edılen 

sucun ne olduğunun bir tüıfü anla~ılmadığını, i~in 24 sene
den be7'1 sürüncemede kalmış olduğunu belirterek ezcümle 
deınistfr ki: 

:_ Suç isnad edile'11erden bir kısmı "ra.hnıeti hakka ka· 
\r\ıı:ıınuş, bir kısmı nam~ıskarlıldat ıı~a ~iı~ae~ aramızda bulu
tlan ve memleketin en yuksck mevkılermı ışgal eden arka
da !anınızdır. Bugün burada topianan vatanperver arkadaş-
la.r, Nemnıd Mustafanın eline diismüş olsalardı heyeti mec· 
lnUası için böyle evrak gelmesi tehlikesi muhakkaktı. Biz 
Onların basım tanıdıkları insaıılarla beraberiz. Bu mesele ni
çin M,le devam edip gitrnekted;r? Meclisin bu hususta bir 
karar vermesi l~?,ımdır.,, 

K~irsüyc gelen Mazhar M"ifit aynen ~unları söyledi: 
- Arkadaslar! Eğer Fer·t paşa \ e Nemrııd Mu~tafa za

ınanından kalmış ithamları ve kararları tatbik etmek 18.zun 
gelirse vay halimize! .. ÇUnkii ll takdirde muhterem Bnşvcki
h de, Rauf Bey· de, beni de i l2m rtmek lazım gelir. O zaman 
Yazılmış olan karar buraya g~!irse bizim idamımıza mı karar 
Vereceksiniz? Binaenaleyh bu evrakın kıymeti yoktur. Arka
daslarımızın iptali hakkındaki fikrine iştir.dk ederim.. ,, 

Süz alan Muhittin Baha: 
"·- Meseleyi şu şek.ilde halletmek lazımdır, dedi. Bü

Yük M1llet Meclisi kürsüsi.lnden onun te.<ıckkül etmC'nıcsi için 
Çalı an, onun teşekkülüne çaı11anla1'1 idama mahkum eden 
bir müessese ma1ıkcınesinin başladığı bir dava, Nillet Mecli
sinde hitama erdirilemez. Ru l:azim tarihimizle, haysiyetı
lnizle o kadar yakından aF; ka· lar bir ~eydir ki, bunun iizerine 
luısusi mütalea yürütmeye m hal voktur. Bu ışe bakmak B~ 
Ylik Millet Meclisi için trm~z 'i dür . ., 

Bundan sonra reis; Emin Sazak ve Osman Şevki ta.rafın
d.au. verilen evrak n iptali hakkındaki takrid reye koydu v~ 
ıttifakla kabul edilen takrir bu suretle sakıt Osmanlı hilkU
ınetinın haksız isuadlarından ,irini daha tarihe gömdü 

- Hanisi, manısi yok .. Eğer 
llözümü dinlemezsen şu yarım 
_.§alık .ulaklaxın b;r arşın u· 
lllLr.. Seıı bilirsin.. Kimseye de 
bir şey söylemiyeceksin.. Anla
dın rm? 

- Yoh, efeodiın, dinıesine di
ttı.eın a.. Ben de zabahlaıı daha 
tok zıbarurun .. 

- Ne istersen yap .. lstersen 
taYırda. yuvarlan, amma benım 
Odaıma girme .. 

!'1.ev.ket daYJSiyle beraber kah
"altı ederken derin <lerin düşü
ı!'lhrordu ve dayısının hazır o
'ıllrduğunu farketmiyordu. Hiz
'1etçiye Yerdiği emirden kuşku
ıa.e;&k: 

- Kahvaltıdan sonra bir ye
re illi gideceksini dayı? 
tı?iye 'SOl'UDC& şu cevabı al-

- Evet, een de beraber gele
Ceksin .. 
de - .. Bcıı ~9 mi geleceğim? Ben 

oyle mı-- Amma. .• 
- Ne var- Ne ol.muş! Şaş.ıla

oak ne ~ r bunda.? Yoksa. bir 
fnenıuriy te mi tavin ohmdun? 

- Ha' ll', yal:nız
0

bu saboh bi
~ ~maık istiyonmı da ... 

- Ne ve çalışacaksın? Musi
~. rc.sme. tarihe fil&n mı? .. 
~lııh, Aı·ah .. Bu 9alışma heve
~ nereden geldi SUDa? Pek be
Joendi:zıı, fakat bu arzunu bir fUn daha geriye bırak da benim-
' bel'nber gel ... 

- Faka.t gideceğimiz yer 
~ mühim değilse .. 

- Hayır, mutlak !>2raber ~
<İece,.,öiz .. Kalk bakalım .. 

Scvlrnt çaresiz dayısını taki
be mcc!lnr iJ.i. Şimdi Marika u
l'anmıö ol ca.ktl. Bt:rek-et versin 
-iti d:.ln ~ece Y-:ırınlnrım iyice 
d.oyurmuslardı. Kı~ağız bir 

_, 
müddet bekleyebilirdi .. 

Yola çıktıktan zaman Şevket 
nereye değil, ne tarafa gittik!~ 
rini bile bilmiyordu. 'l'ramvaya 
bindiler; Şevket seı:ı çı.kaemadı. 
Jı,aka.t köpriıde tr.amvavdan 
inerek iskelelere doğru yürü
yünce Şevketı tt..'1.a.ş aldı. Eyvıa.lı, 
gittikçe şebiı uen uzaklaşıyor -
lardı. Acaba Kadıkôyüne mi, 
··oksa da.ha uzaklara mı gide
ceklerdi? 

Vapurda. Abidin beyin ya
nınt:.a bır aralık dayanamadı : 

- Dayıcığım, ne tarafa gidi-
3oruz? 

- Ne tarafa gıltiğ"inti ben 
bılıyorum oğlum. 

- Bir sayfiyeye mi? 
- Evet, hava alacağın bir 

yer. İstersen hava.lanabilir~n: 
Vakıa senin havalanman ıçm 
ı•ek kıra, açıklığa da lüzum yok 
ya ..... · 

Abidin bey alay ediy~ord~. 
Fa.ıtat Şevketin alay etmege nı
yetı ve ha.li yoktu . . 

- Bugün kendimi pek ıy.i. 
hissetmiyorum da. 

- Maamafih orada sıkılma
yacağından eminim. 

- Eğlencceğimi de hiç ümit 
etmem. 

- Zarar yok. Bir gUnUnii de 
benim için feda edivermiş olur
swı 

- Bir günü mtt ! Akşama ka 
uar kalacı>.k mıyız? 

- Bu gece orada bana te
şekl.-iir edeceksin. 

_ Gece de mi orada kalaca-
ğız. Fakat dayıcığım... . . 

Abidin b"Y dinlemedı bıle. 
Gazetesini açtı. Bir taraftan 
g?iz gezdirirken bir ta.raftan 
dr..: 

!L 

f En Son Telgr f Ve j s H berleri l 
~----------------------·-----------------------------) Rusya - J pnnya Birleşik Ama r i k" ıın lsveç ve Danimar kada · Rio Dö Janei ro' da 
. münasebeflef İ şark 88hİJl8f İlld8 SOğUk dalgası Konfera~~ır,anan 
Bir Japon gazetesi 

tavsiye ediyor 

"Rusya, Almanlarla harp 
halindeı.lir, Japonya ile 
.nünasebetlcrini münikfüı 
!)}duğu kadar çabuk hal-

1melidiı'.,.. • 

'fökyo, 26 ( a.a.) - Hoşi Şiın
buıı. gazetesi bir balık avı anlaş
ması.Jçin Japonya ile Sovyetler 
Birliği rasmda cereyan eden 
müzakereler hakkında Japon -
yanın balı ~ avı nıcselcı;ine dair 
imza edilen muvakl"at anlaş
manın uzatılmas1ııı ve yeni bir 
muahedenin bu sene imza edil
nıesıııi beklediğini ya'm!:tktadır. 
Bu gazete SovyetJer .Birl ğile 
Almanyanın harp halinde oldu
Pu.nu hatırla.tm<ııkla beraber Ja
rıonya ile bitarafhk pakti dola
yisile münasebetlerini mümkün 
olduğu kadar çabuk halletme
sini tavsiye eylemektedir. 
di~idi M -arinnu sdsdr ss 

Avustralyada 
seferberlik 

(Baş1ıa.ra.fı 1 incide) 

Avustralya adalarında 60 ya
şından aşağı bütün erkekler, si
lah altına alınmışlardır. Kadın
lar bilahare toplanacaktır. 

HUkf:ımet, müstacel yardım 
için üçüncü defa Amerika ve İll
giltcreye müracaat etmiştir. Ye
ni Gine ile Avustralya arasında-

. ki Torss boğazının ve limanının 
işgalinden korkuluyor. 

fiiviller sahillerde av tüfekle
ril"" her an bir ihraç hareketi 
bekliyorlar. Japon gazeteleri, A
merikanın AvuRtralva<la vardım 
edecek vaziyette olmadığını yas 
maktadır. 

)Jı.Jş\'ekiiiıı şayanı cliklınt söz1eıi 
Avustralya Başvekili Curtin, 

Avustrafyaya da söz söyleme 
hakkının verilmesini ist~miş, 
hiç bir milletin her hangi bir a
damın hata etmezliı?i uP-ruııoa. 
tehlikeve bırakılamayacağını bil 
dirmiştlr. 

F~enk Borneosı.mda doğu 
sahil;nde şiddetli muharebeler o
luyor. Japonlar Babk Papanı 
ışr-;al etmişlerdir. 

Seleb adasında da. Kandariye 
ihraç yap:m Japonlar ilerlemek 
tE.dirler. 

Ç1NDE 

Mihver denizaltı
ları yedinci bir 

gemiyi daha 
babrdılar 

Fladelfiya, :a> (a.a.) - Beş 
bin tonluk Napanger ismindeki 
Norveç petrol gemisin.in New -
Jarsey sahili açığında torpillen
mesi 14 Sonkanund:mberi Bir
leşik Amerikanın şark sahili a
çığında denLa.ltıl'.'ur tarafından 

hatırılan gcmilerın ade,lini 7 ye 
çıkarınaktndır. H.:ı.kika.tte taar
ruza uğrayan gemilerin ancaık 
altısı muhakkak surette batı
nlınıı::tır. Napanger sa.:'1.t 3,'30 da. 
hiçbir ihba va.ki olmaksızın ®

tılan üç toı ille Yaralanmıştır. 

Bahriye nezareti bu gemi müret 
teb:ııtmdan 4-0 kisınin bahkcı ITe
mileri tarafından ku.rtanl;ak 
bir g-ambot.a. t.eslim edildi·füıi 
bildirmektedir. Napanger A~til 
A<lularmdan hareket ebniştL 
ôcrfo üzeri Ncvyorka. varması 
bekleniyordu. 

* Berlin 26 (a.-aı.) - Amerika 
bahrivesi mahfillerinile söylen
diğine göre bir Alınan deni!"<ıltı 
gemisi, Birleşik Amerika sahili 
açıklarında Amerikanın 3000 
tonilatoluk Vaı.m~er isimli pet,. 
rol ge_misirıi torpillemiştir. 

Rusyada 
(Baş turafı 1 incide) 

minin batmış olmwn muhtemel
dir. Gece faaliyette bulunan 
tayyareler adanın cenubu gar
bi sahilinde bir limana :taarruz 
etmişlerdir.,, 

-----------

Şehir 
Tiyatrosu 

Tepebaşında Dram .Kısmwda 
Bu akşam saat 2,30 da 

YAŞADl'.GDllZ DEVİR 

, d ' Bütün İstanbul halkının 
Beğendiği..... Alkışladığı J 

REBEKA Çinliler, Kantonun cenubun
tla. Tam • Çeriyi geri almışlar
dır. Şaheserler ş,aheseri 

DENİZLERDE 

Bir Hollanda denibzaltısı, Ja- MELEK ve ı· p EK 
pon rnuhriblerinden birini batır- ı 
nuş. Bir -krm"!lzörii de torpille- sinemalarmda? Seanslar 
miştir. Amerika bahriye nazır - her iki sinemada 
lığı, Amerikan deniz filosunun 1 
japonlara ail bes nakliye gemi- lm•1•.3m0•-•4•--6.30-•v•e•9•da•••J 
sini batırdığını bildirmiştir. 

HAY ÇAPKIN 

~o--

Elli senedenberi 
görülmemiş müthiş 
soğuklar hüküm .. . . suru yor 

Stokholm, 26 (a.a.) - Bütün 
İsveçde ve Danimarka.da soğuk 
dalgası devam etmektedir. Dün 
lsveçte soğuk sıfınn altında, 
son elli senedenberi görülme
miş b r nisbette olarak, 30 dere
ye düsmüş bulunuyordu. 

Bütün münakalat yellerin 
donmasından dolayıb bi.iyük zor 
luklarla yanılabilmekteclir. 

Stokholmda otomobill0r işle -
yooıemektedir. Soğuktan don
ma derecelerine gelen 400 kişi 
memleket hastahanelerine ya
tırılınışlardır. 

İngiliz devlet 
nazınnın seyahati 
Nazır, Kahireden 
sonra Irak ve lra

nı da ziyaret 
ediyor 

Kahire, 26 (a.a.) - İngiliz 
devlet nazırının Irak ve !r.anı 
ziy<ıret için hı:ıhircdcn ayrıldı
ğı bılclirilmiştir. Nazır bu zi
yareti vazife icabı olduğu ka
dar bu :memleketlerdeki İngiliz 
elçileri"le de f:Öriişmek için va
pıyor. 

Avrupa haıbinde 
yeni safh3ya doğru 

(Ba.<; mmfı 1 incide) 

lttIBSel Hartle'in kumandası al
tına \'erilecektir. Amerikan bir
liklerinin ismi, teşckkitlleri, kuv 
·,·etleri, gemiye bindikleri mev-

- ki w tarihler gizli tutulmm;tur. 
Hn b rlikJer, teknisyen gnıpla
ril 1..unnay subaylar miistesrıa, 
hn.l'bin başından beri İngiliz ada 
!arına ocJen il.k Amerikan kuv
vetlerini teşkil etmek.tedir. 

Macar meclisinde 
Budapeşte, 26 (a.a.) - 29 son 

kanunda içtinıaa davet edilen 
tıyan ve mebusan meclisleriııın 
hariciye encümenleri hali hazır
daki harici siyaı:ıet mescleleruıi 
tetkik edeceklerdir. Başvekil 
Baıxlossi s;alip bir ibtiırulle bey
nclınilel vazıyet hakkında izahat 
verecektir. 

* Vaşington - Peral Har • 
bourda. tahkikat yapan komis
yonun raporu neşredildiğınde:n 
komutan tevhidi ve bir ba.'.}ko-ı 
mut:ın tayini istenildiği gibi me
suliyetlerin daha iyi belirtilme- ı 
ı::i de taleb edilmiştir. 

HAY! 

beyannameyi kabul etti 
[ A .A. tcl.grüfl.:ırı n 
hillftsa cdilmistir.] 

Rio de Janeiro'dan ·bildirildi
ğine göre Panameri:kan konfe
ransı siyasi komisyonu .Atlan
tik beyannamesi esaslan dahi
linde hazıı !anan Rio bey~ 
mesini kabul etmiştir. 

Afi ajansının Montevideo'dan 
aldığı bir haberde Mihverle 
olan münasebetlerin kesilmesi 
kararnamesini im7..alaya:n reis 
Bcidominin: "hakikatte. muhn
rebe halinde, bombardıman bas
kılan tehlikesi altmdayız. Mih
ver tebaal ın memleket kanwı
lanrun hükümlerine r~ayct et
medikleri takdirde kendilerine 
teminat verilecek ve temerküz 
kampları kurulmıyacaktır.,, de
di§] bi dirikrııektedir. 

Bu cümleden olaraık Bolivya 
Mihver d~vletlerile diplomatik 
münasebetlerini kestiğini konf e
ransa bilclirmi.s ve Brezilyaı da 
bu devletlere aiıt diplomatların 

hudut haricine çıkanlmalan 

için lazım gelen tedbirleri almış
tır. 

r HARiCi , 
1 küçük haberler ı 

* Le Kap - General Smuts, 
cc-nı.;pi Afrika hükfunetile mec
lisinin Sovyet Rusya konsolos -
iuk mümessillerini kabule i.ma.
de oldUuöunU bildirmiştir. 

* Londra - Eski Norveç ge
milerinden Amerikan bandıralı 
~300 tonilatoluk I...arange gemi
~i Birleşik Amerika doğu kıyı -
la::-ı açığınıda üç torpille batırıl
mıştır. 43 kisidcn ibaret müret
teb~,t kurtarılabilmiştir * Londra - Havai baskını 
me~'ulleri Amiral Kimmel ile 
gı..naral Shoı t'un harp divanına 
Yerilmesi muhakkak gibidir. * Zürih - Son zamıınlarda 
hvicre ordusunda biri general 
olmak üzere bir çok yüksek rüt
beli subay tekaüde sevkedilmiş
tir. 

* Londra - Hüklımetin Yu
ııanistana yiyecek göndermek 
lıususundaki karan bir kat: gü
tıe kadar belli olacaktır. Kabine 
bu meseleyi iyice tetkk etmek
tedir. * Rerlin - Büyük Frcdrikin 
2;)0 uncu yıldöııümü Nasyon::ı.l 
Sosyalist partisi teşekküllerinin 
tam müzahereti ile bütün mem
lekette büyük törenlerle tes'id 
edilmiştir. 

* Londra. - .M. Çörc:;ilin A -
!nerikadan Londraya dönerken· 
All:ıs denizini 35 bin tonluk yeni 
İngiliz zırhlısı Dük Of York ııe 
geçmiş olduğu ifşa edilmekte -
dir. 

Şevket birdenbire değişti. Gfü:
l<'ri parladı, yüzü daha tabii 
olarak gülmeye başladı. O za
man Abidin bey yeğeninn ya • 
mna giderek kulağına: 

Çeoiren: BZHÇET SAFA Tefrika No. 59 =====:====ı•ıil - Artık buraya geldiğine 
pışman değilsin galiba! -

- Naim beyin evinde eğle
niriz. 

Demekle iktifa etti. Şevket 
birdenbire o kadar sıkılmıştı ki 
iskeleye çıkar çıkmaz bir yolu
nu bulup sıvışmayı, sonra diğer 
bir iskeleden vapura atlayarak 
~eri dönmeyi düşündü. Hatta 
kararlaştırdı. Amma dayısını 
bu derece kızdırmak ta işine 
gelmiyordu. Bunun bir de son
rası vardı. Elinde yoktu, avcun 
da yoktu. Dayısı bır de kendi
sini eve almazsa bu sefer sokak 
ortasında yalnız da değildi. 
Şımdi kuyruğunda bir de ka
bak vardı. 

- Zavallı Marikacığım. Aca
ba ne halde? Şimdi uyanmıştır. !· 

Kücük avaklannın ucuna basa· 
rak~ odada. dolaşmıştır; bekle· 
nıi1tir. Üzillmeğe başlamıştır. 
.Akst.ma kadar ne yanacak, he
le gece ne yapacak? Haydi gece 
ye doğıı.ı eve gitsem yanaklan
nı okm ellerini öper, üzüntU
lerini 'un~ttururum. Fakat ya 
gece de yakamı kurtaramaz-
sam.-.. 
Şevket böyle düşünerek kah 

üwlüyor, kalı teselli buluyor
du. Tam Kndıköyüne yaklaşır
rl:cn dayısı da. ga?.eteyi bitirdi ve 
ŞevP.etin düsünceli, muztarip 
yüzilnc balttı~ 

- Nainı heyi tanımazsın 
~n Biz mektep arkadasıyız. 
Balk'an harbinde beraber bulun 

ouk. Kahraman bir Türktür. 
D)!e Naim beyin meııkıbele.. 

rıni anlattı; anlattı. Şevket, 
onun gözlerinin içine baktığı 
haldı sözlerinin hıç birni din
lemi30rdu. Marikanın bir tek 
oda .ı;inde çekeceği çeşitli ız
tıraparı, açlık sıkıntılarını dü
ı;ünü~rdu. 

İskleye çıktılar. Milhürdara 
doğnı yürümeye bU,Iadılar. Dıı 
yısı ııua harp hikiyeleri anlatı 
3ordu 1 

- )aha gelmedik mi dayı? 
Diy• sorunca Abidin bey kız

dı.: 
- Sın benimle bu kadar ali.

kada.r :-ılursıuı? Etrafımı dilş
ınaıı1ar sarmış, sağda. topçu 
tc.slim >lmuş, soldan düşman 
~üvaril<rL... Ben başımdan ya
ııWınıyırum, bütün yüzüm, gö
züın ,al kanlar icindc 

- D:yıcığım, çok -şukür şim
di bir ~yiniz yok. Muharebe 
meydannda değiliz. Mühtirda
ra geldi:. 

- Bısün sana ne oldu Sev
ket? Bi türlü sabrcdemiyor-
sun ..... . 

- Drvıcığım; biraz kırıkli
ğ-ım var. Bacaklarım ağnyo't". ı 
- - Evt, ı:ıehir uşağı, çıt 1'1· ı 
rılrlım luı .. Sen de benim gıbi 
muhareb mevdanmda on tki 
&ıat yartı kalsaydın şimdi ba
ca.kl"' M dn sikayet etmeadın. 
Maamafil __ Ji;vi geçıni.siz: Na.-

im bey şu sokağın içinde.- Diye fısıldadı. Şevket cevap 
Kargir büyücek bir e\·in ö- vermedi. ÇiinkU bu söz ona bir-j 

n\ınde durdular. önde Abidin c:..cnbire Marikayı hatırlatmış
bt:y, bahçe pannaklığıu.ı geçe- • tJ. 
r~ merdivenleri çıktı. Ka.p1yı 1 Şu anda zavallı Marika haı>-j 
çaldı. Arkada Şevket hiddetten scdildiği odada kim bi1ir ne ya
kıpkırmızı olm~ dayısını ta- pıyor? 
kıp etti. Naiın Beyin evine Abidin bey 

Nalın bey, kırmızı yüzlü, hem 
beyaz saçlı ve bıyıklı toparlak 
bir zat idi. Şevkete çok ilth"at 
ediyor. Fakat Şevket, durgun, 
donuk cevaplar veriyordu. O 
kadar ki nihayet Abidin bty 
müdahaleye mecbur oldu: 

- Kardeşim, bizim Şevketin 
kusuruna bakma. Onun dü~n
ceii günleri vardır. Ne vapt1ğ·ım 
ve ne söyledğini bilmediği gün
ler vardır. Bugün de onJ~rd:ın 
birine rastladı r,aliba... 1 

Şevket şa"ırdı. Kendini top
lamaya, giilmeye çaiıRtı. Ondan 1 

sonra kendini zorlayarak güle1· 
yüzlü ve sevimli görünm.eya 
gayret etti. Ancak içeriye bir 
gen~ kadın gird~ zaman biraz 
daha canlanabi di. Bu h :kika
ten güzel, terbiyETi, konusması
nı bilen bir kadındı. Naim bey
den evvel Abidin bey, yeğenini 
takdim ederek: 

- Yeğcnm ŞcvkE-t ! dedi. 
Soura Şevkete dönerek hanı

nı tanıttı: 

- Kardes.imin kerimesi Me
lahat hanım kız1m~-

GUzeJ bir kadın karııııı1nda 

le yei!eninden ba:jka dört ~ 
kişi daha geldi. Bunlann ara
sında iki de kadtn vudı. KUcillt 
uir eğience aJemi teşekkül et ti. 
rıyano keman çalındı. Neden 
som~ Şevket dayısına: 

- Dayıcı~ım, burada bir top
lantı var? diye sordu. 

- Onun gibi bir şey. Mela -
hdt Hnnımefendi bir toplantı 
turtip etmişler. Bize Çerkes ta- 1 
vt.ğu yf'direcekler 

- Melahat Hanım evli ınidır? 
- Evli idi. Kocası öldü. Ko-l 

casından bu evden bs.<:ka üç dört. 
d'ikkan. bir an '"hn " kPımıR. 
Cok zeki, iki dil bilen bir kadın
dır. Dahası ,·ar. Bu kcidaı bii""i· 

sil1den başka. üyle b r ev kacı7rıı 
<1ır 1-i servetine b&kmadan her ı 
g\in mutfağa girer, yemeğini 
k ·ndisi pisirir imiş. Ne dersin] 
bunlara Şevket? 

- Boğaz düşkünü olmadığım l 
içın h' b"ı şey c1 m m. 

A hidin Bey hn.fif tertip sinir-
lendi. ı 

- Öteki meziyet.Icrine, g" zel
ligine de mi b"r sev demezs n? 

- Doğrusu d yı, hu kadar 
çok meziyeti, hele bu kadıt.r çok 

(&ıituafı 1 incido}-
Mihvercıler, Trablusa -~ 

'kuvvetler getirnıektedi~. De
nizden yaplla.ıı bu 'ilakllya.t, a
ğır darbelere :uğramış ise de 
Milıverlıı bu faaliyetı devam et
tirmekte ohnası, İngiliile.nin 
Mihver baskısı yiizi.inden Maıl
tadan lavıkıyle istüade ecleme--1 

diklerini göstermektedir. Aık -
denizde 'Mihver nakliyatını ko
ıı.ıyan bir kr azöre, ve 20 bin 
tonluk bir gemiye tam isabetler 
olmuştur. ltıalyan tebliği, son 
nakliyatta bir geminin kaybe -
dildiğini teyit etmiştir. 

lnıgiliz !karargahının tebliği 
~dur: 

"25 Sonkinunda. tngiliz kuv
veUer1yle düşman kuvvetlerl a
rasında Sirenaikte geniş bir 
böl!!ede muharebeler devam 
etmıiştir. Muharebelerin mer • 
ıkezi sikleti Antela""'tan şimali 
şarkıvc intikal ctru· t'r. Alınan 
son haberlere göre kuvvetleri -
miz Musus'un sima! ve F-. ali 
şarkisindeki umumi bölP"ede 
düsman kollariyle temas ha.lin
de<ıir ... 

1t: lvan teblii{i de şudur: 
"Agech.bianın şimalı şa:rld 'b61 

gesinde faaliyette bulurıan mo
törlü ve zırhlı Mihver kuvvet -
leri İngilizlerin büyük zıriılı 
teşkillerini B.o.:Tu- bir mağlilbiyete 
uğratmışlardır. 

Şiddetle hüktmı süren kum 
fırtınaları İtalyan ve Alma.n 
tayvarclerinc, kara ktıv,·etlerine 
bundan evvelki günlerdeki bü -
yük işbirliğini temin imkanmı 
vermemiştir.,, 

Alman tebliğinde deniyor ki: 
"Şimali Afrikada Alma.n - l

tal .. an teşkilleri mağlup olan 
düşmam takibe devaıın etmişler 
ve yapıl.an yeni muharebcler ne 
ticesinde ona insan ve malzeme
ce aPı.r zayiat verdırmişlerdir. 
Yalnız dün 96 tank,, 38 top ve 
her cinste bir çok malzeme tah
rip edilmiştir. 

Akdenizde Alman bombar
dıman tayyareleri Tobrukuıı 
şimalinde bir İnglliz deniz teş
kiline rastgelerek bir hafif kru
vazöre bir isabet kaydetmişler
dir.,, 

Adanada bir hırsız 
yakalandı 

Adana, (Yeni Sabah) - Şeh
r.iımizde müteaddit ev soyan an eş 
hur bir soyguncu yakalanmış
tır. 

Çukur Mescit nuhallesmde o
turan ViJayet muhas 'bt' r..1c 
murla.rından Mehınet Ali Oz. 
türk 7.abıtnya ba.şvurnıu:-., kin -
senin bnlunmiı.dığı zamanda l"".ı.r
pı kıiklı kınlmak suretıyle P.

\"inc girildiğini, altın, yüzük, sa
at, elbise ve bazı e.~y!llarııı ça
lındığını bildinni .tir. 

Filhakika, Mcrsiııe gitmek ü
zere ol"n trenin lmmna.rt.im n
lanndan birinde çalındı~rı haber 
vL n b~r a ~l O UlıulİŞ ~-ok 
P'CÇDleden hırsız vagon apde.~ -
ha.nesinde yaltalall'JD1 :·.u Suçlu 
M:elunet istkvabınd bir çok 
meçhul kalmış hırsı:zlıkl nn faı
li olduğunu itir:ıf etıı1iştir. 

Bornova Ja zeytin buda
r,,a kursu açılıyor 

lzmir (Yeni Sabah) - Bor -
novanın Kavakhrlere ki.iyünde 
bfr zeytin hudama kursu açıl
mıştır. Şubatın ilk günü Borno
vada da bir kurs acılacaktır. - AA· 2 

parası olan kadından sakınmak 
lazımdır. fikrindeyını. Bununla 
beraber, iç yüzü bilınmez beikl 
de size de bunları mübaİiğa e
derek anlatmı~lardır. 

- Haj•ır, mi.ibala:;ası yok. Gö 
receksin, Melahat Unnımı tam
dı .çg unlayal'aksır \ .! takdir e
decelrnin. 

- Öyledir de bu kadını vakti 
le bana neden tarnt auınız. 

- Aklımdan geçmedi değil 
Fakat bir tiirlü fırsat buJama
dım, seni yalnız göndermeye de 
.:>0saret ed.etnedi•n. Çiinkü Naz
lı - l ı ı. ~enın ae nıal 
olduğunu bilirim. 
Lakırdı Nazlıya intikal edin

~ Şevket bn.hsi de~istirme.» 
daha münasip buldu. Zaten mi
safirlor bahçeye çıkıyorlardl 
Balı~e biij 'ik bir sof.ra kurul: 
nıu1'tu. Etrafı ortancalarb. ve 
gUll~rle dolu olan bu hahçcd 
h~Jc Melahat Hanını g1bi giUP~ 
b:r kadı~ın knrşısınaa yemek 
p .. k Z<'v~Iı. bir şey olacaktı a.rnnıa 
Şevket ıçın en büyük zevk bu
ra~nn bir an evvel savu~makt..ı 
!clı. Bu kadnr sa.y_gı gord{ığü bir 
evd?n Şevket nasıl k tcabUirdi 
a: kasından neler sö~mezlerdı. 
:K<-ndı kendme: 
~ Yemc~ı onların beraber v ,_ 

m~lı. Amma bo~z1md::ııı gci-..eı 
ını? Odada zavallı ?.farika dfuı 
ukşaından kalan tavuk iskeleti 
k;ıı-şısmda yutkunup dururken 
~:ıy:ıfote ııaı:;ıl otunırum. TecrU _ 
~e etmedim amma belki ask He 
:.ımıt de biraz insanın karnım 
dr'.yL~rur .. Öyle ya, her halde ü-
1ı11ts~z b1r adamın acıkması He 
$?Vgıli<-!11i elinde nevale ile ) 
şımdi gE:'idi, ha şimdi ge1cce.k! • 
dıye bcklcyenba acıkmam bar a'-
ına~ıacaktır. (Arkası Uıiı) 



--
• 

HARr AZ/YETİ 

Her şey artık harp içindir 
< tamf'I 1 lat'!i de} l 

tı:Yrupa ittifak manzumesini 
leşldi eden devletler arasında 
BOvak, Hırvat, İspanya. Frau-

E holtta Çeklerin dıe IJlllllbolilı 
vvctıeri göze çarpıyordu. 
rk dava.sına Rumanya. bütiiıı 

tıdmıile candan ııa.nlmı , Mıv 
1 ea•lar da bir kısım kuvvetlerile 

~ peyrev olmuştur. İtalya, e.. 
~ harbin büyük yükünü 

ıyordu, ağır kayıplara uğra
'8ııltı. Bllllunla. beraber, haçlı 
.-duda. İtalyan korlan da. yer 
;.lmıştı. Hepsi de prk seferin• 
~n ve zaferinden nwbeeiııi al· 
aııştı. Ancak, nimet, külfet mu 
)., biJdir. Hn 1l':li zatında, nıüttc· 
fıkı , lılitün " mı::ı·r.ffakiyetleıi 
nüy,ıK A>ı;ı;ı,a ı;ı ln:.tına bor~lı:t 
idikr. 

Ş:ırk eeferı ıı;ın tanzim edilen 
pliının n·~ tayL'1 ettiği müddette 
ııe ıl.ı to.hsis ettiği kuvvette isa· 
bet edilmiş değildi. Rus ordu~u, I 
ta.lıminlc.-ı taşan bir kudreti.o 
idi. Kı1,ıl me:>..heb, orduya önem 1 

v~nnş, Rus gençliğine yurd >e 
ödev sevgisi aşılamıştı. Diğer J 

t.ıraftan, Rus kışı, müdafii ok· 
~aya.bilirdi. Olayle.rı_n ortaya 
koyduğu bu hakikatleri artık 
teslim etmeyen de kalmamış gi 
bıdir. 

Alınan ordu~unun çekili~i. 
Ruti hinlerlandınd._ yarınki har 
l·i h •11rlayan mrsainin taciz t-.. 

~Hmf'de.u \'.\'... l.u2i2. <le\ u.1n· !1?. inı 1 
kM "'l rr<:f·ktir. ~..:, !!ü.'-':dr iç;n 
başlı bamna l:ı'ı· k..;~arçtır. ı 

Me~gul tüpraJ<l·r i"lcn;Jebil
dikl<'ri halde, Avrııpadaki dar· 'ı 
lığı giclerı'Ccklerdı fo~konomi c· 
lemanlar! ümitk inh.rahla b>.ı· 
na ic,:ır,·t (·diyorlaıdı. Haıp, 
harbi bl'8liyebiJ;ı·dı. 

Almanlar ilk bahar taar· 
ı uzlnrının g/Ji~inıinı ele, kaza· 
ııılanı korunw.kta nramaktadır
!Jr. O s~h(·ııle anl?iyi adım o.-

dım müdafaada. ısrar etmekte
dirler. Orel • Kursk - Harkof 
:leınir yolunu elde bulundurmak 1 
için. soğukla ve ateşle mücade- 1 
yı göze almaktadırlar. Kırım
daki kritik vaziyeti Feodosiayı 
geri alarak düz.elt..neye uğraş· ı 
maktadırlar. Ruslara gelince, 
hiç değilae stratejik tertiplerini 
kıymetlendirmek mecburiyetin· ı 
dedlrler. :Muharebeler, kışın çı 
kardığı zorluklara. rağmen, cep ı 
he boyunca. ve arasız devıı.uı e
dip gitmektedir. Ruslar, Mo
j.1 iski ele geçirm1şlerdlr. 

Rusları, müttefikleri ıııaJze.. 
~c desteklerken, Almaııla.r da 
müttefiklerinin azami yardı· 
nıını tahakku!c ettirmek üzere, 
Iı.ı.raretli müzakerelere devam 
etmekte-lirler. 1 

Kış da harbin baş döndürücü 
sarfiyatını azaltmış değildir. ' 
Avrupa savaşları hangi tarafın 
lehine inkişaf ederse etsin, harp 
genı> mukadder hayatını yaşıya· 
caktır. Zira, demokrasi progra- 1 

ınını tatbik için zamana muh· 
taçtır. ı 

Uzak doğu buhranı da harbiıı 1 

devam müddetini uzatacaktır. 
Amerikalıların imal ve inşa 
pro~amları 1943 sonlanna doğ 
ru bir fiqtlinlük temin edebiJ,,. 
cektir. Mikyas. giin geçtikçe 
lıliyiitülmektc<lir. ı~ mekanizmr., 
6lnln harp ihtiyacın:> göre isi:· p 
tih~ .. ·~i d • hiiyiik hi~ z.:;.~:ı11 V;· ı·J 
yec-..ktir. r~üyiik ! . 'o. t [.l ı·mi , , 
harlıi b '8!erken, cephelerde '-"· 
rnap_ ve anıan h1rnkmak lı;temi. ı 

yea hasır~ılar1:ı. boğuşnıak ıztırn 
r: P<hdır. Bu tlurmak V(' bitınek 
hılnıiyen mus~raalar, akıp gi· 
dE•l bir ikmal<' lüzunı ~ö~tPrir. 

Hu· "ey, artJk harp içindir.
1 Harp dhnını rluraklamalar

dan kurtaranlar, kaynaklarını~ 
zenginliği ,.e irad" kuvveti ile ' 
hasmını g~ride bırakanlar, "?.a- 1 

flr, benimdir,. diyebilirler. __ ı 

~----=-==-=:=-=-==================::=c: 

Bil.,.tçi ve· vatman a1ınacak 
fstanfıu/ lıelediyesi elektı·ik, tramvay 

ı•e Tiinel işletmeleri 11mun1 
nıüdüıliiğü11de11 : 

n .h n~' tır. 
Kabul vraftl: 
ı - T3müssıhha olup ::t'Sokcrlikle tılıl~ası bulıınmayacak, 

2 - Boyu l,fi5 elen .,,.;ı.ğı ve vaşı :rkt:ın yukr: rı o1mi1yacük. 

T. İ ·Ş B A l' 1 K A S 1 
Küçük tasarruf 
hesapları 1942 
iKRAMİYE PLANI 

KEŞIOELER: 

2 Şubat,~ :.!ayıs, 3 Aijustos, 2 tk;n
citeşrin tarihlerinde yapılır. 

1942 İKRA: ıl iELEHİ 
1 "dl t 2000 Liralık """ 2000.- Lira 
3 • 1000 • 3000.- > 
2 > 7fc0 > -~ 1500.- ) 
3 • 5('{) > ~ 1500.- • 

10 > 250 > . "2500.- > 
40 > 100 > = 4000.- > 
50 > 50 • - ; 2500.- > 

200 • 25 > ~ " 5000.- • 
200 • 10 • = 2000.- > 

'1.7' tıır 7 1 

aş, diş, n zle, grip, ro 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarıııızı derlıa ke;,er 

lcat:rnda gCınde 3 kaşe alınabilir, Her yerde pullu kutuiarı ısrari.l isteyinTt· 

1
I Devlet Demir Yollan ilanları 

1 
~ı:h:nnmf'n hcdtli ( .:: ~·O J ıı ( il o~::ıı . nuh't 'lf rıurrın·· .ktrtl:-ı (!ifl'.'ıO) kutu 'ı 

cc· .ha·c k!'t;:t'si (10/ 2•1942J .s . .ıı gü~1fı . n. t ll " ) o n rli1·1 ft" Jf:1ydtnı.- :1d;.ı 

G.;.r b'nası dnhilinde-kl ko!11~yun t~raf::n :..ı rın atık c1 lt":1t~ u· uliylt.• s'"'tın 

:::!ıı·:·t·aktır. 

B•ı i~e girmek istiyenl('1in t:tlt') 1h;:ı (7rı) kur11şluk m-.nrakkat 1 in~t 

\'C k;ınunun teyin cttiil 'es3 kle bi:·1iktr· r1'siltmc riirrii ~aatl'1C k <lat" ko
mij;yona 1nüraraatlan l!'ıı:ımdı"'. 

Hu işe &-1jt şartnamcjt>r komı!lj'f~rviaıı p:ı.ra~ız ol1r.ı tla.ğıtılmaRt..-Hiır. 

(. l 6) 

YC>rU maden suyu n.:ü.lıy ... tına nırh u2 D. D/237 rnını<lr::lı ıiıc dt'i:. ·j
u~·;lmiştir. Yrni tr.rif<"nin j;ıthikine 1/2.'!l~~ t;ıri.hindcn itibr\ren brıalana('""ıktır 
Fazla taf~: ıat için l..;tasyon1..-.r<.ı 11llr.r1c~ r.t cdılchiiir, (5t>3 i7' ı 

,.1a11tJ:lil9ım11mm:azE.11B1r:11;ıl'ml:~ıısnıımaıx:m::ım' 

I Eli BANK UMUM MilOüRLUGUNOEN : 
Tahmilı T..h:ııe ve Naklıya Mü J3kasası 

1 Askerlik işleri J 
Eminönü V~rn A~. Ş. 11$1(. &J 

f' ... \ s Tei&rn. Ali I,ıza otlu ts~J 
Hakkı au (3!19U, 

P Tt'ğır Kbmı :<ilmi ottlu ::.!il 
l>cc« 326 (U888) 

ı . 1'oiım. bımail lLtkı oiilu ;.si 
Akyol 326 (4.•815) 

P "rğm, Ahmet Ce-rrıil o ... lu /\li 9 
ınih :12fl f4:i8':'5) 

J\lc. Tt·~m. Man..<"U" Ok·ı.; .\7..t 

(44V7;) • ·• 

1., ,:~ Tf -n. Be:.ir ~· 11 ' lp• 

F:ıhrc:thn 33: (53809: 

Tbh. Toğm. Kejiork oğlu N•»'~ 
329 ( 335 • 7t•4) 

Hilvlyet ctndanlarlle birlikte 'i" 
b<-yc gt-·. 1e.~ ilim o!'mu··~ 

-~~~~~~~-,., Bankamıza ba~lı iı.lt'tme \"C ınüe~cı;J.ta .ıit r itl-·.cınenin İı,l;.ııı-

bul Limanında Tah :r.ı.ı.1. T~ıhlıy~ \"c nakHy~i n1iı,.. k 1...o;rıy;, konnnı~hn. •i.----· ~ 
I\filnakQ.3aya jş1:riik rtın<'k istc:y('nlf'rin J~:tanbulıla VaJclc h;ınıı~- ı· ı RADYO PROGRAlll 

da l':tibank Bürosuna. Ankorado !Jwrn Mürllirluj:e müracaat edcı"·k fl1 ' 
bu işe ait şertno.ın1e ve <li~t-r hl?.111•.lu evr:lkt ~ılmal"lrı \~e tcklifl~rin E'l" 

geç münakasa tarihi olan 9/2/942 Poıartcsi günü sont O da Etibaıık ı-27 il. ci "'anun 1912 
Umum Müdürlüjün<le hulun:H·:.ık 6Pkilric poıstalannı;.-;ı Hizıunu bildiroı:ı.·. 

7 .30 T', .,)otrıım 19.00 _,...:ı~11 hrvt'li 
7.:13 Hfffıı 

proı,. 

19.30 A ı..: i 

111·-----ır.ız--ıu:ı;---I--, TÜRKiYE CÜMHURiYETİ ı i .4J Ajans 
haberleri 

:ı.ıber.ıc:ı·ı 

19.H (Kitap saati 
19.55 ' ,.,.,, hoycll 
20.ıs r .ıdyo ZİRAAT BANK.ASI 

ıtUNJut IMlbl: 1188. - Serm~:nll: ıOO.IPOO.liOO :"ürlr llruı. Şut>. " 
~-ı:w 

Zirai v• Tıcırl her nevı bantıı:• utuameletert. 
f1era b1r~..-.,,.,."ı,.,.. ?~fiOC. liro ı~ramivc -'•rlvv. 

··O Sf>ı . n .. 
r ~-,,ı u 

n. ı 5 Evın a. 11 

s,10 ırn ..... 
\ 12 .:'~ Prn;. · 
1 l~.3.1 Türkrc 

pl.'ıkl:.r 

12.-l'i .\j;l)ı.-

hnbf-ı:}<fi 

1 13.0lJ Tütlt ,-

ol'1kl!:r 
13.30 l{a!·ıştk. 

&:17-etesl 
ı 20.45 &:>-. ll -'ı• 

8in'1 :lll't'1 

21.(){) Ziro•t 
t..-ık\i:~• 

~l.10 Od> ır·ı· ıcill 

1
21SOKon11_ .ı 

21.45 :r:!\•u• 

3 Oku1na Vf!< yn1'1ln11 <•lm.ık.t:ı herJ.hcr biraz dn hrsop bilel·t>k. 
f. h·klılC'r1n G~·l:-~ kflirı Tr~T"1\'ilY H<trf'l\f't 111 ·c:::inf' mürac;ı:ıtl 1·1. 

(735) 

... -..... ____ ............................. --.... -, 
Askeri Fatrıka u Satı~!)Jma Kornisyoıu ilailları ------------ 1 proi(r~rr. 

18.00 !'roıtrRm 
1 ıa.o:ı ~alon 

Türk 
n1Uı:i~ 

22.30 A)at<s 

habM'ln1 
22.45 Da.."l.~ f"'.'\ I 
22.55 Yarın ki 

progr:ım 

ı~ıantıuı ltv~z m ımirl tı satıra'ma komlsyanundan -------lfi.nr.o adt..'t k.ancitrdk kavıs Jıra( ii tır. Pazarlıkla ek!:i1tnıczi 28/1/ 
191'.! rnrş -::T'ba günü saa .. 15,30 do Tophaned~ J..v. Amirli~i satın alm:ı ko
mi~.yonunda yapıl:ırrıı~tır T,Jhm;n be·lcll :'6!?5 llr-a ilk tcminntJ 19.1 Jira 8tl 
kuıuştur. Sfılcandır k Jtayı~ı t<:hlilc ın gctirccckJr>-rl niimuneierden begenı
ler<k ;ılınac.ıe:ırrl.n.n •aJ!pl<'rin rıii uce ,-e t<'min:<ıtı.,,rı~ bl'Jli sa:ıtte koıniı:-

yonn L"t>1m,.1eri. (727 - 52{1) 

• • • 
30 ton k_.rl.~r: k till ta.·ulyc ılınAcakfır. Piitnrlıl{la t"ksiltıneı-;i 28/1/94~ 

car~amba günii t;41'1t 15 de Toph~nedc LY. i\ınirliği sahn rılma komi~yonunda. 
1apılaralctır Tahnlin b deli 78!)0 lira kafi tcminntı 1170 lirodır. Nümwtc 
'Ve e>w:. fı korni--~·onr1;1 ıtorliJür. 'I''\lil lcr!n belli vakitte komlsyonn gelm<.'lerl. 

(729 - 530) 

• • • 
Bchcrlnc 313 kurus t<ıt1•11in edıl<>n ı~.000 ~th·t yün fDnili alınacaktır. 

Fil.trı.rltkln efu.iltmcsl 29/1/942 perşembe .. ünü ı:ıant 14,30 da Tophanede tst. 
r.v .'.hr.irrği s:ıtın a komi yonunda y:ııpıl"lcakltr. tik teminatı 2817 lirodır. 
Nümuııe ve şartnrım<'<ıi 1toınü:ynıı<l~ ı:tLrfilül·. t~tt.klilcrin belli saatte ko-
'tni:tyona gelmelC'ri. (546 - 69!;) 

••• 
Ff'nert .ıhçe . .\kta na arıb.:ırın<la yaphrıl:ırak tahmil ve tahliye ısının 

kapc.lı zarfi.1 cksiltmeoı..ı 6/2/942 ı.uma 4:'.Üo\i saat 15 de Tophanede Lv. runir 
lii;i ;!t1n alma koınisyonunda y~ptta~;ıktır. Tahmin bedeli 9000 lirn ilk te
nı:n:ıtı G-:; Hr:ldır. Şartna1ncsi komisyonda görülür. t...;teklilerin k nnuni 
vu.ik~llar le ttklil mektupL'lrını Iha.iP saatincien bir sant evvel k "ln1ü;y..:ınn 

~trmel~rl. 1~20 - 651) 
• • • 

Beh kil ca 24B kuruş Uıhınln edll•n 10 ton idrolil pomuk alınocnk· 

H• zur.ı ben de mi böyle 
gi.irf'. "'ecğim? 

ıı.:vet. 
Cevabını alınca akh boı:;ındıı.n r:.n ıı.:, JH': djyeceğiHI ~ŞJl"fl)lŞ, 

tJ..,.1' ı! •,cryaver paşanın lıuzu
rıın:ı k· ·~muş ve: 

l'.ışarn, demi§, irade efen
dimiz han.•1 Jerinin<tır. Fa!-,'lt bu 
rada gördiım ki pehlivdııhır 
zeytiııyap sürüp ayakl:nına 
dcndeu donlar giyerek gürc!ll
yorfar. Killt>niz de böyle mi gü· 
rP-Ş('Ce<J.in:ı .. 

Seryaver paşa: 
- Evet pehlivanın>.. Böyle 

gi\reseceksin .. 
D~yince afallanuş, ne diy<>ce

ı';ın i bilme.miş, ~öylemniş: 
- Paşam, biz Anadolulular, 

böyle güreş bilnıeyiz .. Bizde gü
re>; kurudur, karadır. 

Seryaver paşa. Ana.dolu gü-
rı>şı: na.sıl olduğunu bildiği 
j~in ~iilerek: 

Biliyorum pehlivıımm.. Fa· 
kat bur~da böyle giiret,;lr pebJi. 
vanlar Başka türlü tutu.'l!llaZ· 
!ar. 

- Paşam, ben nıu<ıl yııı.panm 
bu güreşi 7 

- Yapanım .. 
- Y .ıpa.ırnıın paşam! Kli!P.ırlz 

Kı:ırakl! ak gürt.ııiriro .. Ve efen· 
dimh:e 4rzediniz marur görsün 

lmlıınu ... Diye ısrar edince Ha
lil Pl'Fl, Ke~elinin söylediklerini 
Sultan Azi?.e arzetmiş, Sultan 
Aziz, !{(.>{:eliyi haklı görmüş, 
fakat su iradede bulunnıuıı: 

- Halli, I~e~eli, Ka~oğlu 
ile bir y .ığ güresi tutuşsun. Bir 
de Karakucak .. Bakalun ne ya• 
pacaklar? 

Bu irade üzerine Halil paşa, 
Keçeliyi çağırmış ve tebliğ et· 
mlş, K~-çeli, şöyle bir düşün • 
müş: 

- Kabul ederim pa.5'1. lı:azret
,.ri .. Bir bizim güreşten ve bir 

de VJğ güreııinden tutarak de
neşec~iz demektir. Ba.ş üstü· 
ne ... Fakat ilk güreşimizi ne su· 
retle yapa.cağız? 
~Yağ giirıışi olarak yapar

smız? 
- Baş üstüne paşam!. 

Bunun üzerine ilk güreşi 
yağlı olarak yapmışlar.. Keçe
linin ayağına l!iiç kispet bul
muşlar .. HO!' Kavasoğlu Koca 
lbralıim de Keçe!.den aşağı ok
kada değildi. Fa.kat Keçelinin 
kalçaları fazla. kemikli idi. 

Hülasa, iki pehlivanın güreş 
günü gelmiş çatmış.. Zavallı 
Kcceli, ömrü yağlanmadı -
ğı ha.ldc }"-' .. ımış.. Ayn°ına 
da ld>;r.ct geçinniş .. Huzı.: •· 
reei heşlıımı§" Keçeli, giırcş 

Zeytinburnu si1;1h t~, .rh~nt'!-.n~ yli~.fek kudrette ve mastar yapma ik
tidarını h.ıV. ı.)rıı •. , ı l<'S' ı. ('Ci, fıtez.i•<.ı YC ucu ahnnt'akhr. 

İstcklil,.;rin ııOfı t • C'rf'!ı, Vt• bt•ru.cı·\'hı:lel'ile mczkO:r fabr·ikaya nı.il ... 
ı·ncaat etınelcıi. ıG~a,ı 1 

• • • 
3000 TON DE" IR -iUROA ALI NACAK 

Beher tonu 30 lir;ıdan 3000 tQn dcl"!""r hurda.ıc.l ~\ keri 1'lıbrlltonor Chnuın 
?.t:.idiirlü&'il n1<•,.kcz ı;atın alma komi~y(;nunea satın alınacaktır. Şartna.tıP. 
450 kuruştul'. Tuliplerin 3/2/91:! Salı güniı ek"iamına kadar teklif edecckl~ri 1 
deınir hurdası kadar % 15 n~betinde tcrainatlarilc birlikte ~artnnmeyi l-a
hui ettiklerine dair kayıt ve .. arrıhati hflv; tekliı mektuph.~rını meıkllr aütde ı 
komi~yün.-. \"ermeleri. (781) 

• 
10 ton pamuk yag, 
10 • zey'tln yağı 

alınacak 

• • • 

T~hınin edilen bedeli cl9000, lira c.l:u1 ;; ı l!i:a ıda ya.21lı 10 ton panuk 
y~ğı ile 10 ton zeytinyai,ı Asker! Fabrikalar Umı.ın1 !\füdürlüğü MP.rkezSa
tın abna komisyonunca 6/2/942 cumn tünü ~ı'1t 14 de paz.::ırlıkla jholeedi
lecektir. Şartl'.lnmc parastzdır. Kat'i t fmınat 4:2850 lirtıdlr, 

•748• 

Ziraat lla.ııkuUJU• ıcumoar&.Lı \'C ILILıdl ';l~.C. .......... ...,, Jl.Nablannda t'D 

u 50 lirUı bulu:ıonlara senede 4 dda çcltlle<U kur'a 11• ualıd&~ 
pllna l(lre Omımlye d•!rl,'-.olttır 1 

4 aded 1.000 Ltra.lık 4.000 Lir• ıı 100 ade• ao LlrıHlc 5.000 Llrı 
4 » 100 Jı 2.000 • 120 » 40 • 4.100 t 

~ : ~= : ~= : il 180 • '° • 1.200 • 

DiKKAT: Hesaplnrmdakl paralar bir ııcDe IÇirıde 50 liradan a;aılı 
dUşmtyenlere ikramiye eıktıil takdirde % 20 faılasl~Ja verlle-cek.~r. 

Kur'alar ııenede ılört ılefa 11 lllart. 11 Hazi.raıı, 11 Ey· 

ifil ve 11 Blrinclkiı.ıı.uu ıarilılerinıle çekileeektir • 
1 ...... m • .-... m;;mr:mı ...... -= ............ ı 

M. M. v. Deniz Jıfiisteşarlığından 
70 santim eninrir- hnranı1a lwzi ;:ıtın nhn;ıcakiır. 4 ay kadıu- tc-ı,linı 

11rkcstr:lr! 

,... ''Yeni Sabahın,, 
ilan fiyatları 

lfr. -Bıı~lık maktu oluıılt 7afl 
m , .. eı -.a~-ta.ıa ııantımı t.v1J 
1J, lncl ,. • 350 
llçüncü 
Dördiincil 

.. • 800 
n !00 

müddet.i verilecektir. DOKTOR 
1steklilt>rin1 ı::atacaklorı bnı anda bcz.i:-ıe ait ev~!, r.limun~ ve fiyatl<:ır1- •ıı::ııı::ıım• ••Si• 

nı 30/1/942 tarihine kadar bir mPktupJa miiste.ş3ı-1ığımız.a bildinncleri. I flA f~iZ CEMAL 
•376• ~532l 

tır. Pazarlıkla eksiltın .. ı 2/2/942 paz ar~i günü saat 14,30 da Tophmcode . Lokman Hekirrı tst. Lv. Amirli.Ki satın aln1a komisyon unda yapılacaktır. İlk tcminntı 1800. ==============::.:::============= 
Ii.!"ndır. Şartnaınesi veçhile pamuklar ıunbal~1jları içinde safi olarak vtrılca 
ceisind~n isteklilerin belli saatte komisyona gelrneltri. (533 - 80') 

,. .. !111 .......... ________________ ,.. ___ '"! Dahiliye Ml!hıhaı;.~:'lJ 

1 Deniz !nazım satınaıma kom,s JOr u i ani.ırı 1 Divıuıyoıu 
~-----------------.. ·------------------ ... mElmzllllr.i':lf.lli .. all'""!:l~ Beher kllMunn 400 kuruş tahn1in cd;ien 4 ton kadnr pcnçclik !.ösele ·-

nlınacakhr. Pazarlıkla eksiltmesi 28/l '942 tar ambn günü saat 14,30 daTop
hanede tst. Lv. AmJrliği satın alma konıisyonunda yapılacaktır, tstekiler:n 
teklif edecekleri miktar üzerinden tennrıailarile belli vakitte komsyona 
ıcımelerl. (532 - 806 ) 

25 - 30 beygir kuvvetinde bir dizE.l motöril satın alınacaktır. 

Fazla malO.mat ahnrık istiyenlerin lıtı.· pün komisyona müra-:aatları \.'{' 
tcklifde bulunacakların da en geç 2 Ş~tbat !l42 pazartesi gı hıü akşrımtna 

kadar Ktısımpaşndaki komisyona tekJiilr.rini ,·erın~lcri. (745) 

G;;:Yö ROK ALr-::;,;:-1 
------ı Nakil ve iktibas hakkı nahfuzdur ı-----... 

tinı, okuyuculaıımın kıymetli 
vakil!C'r'ni almaktan ziyade on· 
lam tarihi vir vak'anın iç yüzii
ıı ii .;<>.-;terr.ıel: ti. Mesel:i., YCrük 
Ali <iv, ayni Kcı;eli akıbetini' uğ
ramı" bir }J('hlicandır. 

:lla.'<arnacı meşhur Hü-.e};ıı 
pchl'vaıı da Poına.k değildi. O 
d.1 Reçeli gibi zorluklara uğra
nıı!;-t1r. ta.biye:,;ini kurmuştu. Yalnız 

müdafaa yapacak kendisini 
kaptırmıya.ca.ktı. 

Hülilsa, Kava.soğlu Koca İb
rahim, tam beş ~aat Keçeliye 
hücum etmiş, fa.kat bir kere dar 
hl olsun Keçeliyi ne kapabilmiş 
ve ne de dizleyebilmiş. 

Fev-kalade kuvvetli olan Ke
çeli hasmının bütün hamlelerini 
müthis kuvv~tiyle defetmiş.. 

Nihayet Sultan Aziz, güreşi 
berabere ayırt etmiş ve bir haf
ta. sonra. da kuru, yani Kara 
kucak güreşmelerini irade etınış. 

SivasWardan dinlediğime gö· 
re Karakucak güreşte Keçeli, 
Kavasoğlunu fena halde hırpa
lamış .. Ve bir çalımına getirerek 
kucaklayıp hasmı omuzuna vu
rarak Sultan Azizin önüne gC>-

0 

türüp bırak:ıru.~ .. 
Sultan Aziz, Keçeliyi çıık sev

miş .. Ona daire vermiş, tabi& 
tayin etmiş, bolca ihsanda bu· 
!unmuş.. 

Keçelinin sarayda alıığı bu 
mevki K~.vasoğlu Koca ibra· 
hlm ve ıtevabiinin hm,1ııa git· 
meıniş.. Hattti. bir gün Keçeli, 
Kiığıthanede Kavaso!;lı 1bra
himle Kara İboya şu tek.ite bu
lunmuş: 

- Ben, alta yatayım. Siz iki 
kişi biriniz bir tarafmdau di
ğeriniz öbür tarafımdn ba
na birer sarma vunıp yce mıh· 
l:a.yın .. İstediğiniz gibi l:ığlayı • 
nız.. ~izi söküp ayağa kalka -
rım. 

KavadOğlu ile Kara lbo razı 
olmıı~lar.. '. ~li. alu yatmış, 
iki tarnft'l"i, rnnnlayarak 
b:ı.;i.:uı;.:slar.. he di stıınuş: 

- Hazır mısuuz, ttnaın mı 
pehliva.nlar ? 

-Evet! 
Demeleriyle bcrab<"' dikilip 

doğrularak ayağ<ı kaılhuş .. Her 
iki baş pehlivanın dııı ıı.rnıalap· 
m sökmüş .. 

u~~"'lnir bu gr; '11lerlni ~ ... 

keıneyen Pomak pchlivıııılar 
partisi ve ba..~Jan olan Kav.ı~oğ 
lu, onu ıllhayet zelıMenıi~lcr <li
ye söylenir, Bilhassa Siv:L•lıbr 
bu zehirlenme hiidi•.e.•inde mıı· 
sırdırlar .. 

Keçeli zehirleninc vü~u-
dund.."t yaralar çıJrnrmıs.. Rııl · 
tan Aziz tedavisi için cnıirl~r 
veıımiş. FaJrat zehirlendiğ·i ma· 
lfun olmamış.. !l:eçcli, biı tiirlü 
iyi olamamış.. Aylar geçtikçe 
zayıflamış ve zebunla.şmış .. Ni
hayet Sivasa dönmüş .. Ve mem· 
leketlileri zehirlendiğini söyle
mişler .. Bir çol; tedavide bulun
muşhr.. Nihayet vücudunun 
fcvkaliWe mukavemeti dolnyı
siyle bir sene kadar mukavemet 
edebilen Ke.;cli vefat etmi~'tir. 

Siva.•lı ihtiyarlardan öı:;-ren
diğ:lıni yazdım. Ama.•yalı bir 
ihtiyarın da elimde bir mektu
bu var.. O da Sivaslıları tekit 
ediyor. 

Bu. yazılıu-ı yazmaktan kas-

Kav:ıMğlu Koca İbrahim ve 
tc•;., bii olan Kara İbo, Kel A· 
liçr., Hn.karn:ı.cı H:ılili, y;-n. 
mPk i~in b:ış vurınadıklln yer 
kulınarnıştı. l<"aka.t Ma!rnı·nlcJ 
Sultan Azi1,e kendini S('V<fümiş· 
ti. Sııltan Mz, Ma.knrııırıyı 
şöyle ça~nrdı: 

-- Hüsevin psşa! 
Ve Makarnacı Halil de bir 

huzur ~iireşindc bir rliş tırpanile 
Kel Aliçoyıı açık düşürüp yen
mii;ti. Binaenaleyh, Yörük Ali 
sivrilip Kırkpınara dayandıi(ı, 
ve Kel Aliçola:-a zorlu güreşler 
atıp saraya intiRap ettiği .7.aınan 
Kavasr;ğlu ve arkadn~lannın 
muk:ıbc1clerinc uğrarnıştir. On
lar : ı)ri!.k Aliy; yenmeJr icin 
seferber olaıuşlanh. Bu miica· 
dele l<cnclerce siiı1tü. .Mülcad· 
dit huzur güreşlerine nııincer 
oldu. Fakat \"örüfü mevrl:ln -
dan çıbrn:n>< k» . .'ıil ol~a~1J A
liı;onun kat kat fovlcindc vırtın 

Sahibi: A. Cemaleddln S:ır .. r.e 
Nt.ııjriyat MUdü: ı.ı. "'1. S:ım· 1 

8a:>ı1Jı~ı yer: (~ .Jcklr GW. :oyı .. ı· •' 
A. Cemaleddl,, S;T',,;oülu rıı 1tbşal'l 

olan Yörük Al t"lı. br.. !Da ~el' 
sine karşı koyıo .ı!ltu. · . 

Ifavasoğlıı Koca. !bnıbim ,.~ 
ari.<>Ja.q!arının mevcudivt'ı 
kııvve<tıi idi .. n .. , 'ar füı-:-,.,,.;~ı .. 
Ifara İb<>, Kel Ali.;odan mürck ' 
}.ep dcı1ildi. E"'lteci Hasan :ül· 
çvk H:t, .. L"I. Piç Mustafa itıı 
pelılivnnhr da bu panga.da. j,\İ· 
Jer. 

Piç • 1 ı-slGİa, Künteci HJ ,Jll• 
Kiloük Hıı.san denilen pelıli" !1 
!ur, sar:ıyda lm~çu idiler. \ c 
z .. rr.n.ııın l}U r..a.ı~clar başpl ll· 

vanlaıınıhın idiler. 
!lfakaraacı, \"örük Ali .bi 

Pomak olmı:;m pciı.livıı.nlar $ 
Kırl:µ!nartl::uı 8:ıltan Az' in 
htıztlr'l111L k:vlar boğuşa boğ·c<ll 
ve f''>makl:ıra k.~rşı kl)}'ll l: ,_.'fi 
cephe \•,ırnı1lk t;~lmiş!erdir. 

* R opsJ 'm;ı köy kahveıdıı-
rlı; o!.a: a.n 1ğc.1ar, bab:i,4it 

e:"k:;k (:yl.~ıllann1n kalıvc mev .. 
danında hoif1,,;ı:ı '!qnndan z~vl< 
alırlnrdı. O'll~r. ı-.-., altı yaşm • 
dan ltttunuz d:.1 1 on, on iki, f)n 
ile. •>n J;irt va.r.ın:ı knrlar oı.ın 
ç0cııkhu,;u ".-:-lb~sel('r~vle knt:ıı"tı· 
rırl:ı.r ve cidd; Liı- ~•lll;~~a· nıf\' 
znıı hnırlarl:ı.rdı. 

B~?ıaJar, ba.~J~!f1ı: 
,,\r~ıNı var) 


