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Komşuları 
yok olacak 
bir Türkiy 

Almanyalı dostumuza 
kamoli nazoketla söglaı:ıak 
i•terizlti l>ire ait talılikaler 
karşısında ne ıliişünmek 
lô.zıın ıeljigini liitf~n bize 
bıraksınlar. Vatanımızın 

lıiigoti meseleleri hnklanaa 
alınması icap ede« k karar
ları k•ndimiz ta.'I"· ,.Jebi
lecek kadar görgümiiz ve 
multake1nemiz vardır. 

Yazan : Hüseylll Safıld YALÇIN ' 

ilerliyor 
Batavya şehri 
kuşatılmalı 

telılikesine marllz 

Sanbano şehri 
işgal edildi 

G0NL1JR SIYAST HALK GAZETESi 

Hususi mahkemeler 
faaliyete geçiyor 

Bunlar, lstanbul, Ankara, lzmir ve Zonguldak gibi 
mühim merkezlerimizde kurulmak üzeredir 

Yarın (bugün) çıkacak res
mt g;autedeki bir kararla Ad
liye Vekaletine hususi mahke
meler kurmak ve icap ettiği 
takdirde yerlerini değiştimıek 
hakları verilmektedir. Bu mah
kemelerde çalışacak hi.kim, 
müddeiumumi ve zabıt kiıtipl;!- • 
rine maaslarmdan gayri ayncır· 

bir ücret verLlebilecektir. 
Hususi llll\hkemelerin kurul

ınr ~ı. miut korunma kanununa 
tııalliik. eden suçlan süratıe mu 
hııkenıe ve burada çalışacakla
rn> işler üzerinde ihtisas yapa
bilmeleri bakımından iki mü
llinı fayda temin edecektir. 

Haber aldığımıza göre bu 

ın~bkemeler tstanbul, Ankara, 
İzmir ve Zonguldak gibi milli 
Jıorıınma kanununa temas ede,ı 
,.udm ın mühim miktarda 1§
lerıdiği mahallerde kurulacak 
\'e busu1<i mahkeme olmıyan 
~erlerde de diğer mahkemeler 
eı<kibi gibi bu davalara balta
raklardır - (Radyo Gazelesi). 

iDARE YERİ 

Numcwnım'ye: No. 17 
Telırat: Yeni Sabeh t.tanbul 

~on: 20795 

Her Yerde S Kuruı 

Cörcil Hindistan 
' 1 

için beyanname 
hazullyor 

Başvekil Avam kama· 
rasında yakında nutuk 

söyliyecek 
Londra, 2 (A.A) - Röyt~rin 

!Jarlamento muhabirinden· 

Tass ajansı 
bütün rivayetleri 

yalanllyor __ ,,___ 

Japonlara ait mallar 
müsadere edilmiş 

değildir 
Mc.,;hva, 2 (A.A . I Tasa 

..:\]ansı , Ncvy< .. ·riıner; is mli 
Amerikan g .. .7..etesinin 1.1. < n-ıda
ki iddialaıını H'Smen 'ıı ani 
ın.ıktsdır: 

1 - &wwt hıikiınwti ~ ,_ 
ydlcr Birlig ti ki Japo. tdıa
aı:::ına aıt n1allat1 n1i.iR.ıdt1·e et ... 
mi~tir. 

:! - Sovy~I kıtaları , Kot-k 
}.,İli-itcjik ınt. zilı:rint' do;{ıu O 
nemli hareketler yapııı.tkla•lı,-. 
lar. 

ILR' OMŞUL.ARI yok olacak 
ti"- bir Türkiye ayırarak 

bizi İngiliz ve Ameri- j 
kan dostluğoodan ve bitaı af
bktan uzaklaştıran k kendi 
yanlarında harbe •iirüklemt·k 
istiyeıı bır Alman muharriri su 
ı;uali soruyor: Bütün kom"ı 
memleketlerin haritadan ~ilın
mesinin Türkiye için ne dcnıtk 
olduğunu takdir etmiyen bir ı 
Türk araba var mıdır'! 

Birmanyada RUSYA'DA 
DUN GECE 

AY TUTULDU 

AFRİKA'DA 

M. Çörçil, hafta tatılıni bas
lıca mesai arkadaşlarile, hükü 
metin Hindistan hakkında takip 
edrc. ği siyasete ait bevaııu.t
m~.ini hazu·Jamakla geÇirmiş
tir. Başvekil, ya.kın bir tarihte 
denıecini A vıım Kamarasınd·· 
yap::cRkbr. M. Çörçil ile arka
daşlannın, meselenin ehemını
yet ve giriftliği hasebile birk&ı: 
gün ıçinde kati bir netieeye 
varmaları muhtemel değil. 'i" 
Maamafih son tekliflerin nıese
leyı hal için ciddi bir te.~ebbli
sü ,htiva edeeeği sanılnıaktıt· 1 
dır, 

3 - Sahaliıı ada" le h· .. \1 

ayıran Tatar· bo~azına 01a) n 
diıkülmii~tlir. 

Maksadının bir Rus ı:;alebt>si ı 
takdirinde maruz ola( .ı~ımız 
tehlikeye ıı;artt okluğ"tı a sii<.iır
dır. Biraz aşa~da buau a~ıkra 
göRtcriyoı: Rlıt·in }:iiihiline .inc-n, 
yani Alnıanynyı msglt•p ı•rlcn 
bir dt"vletm hıtanbulu almak 
tıın hi<; rckinınıyt'(;cğinı Türk -
l<'r acaba dü ınm'yec .. klcr mi• 
Diyor, mestle bundan r!<tha a
~·k surette ,·aze<likmeı. ' 

Alnı::uıvalı nıuharnr ılt itli -
fak edtcek bır nokta bukhı:;u -
muza J>t·k memnunuz. O da bü
tiin kom~u m<®leketleıın h .. ri
tadan silinmesinin Tiirkıyc i~;n 
müthi~ bir tt·hlıke olacağı ha
kikatin<lcıı ıbareltir. Alman 
mulıarrirı bu tcıılihyi takdir 
•·tmiyeıı bır Türkün buluııabıl
ııh:~inden şüpht" t·tt.iği zaman 
t;olt rlognı söyh·n1ü:ıtir. Kcn~lı
ı:anin ü?.iUme~dnt• m~yd~1n \'t>r
mcmek u·ın bu dostıınıuza ha
ber wrcllm ki italya Arnavut
hı~ ı"tila ederek Balk:ınlaın 
ayak bastığı ve Almanya Çe
koı;lovakyayı bir ge~L~ie oı ta
d:ın kaldırarak ,.e nihay~t hu -
dutlanna dayandığı Romanya
ya nıaltim olan ultimatonıu
nu verdii(i dakikadanberi Türk
ı~r bütün komı;ulannııı haııta
dnn ~ilinmeı;i kcyfiy .. tmın kt•ıı
di hürriyet \'C isi.iklalleri ic·ın 
te•kıl ettiği tehlihyi bütiin 
g•·ni~lıği w yJkııılı;:(l ilt his ve 
irlrak etmiı; bulunuyorlar. Tiir
lıi\evi k<·ndi varlığını müda
ra:'<ia yalnız kalmamak icin 
yar<lıııwılar aranııı.ğa ve garp 
depıoıkrasilerile tedafüi biı nıua- 1 

hedenomc akdetnıeğu "'-'Ykeden 
ııd><>bin bu tehlike olduıl;unu ' 
Almanyalı dOtitunıuza ööyl .. r
..ek bizim istiklal Ye hüı·riyetinıi 
zi t<>hlikeden masun tutmak ar
zu~\ ie litreycıı bıı hayırhah 
;,;atı tatmin etıniş olacağımızı 
iiıııit eyleriz. I 

O tarihte Sovyetler Biı liğ-i 
tlı• ,\ lnıanyanın pek yakın dos
tıı, hemen hemen müttefiki i -
di. F <kat gariptir ki o zaman -
im 1'ürkiyenin böyle bir nıii
d~~faa t ılbiri aluıasına Rublaı-
dan ziyade Almanlar ve ltal
vanl"r hiddetlennıi~ler, ve bu 
İı1'l~rini gizliyemiyecek kadar 
l.ıir galt•yana bile kendilcıfoi 
kaptıı nıı~lardı. 

Rinıdi durum esaHlı bir suret
t, değişti. Dost olan Almanya 
ile Rusya arasmda haı·p <:ı~tı. 
Hizim coktan farkına vardıgı -
ıı,ız tehlikeyi Berlinli dost
larım;z anca!: ı;ımdi akıllarına 
ı::etirdilcr. Kl ndilerinin mağliı

' bıy.:ti bizim için de bir tehlike 
<llııc i;ını HÖ) liyerek ıideta bız -
tlPJ1 ~ıırdıııı ıötiyorlar. Filhaki -
k.ı, )Jıı sozkriıı başka hiç bir 
ıııiırıa.'lt olamaz. Biz Almanya 
aleyhinde bir harekette bulun
ıouyoıı.ız ki bu n~şrıyatı yanlı~ 
bir yoldan bizi çevirmek ve 
gozünıılzü açmak m~.k~a.dına 
atfodebildim. Fakat goruluyor 
ki Türkiyenin tarafsız durma -
•ı \ "C harbe karışmaması Ber -
lın ıcin kafi değildir. O başka 
şey i.•tiyor ,.e Rusya ile arnmı
') açarak bizi Alman.ya~m ya -
nın a Rusyaya ve Ingıltcreye 
kar~ı harekete kandırına;';a ça
lışıyor. Bu vaziyette ne cevap 
,·ermek l.D.zım geleceğini bize 
B •!inli dostlarımız öğretmi~
lt•rdir. Onlar Rusya ile dost 
olduklaıı zaman, bu dostluğun 
uı.1.0 , s ! ınıyeceğ ni söyliyenleri 
r.e roi maks tlar gütmekle it
lı ,.;{ ~bıiolers(' imdi kendile -
nn Jc •yı.ı §CY · ylc ıebilir. J 

Japonfar Ran11••n 
eenubuna aske-r 

~ılı ardılar 
[ A.A. tclITT"uilarından 
hiilftsa edilnü.~tir. 

Cava adasında iki gündenbe
ri gayet şidJ..tli muharebeler 
olmaktadır. J aponlar adanın 
65 kilometre kadHr i~erilerine 
girmişlerdir. ~lerkez şehir olan 
Batavya da ha harekatın ilk 
günlerinde kı«ıatılmak tehlike
~inc maruz ikalmı~lır , (Radyo 
gazetesi) 

(Sonu ı<'yfa 3 sütun 2 de) 

Leningraddaki Alman 
istinat noktalan 

tahrip edildi 
Donetz ve İlmen gölü 
mıntal<alarında kanlı 

çarpışmalar hızlandı 
!A.A. tclgraflarından 
hül:t~ı:ı. (!<\ilıni~ir.] 

r':ıkat biz bu t:•t?.<la mukabele
yi miına-'lz bulduğumuz ı~ııı Sovyet tebliğinde huliı.saten 
kendileri le ha Jıs na dcrtle,me- şu maliımat veriliyor: "Sternya I 
yi tercih edeceğiz. Russada çcnber icine alınan 16 1 

Hava kapalı olduğu için 
hadise şehrinıizden 

görülemedi ı 
Dün gece ay tutulmuştur. 

Fakat şehrimizde havanın 
kalın bir bulut tabakasile ör
tülmüş bulunma8ı, şehrimi7-
de ay tutulma hadisesinin 
göı-ülmesine mani olmu-ı
tıır. Rasathaneden aldığımız 
malfunata nazaran ııy tutul
ma hadisesi şu safhaları ge
drmiştir: Gece 8tfır saat 31 
hıı~uk dokikada a) tutulma-
ifo baıi<lanı1"tır. 'ı 

Alman tayyareleri 
Valetta limanına 
taarruz ettiler 
Sirenaik ve Mekili 

cephelerinde devriye 
faaliyP.tleri oldu 

(A.,\. lelgr:ı!lorından 
hüJasa edilmi~tir.] 

lngiliz Ort ıı Şark tcbliğınJe 
clcnıliyor ki: "Mekilinin doğu 
cenesinde rastlanan kü~ük bir 
rİö~man kolu topçu ateşimiz a I• 
una alınmasını müteakip geri 
~~kilmiştir. Bıından başka kay- il 
d~ değt'r bir hiidise yoktur. 

4 - ~o\·yet hükütn• tj .J~to 
askeri ntc~l·IC'rınin c·t.:phe~ ı !.!.Cl 

ıı1elerini ya~ık l.:'tmh~tiı·. 

Fakülte yangını 
tahkikatı ilerliyor 

- - - - -

Müddelumumlmizin beyana:ı 
"Hif bir kinıse nezaret altına 
allnmamıştır. ııaziget, keşiften 

soııra belli olacaktır. ,, 
Bir Tiırk s.l ıı.tile biz isı şöyle I ın<:ı Alman ordusu birlikleri ia

muhakenıe edivoruz: Bir bü- şe bakınundan çok büyük zorluk 1 
yük devletin .A nııpada kü~ük !arla karşılaşmaktadır. Alman 
milletleri yutaı ,J< oııiine gecil- komu~nlığı bu birliklere ta)'?:'a
mez bir nüfuz ye kudret •ahi- re ile yıyecek ve mühımmat gon- ı 
bi olması uzak rnkm bütün kil- dermeğe çalı$ıyor. Leningrad 1 

•
1 ı;ük nıilletleı - i~in gerçekten cephesinde Alman istinat nokta 

korkun<; bir t.-hlikedir. Bu bii - !arı da tahrip edilmiştir. Burada 
yiik devlet T kıyenin kom!;u- iki gün süren savaşlarda 1200 

Saat biri 33 c.lııkika ge-çc , 
lıusufu imli "Tanı tutulus., 1 

hali vaki olmuş ve bundan ' 
eonra husuf yavaş yavaş açıl ı 
ma,e;a başlamış, saat ikiyi 21 
dakika geçe husufu kalhıin 1 
nrtası haline gelmiş ve •aat 
dördü 11 buçuk ge<:~ ay ta- ı· 
pı,rnıen açılnıı~tır. 

Alman orduları ba.._-::-kun1aıı- R ,, •• 
llanlığının tebliğinde şunla..- v<:r 1 ektorun 
dıı·: "Şimali Afrikada her iki gazetemize 

'\I ti.<l<Wun1uıuiPi.u lıt•) ru•.1tı 
llu husu•ta kendi"Ji" ı;ö~ 

bıı atkada . .,ımıza. C. MUddelıı, 
mıırnisi B. Hikmet O:ıat ~unJ&.J 
ı ı !'"Öylemiı-:tir; 

Jarını yani B. K ıılan , . ., Bal_ Ahn"n, skrri öldiirlilnıüııtür. 
kanların şimalini i:--tllii t."'t.lersc 1 (Sonu sayfa 3 ıütun 4 de) ı 

taraf aı aı;ında keşif harekatı 
olnııı•tuı·. Alman savaş 1ayya
rclfTi ağır çapta bombalarla 

(Sonu savf• 3 •i.ltun 6 dej 

tehlike sırası Türkiyeye gelmiş ------~--------------------------------~ 

demek olur. Fakal, bu i~tila ----1' HAR p O ÜRÜ MÜ 1----hırsı ile hareket ~-den devletin 
Rusya yahut Almanya yahut 

~~:n~Fgib!~~n:::ı~~i o~~;~:'.ıl iLKBAHAR TAARRUZUNA DOGRU Alman muharririnin istil<b"l-
de, Rusyanın yalebesi Raı tına 
tHkılan balısett:ı';i tehlıkl' bi
zinı için zaten bugiiuden kapı -
mızı ~almıştır. Bütiin komsula
rımız ortadan kalkarsa halimiz 
ne olur diye diişünnıek ı<;ın 
Rusyanın Rhein nehrine inme
sini beklemeğe hacet yoktur. 
Bu işi Almanya çoktan yap
nıı~tır. Orta Avrnpa ve Mata -
b.ı.n burnuna, < :iıid adasına 
kadar büliin B:ı !kanlar Almanı 
istilası altına girmi~ bulunu
yor . 

Rerlinli doot muharrir heniiz 

ı{ Bu büyük tıüenmını 250 lÜmt"11le başhunası -:uk 
ınulıte~t"ldlr. Rnslaruı nıu~·affakiyellt" kaı•şı duı•a

bihnelt"ri lt;hı b11 mlkhn•ı et"pllt"yt• Hiiı•ıneleı•i lt•altt"tler 
-~--~~~~~~--.. ---------~--

Çünkü siklet merkezi doğudadır 
'---~-=~==--ı_v_a_z_a_n_: _E_m_e_k_l_i _G_e_n_e_r_a_ı_K_e_m_a_ı_K_o_ç_e_r _j=-------"....;.;.:;--' 

yeni izahatı 
t'"nıversılc Fen ı.-~akülte~;ini ı 

ihtiva e<ltn Zeynep Hanım ko
nağının Cum&rtesi gecet;i İÇ!n-: 
dm ~ıkan bir y.mp:ınla tama-: 
men y&ndığını yazmı~tık. 

Hadise hakkında yapılan talı 
ki kat henüz ikm9l ı:dileınerri ,,. 1 
tir. 

Tahkik;ıt deyaın etme -
h-dir. Heııüz ates tam•mı>n ı;rin• 
ınfdiği icin vak'a yerinde kel$ t 
~ .ı Ia.ınamı Ur. Pazaı günü ı .. 
kan bazı gazetelerde 3 kı,..ın o 
11'"7'\ıct altına alındığını ok • 
ti.tnı. Bunlar taınaıııen as.ı. "" J 
,. ıvrluı nıa >evltrdiL Ha,• . 
tleıı · dolayı ~imcliyc- kaılar 
~ir kinı>ie nezaret · 1 ınn . 

(Sonu sayfa 3 sutun 1 tı. 

--------

ı·z~""An SEtE BERLiGi 
1 

Hükumet elile sürdüTülecek arazide 
çahşacaklara ücretli iş mükellefiyeti 
usulünün tathıK edilmesi muhtemel 

pek uzak bir ihtimal dahilinde c EPHEcNlN kati neticeye j te Y8;"dan. muzaffer orduya yeni ı ~ılayabilir. Ancak, benzin istıh- :; 
buluuan Rus telılike.,inden do - g·ötüren yeı·inde kuvvet- ve oneınlı ku.vvetler katılmışt~. 'ı sali de bu ıhtiyaca vefa etnıeli-

Dağıtma ofisi projBsi ta~vekalette layı bize acıyarak Almanya ile !erin toplanması ve bu j A""".'1pa ıttıfak manzumelerı- dir. Avnıpa ııızanıının silahla ko 
birlesmemizi tavsiye ediyor. kuvvtin asıl hedefi büyültmesi ni doguya tevcihe mecbur eden 1 runmasının bir şartı da benzin 
Ya bugün bir emrivaki halin- ötedenberi esas teşkil ederdi. sebepler muhteliftir: kaynaklarında kontrol tesisidlr. 
de bulunan Alman istilasının j Avrupa harbi büyük bir husu-ı a) Harbı beslemek için zen - e) Dünya ölçiisüııdeki bir 1 Ankara muhabırim•z teleroııla btidiriyor 1 
tc~kil ettif;ri tehlikeden kurtul: siyeti haizdi. Bü,yük merkez dev gin kayuakl.ır edinmek, harpte taarruzlar son hedefe 
manıız için bize acaba ne gıbı Jetinin ini~yatifı daima elinde b) Tarihi dfuıınanla karsılıu;- dı .ğru götürülm~si de bitmez : * Hiikiınıel. ziraat ".1 ,.1 1>.'.Jıı:;iı,dl' ycnı , . rnk mıihiıoı 
bir ~are tav~iye edecektir? bulunduran asri orduriU. hemrn madaıı öne~, geriden vurması kaynaklara lüzlım güı:tlerir. ~katarlar al•llak üzcı1.: ·ir. Bıır-ac'.ıhi un u1rıi t ~ı·a:-ı" ;-Ört~ . .ı.n .. l~t 

Mesele bütün sadeliğile su- en büyük kütlelerile ve her defal mu!ıtenıel kızılordunun zarar O ~et.<ple, bu harbin asıl kara "cleıberliğiııde köylüye ve '"·lıiı:ive b ı <:t>k \azi der ,..,,ıe-
dur: Bir Almanya var ki dev - da. tek c·ephede savaşmnk im - \•eremez bir duruma sokulması, kunt>Utri doğuda boğazla~tılar tektiı. 
Jetler arası nıünasebe-tlerde kanları bulmuş \'e bu. ı;a.yede del e) Denizaşırı hayat sahaları- \e tarihin hir esini daha görme • Hükiıınt:tiıı alacağı y~ni karaı:or ı.kyanındn ılc,·Itt ç,lt ık· 
hakkın kuvvetten ibaret oldu- mm·affak olmasını bıl.n;ıştı. Bır na vanlmaktaki g-ti<;lükler dola- dii;i muhaıC'bt'lt•r bu kara toprak l lı-rincıe c:alışnıakt;t olnnlarııı hti'ıİ;JT.vl c·lik sJ Jiiı ıiiecPk dıÇ ı• 
ğu prensibine iman etmi.,tir: yandan. AYrupanın sıliıhlı m~- yı~ile ve clcnizlerdcıı geçinen larda kıl;\ln da dcYam edip gitti. ı....,,, aıazide ~alı ş caJJ .. ra Mılıi i\oıtmıı'ıı K .ıuıııına iHtinaıl n 
kuvvetine, ve Allahtan aldığı hasınılal'I saf dışına atılmış, o- Avrupayı ablukanın doğ<ııcluğu (81.J1ııı: SCI. 1, ıw. 5 /,,ı ütıttli iş nıükdkıiyeti usı•luıı in lalb·ı t'<liı«:l'gı gıbi ~cl111. -
vazifeye istinaden Avrupayı 1-------------1 srkıntıdan kurtarmak i<:in yine ------------- rin1izde İ§t:>iz kalmı~ \·eya hir: bit ı.url·llt' iz, L'(1İnlınc-n1~A olan.o.-
sevk ve idare emelini ilan eyli- Cava den1·z bir verim Rahası elde ctnıtk, p ariste T anger g rın da bu ınükellcfiy~t hududu i~ine alınaıak zirnat mıııt<ıkala-
yerek Avrupayı fethe çıkmış- dl Zafeı· yolunu motör açııııs- l ı-ımıza seYkedilnıesi ihtimal dahıliıııle ;;öıillnı~ktı•dir. 

~~~k~<1~~;,:~~ y:r.~:~k ~~~;~,~ muharehesJ·nde tı. Yarın~i muharebe hayatım 5r· kagv 1nda . Anıt Kahir pı·t,,ch.•ri 
h d ll d t · yaratan a motö,. gliclidül'. Hu- V * T.~bedı· "'··f Atatürküıı ııı ıı t kıbı·iıı~ ··ı·t pı·o.ı'eleı ı· n k.·ıb\ıl ve u u arımıza ayanuıı• ır. rada bir yarı~ devanı etmekle - i " ·.-~ · 0 

" 

Demek ki bu ~lnıaıwa yalnız dir. Alman "anayii ihtiyacı kar- " ınacldcti bugün bıtmi~tır. Y_ılııı:o eq>t·bı memlckctlerrlcn g~lc-
Türkiye için degil, bü.i•ıı Avru- cek pıo.ıeler ıc:ın kı:-;a bır mı. J·l et ll:ılı~ ocklenett•ktır. 

pa için muhakkak biı f elılike - Mu"ttef ,. kle r Do" rt ş~h 1 s ı HakC'm heyt•tı. diin bıldiı fll~lllllZ \"\' bıı;;iın •t'hrıMİze gclııı. 
dir. Manş kıyılarında u t buhıııan Alman mıınarı pr ofcsiıı- Pol Bonat"tl,ın baxka. tan. 

öte tarafta bir Ru:::lya var --o---- : ırış ~tarar n1imaı la1 ından '": l'\ytnb'-'ı ,.c J~vct.. mimarJarınd t ı 
ki şimdiye kadar hep sulh si- f !((!'\ Bacın"drıı maada N·ı fi.ı ' Maarif \'ekiılc•Uerinckn ,; 
yasetine taraftar olmuştur. A.1- Beş hruvazör Alman harakoluııa """fon müı kkrptir. 
manya ile giriştiği harp de bır İnıiliz "" Alman topçuları l Heyet riya'<,lini. ~ok mııııtcnwl olarak Ba \'ekil Dokto 
müdafaa harbidir. Bu Rusya kagbetti/er arasında çok şiddetli bir hÜCUJn effi : p,.fik Saydamın veya kencli'.:ıiııin ınlıa edeceği bir zat işg tl 
Almanyayı ortadan kaldırır ve --o-- düello oldu ---0<>-- • l) liyeceği umulmaktadır. 
Avrupaya hakim olursa pe~ Bugün öi:leye kadar te•lı" , d:len projelerin miktarı 29 la.-
tabiidir ki Türkiye jçin de bır Japon zayiatı iki Londra, 2 (A.A.) - Fransa- Kat;ak 8hikasleileı• .ıt•<lir. Hakem heyeti bütlin l'"' tleı· teHlim edilir cdjlmez fa .;. 
tehlike sayılır. Fakat bu gerek nın Manş sahiline yerleştiril- i i yete gececektir. 

.. A krnvazöı·Ie ü-; miç bulunan ağır ve hafif Al- Alma nöbete Y 
Türkiye, gerek bütun vrupa t ı .. .. k • l)ag-ıtma ()fiNİ ın•oı"t•leri 
için uzak ve ancak muhtemel mnllripdir man op arı pazar gunu a samı (;tdürdideı• 
bir tehlikedir. faaliy~te ge<;mişler ve İngiliz * Dai;ıtnıa Ofisi proj.-sı tım nılannıı~ ve tasdik eıl.ilınt;.: 
Almanyalı dostumuza kemali Nevyork, 2 (A.A.) - Dört uz;ın menzilli. topları, boğazın Paris, 2 (A.A. l - Alman i~- lizu e Başvekaleh' gönderile· i<tir. ı fa bt•r wrildiğine göre, nı• m-

nezaketle So··yıemök ı·steriz ki müttefik gemisinin Kanatlanın bir tarafından öte tarafına ateş gal makamları bildiriyor: \d<etin büttiıı ihtiyaçlarını t,m·n , .. i~cek olan bu Ofis Ti~ar t 
' d • h·1·n<lek· bi limana 0 1 ı d F h'ı· d 1 mart sabahı saat dokuzda -bize ait bu tehlilıeler karşısın- ogu sa ı ı ı r ' - açınış ar ır. ransız sa ı ın en \'ckiıletine baglı bir umum miidtiı luktür 

da ne düşünmek lazım geldigı··- kan kazazedelerine göre, Atlan mania ateşinin şiddetli uğultu- yirmi yaRlarında döıt şahıs Pa- Umurrı. ınüdiiriin bir ıcan ınrııviui ol"cak ve yapa allı ı · 
tl.k orta". ında bı·r Alman deniz- laı·ı "eıı·yordu Fasılalı surett" ri te Tanger sokaın,,· nda bir nıck l . • 10 ., ı· h d'I kt ni !Utfen bize bıraksınlar. Va - ~ " · · - er H.ln emı ıne mı.yon ıı ~. ta H e ı -u• ıı·. 

tanımızın hayati meseleleri altılar grupu tarafından yapı- devanı eden bu bombardıman tepte bulunan Alman askeri Diffe:cr taraftan ınüHt<. ıı. lığın • 1. caJı yeni şekil üznuıJ k 

hakkında alınlnası icap edecek lan ve üç gün süıen hücwn ne- bir miiddettcnberi yapılan boml nı~Ykıine taarruz etmi~lerdir. tetl<ikler d heııım henıeu hitmı ı 1a müste ·arlığında,,,. 
t . · J b" kafı"Je,·e mensup b <l 1 "dd tı· · ı Bunlardan biri bir t.a.lıaıı.ca ı b" - k ·· ı kararlan kendimiz tayin ede- ıceı;m e ır , ar ıman arın eıı şı e ısı " · w CP ıldiı·dıgimız kadrol nlan lı .,ka ı ı ınustesar ın·ıavin ı ; 

b"ılecek kadar !!Örguın·· üz ve gemilerden altısı veya dokuzu mu•tur. Alman toplan seri ateş kurşunu ile Alman nöbetçiyi de ihdas edilecektir. JllU •c rlık rdan bırı iktısadi, dıge 1 · 
·· ... lkı· kn<-'-"dilmiotir. Bir nr:trol le a~mı· zaınanda 4 merını· bı"r• oldürniüştih·. Bir diğeıi, patla- "d • · 1 1 1 1 t muhakememiz vardır. "" .i"" ' ' , ı arı ış er e m gu " ca · ı 

IIÜSC)in Oabld YALÇIN ltionıı sayfa .j sütıııı 4 ele) den atıvorl:ırW. (Sonu sayfa 3 •ulun 6 da) •11>1a>1a>1aH1aH1IHllHaHaHa•ıa11a11a11a•1•a•affaeaeıeaaaea4a>11>1a>tltllHllH1aH1aHaMIHlt .. ______ _ 



reş Müsahabeleri: 

skişehirli Kel Ali 
Yazan: M. Sami Karayel -=~~~ 

J. ""'4n>ir, ia •INh'-iıul• /aiı t••ı•mam11, bir onat/o. 
' la ltö.li pdılioa'"" wldirc 1UA.uiar 1Hıı ~hlitMalGna. 

ilci•im naııl genaili11l onlatıgor: 
.aa ........ ı;m;;ı. • ------------~ 

tN Uç yt1z otuz altı se -
nf8i bquıdayız. Jstiklil 
muhuebelerinin milli 

~t devresi içinde bulunu. 
U?. Düşman, Kula, Alqehir 
A..ldıisar cephelerinde efele

~ e karşı lkarşıya... Gök-

~ 
elelerın ve arkadqlannın 

bilfıllah vatan uğurunda 
lme a.tılcbklan günlerin ha -

lıralarını yaşıyoruz. 
U§aktan Kütalıyaya, Anka

~·· Ankaradan da .F..skişe
hire geldim. ~erimiz o kadar 

ki, baBım.ızı kaşıyacak va
e>k. Eskişehirde bir çok 
lerle taDJi :mı. 
kişehirde rahat değiliz ... 

l kuvvetlerinden bir alay 
var. Bu, ecnebi alayı ikide bır-
41e süslü elbiselerile, top ve tü
lelderile Porsuk suyunu takip 
eden cadd lerde ntım yijler ya
parak geç'yor ... Klıaz Hamdi 
falanın karargahı da EskiDe
Üde... Vaziyet nazik ve tetik .. 
Fakat milliciler hanl hani va
lllfelerini yapıyor.. Hem de hiç 
korkmadan. 

Bır gün Porauk suyunu ta
idben istaayon caddesinde bu
Jlınan Hasan Bey oteline geli
JOrdum. Bızim karargi.h ora
& .. Benim kıyafetlırı fa.}biiyeti
ml tanıtacak ~kilde değil .... 
Meta maskelennıiş gib'yim. .. 

Bir de baktım, yanımdan ıki 
tri adam geçiyor... Bu, adam
lar, benim ço1c iyi tanıdı,..ım 
pehlivanlardır ... Faka.t, gOOleri
me uıanamıyordum. Acaba bı.ın
Jar mı?. 

Çünkü bu, aşinaJarımın &t
tdpbirde ne itleri var"! Bırw 
llilıaliçll, ~ri Çatalcanın 
Jılakkau köyünden ... 

Ta!>it onlar beni, tammadı .. 
!fasıl tanıyabilırlerdi? Dedim 
7ll sakal, saç birbirine karış..._ .. 

Ben, dondum, bu, adamları 
;bice g ~en geçirdim. Bunlar-
4a.. Nakkqlı Hfumil .. Mıhalıçli 
•Men pehlıvanlar ... Seslendnn: 

- Hasan, HUsnU ... 
Onlar, korkak hır tavn-la ba
bakJştılar .. Ü:ı1cek bır sada •: 

- Ne istiyorsunuz? 
Ben gülerek kendimi tanıt -

41J1tun ... Fevkalade mmnnun ol 
ı611ar.. Mihaliçli H aan, Nak

ı Hüsmi o devnn OO..peh
larmdandı. Sordum: 

- Hasan, ne işın var bura -. ., 
- Sorma beyım, başımıza 

,plenlerı ! .. 
- Ne oldu" 
- Yunanlılar, Mihalic:i iş Pl 

~-.... Ben, Yunanlaı ara k r
Oradan buraya kadar 

•· . Halimiz h rap 1• 

- Qoluk c;ocuk net'edt'? 
- Onları Miha hçde b:rak-

-tım ... 
- Hüsnünün ne ış.i var? 
- O, bizim taraflara güreşe 

.-11mo11gw.' Milıaliçin ı gali üzeri
o aa benimle bı-raber yola 

Mustafa Bey... her iki güreş 
tarzı için de müsabakayı ser
best bırakıyordu. 

Mmaliçli Hasanı, yağ güre
şinde Ana.dolu Karakucakçıla
n yenemezdi, bu, olama?.dı. 
İddiasına mukabele ettim: 

- Pekaia. Kil.bul edıyoruın .. 
Glire.§tirelim .. 

o, derhal: 
- Beı yüz lira koyanın .. 
Deyince, ben de bili.tered-

düt: 
- Pekili.. Çıkar par~arı ... 
Paralan çıkardık.. Jandarma 

yib:başılarından nyas Beye tes
lim ettik. Doğrusu ben, sevini
yordum. Nasıl sevinmezdim., 
Yüzde yüz beş yliz lirayı kaza
nacaktık. Mihaliçliye, Nakkaş· 
bya para çıkmıştı. 
Güreşi bir hafta sonra Eski

şehırin Cirid meydanında ya
pacaktık. Mustafa Bey, Kel A
liyi, tarif ede ede bitiremiyor - ı 
du. Ben, korkmuyordum. Ni
hayet yağ güreşi olacaktı. lıli- , 
haliçli bu, muva2ne güreşinin 
üstadı idi. Ve, muhaıkk&k galip 1 
gelecekti. 

* S EVİNÇLE Mihal. çliye 
ve Hllanüye meseleyi 
aulatmağa başladım. Ağ 

zımdırn: 
- Kel Ali, lfıü çıkınca Hüs-

nünün gözl nıldJ ve: 
- Şu Eılkişchlı e yakın bir 

köyden bu, pehlivan değil mi 
beyim? 

Dem sin m ? Şüphelendim: 
- Sen ne b liyorsun? 
- Efendim, biz Seyitgazi 

üstünden gelirken bu, köye uğ
radık .. D\lğUn var dediler. Ba
ş bir k~ koymuşlardı. Hiç 
olmazsa koçu alırız, yol h()flu -
gu yaparız Gedik .. Düiüne kal
dık .. 

- E! sonra ... 
Hüsnü, bir tuhaf konuşuyor

du. Bu sebeple şüphe ve tered
dütleı un arttı. Bundan ötüriı: 

- E!! Sonra .... 
Diye sözünü iter olmuştum .. 

Hüsnü, devam etti: 
- Bq g ırea~ ı ·el Ali ismm

cle biri c;ıkb. Mlhaliçlinin ye
rine ben, BO} mrlum ... 

- El! Sonra ... 
- Sonra, herif beni hatala-

dı. Oldu olmadı diye münakaşa 
oklu. Nihayet Mıhaliçli Hasan, 
soyundu. 

- E!? Sonra ... 
- Sonra beyım .. Bu adam, 

Mihalıçlıyi de yendim diye id
dia etti. Haihukı, olmamı .:: ı.ı. 

- E! ! Sonr.ı ... 
- Sonra beyım .. Kel Ali, nıu-

knbele etti: 
- Olmadıysa bir deha tu-

t ı•plım ... 
- E!! Sonra ... 
- Biz de bırakıp gittik! 
T)emesin mi., i.;eli, divane o

la ~tıın ! Anıan a!lılh bu, nasıl 
oluı du? HildnüvE: sordum: 

- Yağ güre.şı yaptınız de-
eıl ıni? 

- - Evet ... 
Aziz okuyuı ularıın, anlıyaca

ğınıı benim beş yilz lira ~ li -
y rJu. Sabahsı Muata!R Beye 
g•·1ı.Jım. Hiç "enk vermeden 
~,ınlan sôyledım 

- ?lustafa, yu.e kazandın ... 
(Sonu aayfe 4 aUtun 4 de) 

Ne ıri bir topuz, ııe de .biltün 
Gebreyi aran bir sarğı. Onun 
yerıne saçlar bütün arkada top. 
lanmış, bq, bebek başlan gibi 
kil<;ücük ve yuvarlak halile or
taya çıkmıştı. 

Bu kadın güzel mi idi? Ka
dınların gtbelllğine &şık olan 
ressam Fe17.e bunu bir çeşit ü
zUut U içinde kendi kendine BOr· 
dıı. Markiz Yori&aka güzel mi 
acaba? Dar ve iki tarafa çekik 
olan gözlerinden dolayı, iri 
vanaklannın milmktln olduğu 
kadar boyalı ve pudralı beyaz 
ve penbclerinin genişliğinden 
dolayı bir garplı onu daha ziya· 
de çirkin addedebilirdi. Fakat 
bir Japon erkeği için Margız 
Y onsaka ctlzel olmalı idi. ister 
A vrupada, ister Asyada, nerede 
olursa olsun. ayni zamanda hem 
alaycı, hem alır tavırlı, nazlı 
ve garip bir cazibeye aahip olan 
bu küçük kadın bir mabut veya 
bir bıblo addolunabilirdi. 

Mabut mu, biblo mu? i'ebe: 
- .Acaba hangisi? diye dU· 

ı;ıUndil. 
Onun tatlı elini, sarı bir fil· 

diıi oyuncağı öper gibi öpmiUJ· 
tü. 1ik defa kendisi oturmıya.-
1 ak: 

- Madam, dedi. Özür dile
memenizi istirham ederim. Sa· 
lonunusu ve babçeni2İ rahat ra· 
hat seyredebilecek kadar bile 
beklemedim ... 

Markiz' Y oriaka iltifatın ö
nilnti almak ister gibi elini. kal-

("--_Ş_E_H_l_R ___ H_A_B_E_R_L_rE_· _R_i _) 

Belediye Bütçesinin vaziyeti 1 
EKMEKLER 

BAYAT 
SATILACAK 

Mart tçeri, pire dışarı 

A SİL Türklerin dillerin 
dolaşan ne kadar · 
ata aödıeri var. Y 

--------~~------------4 ... ----------~~---------
Bütçe açığını kapatmak için nakil 
vasıtaları tarifelerine zam yapılaçak 

Vail ~e Beledl7e Reisi dAo llllball .,ehrlmhe geldi 
Vali ve Belediye Rem B. 

doktor Lfıtfi Kırdar düa arr 
bah Ankaradan ,ehrimize gel • 
miştir. Vali ve Belediye Reili 
Ankarnda bılhassa harp şart
larının doğıırduğu hayat paha
lılığı ve memur maavıarma yar 
pılan zamların Belediye bi.ıtçe • 
sinde t vlıt ettiği akisleri önl~ 
yect"k tedbirfor etrafında alA· 
.kadar vekaletlerle temaslar 

yapmıştır. 

Öğrencliğlmiae gar.. Beledi,. 
'ft Vil4.yet biıtçesine 'bulunacak 
yeni vurıdat içın şehrimlsdeld 
ııakil vamtalan tarüelerine ye
niden bazı nisbetler dnbiliod@ 
mınlaı- yapılacaktır. 

BeiOOiye riyaseti ba. mabetle
ri tesbit edecek ve Dahiliye 
Veki.letıne bildirecektir. Veka. 
let vaz yeti tetkık ettikten son-

n bu hususta. bir kanun pro
jesi ha.zırlayacak ve Büyük 
)lilJet Meclisine eeYkedecektir. 
Diğer taraftan memur maaş

Janna yapılan zam Belediye 
~tçesine 1.320.000 lir&lık bir 
7Uık te.lit tbıiştir. 

Meclis tarafından kabul edi· 
len zam kanununda hüktrmetin 
yapılan zamlar yüzilnden müş
kül vaziyette kalan Belediye ve 
Hususi Muhasebelere yardımda 

Arabacılar ljehrloı zcıe •fiaa- bulunması kararıaştırıhnış 01-
• k.n. ... duğu.ndnn V:ıli ve Belediye Rei-

C e m ' y e t i kale DIB9 ulah 8İ Belediye bütçesinin bu sene-
Anlenecek ki müşkül vaziyetini hüküme -

liongresi lstanbul Belediyesi, nakil ,.._ te bildirmi§ ve bu yardıma ts-
srtalannda izdiham yüzünden tanbulun da dahil edilmesini 

.Arabacılar Cemiyeti senelik çekilen mUŞkülatı önlemek L<rtemiştir. Hükumet, bu tale-
:kougresi dlıu saat l O da F..snaf maksadile yeniden bazı tedbir • bl ehemmiyetle nazan itibara 
Ceıniyelleri merk0:'.inde yapd- ler alacaktır. almıştır. 
nmıtJr. Bel dıyede bu hususta husu-ı Belediye vergi resimlerine 

Kongrenin açılmasını müte- ai bir komisyon te§kil olunmu.t- yapılan ve Umumi Meclia tara
akip cemiyetin bir senelik ça- tur. :Komisyon, bilhassa tram. .tından şabat devresi içtimala
bşmalanna ait rapor okunmuş vaylardaki izdihamın önlenme • nnda kabul edilen zamların 
ve bilahare F.sna.f Cemiyetleri si meselesile meşgul olacaktır. tatbikine 1 marttan itibaren 
ni7.amnamesiode bu yıl yapal- Bu arada vapur ve ba.nli}ö tren bqlamnıştır. Bu h1HW1ta lazım 
lan bazı tadilat okunarak ce- leri arasında da bazı tadilat ya- gelen hazırlıklar tamamlanmış 

Bu h1lsustaki karar 
bir M:aç güne kadar 
yürürlüğe giriyor 

HaJ'll:a ftl'ilen elonek miktarı
nın 300 grama indirilmesin
den sonra fınnlann kontrolün· 
de kolaylık olmak üzere bir çu
val wıdaa ne kadar ekmek ya
pıldığı allkadarlarca tesbit 
ed Imiştir. Buna göre bir çuval 
unnan 167,5 ekmek imal edil· 
mektedir. 

J)ığer taraftan öğrendiğimiz.e 
göre ekmekler bundan sonra 
fır.nlarda 21: saat bekletilecek 
:ve bayatladıktan sonra satıla
caktır. Bu karar bir kaç güne 
karlar tatbik mevkiine gir~ek
tir. 
---~ ...... ,...---
Bir kavga 
sonunda 

Başına sopa ile vurulan 
bir zavalh öldO 

atılmıyacak ne kadar fay 
(ı:bar sözler!) var! Asırl 
binlerce yıl .zarlında büy' 
Türklerin yaydıklaı1 den~ 
işlere ait nice nıce ( vecizef 
Jer, cevherli kelAmlar, (darl 
mesel) var! 

.İ§te (Mart içeri, pire dışa 
n) öğüdü de büyük baba.lan 
mızın bize hediye bıra.ktıkW 
kibar ıkel&ınla.rdandır. Türkle
rin tarihe karışını§ ne g~ 
adetieri Tardı! 

Eski m&rtıu ~ gu.nii he 
evin en büyük aile ~ 
en yaşlı kadını, kulpu kırılın1' 
kenarlan çatlamı§. gömen dti§j 
muş eski b.ır d tiıwı, veyaluJ 
küçük bir (kıip) ün içıne •• 
doldururdu. Sokak ka,PWIDIJ 
öntine ç~. (Mart 1çeri, pi 
re dlşarı) diyerek o kabı yen 
vurup kırardı. Ve bu su iı. 
kapının önünü süpürdü.ktet 
sonra yıkardı. 

Bütun ev halkı ve lromşulıu 
bu (Men.sim) de hazır ii.>Ulu, 
nup gUle glile eğ'lanirlerdi. 

D.k bakışta (pek saçma.!) 
(pek boş!) görünen bu S<let 
tekı hikmet, fazilet ve sıhhi' 
aramak kabil değil mi? 

miyet menHupları tarafından pılması mevzuubahistır. ve tedbirler alınmıştır. 
kabul edilm.ittir. Bundan aonra ...;..------------------------------------ Yeşilküyd,,. Tohum ıslah istas 

yonun& çalışan Yusufla ~il 
dün. aralarında çıka.o biı mU

__,, na.kqa neticesinde kavga etmiş 

arabacıln.rm cemiyetten dilek 
ve şikayeUerl dinlenmiştir. 

Bir çok arabacılar söz ala- ,,_ __ 
rak hayvanlara verilen kepek I 
mikdarının kifayet etmediğini, 
kepek işini doğrudan doğruya I 
cemiyetin ~erine almasını .is
temişlerdir. 

DOMATES HIRSIZI 
• lerdır. Eluıe kalın bir sopa ge

ESki Türk ailelerinin en yaş. 
lılıu: ına sordum, anladım 
Rumı Martın birinci günü (fJB· 
fak) denilen (f !Cİr) S&1D.UUD • 

da bütün ev ha kı uykuıdao 
kalkarlardı. Bütün odaları M 

damakılb 8Üpilrüp temizlerler
di. Tahtaları yıkayıp m1erlerdi, 
Kilimleri, seccadelen silkerler . 
di. l{enarlan kınk, çıı.t k, bo
zuk kapları, tabakları, 'baııdak· 
lan (kapı dı an!) ed rkro~ 
Süpriıntülere, çöplüklere atar· 
lardı. Kalay ız sahanları, ten . 
cerelen, kapaklı bakır ki.se ~ 
kazanları kalaycıya gönde! ırler. 
di. 

----·-e.· 
Tarih1 TOrk musikisi 

konseri bu akşam 
veriliyor 

İstanbul Belediyesi kon&erva
tuvarı tarafından hazırlanan 
tarihi Türk musikisi llonserle
den attıncısı bu akşam Fnuuus 
ti ya tl"Ot'lunda verilecektir. 

Bu lromerde Hafız Poet ve \ 
diğer büyük musiki Ustadlan
nm eeerleri konservatuvar icra 
heyeti tarafından çalınacaktu'. 

lran Bfizlke"Ylnla 
•tr mftraraatı 
"İran devlet müzik evi,, Maa 

rif Vekiletine müracaat ede
rek, İstanbul konservatuvarının 
şimdiye kadar nei)l'ettiği .erle-' 
ri istemietir. 

Vekalet, Belediye riyasetini 
bu müracaattan haberdar et
miştir. Konservatuvar, şimdiye 
kadar neşrettiğı eserleri büyilk 
bir bagaj halinde hazırlaınağa 
başlamıştır. Bunlar yakında 
lrana gönderilecektir. 

Oduna sa• 
yapıla~ak mı? 

Geçen hafta odun tacirleri fi. 
yat .murakabe komisyonun.a 
müracaat ederek nakliye ücret
lerine yapılan zam dolayısile 
odun fiyatlarının bir mikdar 
artbnlmasını istemişlerdi. 

Perşembe günü fiyat mura
kabe 'komisyonu bu hususta 
kati bir karar verecektir. 

---·-------------
DaY&el ••\•loya ..-erllen eezıı~ az 
gordü •ek ndl kendine söylendi 
t( -K188811 kUia• ... asmalı herifi.» 
-Adın ne? 
- Refık! 
- Kat tevelli.ıtıuıuaf 
- Efeudwn? 
- YA.nı kaç ya§ındasıRl 
- Helli. 
Pos bıyıklı, açık b h, ihttyw 

Arnavut hftkiının uall rine ica.p 
eden cevapları \erdikten sonra 7 .. 
nnt. oturdu. 

Maznun uzuo boyl , üz.erinde a
mele tulumu bulunan mat.ruf bir 
ilen('. Elinde tuttulu kulletinl C9-
"1rerek blldmın 9Wlllerini eeYllP" 
laııdınyor. 

- Adım; Cemaı.<ldın, Soy adım: 
Şenol, 28 yaşındayım ve ameley1nı 
•ier.dim. 

Sual tekrar Arn vut Rerlke te-
\"eCCfJh ediyor. 

- ŞikAyeUnı anlat! 
ltdık, kat ını ıkı tarafa ulla7»

ı ak deıdıni yle dökil7or: 
- Dun gice biz m kOl1lli Mlzua 

!!tendi ha tabnmıştı. Oni yokla
mak :ic'in çocuklan alarak yula ko
"l'Ul dik. Ef ndume öyllyeylm blzira 
baçe Ki.ılanı parkının yanındadır. 
Biılm kari. çocuklarla ünden lidi
yordi. Bakt.m hir gillge, dumata 
çubuklannın y nında dolaıır. Emne 
k~tim, yakaladım &ırlJajından bu
nl. Aşırmış elli alloı11 çubuiu 

Ecışlamaz mı nğlnma~a erlf. Ca
lırd•m komşum NAzımı güaterdila 
ur.a bu hırsız herifi. Geldik kara
koln. D vam budur akim efendi. 

- Peki çubuklar sonra ne oldu? 
- Bırakır mı elın Amavudu bu 

merede çubukları. Çektim aldım 
ellrden. Ama yalan demem valla'ht. 
A"k ettim iki tukat suratına 1* 
berlfm. 

"' müdalaaya başladı. 
- Dedikleri hep yalandM'. Ha~

IMıki şöyle oldu, Benim eniştem 

Devlet Demiryollarında çalılll'. Onu 
wamaya gittim ~kat bulamadım. 

8u1tanahmette oturdutum için Sir
kec'l tren yolunu tak ben Akbıyıı,;a 
cıkmak istedim. tııte Gülhane h s.
taıwnesinln onune geldillm mracı~ 

.... adam birdenbıre sırtlajıma ya
pı~ w (11e:ıi gıdı hırsız seni. Biz m 
bebçeden domates çubuklarını aşır 
• ba!) dJ,Te blr kaç ta tokat attı. 

- Peki sen dava açtın mı? 
-· Hayır açmadnn efendim. 
Liman sis dudulU servisinde çıı

h{an Nılzım da vakayı oldu&u gibı 
~nlaıarak suçlunun karakola gıder
ken (ben evli barklı adamını. Benı 
aff.ed.in de yoluma .gidqim) diye 
)alvardığını illve etti. 

1"uhakeme bıtml ti. Karar içla 
kor' dorcia beldeni;> oı-du. Arnavucla 
au~luyu affetmesi için etraftan .~ica 
edildi. J'akat o dert dinlemiyoı· mıı
tenuıch7en: 

- Benim bahçede yalnız domates 
çubı•tu değil inek ve eşek te var. 
Eter bu adam hapse ~mezae 7a
nn onlan da birer birer eksilir. 

l'lye ayak direyordu. 
&Hanahmet üçüncü nJh eea 

~Ak mi enakı tetkik etti ve suçu 
•hit gorerek Cemaleedini evvel:i 
Öf' a) hapşe, r kat c;alınon mal ay
nf'n geri alınmış olduğundan bu 
cezanın bir ay hapse tahviline ve 
JIUQlunun derhal tevkifine karar 
''t!tdl. 

Mahlnbn. sararmıs bir cehre ne 
2a1ondan çıkarken davacı hilA söy
lenıyordu: 

Suçlu, boynunu buktü. Elindeki - Kısa a, kısas .. Heri.fi hapis d~ 
ka ketı ıki tarafa çevıreno:k kendi- iil umak Hi ımdı. 

r·~mnsah"miA v A$ 
'~ Yıazan: Clawle Jl'arftre '!IBli•I"lliI~"'iliiiiiiii Ceviren: İlhami Sala-....# 

dırdı: 
-- Ah aziz Ustad, ala yediyor

sunuz. Alay ediyorsunuz. Bi
zim zavallı bahçelerimiz ne 
kadar gülünçtür. Biz de 
bunu ne kadar iyi biliriz. . Sa-
1ona gelince bütün iltifatlarınıs 
kocama aittir. Ben daha bura.Ya 
~elmeden evvel, bütün villlyi 
döşeten kocamd.ı Çünkü, bili· 
yorswıuz ya, burası bizim en· 
mi% değildir, bizim asıl yuva.mu 
'l'okyodadır. Fakat Tokyo Sase
bo'ya o kadar uzak ki deniz su
bavlan izinli olduklan zamaa 
gidip gelemiyorlar~ Onun için.._ 

Felz: 
- Vay, dedi. Marki Yoriab· 

nın "tazifeei Saeebo'da mı? 
- Evet ~a. Dün si7.e söyı.. 

medt mi? lsöl kesiminde at.
iadei ziyaret ettiği zaman aöy· 
lemedi mi! Menaup olduğu harp 
gemisi tersanede timirde. . ya
hut da ben öyle ımuyorum. ÇUa 
kU böyle eeyleri kadınlara eöy
lemezler. Fakat llstad, dttn1dl 
m ele iç· n size tekrar teı,ekkDr 
elmemiştfl'! ÇUnktl resmimi 
vnpmayı kabul 4!ttlnlz: bu lıaki
Katen pek nazik&ne bir !8!.:;:ı 
H e tın' ltetD111._Ut1 _ _. 

.. 
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küçük bir iMa11ın, sizin g,ibi bir 
ilstad elile yapılmış res:nıl ••• 
llenim için, ne btiytlk şeref! Şhn 
diy~ kadar hiç bir Japon kadı· 
nmın resmini yapmamıştınıs 
değil mi? Dilfiinün bir kere: 
Ben :imparatorluğun Jean Fran· 
~is Felze tarafından imzalan• 
mış bir resmine sahip olan ilk 
Japon kadını olacağım! .. .. 

Ellerini bir bebek gibi 9fPb. 
Sonra birden aı .. ~k: 

- Hem, Maıı u.Yeniıde, bo 
cam, gemideki odaunda, -.ı 
yanına alacak!.. Bu~ içill 
na uadettir. Çünkü bir portn, 
bmim bir çifUm, bir ...... 
mektir. Böylece benim etim cı.. 
Disde her yere ·~ ve belki 
aavaelara girecer; çünkü R&.m 
fiJOllUllun geçen cum&ıteai sm
gapur önOndea geçtiği haber 
"Veriliyor. 

Felu gülerek dedi ki: 
- Demek ki bu ıwmıi bir kala 

raman üslUbunda yapmak 1'
zıa.. Fakat beıı Marki t'oria,.. 
ka'11ın bu kadar ~:; 
u'8IDe 'W"mep 

ğını bilmiyordum. Ve sizin pek 
iyi izah ettiğiniz gibi, sizin bir 
eşinizi yanında taşımak isteıne-
8İIU IJf mdi da.ha iyi anlıyorum. 

Kadının koyu bir kırmızı boya 
ile çizilmiş olan dudakları bek
lenmiyen ve tamaınile Japonla
ra has hafif bir teı.e.Blmle ya· 
n sçıldı: 

- Bu arzunun fevkalAde bir 
feY oldu,ğunu biliyorum -· Japon 
yada kanama &şık görünmek 
..ooa değildir.. Fa1mt llarki 
de ben de Avrupa.da o kadar 
qok yaşadık ki biz tamamiyle 
pıplı olduk. 

Felae dedi .ki: 
- Doğru. Gayet iyi hatırlı· 

yorum. Marki Yoril!loka Pariste 
deni& ataşesi idl . 

- Hem de dört -.! . Yi.ni 
evW>nwnizln ilk dört senesi -
Bia memlekete evvelki BODb .. 
harda ve harp ilim sıralarında 
Qcjadijk Ben bir müddet de Pı 
riate 1903 resim sergi,S için kal· 
JD1f ve 8izin "Azade,, ta.blQDuza 
oım hayran olmuftum !. 

l'elae belli bellraia bir istihza 
le eğildi: 

ilL ..... t@loıpınn ~ 

çiren Yusuf, Cemilin başına id 
detle indirmiş ve a ~ır yaralan
masına sebep olmuştur. 

Cemil bir kaç saat sonra kal
dmldığı hastahanede ölmüştür. 
Suçlu yakalanmış ve tahkikala 
başlanmıştır. 

Tütün işçilerine sıcak 
yemek veriliyor 

İnhisarlar idaresi bütün tütün 
fıtbrikalannda çalı an iBÇ.it ıe 
sıcak öğle ycme~i venneyi ka
rarlaştırmıştır. Bu hususta la
zım gelen bütün tedbirler alın
m.uıtır. 

Dilnden itibaren Fellhune, Fe
Det", Bomonti tUtihı ba.Jnm ev'~ 
r;Jc Pendik tütün hakım ve ı::;
leme evlerinde çalışan itJÇılere 
sıcak öğle yemeği verilmeğe 
baıJlanmıştır. 

FOtbolcu Şakir Beşiktaş 
kulObOrden Ç1kar ıldı 
Haber aldığımıza göre, Be

§ı:ktaş futbol takımı oyuncula • 
nndan Şakire klüp idare heyetı 
tarafmdan tard karan veı Hmı.ş 
ve bu karar bölgeye bddırilmiş 
tir. 

Geçen hafta Feneri>ahçeye 
karşı çıkan BeşiJrt&§ takımında 
yer verilmiyen Şükriıye de klüp 
tarafından ağır bir ceza veri
leceği söylenmektedir. 

Üç ayl•kları• -.erll
meslne baıtand• 

Emlik ve Eytam Bankası, 
dun sabahtan itibaren müte
kait, eytam ve eramil maaşları 
nı tevzie başlamıştır. Maliye 
uubelerı de bu sabahtan itiba
ren maaş dağıtmağa başlaya -
cakbr. 

ten sonra mı bana reaminizi yap 
tırmak arzusu si7.e geldi? 

Bu temizl'ği bazı aile r yaz. 
d•ğım saati ı'Cle ) aparlardı. B"ı 
takımı da şı: '1.lın son günün · 
de hazıd rlarclı. 

Bu i Jen bit rip, ev n icerisı 
nini terten iz yaptıktan sonrı 
kapının önünde dcst..Jvı 
ctin!:>UşJe kınp nef'ıs bir fr 
da yemek ) eı lel'di ! 

İste o zam na göre güzel bıı 
idet sayesınde sen~e f 

olsun. evlerinde pek olgun. 
mukeırnmel bıı t~ın zl k ya.par 
lardı. K dı tab!r 1 1 (eo,: 
kmkl ıl rdı ! l 

t le bu usul say nJe, oda· 
larda, kö ede. bucakta kR1~r 
ve pirelenn, hatta sır nlar ı 
be.nnmalanna, c;oğalmalanna ya 
rıy "' bütun p.ıshk er. mumt" 
bklar, k ıdırılnuş 1 ı . H 
aile de butün yaz m t n 
bir çok h stalıkları lt\şıyan ı 
re ve tahtakurnlarını görın ~ 
di. M,.luma! li;sK'den yı • 
itdeti !birdı. Bu iıdet ı.sa'i esını,. 
senebaşı kı t1 nı ?ş oturdu 

Kırık, catlak kapl tda 
çeşit, mikroplar y3Şal'. J{ l 
sız kaplardan 7.ehıı lc .. 
başğösterir. 
bandım, iman ettım 1 i. lll 

nnzik zamanda. bu ( zu ı li ~ 
yıllarında!) hic bır kim des· 
tisini kapı önünde IPra ,.; 
BeJedıyenin ağır ceza.~ı ha 1' 

dır. Fakat kabul etmf i 1 ı k' 
mahalle aralannda oyle ! m 
bf>rbat, fena sokaklanmız var 
dır ki senede bir d f <> ~un te
m zlemne'!e mt htaç •.t:. 

Eski evl rımızin 1çlen h c o\ 
mazsa yılda bir kere ol.. • 
m 'kropla.rdruı, pirelerden, tahta 
bitlerinden, böceklerden. h- .ıııe 
relerden temizlenmb:I tmh n~•ın 

Lolcmln llfl1dm 
Lo/cmfllt Helci111 

Küçük boyalı dudakta Japon 
gftlüşU bir kere daha göründli; f 
fakat bu eef~r b!r Parlsli k~dı· Yenı· Sab ...... I 
nın dudak bükO.şıle 8ona erdı. e ... 

- .Ah aziz Ustad, gene a~ıı.y ~ 
ediyorsunuz! Tabit <>yle değil. ABONE BEDELf 
Ben f evkallde kostümiyle res Tlridye Eorı~ 
ırıini yaptığınız, ve nereye bak· -
tısı beJli olmıyan, sabit gözlen· a1.Nnt« t411 K"" noe l<l'f. 
le bir deli gibi ağlayan o gUzel ı AVLIK ne • MH • 
vnhşi kıza benzemek iff~mem ı AT\..IK 490 • MıO .. 

- O kız birisinin çıkıp gitti· lt-•,•"•Y•L•l•K __ ,.. __ .. __ .. __ .. _J 
ği bir kapıya bakar 

- Ya? demek ki bu bir portre TAKVİM 
deği14ir. Fakat ben sizin başka Ka•ı.-ı 116 G'ON 62 AY 3 
portrelerinizi de gördihn. Ma· 
dam Mari Garden'in, D0şes dö 
VC'J'S8.y'ın ve bilhassa güzel M1s· 
ters Hokley'in .. 

- Ya! ... Hele onun portresi-

13b. 3 
Sefer MAR 

1357 ~ 
Şubati 

ni de mt! 15 
- Evet_ Ama doğrusu bir._ ___ , 1942 18 

güu Nagozakiye bu kadının ya· 
tile geleceğinizi ve sizi görece
ğimi hiç tahmin etmemiftim 
Fakat onun portresi o kadar 
gtizeldi ki Ben bu portreyı 
harfkullde robu yttzünden hep
sine tercih etmiştim. Hatırlıyor 
m:aımıw t\t!tal? . Siyab 'kul -
f ~en. benekli bir koraaj ve 9f"f 
faf bir setenle prenses elbis -
si!. ~ bakıh. Ben M' t rs 
Holrley'in o elbiae ·ni di üne
rek resmimi yaptırmak t<"tn bu 
üstQmdeki elbiseyi d ktird m. 

J'eia aözlerhıl kırptı: 
(Ark ... var) 

SAL 1 
..... ata. 

ı,.3. ~.24 

6.Jl 13.26 
Alo;,pl'll Yaa.ı 

12.{JO 1.31 
J~.(J2 l 431 

...... 
9.33 EM.ı 

15.'6 v ... ,' 
'-aak 

10.5(1 ...... t 
4.S:l \lau. 

-OiKKAT-
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FakOlte 
Yangını 
hkikatı 

EN SON AJANS VE 'I'EI.GRAF HABERi.ERİ [HER. SABAH] 

(Başta.rafa 1 inci sayfada) 
it gibi, zan altına dahi a-
1' kımse yoktur. Ateş he
ta?namile sönmilş değildlr. 

nauPn k if ı...-ı. d" o"" zaman eş yapıı~, 
ıse tevazzuh edecektir. 

Yangın haldmıda lbttmaDer 

BMise yerinde bizzat tahki-ı 
t sapan C. M. muavinlerin

a Necati Ku Jk iıo lu, 
mutftn•n bir kontak n tices Jl· 

cıkmış olabileccgıni, "eya a I 
. bir sığaranm yangına e· 
'Yet vermiş olmasının muh
el bulunduğunu söylemi§-! 

İ>ün de t hkikata devam edil 
'te FkUltenin gece bekçilerı, 

eleri le bazı kimseler is
p edilmiştir. 

angın çıktığı esnada ~ece bek 
in kahvede oldu :u n es le 

_ asıJsu.dır. Te ı c '·ki gı
g?re bc.kçi Hüs yin yr~u • 
1!ir kaç dakika evvel nöb~t 

· kurmll§tur. 

Dekoa d' h IM"Clek 

~gün Fen fakültesi dekanı 
~_!enicayla bazı idare mc
oca.rının mal\amauna müra
olunacaktır. 

Geçca eeııeld h k cUse 

Ô;b-endiğiınize g·-, c ge<:en sa· 
de Fakülre çatı. ı tutuşı.ımş 
1~ye turafınd n söndürül

. ltfr iyece binanın ber 
için · ·aıımah mlısa.it ol· 

~a da· ı bir rapor da veı il
ır. 

.... t.örii..ı .......... Y'fllli 
&hata 

~~n ·akkında kendis 1e 
"'Jen bir arkadn.şımıza ;·nı. 
te rekt-rn B. Cemil Bılsel 

.. arı söylemigtir: 
- Tal ı elerimi7.in dersleri
faYdah bir şek'lde takip et
~ni temin iç"n büyük bir 
:ı•ıct 88. fetmektcyiz. Bu <Ja-

1ll'en fakilltesi del~anı Fahır 
_çayla berabrr blıtün t:ni
te bi lalannı dolaştık. Ca

yerlertni §ÖVlt>ee tesbit 
~: Dekanlık makamı Astro
i enstitüsünde kurulmuş

. l'akülte faaliyetleri bura· 
~dare edilecek ır. Aynı ens

l 
1 

Matematik enstilt""sü ta· 
@ri de ders P-Öreceklerd;r. 
Oji enstitüsü Bıyoloji en~ti· 

ı..ı e. t~~s~s edilen 5 odaya 1 
t!dı ~ ıştır. 

~l&orta meseles:'le gc'inc<' 
ve müştemilatl Anadn'u 

•Orta şirketine sigortalıdır . ., 
S1~orta bect-H 

&inanın Aaadolu Sigorta şir
ndc kaça sigorı ah olduğu 
,_lesine gelince yaptığımız 
'ikata nmıaran: Bina 500 

kitap, JAbor:ı.tı.ıvnr ali.t ve 
.tından ibaret milşteınilatı 
~milyon lira kıymetinde-

· 0 a rapen h"na ve müş
ltı 400 küsiir bin liraya 

1 
~ e tirilmiştir. 
,-~kkül eden hususi bir ko'\fon kurtanlan e yaların ve 

l'e duvarlann kıymetim tes 
~ektedir. 

Japonlar 
Cavada 
ilerliyor 

(Baştara.fı 1 IMlde) 

Loodra radyosunun bildirdiği 
ne göre, Batavyanm 100 kilo -
metre kadar doğusunda k&in 
Sanbang §e'hri Japonlar tara
fından ışgal edilmi§ ve düşman 
karaya zmıh hafif arabalar çı
karın.ağa da muvaffak olmuş -
tur. 

Saygon mahreçli bir telgrafta 
Delhi radyusuna ati en veı ilen 
m .. lumata göre Jaonların ilk mu 
vaffakıyeti Londrada "çok 
buyW<,, dıye vusıtıandınlmal.ta 
ve duı um vahim sayılmaktadır. 

Felemenk resmi tebliğinde de 
şunlar yazılıdır: "Av tayyarele
rimiz 1 Mart sabahı Tuban ve 'ı 
Runıbank arasında asker çıkart
makta bulunan takriben 20 düş 
nıan taşıtına ta rruz etmişler ve 
bunları mitralyöz ate§ine tutmuş 
lardır.,, 

Minyatür akın 
Bir Gazete kiiçft 
çapta •askıDlar 
tavsiye edi,..or 
Londra, 2 (A.A.) - Tinıes 

gazetesi diyor ki: 
Taarruz teşebbüsünün düş

manın elinden alınmasına ka
dar bilyük imtihanlara tahaın -
mül olunması geıelmu*tedir. 

Fakat bu esnada işgal altın
daki memleketlerde d~ ka
rakollarına karşı "minyatür a
km" ların en sonuncusunda 
olduğu gibi mümkün olan bir 
nisbette her fırsat düştükçe zih 
niyeti göstermclidlı·. 

N orveçte Vaagsoda .kafile 
istasyonuna karşı yapılan akın 
gföi Bruneval istasyonuna ya -
pılan İngiliz baskını da çok 
giizel bir aııtrenemanı ve iŞbir
liğini göstermektedir. Bu gibi 
harekatın kıymeti, istikbal için 
ümitler vermesiDıdedir. 

Bir Amerikan şilebi 
battı 

Daily Mnil gazetesi yazdığı bir 
makalede Cavada Holandahla
nn cesaretini övmekte ve: "Ho-l bu Vaşington, 2 (A.A.) - Bah-
landalıların gösterdık eri ce- riy<' nezaretinin bildird:ğin') 
sar~t İngilizlerin an dığı ve hür 
met cttigı~ · bir cesaı·ettir.,, de- göre, 8,215 tonluk Marore is

mindeki Amerikan şilebi Atlan 
me1ttedir. tik sahili açığında torpillenmiş 

Toky<Jya bir Japon Ussilnden tir. 
bildirildiğine a;öre japon kıtala- Nevyor.ka ~len tllebin 39 
n adada normal surette il".rle- kişiden ibaret olan mürettebatı 
mektedirler. teminin ÜÇ mihver denizaltısı 

ırafından torpillenerek ve 
Birma~ :ıda: ı bombalanarak batırıldığını söy-
Sit ang muharebe bölgesinde lemişlerdir. 

bulunan Royter muhaon inın -----------
v1.rdiğı malumata nazaran şim- Askere ~rılan 
di Birmanynda pir"ııç tarlaların- eezalı lalelle 
da en Ri<i<letlı muharebelerden 
b"ri cere)'an etmektooir. Bır su
b y Japoulanu Pegu şimalinde 
Birmanya yolunu muv ıkkaten 
kt::;· e i:' muvaffak olduklarını 
fakat s )JU'adan Lıgilizlcriu bun
ı.ırı imha ettiklerini ·soyleıuiştir. 

S:ıyf{ondan Amerika radyosu· 
na atf,..n vcr!len bır haberde Ja
ponlar Rangonun ceııubuna as
ker çıkarmı~lnrdır. Birmanya 
hükumet mcrkeıinın pek yakın
da suk..ıtu beklenmektedir. 

A \"USa.ral) ada: 

Sydncy Hcrald ga~tesinin 
Yeni Gıne muhabirinin bildirdi 
g"ine gore A vu .. tralya bomba tay 
yareleı i R!ı.baul kesımindeki Ja
pon ge.mılerini ve Japon tayya
r t: mPyJanlannı üç gilıı uç ~ce 
nıuntaunıan uovmÜı;}lt.:rdir. 

* Malezya Japon kul'Vetleri 
baş koıı1utanı Singa urda ,,ir 
basın toplantıs.wda muttcfikle
rin henüz doğu Asyadan tama
mıle atılma ]ı<Yını söylemiş ve A-
vustral.)a ile Hindistand \tutun
m~ kta olduklarını bildırmiştir. 

General cenup batı Basıfikte 
Japon siyasetin;n İngiliz, Amcri 
kan ve Felemenk nitfuzunun ta
mamile atHm ından IJOllra doğu 
Ar;yad~ ki bi"tün toprakları re
fa 1 dairesi içine alnıağa matuf 
bulun<lı,ğunu ilave etmiştir. 

Ankara,, ~ (A.A.) - Okul 
disiplin kurullarınca bir veya ıki 
yıl okuldan uzaklaştırma cezası 
ıle cezalandırılan talEl>elerdcn bu 
müddet içinde askere çağırılan
ların veya askerlik çağına gir
miş olanlann 1111 sa.yılı lunu
nun hükilmJerine giıre tecilleri
nin mümkün olanuyacağı maarif 
teŞkilatına tebliğ edildiği haber 
alınmıştır. 

r---HAR\CI-, 1 

1 töçüt babarf ar ı 

* Miami - Amerikalı milyo
ner Comoliwı Varderi>ilt'in $ 
yaşında vefat etiği haıber veri
liyor. 

* Vigo, - Demir fabrikası 
atölyeleri çıkan bir yangın neti-1 

cesinde tamamile harap olınuş
tur. * Berlin - Bulgaristanın üç
lü pakta iltihakının yıldonümü-
münasebetiyle Bulgar kralı Bo· 
ris ile FUhrer arasında samimi 
telgraflar taati olunmuştur. 

* Helsinki - Büyük bir yan
gın Bodni körfezi üzerinde U1e 
aborg şehrini harap etmiştir. l 

t~iyc kadar teebit edilen 
··~ 4 JO ku.ilr bin liradan 
ıu edı ecek ve aıtan mehl1 ~ ------------
otta 1frketl tarafından tedi- ni y&pılacak bina hakkında et-

* Kanlif - Yunan başvekili 
M. Çuderos Yunan be.hrıyelilerı 
nin hatırası için Kazdif de yapı
lan bir merasimde askerlik çağı
na gelen bütün Y unanlllar için 
yapılan askere alma projesini i- f 
iane~. 

il İIPC'ektir. raflı tetkikat yapmıştır. 
~fiınet faktllte binasmı bu <..'ğrcndiğiınize göre, bclcdi~e 

ı- lçin yeniden yapmağa ca· yeni yapılacak fakülte binası i
... ~~ıniştir. Bu itibarla vali çin bu plan hazırlıyacak ve bu-
M~ediye reisi Doktor Lfıtfi uu Ankaraya gönderecektir. 
-"44ll' dün yanında belediye 

1 
ı·:an hlikfımet taı afındun tas-

1 
İlll&l'-müdür~ müte- dik olunur olunmaz derhal Vl}

n oldup halde Zeynep ni fakUlte binasinaa in'8ıia 
Konaima gıtmış ve ye· baf1!otnacaktır. 

* Londra - İşçi partisi inzi
bat divanı başkanı ve parlamen 
to nezdiade maliye siyasi müste
şarı Sir Chnrles Edwards, baş
vSile istifasını verımiştır. 

(A.A.) 

Mihverin kayıbı 

Dö.tüa eepllelerde 
(Baştarafı l nci sa1&ifed8J bir lıaaftada 2 '70 

gem.ısinden kurtarılan bir tayfa tayyare düşilrüldü 
demiştir ki: Londra, 2 {A.A.) - Geçen 
~"Ce karanlığında. 7 gcmıye hafta zarfında mihver, bütün 

~.. ak" -'d Ben" bul cephelerde en az 270 tayyare 
~ v ı ~ u. ım un- kaybetmi§tir. Büyük• Britaııya 

Cava deniz 
muharebesi 

doğum vawr battı. Öbür iki üzerinde. 2, orta ;arkta 12 Al
vapura da ertesi sabah ısaıbet- man tayyaresi düşilriilmüştür. 
ler oldu. Denizaltı gemilerini Deniz kuvvetleri, diğer bir 
haber verme servisi, civarda 5 taY) are düşürmüşlerdir. Rusya 
denizaltı gemisinin bulundnön • da 168 Alınan tayyaresinin tah 

--o- dbi haber veriliyor. Uzak şark-
nu bildirmiştir. ta müttefik raporlarına göre, 

3 petrol ve bir yük gemisi 87 Japon tayyaresi tahrip e-
mürettebalından topyekün 111 ~ilmiştir. · 
kişi kurtarılmıştır. İngili7. hava kuvvetleri batı 

Kazazedelerden daha başka- Avrupa üzerinde 15 tayyare, 
lan kafileye dahil gemilerden orta şarkta 25 tayyare kaybet· 
sekizinin battığını tahmin edi - miştir. Uzak Şarkta İngiliz ha-
yorlar. va kuvvetleri ve Avustralya 

_ ... ~~göre hava kı•vvetleri 6 tayyare kay 
.....,,.. betmislerdir. 

Tdcyo, 2 (A.A.) - JapoJt 
deniz mahfilleri sözcüsll demı~ 
tir ki: Düşman deniz kuvvetle
ri Cava denizindeki muharebe 

Afrika'da 
esnasında topyekiın 5 kruvazor »0&-
ve bir torpido muhribi kayt>et- Al • 
mişlerdir. Bundan başka dört· m&D tayyareleri 
kruvazör ağır hasara uğramış- Valetta limanına 
tir. 

taarruz ettiler 
(Baı tarafı 1 inci aayfada) 

Voletta limanına. taarruz etmiş 

Parist e Tanoar 
sokağmda 

(Başt.uafı 1 iDeide) 
dığı taktirde iaşe kartları tev
zi merkczı öhünde bekliyen 
Fransız halkı arasında bir çok 
insanlan öldürebilecek kadar 
Jtuvv~tli mfilü: maddesini muh 
tevi bir bombayı Ahnan kara -
kolu önüne bırakmı§tır. 
Suikast failleri kaçmışlardır. 

Vaşlagton Dür 
Fransızları 

tan•yor 
Vaşingtbn, 2 (A.A.) - Birle

şik Amerika hükiimeti Pasifik
teki biltün Fransız adalarında 
hür Fransız hareket otoritesini 
tanım'<lğa karar vermiştir. Bu 
karar bilhassa yeni Kaledonya 
ve Tahitc'ye de şamildir. Vaşing 
ton merkezinden radyo ile yavı--lan bir metinde şöyle denilmek 
tedir: Amerika makamlan bu 
adaların müdafaası işlerinde 1 
hür Fransız milli komitesi tara
fından kurulan makamlarla iş-
birliği yapmaktadır." 1 

Vaşington, bu suretle ilk defa 
olarak hür Frans17Jarı resmen 
tanımış bulunmaktadır. Maltaya şiddetli bir 

hücum daha yaptldt 
Kahire, 2 (A.A.) - Pazar 

günü Malta bir hava taarnızu
na uğramıştır. Taa.ITUZ. 7,30 da 
başlamış ve saat 13 e doğru ~
detini arttırmıştır. Bırbirini 'ta
kip eden dalgalar·halinde hücu
ma geçen tayyareler avcılaı"lmı
zı yıldırmak istemişlenıe d& bun 
lar akıncılara kayıplar verdir
nıişlerdir, Saat 13 ten sonra mü 
tcma.dıyen havada görülen tay
yareler aYCılarımız ve tayyare 
toplarımız tarafından mütemadi 
yen hırpalanmışlardır. Gök infi
lak etmekte olan obüslerle ta.p
bdır. Askeri hasarlar ehemmi
yetsiz, ölü ve yaralı miktarı as- 1 
dır. On iki tayyare galip bir ih
timalle üslerine dönemiyecek de
recede hasara uğramıştır. 

leFdir. j 
Şubat ayı içinde İngiliz ve Manşta bir petrol 

Amerikan iaşe, mal7.ellle taşıtla gemisi bat11•lldI 
rma Akdeni7.de deniz akınl!ln- Londı·a, 2 (A.A.) - Amiral-
mız ve tayyarelerimizin yap- 1 lik makammın tebliği: ı 
tıklan hücumlar neticeE:inde Dün gece Manş denizinde fa
topyekUıı 79 gemi batırmışlar· alıyette bulunan hafif gemiler
dır . ., ' den mürekkep devriyelerimiz or-

1talyan tebliğinde de denili- ta hacimde iki düşman petrol 
yor ki: "Sirenaik cephesinde gemisine tesadüf etmişlerdir. 

devriye hareketleri olmu tur. Bunlar küçük düşman gemileri
Dün gece Bingaziye mahdut nin refakatinde seyreden bir ka 
miktarda bomba atılmıştır. E - file içinde bulunmakta idi. Hü
herrmiyetli hasar olmamı§ ve cum botlanınız kafileye taarruz 
bam yerli barakalarda çıkan etmişler ve petrol gemilerinden 
yangınlar derhal söndürillmiiş •

1 
birine bir torpil isabet ettirmiş. 

tür." lerdir. 

Şubat ayı içinde Malta 153 ---------------------bomba hücumuna uğranufbr, i ' 

Rusyada 
(Bllft.an.fı 1 .... ) 

Bir Mart günü kıtalanmız cep
henin bir çok kesimlerinde. diış l 
manın mukavemetini yenereh 
müteaddıt meskun mahalleri iş
gal etmişlerdir. S<>vyet hava kuv 
vetleri bir mihver siWaPi ve üç 
piyade taburu:ıu dağıtmıtlar
dır.,, 

Moskovadan bildirildiğine go
re cenup cephesinde TimoçenAo
nun askerleri 257 ve 85 iDcİ Al
man piyade tümenlerini tıddetle 
hırpalamaktadırlar. 

Stokholmda cagolcuk swneka 
gazetesinin Moskova mu.ba:biri 
Leningradı çenoerden kurtarma 
ğa çalışan Sovyet luıvvetlerinin 
geçen haf ta 35 kilometrelik bir 
hareket tahakkuk ettirdtkleı ini 
ve sekiz trenin şehre bin tondan 
fazla gıda maddeleri götürdüğü
nü söylemektedir. 

Alman tebliğinde deniliyor ki:
''kırımda d'>netz cephesinde ve il 
men gölunün cenup doğusunda 
şiddetli muharebeler de.aı ~1 
yor.,, 

Büyük bir CAZ KONSBll IWE hazırlanmaz. 

Bu Perş9mbe l A"' l E Sinemasrnda 
Akşamı 

Caz Krah: A R T 1 E S H A W 
Dans Haliki : f R E O A S T A İ R E 

Güzeller gozeli: PAUlETTE GOOOARD'ID 
Yarattığı 

CAZ FIRTlnASI 
Senenin en büyük Müzik Bayramıdır. 

Numaralı yerler şimdiden satılma.ga ba.şlanmıştır. Tel: 43595 

Kabahat sade gece 
bekcisinde mi ya! ..• 

Y•.rwn ~ A. C. SARAÇO(;LU 

M EMLEKET! tarihi bir 
ilim ve hayır yuvasın
dan, Türk irfarunı da 

bir knc fakülteclen malıı :m bı· 
rakan Zeynep Hanım k gı 
y ngmı o ezeli itımaJ ve mü
himsemem k yaramın y\!lllden 
d ti. 

Şayet gazetelerin yudıklan 
doğru ise yangını gece ç i 
görmüşmüş ama yangın an 
odayı kilitli, telef onu b: ._ k 
bulmuşmuş. Gece kontrol s ...... t
leri de bozuk olacak ki bunla
nn anaht rl rının tamir edil
mek Uzere bilmem kime veril . 
miş olduğunu yine yangın taf· 
silretı sırasında gazetelerde o
ku<luk. 

Zaten biz gazeteciler de, ef
-karıwı:ıunuye de alışıkızdır: 
Bir amme müe8sesesini bir kul 
yıgını haline getiren her yan -
gının sonunda bu kabil maze -
retler ileriye sürülür ve neti
cede suç bir gece bekcLSinin, 
yahut da nöbetçi bir memurun 
oruuzlannda toplanır. Ama ya· 
nan müessesenin maaş bütçe
sine bakılacak olursa o daıre . 
nın dahilı inzibat ve k-Orunma
siie alakalı bir sürü memuruı 
mevcudiyeti görü ür. 

İşin asıl garip ciheti yangtT' 
ba lıldıktan sonra bınaya da· 
Janlardan bır kaç kişı ·n ba:ıı: 
sobalRn yanar bir halde bul 
duklanna dair bir gazeıtedE 
gfü.:OOıüze ilişen satırlardır. De 
mek oluyor ki paydostan son . 
ra bile sobaların söndüriilnıe . 
sine ehemmiyet verilıni}ormu . 
Bu şartlar içınde o koca bma -
nın nasıl yanmL~ olduğuna <tel· 

maktan ziyade şimdiye kadar 
nasıl olup dıı yanmamış bulun
duğuna şaşmak ic p eder. 
Yangın çıkan oda kilJ.Ui. te . 

lefon bozuk, gece kantroi aat
lerı tunurde ve ~balar d:t fay
rap bir halde bulu.udukt ı son
ra o uairede gece bekçLc;.ınin i
şi neydi . Bu kadar liıuoalıli
ğe ıçi, ahşap ve her tar.,Jı y ğ
lıboyalı bir konak değ ' l, belki 
beton armc bir kale l ile güç 
karşı koyardı. Matıhaza yme 
Tann ıtfaiyeden razı olsun: o· 
nun ger<:ckl<:n rae ·ur gayı-eti 
olmasaydı da kıvılcımlar b n -
nın hemen civarındaki h..Qat{a -
nın ah a p ve kağş :n c 1eri
n tutufi!.ursaydı aki.betlıı çok 
feei olacagında şuphe yoktu. 

Kördü "fümü bı.ir gece bekçi -
sinin dikkatsi Jiğinden ziyade 

- Yangın çıkan oda niçin 
kilitliydi? 

- Telefon ve ge e k >ntı 
saatleri neden boımkt•ı? 

- Vak"t g ~ y"r y k -
lasırken bat:ı l 1 ,e -
den dolayı yanJı bir haldeydı
ler? 

Suallerinin ce\'apl rın aı A· 
rnaık ınsafh bir g<' ·; ('ur. 

rı.Yeni S°'bahm,,, 
ilan fiyatları 

Kr. 

Ba~k maktu olarak 7~ 

Biriııol •yfawla uatiml &» 

ıı .. m .. .. sse 

l
\l~ • • soo 
Dördü..a .. ,. ~ 

; 

i 

1 
J 

yalvaralım da bu hale bir niha
yet venin. 

~ _ _ _ _ _ - - - - - ~ - - - - - - - - - - -.,_ftm> - ... - - - - bilmiyorlarsa da haktaali bi- de etmekle büyük bir eser ha -

1 =fiAZRETf MUSA.ii:f
1 

~§;!~~i;Ta~~~~ :~~~===~·; Diye konuştular ve hep bir
de11 Firavuna gittıler: 

- Devletli sultanımız, dedı· 
ıer. Benıisrail kull rınız taıma· 
men emrinize mutidirler. Siz i
se onların çocuklarını k Uettiri
yorsunuz. Ma Uı u de\ l~tı~r:iniz
diı kı bizim bütun ışlennuzı on-

lar göı Ü) orlar, çocuk katlıan~& 
devam edilecek olursa Bemıs· 
railıo koku kesilecek. Oğullan
mız. tor~nlarımız hizmetkirsıs 
kölesiz kalacak. Ricamız şudur 
ki Beniiaraıl çocukları artık öl
dürillmesın. 

Firavun, §ikiyetçilerin fika
yeUerini ha.kh buldu. Bu, haki
katen düşüntilecek bir m~ey
di. Lakin vücudunu ortadan 
kaldırarak gökyüzündeki yıldı
zını söndünneğe bir türltı mu -
vaffak olamadığı büyUk düşma
nının yaşıtı olarak bU~yecek 
çocuklar, istikbalde kendı başı
na beli kesileceklerdi. Musa, an 
cak onlan ayaklandırarak, ih
tilil bayrağı altına, hil.-riyet 
meşalesi etrafına toplıyarak mü 
cadeleye başhyacak değil miy
di? Bu hakikat güneş gibi mey
danda dururken katliama nasıl 
nihayet verilebilirdi: 

- Hayır! Hayır! dedi. Haklı 
olan yalnız sia değÜaiiıiz. Ben 

\ ·· b ı · bi h gidecekti. Ne kadar zalim ise 0 
f ı l uzere u unan temız rer ayat kada da .zeki bir 
~..,.._.,. Nakil ve iktibas haktu mahfuzdur ~ ._...._.. _... idi, ağrazı nefiliye ile kirlenme- 'iN- r . bu adam laa 

de haklıyım. Gerçi Beniisrailin 
kökü kesilirse sadık ve yerli te
baam kölesiz kalır. Fakat Ikni· 
israil haddinden ziya.de büyür -
se bana gadirlik olur. En "yisi. 
hem sizin, hem de benim için 
faydalı olacak bir karar vere -
lim. Karanm şu olacaktır: Er
kek çocuk katliUnı bir sene va.· 
pılacak. bir sene yapıbuıyacak. 
Bu karara göre siz, iki sened~ 
bir yilzlerce köle sahibi olacak
sınız; ben ise, iki seaede bir yüa 
leree düşmandan Jrurtuhuq o· 
lacağmı. Buna bir diyeceğiniz 
varını! 

Yerli Mısır halkının utulan, 
bukadarcık kan ki.fi görerek 
memnun ve mesnır huzurdan 
aynldılar. o yıl, katliamın ilk 
yılı oldugu için, tnyler ürpertici 
faciaya bittabi nihayet verilme 
dl Bu hal, ikinci yıl girinceye 
kadar aynı ~detıe devanı ede
cekti. 

Yerleri, gökleri yan.tan Al
lah, bu cinayetlere, bu müthif 

1aciaya niçin meydRn veri}''lr -
du? Bınlerce çocuğun katledil
mesine neden mü.saade ediyor -
du. Hem bu ciuayetleri ışleten 
hem de tanrılık ilim eden Fir-
nunu neden dolayı kahretmi"°" 
clu? Yoksa bir kJSmı Hureti 
Yusuf dinini terbderek bat&l 
dine dönen Beniisrail kawainı 
bu suretle cezala.ndamak mı is
tiyordu? 

Cenabı Hakkın 'b8 cinayetle
re müsaade etmem w batde 
sebepsiz değildi. BulRm ıauiıak 
kak bir hikmeti varöa. 

Dersitlndan Dmalıh M111hlm 
med Hamdi Yazır tarafından 
yaalan ve Diyanet tşWi Reisli
ği tarafmdan n~lu.nan uHak 
Dini - Kur'an Dili" bu aualleria 
cevalbını vermektedir. Aynen a
lıyorum: 

"Deniliyor ki ~ suretle Beni 
t.railden katledilen çocuklar~ 
mecmuu dokuz yüz doksan ~
ne baliğ ohmıŞ:n. Btllla eeb'Jp 
de btınlaııdaa M:iaeat bir ..,. 

miş fıtrat ve hilkati asliye üze- r uanm, ~e can alıcı nok .. ayı 
ğun Firavunun hükfDDetini mail re bulunuyorlardı. Hazreti Mu- anlamak hususunda ahmaklık 
vedeceği hakkında kabinlerin sa, Musa diye katk>lUMD bütün gösteriyordu. Bundan dalayıdır 

verdigl bir haber veya firavunun bu çocukların hayatlan mee- ki Musanın geceleri gök yüzünü 
gördUğü bir rüya olduğu öteden muu olacak ve hayatı Musa bua nura _g~keden yıldızını söad:ir
beri menkuldür. Ne ibrettir ki ların mecmuuna muadil buluna- nıek ıçuı boş yere gayret turi'e-
b ~.,,..,. f C6 a..... H~..&..:..:..~ -..1. •• ....ı.- '-ı" ia. diyordl.l. • 

U mezalim --s.,ir ayda Ver• Aa.U cn.an&UU l UKIUUU- -

memış ve i.kibet o çocuk doğ- tidad ve kuvvet Musanın olacak Firavunun en büyük &hma.klığı 
mwı firawnun kendisine beslet- Musa da teceHi edecekti. Demek Pi idi. Gerçek AUah.m bozulmaz 
tirilmia, Bureti Musa olmuş ve ti bütiln bwılıar sağ oı.ıüar ve takdiri ile mücadeleye kahinle
yine takdiri Hüda yerini bul- öyle tertemia biytiseler, ~- ri memur etmi§ti. Sihiıt>azlıll 
muştur. Aca buna dair olan mtıundan nasıl ve ne kadar bir ilmine lşina olmaktan b~ka hiç 
Ceuöı Rabbillalemin'in 0 ka- kuvveti ruhiye hbıl olacaksa bir meziyetleri bulunrn.1va.p ki.-
dar marmma kesilmesine mU- nıhı Musanm kuvveti ona mü- ~~1--- -.....ı-ı ._., 

vl la--ı...· P'i ba ~~ ~ ummak, Fir -
BUıde ebnelk~ hikmeti neydi? 11& 0 ....... .... ravunun şında avun ıibi fevkalide zeki bir a-
Bwıa E1busauuc1 WSirinde işa· m orduya mukabil, Musa başll damdan sadır olıt.mıyacak kadar 
ret ediyor. Fakat daha evwl bqına böyle bir ordu idi. Bütün biiyük bir hata idi. n.... veair 
~ Ana Huretıeri o kesilen çocukla.mı ruhlarl ~ 
ff>l8US'tdlllia ..,.ıen ~yle izah Musa maiyetindeydi. İşte Alla- Haman da kendisini aynı hata-
~Ştir: hu Taali onlaıdaki kuvayı ve ya kaptırmıştı. Daha -dofruau 

Bu çocuklar hep llaill'llti Vlıl· kuvveti toplamıe, Hureti Mu - ikısi de muhakeme ka.bibyetle
•aya hayatında imdad olınd saya vermişti ve vermek ıçın rini kaybetm · fPenll. AllU ene
ve onun ruhaaiyetini takviye baaı yapm1fb. Bu da H zr ti la Firavunu sonra da Hlm nı 
etmek için ka.tıedilmıştir. Çün- MU&&~ Dir ihtisasa ilihidu ki ~ırtmıştı. ML:.ilruı nm.kadd r a· 
kU bunlann her biri Musa diye, oıı.dan evvel Enbiyadan hl hiri- tını cll rinde tut btı 
Musa hesabına, hlsıh Mmıa için ne nasip obuzmıştı ilih~" h bı, birer 
btlediliyıorlarda. Çünk:il firavun Görühiyor kı C,,ena ı H 
118 A.ll l'lrwwl, K-.Yi .._... cinaıretlere. o auJüınlere mü a· (Ark.lıaa va{') 
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aranıyor 

- • 
Gnzctc idarclıancain<lc c 

iııerc bir klıtip aranmaktadır. 
~te1erdc çalı,.:ınış olmak, d 
bilmek ve askerliğini yapmıı 
ınak tercih sebepleri olduı:u gibi 
niih ı varakası ibr::ı.zı da elzeı 

1stcklilerin Pazardan manda her 
(11) ccn (12) ye kadar Yeni 
idnrehanc ine mürncnntlcri. 

Yeni neşriyat : 

Pertle Ye Sahne 

(Perde ve S~hn ) n·n on ık 

• s yısı bır çok kıymetli y. zılar ~ 

s:ın resimlerle çıkmı tır. T 
ederiz. 

Ve bütün ağrılan derhal keser, isim ve markaya dikkat. GRIPll\I yerine başka bfr marka verirlerse şiddette reddediniz. 
&ahlbi: A. Cemaleddln 8araço61 
Nqrlyat Müdürü: M, &anıl Kara 
Baı;ıld ğı yer: (H. Bekir GUrsoy 
A. C.emaledd n Saraçc~lu matb 

---- - -----

YÖ ÜKALI 
Nakil "e iktibas hakkı mahfuzdur ı .. ~ ... 

Bu nihayet giireşi nasıl olsa bizım oğlan hiç bir hamle yap- j 
~ıkarır. Dedi. mı.dı. 

Hakikaten Cazgırın söyledik Dedi. 
leı i doJru idi. Zaten Yörük Ali Hakikaten Yörük Ali, daha 
de böyle düşünmüştü. İlk ve ta- ha•nle yapmamıştı. Evet hücum 
zc kuvvetle Kan bur Osmaııın la• da bulunuyordu, lakin bir o· ı 
01<--<'sine yapışmak istiyordu. .; en kapamamıştı hasmından .. 
~ara Mehmet, Tosunun yo•- hafütıki. Kanbuı Osman ise has- 1 gun olduğunu bildiği içiri chır- mı11dan bir kaç oyun kapmıştı. 

:nadan hücum ediyordu. To:sun- Giireşin on beşinci dakikah· 
köylü. o derece yorulmuştu ki· =ınr kadar Kanbur Osman, has· 
Kura Mehmedin hücuınlarnu mırıdan muvat fakiyetli oyunlar 1 
~çbcla karşılayabilirdi. 1'Jğf:r aldı. Lakin neticesini getiremc
bövlc giderse Tosunköylii, has- di. Yöriik daha oyun alama
ınir a ya J>t'fi edec.i!kti ve) ahnt mıı-:tı. 
yf'ftilecckti. Bir at <>hk Yörük. hasmından ı 

Cazgu, Ça ık'a ".l'osuııköylü- ac ıldı ve çırpınarak bir nara · 
nil'1 giireşini öster erek: Hıt·du: 

- Göriiyorsun ya? Herif i-, - H<ıyda, Osman be!.. J 
,ğiu bitik.. Yöri.ık Ali, narasını atar at- 1 

- Yn, Pes edecek .. Ynhut ye
ı:ıiH>ce.k .. tste dediğim çıktı. 

- Pekiılfı .. Haklı~ın öyle i~? 
- Yoo .. Öyle sinirli olara l< 

W.yleme .. Elbette haklıyım .. 
Dedi. 
Beıi taı afta Kan bur Osmaıı· 

in Yöriik Ali müthiş surette bir· 
bir1erine gırmişlcrdi. Sımsıkı 
O?a1 pıı;ıyorlaı dı. Yöı ük Ali, Kan 
1.ur Osmanı beE; on dakıkalık 
•i\ree esnasında birka<: def 001 
:ıu tu. Bir keresinde Kanb l' 
O,,, nan, rapı a1.a girip hasmını 
s:;•iı mü tü. 

Yöriık Ali, üç dört adını ~il. 1 
"ıedm raprazı cözüp hasmııı:n 
gıı1.l:~na dayannııstl. 

'F.falbuki1 Knnbur Osmaıı n 
e:ıpı ırJ meşhurdu. 

Her hangi bir hasmm:ı caprı:ı.z 
·vuruı sa muUak surette altına 
tthıdı YöıiiğUn. Kanbm O mı:ı.
:a1n çıpra:ıını böyle kolaylıkla 
~kmesi iımit \ ericı idi. 

Birisi ele, Kanbuı Osman. Yo
yüğe kaz kanadı gerirmiı.ti. \ e 
bu kaz knnadı j]p ha~mıını bük"· 
r~k altına alm, k istemisli. 

Fa.kat Yörük Ali. gayet mahi· 
iRne bir surett<' kaz kanadm1 
Rl\'lı arak kanbuı O manın pa· 
ç.\ıarına inmisti. Knnbur 0;; 
:ma.n, .paçalannı hasmının elin
df'n gii<: kurtarmıştı. 

Bir keresinde de :Kanbur O""· 
Jl'Ulıı Yörüğüı. dirsek payından 
tu .. : 1'$1..k Stı.Vut ınu~. döndürer ... k 
hasmının belinden kemanel~~ , 
m.,ti. V c, öne doğru sürerl.!k 
91"ngelley~rek altma almak seY
dasıua dü~üştii. 

Yörük Ali, haMlının bu. ma· 
n"''rasını kuvvetle şök\ip atmış
tı. Hasmının bileklerinden yapı 
pı ~ k zorla kemane kıakachl· 
dan ayı1Jmışb. Ve. dönerek Kan 
bnnm gırtlağına dayanm19tı. 

~azgır, Yörtlğün bu manev- ı 
ıalaıım gözünden ~açı.r~aımş
b. Ve, hasnum <levııınıt;ttı: 

Kanbur Osman, kolay ko 
k.y Yörüğe bir şey yapa~az·:. 

Çalık da, bu hareketlerı gor· 
ınü~t ü. Fakat ne de olsa heye
can da olduğundan kolay kolay 
nüldim veremiyordu. 
Cazgır Çahk'a döner~k: 
- Güı e~~ tlıkkat edıyorsnn. 

11cgıi nıi? 
- Evet 

Görüym musun ki ne olu· 
JOt Yörök, neler yapıyor?. 

Gördüm 
Kanbur Osman, Yörüğe 

bı• ~ey ~apamıyacak .. Hem val~ 
Jı.ı lıı. hPm billahi! 

- Boyle acele hiiküm ""r-
mr 

- \Yeririm .. Göıdiln ya çap-
rn;.rı nasıl karşıladı!. ~an bur 
(~m. nın güreşini bılırsın? 0-
fütn c a razı böyle kar:ıılana· 
maz .. 

Kaz kanadını da gördün 
ya Ne gtl7.cl sıyırdı. Hem de 
det l al paçaları buldu. Boşa biı 
l.lrırma olmadı. 

m 7. doğrulup hasmının üıı.crine 

ytirlıdi.i, ve ense bağladı. Çolı ı 
gPrmcdcn ense değiştirdi. Ve. 
.ıc:ıltlı <Jı pınaı ak bir nara daha 
mn urdu: 

- füıyda be!. 
("alık, oğlunun 1<eskin na• a· 1 

!&.• ım ışitince yiiıü güldü. Anla· 
m. tı ki, gi;re c girecek.. keyif· 
Jid;t .. Hasmuıı anlamıştır. Kor
kt•(,u kalmamıştır. İhtiyar Ca7.· 
.... ıı· bu tarafının ne olduğunu 
lilmısordu. Cazğır, Yörük, kc
. ıflt·ndi 7.annediyordu. Çalık'a 
iti •• bt Ti: 

- Seninki, keyiflendi.. 
- Keyif dcgil.. Gül'et;c gi:··~· 

Ct'k .kerata!. 
Ya! .. 

~ E' et, o. böyle yapar .. Hn -
mmı iyice denedikten sonra n:ı
.. al'lr a başlar .. sıkı gürcse gıre· 
c•'k. 
Derneğe kalmadı. Ocüncü u·ı
•ı ı atıp çıqlınan ve, hasmı

ı ııı ü ('J ine doğru yürüyen Y :İ· ı 
ı 'ı' , bi"denbire bcs altı metrc
d 1ı K:rn bur Osmanın üzerine 
) ı n gibi süzüliip topuklarına 1 
iı .r ve, ct'kti. Kanbur Osman. 
eh •. avaksız sırtüstü gidiyor
du. Derhal dönerek kendisini 
Y"ı·c attı. 

"öriik, hasmını yeneınemh;ti · 
ama. yeıc dfü;iitmüHtÜ. Üzel'inP. 
f.Icravarak atılmı. tı. Kanbuı·. 
knr·mak için sıçramıst.ı. Lakin 
f1r al bulamadı. Tetik hasmı ü-
1..eröne c·ökmü .. tü. 
Yöı iik. hıı.smının üz.ef"ine ı;ö

kcı· <,ökmez kazıkladı. Kaçırma
mak için ayağlndan da elile 
k<:ctekledi. Knnbur Osman oldu 
tu yerde mihlanmış kalmıştı. 

Ca?.ğır, bayılmıştı. Yörük. ne 
gibel bir hücum yapmıştı. Hem 
de hasmını on bei; dakia sonra 1 

yere vurmuştu. 
Cal!ğır, keyifli bir surette: 
- Gördün mü ne yaptı? Ben. 

sa.l'a söylemedim mi? Kan bur, 
bir rey yapamaz Yörüğe _ 

- Güzel bir dalış yaptı ng
lau ! 

- Ne diyorsun? Tam pehıi
\.lııca! 

- Naraların neticesini gbr
dün mü? 

- Fevkalade güzel. 
- Yörük, ilk gürestiği ha~-

mllP böyle yapar .. Beş on da'lcı
ka hasmını dener, ondan sonra 
glireşe girer .. 

- Bakalım .. Altında ne yn
pa<'nk? .. 

- Görüyorsun ya nasıl ka
zıkh:ı. ve köstekle bağladı?. 

- Çok gü1..el.. Doğrusu ~ok 
beğendim Yöriiğii.. ~unlar ye
nemez onu .. Görcceksın. Kırkpı 
narı çatır. çatır kurtaracak .. 

Yörük Ali, hasmı • ka~ma~ın 
diye ara kazığiyle ve kostek!e 
zaı;ttetikten sonra sarmaya gır 
di. Kanbur Osmana nazaran da
ha zayıf olan Yörük korkmu
yordu. 

Kanbur Osman, hasmının ~ar 
maya girdiğini görünce kol ka
pıp yan çarpmasile yere uüşU
rüp açık bulmak istedise de mu 
vaCfa.k olamadı. Kendi kolunu 
kaptırdı, üete de hasmının ken
clı ..ı &erek basıldığını g-jr
de-

Polise hakaret 
etmişler 

Halitle oğlu Hulki diin ak -
şam adamakıllı içtikten HOnra, 
Şehremininde lsmailin dükka
nına gitmişler \'e ekmekle k(ıf
te istemışlerdir. 

İsmail kendilerine karnesiz 
ekmek \•er€miyecegını söyle
miştir. Bunun iizerine Halit 
lsmnile kiifür etmiş ve ortada 
bulunan iiç su b~u·dağını t<;mai
lin iizetine atm~tıı. 

Hadise yerine yetişen polis -
ler suçluları karakola çağırmış
lardır. Suçlu baba oğul kara
kola gitmek istemedikleri gibı. 
polislerin palaskalarını \'e düğ- 1 

melenni cekip koparmak suı e
tile zabıtaya hakarette bulun
muşlardır. 

Suçluların duruşması 7 ind 
asliye ceza mahkem sinre ya
pılınlfl ve Halidin biı ay .} edi 
gün, Hulkinın <le bir ay yirmi 
gtin hapiJo> cezasile mah'küm e -
dilmcl<!.l"ile neticelenmıştir. 

Ölülerin altm dişlerini 
söküyorlarmıt 

Mi.>zarlaı ı açıp ölülerin altın 
dişlerini ııökmek surt:tile hır
sızlık yapan Refet ve Hasan i
simli iki sabıkalı hırsızın duruı:; 
masına dün 4 üncü ~udiye ceza 
mahkemesinde devam edilmiş • 
tir. 

Suçlular bundan bir milddet 1 
evvel Kamile isimli bir kadının 
Eyüp mezarlığında gömülü bu
hımın kocasının meıhrını aça -
rak kerpetenle altın dişleıiili 
sökmiiı:1ler ve sntarken yak::ılan 
mışlardır. 

Her ikı suçlu da di~Ieri me
zardaki ölülerin ağzından sök
tükkı im v•• Eyüpte bir e\•den 
çaldıklarını söyl<.-mişlerdir. Du -
ruşma, gclmiycn ~hitlerin cel
bi için başka giiııe bırakılmu~
tır. 

Gemilerin viza ve 
patentleri 

Gemilerin limanlar<\an hare
ket inden evvel hudut ve sahiller 
sıhhat umum müdürlüğündrn 
ııldıkları Patente ve vizelerın 
hareketten bir kaç giin evvel 
alınmasını alakadarlarca mah
zm lu görülmü~tiir. 

~imdiden sonra gemiler ha
reketlerinden 48 sa.at e\•vel ah· 
nan Pötente ve vizeler hükünı
Hiiz sayılacaktır. 

Bunlar için. tekrar hudut \'~ 
Rab.iller sıhhat umum müdürJi;. 
,ğ\iııt. müracaat etmek lazım gı 
lecektir. 

ZAYl 

j936 sena Dıdc Heybelıada 1Jkoku-
1ı ııdan akiıaım ~hadt>tnameyi ay 
ettım. Yenisini çıkara a~ım ı\'in r -
l:i~intn hUkmii yoktur. 

RAUF ÇULLU 

... . I .. , , : : • ~~~ . :'f ~ . . .~ • . ~ "' . ., . ..,. . . ~ ... ~ .... · 

Eskişehirli 
Kel Ali 

HARP 
DURUMU 

ır Askırı Fabrikalar Satmıfma Komisyo 1u ııa·ııarı 
z \ tı ıbu ·ıı ı ılı.h tı'ımirh:ınr i kın 

tami1< IFı lınal'ı ı;,tır, Bu iktıd. ı ı hniz ol 
rile lf.ıuu lı:ıneyc mlir:ıc :ıtl:uı. (Baş 'barafı 2 itıcide) (B"f t.Jrafı 1 in<Jido) 

Yoksa beş yUz liranı aJmıştım.. Bir yandan, mevzii ve mah • ==================================-1 
Fakat ben, Kütahyaya gidiyo- dud hedefli çarpıŞmalar olurken lstanbul Nafia MüdürlilgviJnden: 
rum, yann.. . öte yandan, ilkbaharda yeniden 

Her ne hal ise iddiayı ve bahsi ve biitün şiddetile ba.şlıyacak 
boz<luk .. Para!nrım 1 !!yastan muharebeler için ~on kuvvetlere 
aldım. Derin bit ııefes aldıktan· de müı acant ediliyor. Rusların 
soma: 1 VoroşHof \'e Budiyenni nezare -

- Mustafa, i;U Kel Aliyi gb- tinde ~O tiimenlik bir ordunun 
ıebilir miyim ? tAşkili ile uğraştığı haber verili-

- Hay, hay! .. Her ı 7.arte- yoıdu. Almanlarsa. yeniden 150 
si J{apanaltına gelir.. Bana tümeni tensik ettikleri söylen-
karnisile zahire "getirir... Sa- nıiştiı. 
bah şafakla gel gör... He1 ıki ordu, şimdiye kadarı * ağır kayıplara uğramıştır. Har-
P~i sabahını ipi<.> ~ek· bin devamı muddetince cephe -

tim. Şafakla beraber Kapanal- }erde açılan boslnklann munta
tına geldim. ?\,ustafa Beyin a · zaınnn doldurulmaı;ı zaruridiı'( 

12.1.942 Pcıncmbc gliml sıınt (1:;) de Jst. ııbuldn Nafi:ı ~ılıhiıhıg 

~ııtmc korni~yonu c.da ınd:ı (1996.0fi) lirn lıı·sit bcdl'llı 1 t:ınlıul Cnp; 
Ort.ı Olrnlu tamiratı :u:ık ckı;iltrn~yc koııulıııııştur. 

l\ ..ık.ı\ t'le. eksıltmc, b:ıyındı1·l11( işlcı i ı;;t nel, husw•i ,.,, ıenı ı M 

mel• ıl, proje kC\"if hul asıyl~ buna miitt fl'rrı clı:.cı- l\r •. k dnrr nde 
ıUlccdtür. 

Mıwakknt tcnıln:ıt ( 150) 1ir .. dıı·. 
!ısteklıkrııı en :ı:ı:. bir taalıhlıtto (IOOOı lıı lıl, bu işe bt'llZeı· iş ya 

ğııı::ı d:ılr ıd ı ·ı•h ı;lld"n :ılmıı; oıd11~.1 'r 1 1,::ıl<ıı :ı istmnden lst.ınbul V 
yetini' r u ı.t. :ltl. tk ii ınc t. rıhındı 11 ., t-1 ünlen hariç (3) gUn e~ 

::ılınını ehli~ct \ c !!42 ;ı:ılı11:ı • ıt Tı,.nı<:t od ı 'c ıl .ıl riyle gclmelf' 
(2533) 

damı otunıyordu. Rordum: Bii\'iik harbin tali ehemmiyette- r------------ııfRAoYı 
- Geldi mi?. ki tlariilharckalında bir yıl için- Aslıerlilı işleri RADYO PROGRAMI 
- Yok .. neredeyse çtkaı·? de mevcuthtnnın yarıı;mı kay • "c~·oglu ,.~, 

1
.
1 

Ask-'-lık -:u•--s•n: 
Köylüler, kağnilerile zahire " en tiimcnler çoktu. "' ,, ..... .:ı ..- ""' 

getiriyorlardı. Alaca karanlık Yeni tümenler, herhangi bir ocn: , - 3 MART 1942 
olmağa başlamıştı. Derken Mus ı;cbcple gedyc alınmış bulunan I Jhtıy:-ıt c nun yokJnmıılarına de-
t~fa Beyin adamı dürttii: subay ve edertlen, yeni müret - "aın edilınekt(-ciır. Yokl:ım.. ,,,ır .~ı 7.30 Pı ~· • n 

- İlte geli)eır... tebattan vücu<ie getirilir. Sürek- ~ış.ıy,ıya yazılmıştır. :Hu smıy, oıı;. :ı.33 llaıif pro -
. .\liak çehrelı .. Kara yağız, Ji bir harpte tecı übeli eleman - :>okl. m:ıl:ııa gelinmesi ılım olunur. ı·o 1 <Pi.' 

tosWpuiak, genis omuzlu. Kal- hu ın azaldığını her ordu hisse- C.36'i7l 7•45 AJ:ıı. 
çalı malçalı bil".isi geJiyorrlu. 0 der. Onun için, taze kuvvetlerin 2 Mart 942 P:ıznrt ı: 3ı:i -!:J '1ab~ lcı 1 

ilerece kalın idi ki. iki tarafa hazarın uzun çahşmalarile yeti- a:ıı -332 w.' ellüıluleı. :ı.oo SMlfo·ıık 
snlla.ıımasa ar<lmdaki ökiizlE>r scnlcrin yenni tutması güçtür. 3 ı\iaı·t 942 &ılı: 315 aı~ ~~l 
gözükmiyecekti. • Doğuda kadroları tamamlana-, 

Kel Ali, geldi. İri elleı ile se- cak 25 romen, 15 macar, 20 ital 
lam verdi. Okii?Jeri çekti Yü · yan, 6 Slovak tiimcninin de yer 
zer, yils ellioer okkalık buğday alması kuvvetle muhtemeldir. , 
~u\'allarmı kucakladığı gibi an- Finlerin 10 ttimcmini de hesaba 
bara atıyordu. De\ disse bir a- katmalıdır . 
damdı. Omuz başlaı ı gömleğin- Almanlar, Rusyadaki hare -
den dışarı taşıyordu. Tekirdağ kata 180 tümenle giı işmişleı di. 
kupuBU rfbi bazuları· vardı. Som adan bu kuv,·et taze kuv -
Y:rnnna. oturdu. Soı <lmn: ntl<'rle de beslenmi~ti. 

- İsmin Kel Ali mi? hkbahar taarruzunun 250 ka-
-- Evet.. dar tümenle başlaması tahmm 
- Pehlivan mısın? edilebilit. Rusların rla hiç değıl-
- lcik.. sc muvaffakıyetle karşı durmak 
- Y-ağ giıı <'~ini nerede öğ- için bu mikdarı cepheye f.i.iı me-

330 tc.\ clhilluler. 
4 M::nt 942 Ç.r .ııb::ı · 317-~11! 

328-.~27 tC>\ clliitlııkr. 
!' Mnrt !142 Pt-r~embl' :l 19- .~:'0--

321-322 tC\•elliıtlu if' . 
6 M. ı"i 942 Cuma. 323 324 <ı<>., 

3.:ı: tt:vellutluleı·. 

tnıinönu Yeri, Aı. Ş. Bık. dan: 
'i'oı><:u. Yb. Ahmt>t ,ıglu • .-."mı 

(:\ ıU-21) Abl>. Yzb. Aııd,ın oglu Mı
ha! :.;04 (38294). Ybb. Yzb. Mnzh.ır 
o..ılu ( 53510). 
~ •. Tğm. Fc' zı o• hı H1ı e~ ın 

ı • 318 (30517), P. Tğm. Mu tafa " -
lu Ô"mnn Çck.ıy 324 (4Rl!!9). 

J 2.33 Tiu <'C 

Pt. kl.ı 

h:ıhHl 

J 9, 45 Konu m
(Kıt.ıp 

Sıııtı) 

2u.15 P..:ıclyo 

t 

ı cwin? !eri icap eder. Binaenalt·yh, l'tı 
- KaA~ ceph~in<le asker- az 10 milyonluk iki ordu, geni!? DOKTOR 

dın1. -Tabur kumandanım pehli- sonucu elde etmek ii7..ere, kaı· ve ı 11••• ••• .. Baak~lar Cadd .. si 
A~'KAltA 

vandı. Fırka.da · taburda bulu- zarar mevdanına atılacaklardır. HAFIZ CEMAL 
w •• • hl" ı ı J Ht'ı- ciıldrn kıt •• ı; me • ı nı:ıu yag guregı pe ıvan ara Yıpratıcı bir harbin üçiincü yı-

güre.rıe güreşe Oğrendim. Ku- lımla bu knvvet. mühimdir, g('r- Lokman Hekim zcte ve kırta •. ;r- ı:ı:ıtış 'ieıi 
msıu1anıı11 bir de kisbet yaptır- Çl ktt'n Avnıpa kaıalarındaki ılsanda ltitnp sip ıisl , l' • ı ne 

dı. bir har bin taliini çizebilir. 1 ıı.lüliye MütelVIAll• kal>• ı <'clılır Şube."- vol.tıır. 
. Eskiden güreşir miydin'! Hundan ötiirü, "harbin sM<let 1 DivanyÔlu 'Mdo 33;7 

Elbet de .. Karakucak !. meı kezi" doğudadır, diyoruz. WI•••••••••••- .. ••••••••••• .. 
_ Sen, geçenlerde Muttalip-

1 
Doğunun mukadderatına bıra 

te iki pehlivanla yağ güı·eşi kılmamasını iki hasım manzu . 
yapmışsın 11e oldu?. R · 

_ Bırak şu lstangulluları a meı-;i de diisilniiyor, us zımam-
darlar bu cephenin azami imkan 

be-vim!. Şehirden de pehlivan dahilinde tak,·iyesini dilemekte 
çıkar mı be? . ısrar e<livorlar. 

M. Sami KARAYEL Bu cephenin taJ<,·iyesine ge • 

1STANBUL Ba.ED!YESİ 

Şehir 
TiyatrHu ı 

T~ Uran1 ~ı 
Bu akşam Sn:ll 20.30 da 

PARA 
Yazan: Necip Fazıl 

lince: , 
a) Avrupa kıyılsırma çıkarma 

lar yapılaıak mih,•eri yeni cep
helere kuvvet siirmiye mecbur 1 

etmek, 
b) Afrika cephesinde kati te

şebbüslere geçmek, 
c) Hava ak.nlarına önem ver-

mek, 
d) Ayni cephede ve ayni ga

ye uğrunda savaşma imkanları 
aramak, ı 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 

e) Her şeyden evvel, ikmalde 
emniyet şebekeleri tesis ile yar
dımın akıp gitmesini sağlamak. 

Kı~ içinde uoğu<laki hare
ketlt>ı', Ruslardan nrazi kazan
mak favdaları temin etmiş ol -
makla beraber, yıpranma mahi
yetinden öteye gecmemiş, fa
kat. yaz boyuna ç~kilen ordu, 
ya zaman kazandırmıştır. Di
ğer taraftan, Rusların cephe
nin üç mesnedini t~kil eden, 
.Moskova, Lcningrad ve Sivas -
topolıı elde tutmalarına da im
kan hazırlanmısw. Şimdi. 'kar
ların t:öziıldüğü haftalarda da 
kuvvetlerin Uraldan ilk hatta r 

it ..... tllAI: .... - ~ 111 . ..al.ıiıll .,... ..... ..... " 
Almm ..... 

... w T..... "- nwı ~· •••ıfı .... I. 
..,. MrMı!tlr ... ler• 11 .. lir• ııcre11tlw• •""""9 

zarut 'Ban,,_ncl9 ~benb 'fe llabanıı U\l8ftll ~ • 
az 50 Unsa buıuu.ı.a _. f ..,. eekiGCıelr W• ile 1PIMIM1 

pllna 8lll'e iknmf7• claldı.~ -: 

4 ec1ec1 t.ooo u .. ı.1c 4.AIOO Llnı 1100 INfect " AMD 
4• ... l.OIO ..... ?' 
4 • llO • 1.000 • 111 • • 

4G • 100 • 4.181 • 

DiKKAT: ........... _.m bir dini .... S0 Jir:ııdlD ..... 
Hfmi7enlere Ucrmn~e plrtlla bl)ı.dlrde 'l' 20 ,... •• ftlr'iJecılıktl. 

Karaı. ....ae iö1t cWa U lllari, ll R • aa. ll Ilı.• 
liil ve ıı ~ _... ... ,...n **· 

doğru kayJııılması fırsatları 
vardır. 

·r. İ Ş B A N K A S I 
Küçük tasarruf 1942 İ~RA~i iflttti 
hesapları 1942 

1 ad<>t 2000 Lır:ı • 
3 .. 1000 :o 

İKRAMİYE P ... ANI 
2 > 7~0 

3 > 5011 > 

10 > 2.ıı' 
KE:ŞIDELER. 40 > ıoo > 

2 Şubo.ıt 4 ~ 3 Agu os. lk n- 50 .. !l~ " 
~iteı ·ın tar n r nae ya-; ılır. 200 > 2' > 

200 > 10 > 
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Alman taarruzunun cenup
tan Kafkasva istikametlerinde ı 
yöneltileceğini bir çok muhar • t 
rirler kestirmektedirler. Bu is
tikamet, caziptir. Ancak, Al
man ordusu, Kızıl Ordunun Le
ningrad ve Moskovada azimli 
:mukavemetleri devam ettiği 
demlerde bu teşebbüse girL'ie
mediği ve Rostof'a ilerleyişte - • 
ki hatanın doğurduğu akıbet 
de meydandayken, her iki mu
hasım ordu siklet merkezleri
nin, galip bir ıhtimale gorc, 
merlceme tuAılması bek!Mcl>i -
\iu 


