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gazetemize eyanatı 
... 

-İ-ng-ilt-ere, Rusya1 " Almanya, lsv:-ç ve lsviçreden 
A - VE - yapılacak olan mühim mübayaatın 

,_____v ru pa mikdar ve cinsi fesbit edildi ,, 
Jliittef ilclerin .alh h,Jefl•-
rıni dünya mutmain ve 
mibterila 6ir •arette lcarşılı
pı#Mlir. Çıinki lnıiltere, 
Amerilr• ve Rusganııı is
tekl~ri l ütün dünyanın İ•
tediklerinden baıka 6lr 1•11 
tlejildir. 

Yaz"n: Hüseyin Cahi1 YALCIN 

1 

Ş 
U sırada lngılterenin 

en mühim siyasi sima -
lsı.nnd n birı hnlıne 

gelmi olan Sfr Stafford Crıpps 
lngılter Hu ya ve Avrupa 
h kkında ne rcttigi bır maka -
kdc durumu u su tk hillfısa 
ve muh keme etmıştır · 

"Bilyük Bntanya ıl Amerı -
ka Almanyaya karşı Rusy ıle 
müşterek n h rekct etmcl dır. 
Bu da Avrup nm ycnı ba tan 
tertip ve tanziminde kendı ye -
nmizi tamamen ide etm k i
çmdır. Bu dakıka za ınedıldı
ğindcn çok daha erk n hulul 
edebıllr. 

Sovyetl nn h. rp hed fleri 
Büyük Britanyan n ' e Arneı i -
kanın h rp h erinm aynı
dır. Mü :ırnzı m 0 lüp etm !\. 
Sulh b lerı ise ecn bi mu-
dafaası v nıiım nc:ıu olma-
<l;an kendı memleketfoı mı gdiıı
tirmekt n ıbaı ettir. 

Rusyanın müstakb 1 stratc • 
Jık müdafaası içm elzem olan 
hudut tashihlennden b, şk a -
razıye aıt hiç bır hede i yoktur. 

Sovyetler dunya inkıliibı ve 
kollliinizmin başka memleketle
re neşrı hedefim çoktan bırak
mışlardır. Sovyetl r "yaşamak 
ve baş alarmın ya amasına 
manı olmamak politikasını 
takip etmek arzusundadırlar. 

• 'talin'ın plfını Nazıl ri tam 
ve mutl k sur tt mnğlüp et
mckt r. Rus orduları bu hedefi 
eld ctm k ıçın icap ettığı de
recede Avrup:ının 1çerılerıne 
d gru ıl rli} cccklerdir. Benim 
f ıknmc bir tesı; ıye tarzı bul -
ma.k içın Rusyayı durdurmak 
me~zuubalıis de ldir. Bu bab
da Alm oyanın tam men mag
lup hale getirılmc ındcn başka 
bir mütalea tesir ıcra edemez. 

Rus} anın en ba h hedefi 
Beı·lin olacaktır zannederim. 
Çünkü Alman taarruzunun ve 
kudretinın en canlı merkezi o
rasıcbr. 

M bvea nıbayct Berlind kı -
nlacaktır. Benım kanaatimce, 
Sovyet bilkfuneti yalnız ba ına 
kalsa da nihayet Alman) yı 
yeneceğine emindir. Fakat yal
nız başına kalırsa harbin bit
mesi de uzun sürecektir. 

I<,,krımce, Sovyet kuvvetleri, 
miıttefiklcrinm orduları gibi, 
Almanyaya aynı zamanda gir -
meli ve Alman ordularının 
mağlfıbiyetinde ve Alman top -
raklarmın işgalinde vazifeyi 
pa) latp11alıdır.'1 

Sir Stnfford Cripps'in beya
natı hakkın u ortada bır çok 
dedikodı.tl r dolaşmış olduğu 
ve bunların aksi sadnsı hfıla 
deı; anı ettigi ıçin, şimdi şu i
zahat bize mesele hakkında bi
raz daha esaslı surette dUşü
nebılmek imkanını \erir. 

Bizce Cripps'in makalesinde 
en zıyade dıkkati celbedcbile
cek nokta, harp ve sulh hedef· 
lendir. Diğerlerı harbm kaza
nılmasına taalluk eden. nokta
lardır ki dünyayı ikinci dere
cede alakadar edebilır. Dilşma.
nı n sıl mnğlüp edeceklerini 
du ilnmek daha ziyade muha
riplere ait bir '\iazifedir. Fakat 
onların n in harbettı lerinı vo 
galip g lirler ne yap cakları
nı bilm k hepımız ıçın m r k 
edılecek b r me eledir. 

Bu h:ıyati noktada Sir 
C ps in fıkrı hiç bir memle-1 
k te h l ecan 'e 4'.ndışe uyan· 

Bu memleketlerle yurdumuz arasında 
hl n .. '!fkllgat işlerini kolaylaştırmak 

için hususi bir komisyon lıuruldu 
Ticaret Ofisi umum müdilrü 

Ahmet Cemil Conk, Avrupa.da 
Uç ay sUreıı resmi vazifcshıi bi
tirerek evvelki gün memleketi
mize dönmüştür. Ahmet Cemil 
Conk başta Almanya olmak ü
~ İsveç \'e Macaristnn gibi, 
demir ve buna miiteallık malze
menin bulw abileceği memlck t 
Jerde, muhtelif temaslarda bu
lunmuştur. 

A. Cemil Conk'ttn bryt atı 
Ahmet Cemil Conk, diln ken

disile görüşen bir arknd·ı ım11.a, 

HiNDiSTAN 

lnoiltere ile Hint 

Londra, Hindistan hak
kmdaki beyannamenın 

neırinl geri bıraktı 

Stokholm, 8 (A.A.} - S\ emı 
ka Dagbladet gazetesine 
hususi bir habere göre İng 
re hukOmeti Hindistan hı:ıkl ı 
daki beyannamenin ncşrı ıı t) • 
ri muayyen bir zamana kadar 
tehir etmi§tiı. 

İsveçli gazet cinin mütalt:n ı-
(Sonu aayfı 8 aütun 6 da) ı 

dıramaz. Bilikıs, tatmin edı i 
bıı· tesir yapm .. sı tabiı goriluur. 
Onun ağzından ışittiğııniz tt -
mınata göre, 1 ı,rıltere, Rus) 
ve Amerika. nı :ıarrızı mağlup 
etmek için baı, e gırmışlerd r. 
Şeref, haysiy t ve ıstıklal mef
humuna malik her devlet heı 
hangı mütaaı nz hır devlet il 
dovüşmeyi v: z ı c bılır. lş bt;) -
le olunca, müttefıklerin harp 
etmelerinde ba ka memleketler 
fethetmek, bır t:ıkım kavınıleri 
istiklfillcrmden mahı tUn bırak -
m k gibı bir maksat bulunma -
dı&rı anlaşılıyor. Onlar, sadec:e 
vaıdfelerini ifa eder bir mc\ kı
d ırler. Tedafiu bir harp y p
ınaktadırlar ve mutaarnzı l cn
me) i düşünmektedıı ler. 

Muttefiklenn harp gayelerı 
hakkında böyle tatmin cdicı 
sozler işittikten sonra sulh za
manında ne ) apacaklanna ba-ı 
kalun. Yine Sir CripJ s'e gore, 
işin bu safhasındaki hedefleri 
ecnebi müdaf ın ve nıümaneatı 
olmadan ken<lı memleketlerini 
geliştirmeğt:: çalrnmaktan iba
rettir. 

Müttefiklerin bu s ıl hedef. 
lerini de clUnya mııtmnin ve 
mUsterıh bir sure1 tc kaı .laya -
bılir. Çünkü 1ngıltt.•rc AmC'rika 
ve Rusyanın bu istekleri bütün 
dünyanın istediklermden başka 
bir şey değildir. Müttefikler 
kendi istiklilllerini teminden 
bagka bir şey düşünıneyince, 
başka milletlerin istiklftllerine 
lıilrmet etmeyi de pek tabii bir 
borç bilmeleri lizımgelir. Sulha 
kavuştuklaı ı zaman, başka. mil
letleri sevk ve idare edecekle
rine dair bu sözlerde uzak bir 
imaya bile tesadüf etmiyoruz. 

Bilakis, Sovyetlerin bUtUn ci
handa. bir inkılap yapmak :fik
rinden vazgeçtikleri ve "y~ • 
mak ve başkdannın da yaşa
ma.sına mani olmamak" politi -
kasım takip ettikleri hakkında 
teminata tesadüf ediyoruz ki, 
sulh hedeflerine dair olan söz
leı i takviyeye yarıyor. 

Sir Cripps'in makalesinde 

bu üç memleketteki temaelann
dan aldığı onuçlar hakkında şu 
ızahııtı veı miştir: 
"- Memleketimden bundan 

Uç ay evvel, Kanunuevvel ıpti
d larında ayrılmıştım. 
Arada geçen mlıddet zarfında 

Almanya, ts,·e"' 'e Macnristan
da :salahiyettar makam \'C şa
hıslarla bır çok t<'maslarda bu
lumu ak, halihazırda., piyasamı
zın ic.ldetıi bir ihtiyç hissett.iğı 
eşyaları temin ımkanlannı a.rn 

(Smm: Sa. 4, Stt. 5 tc) 

AFRIKADA 

Almanlar Tobruk LimaV.ı-
na hava taarruzu 

yaptıklarını biidiriyo tar 
[AA. t tg1aflanı dun 
hülascı dilmi tir] 

İngiliz orta sark tebligınde 
!ili ıf r yazılıdır: 

"S yyar kollarımızla ehi -
man miür eJeıi arasın la va.. 
pılan bir ~ rpışma esna ında 
topçumuz diiJIJ1aıu muvaıfnkı-

(Sonu: Sa. 3, Sli. 2 de) 

Milli Hint -- -
hükumeti 

Yeni durum 
Ukarşıaında teşrii 

heyetin teklifi 
tekrarlanıyor 

Bangkok, 8 (A.A.) - Hint 
Tıcaret odaları meclisi reisi Sir 
Jurıilal Mehtd., Cumartesi akşa
mı Dclhi'de söylediği nutukta 
Hinrlistanın halen içinde bulun· 
duğu durum basebile, derhal ta
mamen milli bir Hint hükfıme
tinin kurulmasını istemıştir. 

yalnız bir cıhet eksiktir. Avru
pa mzamı değışmiyecek mi? 
Yanı sulhtan sonrakı beynelmi
lel diınya harpten evvelki bcy
ndmılel dünya.nm aynı mı ka
lacak? Bu babda hiç bir şey 
söylc.nmeyışıne bakılırsa, Sir 
Cripps'in tasavvuruna gore, 
eski bildiğimiz dünya nizamı, 
bizi şu cihan harplerine götü
ren dünya niza.mı, olduğu gibi 
kalacak deniJebilir. Harpten 
gözlerimizi açınca, kendimizi 
yine o eski silahlanma ve reka
bet devresinde bulacağız. Yıne 
başka memleketleri zaptetmek, 
yahut kendimizi korumak, müs
temlekeler kurmak yahut n1üs
tcmlekelerlmizi kaptırmamak 
için ordular teşkil edeceğiz. 
Emniyetimizi kuvvetler muva
zenesinden bekliyeceğız. Ve giz
li diplomasi entrikalanna de
vam edip gideceğiz. Demek ki 
bu ikinci cihan harbinin kanlı 
dersi de boşa gidecektir? 

Böyle olup olmıyacağını bil -
miyoruz, fakat Sir Cripps'ın 
sözlerinde böyle olmıyacağına 
dair hiç bir teminata tesadüf 
etmediğimiz gibi nasıl olacağı -
na dair de hiç bir sarahat gör
müyoruz. 

BilseJin Oahid YALCm 

Henüz tecyylid etmiyen 

bir haber 

Cava'da 

Muhasamat 
durduruldu 

-00-

MOUetikler Japonyaya 
karşı taarruza 

geç:yorlar 
-00---

Planlar hazırı 
Avustralyaya 

kartı bir hareket 
bekleniyor 

(A.A. telgrcaflarmdan 
htılı , edllml~Ur.) 

Ban kok'dan radyo ile ab
nnn b h, bere gore, pazar 
sabahı Oav da muhasamat 
durdurulmuştur. 

Bu ha.beri te) ıd eden baş
ka ma ·ımat alınamamıştır. 

* Ster ıu Ajanı;ına göre, he-
nüz te s yüd ctmiyen bir Ja
pon h b n, Hollanda başko
nıu~ıu b'lt ın bütün Hollanda 
Hınd anı CCBhesi üzerınde 
muha mata. son verılmesını 
iste.mı olduğunu bılduınekte
dır Hatta Hollanda genel 
kmınayından bir subayın, 
şimdıdt'n Japon komutanlığı 
ıl tem ge<;mı olduğu söy 
Jenmekledır. 

Lonoradan bildinldığine go 
J'e, b r askeri sözcU bugün 
öğled n sonra deınuıtır ki: 

- Cavadaki HoUanda gar
nızonunun u:~lım olduğu hak 
Jundakı hah r teeyyUd etme· 
mi\jtir. 

(S<J u f;<1. 3 Sii.. 4 de J 

~--------------------~ 

Hindistanda 
Çin gü Ü 
-->---

Hind şefleriı1tl~n 
JNehru bir hitabe 

de bulundu 

3000000 azalı kurum 
Hava Kurumu Genel 
Başkanının beya atı 

1 Fransa üze-ri-nde-" Ozerimize düşen vazifeleri 
gayret ve hassasiyetle 

başarmıya çalışıyoruz,, 
~-------------· .. ----------------

"Geçen yıl 7 milyon lira toplandı, bu 
neticeyi vatandaşlarımızın yurd 

severliğine borçluguz,, 
Türk Hava Kurumu genel 

ba§karu B. ŞUkrü I<oçak, bir 
lra~ gün evvel §ehrimize gel
miştir. Bay Şilkril Koçak, dün 
kendisile gor i şen bir arkadaşı
mıza. Hava Kurumunun f aaliye
ti hakkında şu beyanatta bu
lunmuştur: 

,._ Ha.va Kurumunun faali
yeti hakkında bazı tetkiklerde 
bulunmak ıçın lstanbula gelmiş 
bulunuyonım. 

Ahvali hazıra dolayısile üze -
rine duşen va.zifelerı müdrik o-

RUSYA'DA 

Donetz'de Sovyetler 
mühim kuvvetlerle 
taarruza oectiler l -.oo--' 
Af m&olar Rusyada 
1,5 milyon zayiat 

vermişler 
{A.A tel tl:ı nd. ıı 

h 1 cet lmı ır] 

Slıvyet haberler ajansının 
buguı b'll ırdığine goı , Ru -
lar Leru.1gı ad cepnc.-sinde ya'P -
tıklan t alı)et e n sında 6 bın 
Almaıı oldürmüşlerdir. 

Soı;. c! tebliğinde u maJ(ı. 
ınat vcnlıyor: 

(Sonu ıayfa 3 ıütun 6 da) 

lan kurum, bu vazifeleri başar
mak icin büyük bir gayret sa.r
fetmelrted r. 

Bir BeDe(M 7 nıilyoa Ura 
fuplandı 

1941 yılı i eriı;inde aza ade
di bakımınd n 3 milyon raka -
mı a.1:1ılmış, kaza ve nahıycle
rimize kada uzanan teşk1 la tı -
m Zlll bu a lanııdan aynı yJl 
içinde t:ıh ıl ~ılffi meblağ 7 
mil) on lıı a~ ı bulmuştur. Bu 
mesut n t c ı her şeyden ev -

(S01 ı Sa. 3, Su.. 1 <le) 

Yugoslavya' da 

Mihver, Mihailovic 
' ordusunun taarruzun 

dan endişe ediyor 
eu end ~enin artmasın
dan Sloven ve Sırp hal
kının tehcir; de amıldir 

(A.A ~ lgran nd n 

l l edUmı ır.J 

IJ nclradan b ldırildığine gö
re, M.h\ r devle.lerı, General 
Mıhaılovırın kumandası .. ~fak, 
Yugo. v ' l npen rJerinder. 
müı ... kkep ordunun ilkbatıard:\ 
yeni bir taa n za gc mcsi ıhtı
malinden e diş etmektedir. 

- --0---

İngiliz tayyare
leri Poissy' de 
bir fabrikaya 
hücum eti er 

B1Jn1ba taııyarele 
şiaıali Fransa 

üzerinde f aaliyellt 
bulu11du 

Denizlerde 

Tahrip edilen lngiliz 
muhdplerind 372 

kişmin od• ğu 
tesbit edı di 

Bombay, 8 (A.A.) - Dün 
Hındistanda "Çin-Günü,, kutlan ----------------

mı§tır. Pandit - Nehnı ile diğer Panama kanalında 
Londrad kı Yugoslav hUku

mctine g en haberlere göre. 400 
bin kışılık rnıhvcr kuvvetinın 
yüzde sel scnıniı bulunduğu Sır hatipler radyoda Çin ve Hindis-

tan birliginden bahsetmişlerdir. 

Nankin. 8 (A.A.) - Japon •ık t hl•k f 
milleti tarafından her ayın se- 1 e 1 e 1 
kız.incı günü kutlanan ''BliyUk 

bı ta:ııda. gb te ıl n mukaveme 
~ok kuweUıd r. Karad ğda İtal 
yani r t umenlerinı bumlaı .

1 Doğu Asyaillnın kurtuluş günü , 
ne Çimn ilk defa olarak iştira
ki mlina ebetıle Nankin hiikfı
meti ı eisi M. Onan - Clıing -
Ouei Çin milJetine aşağıdaki 
hitabeyi ne ı tmi§tir: 

"Yurdda lar, "Doğu Asyamn 
müdafaa ı , zlerinin manasını 
anlayınız. Bu ozler çok biiyiik 
~ e umwni bıı el enınııyet kazan 
mı lar ve 8 İlkkanundan btıri de 1 
tah: kkuk yoh na girmişlerdir. 
Bu sözün ınuakk'blerıni B yiık 
As~ a arkadaşları olaı ak i ... mlen 
dire eğım, diğerleri biı.inı dil~
manlarımız olacaklardır. Her a· 
yın sekizınci günü vazıfelcrımı-
r.i hatlı la) acağız 'e son zaftr 
için mU terek mesuliyetlerımi1j 
alırken J ponyanın sevinç v 
k deri ıle memnun ve mu t.aı ıp J 
olacağımızı da bileceğiz .• 

Yabancı bir deniz 
altı görüldü, 

münakalat ınuvak
katen rlurduruldu 

(Sonu U)fa 3 autıın 2 de) 

IHH YE -Ne\)ork, 8 (A.A.l Bir A-
merıkan harp ge ısı Panama Doktor Hulusi Ala aş, Denizlide 
kanalı ın ikı, lıç mil a ığınd c .. t.. S h .. . • . c Tutoı ı d . hır d nizaltı g r- f D un ı at rn uesseselerını teftış e t 
düğfüıu sanmıştır. Kanalaaki h • d l ' •• · .. eyrıscfer tlllldurulmuş Ve d Ve mu aClf' vatan 8§ arı& goıruştu 
nızaltı gemısıne kar ı bır çok -
daJ ı ı torpill r .ttılmıştır. Teh!ı
kt k. lmadı -;.ı kat1) etle anlaşıl-

d ktan f:.Onra kanald. mtinaka
Jut b"şlamıştır l enizaltının 
Crıstob l ularında 1 k ten 
m 'cut oldu u hal.k da bir 
emaı c elde edıJmcmı tır. 

Ankarada Kızılay ba'osu 
Ankara muhabırimiz telefonla bildiriyor 

ErenkOy yangını 
---------~----·~--------....;;;;._ 

* ~em id n buraya gelen malum ta göre Sıhhiye Vekıh 
D ktoı Hulusı Alatıu-ı bue'Ull sa t 8,30 da memleket hastah -
ne ı, Sıtn a Mücadele fJ, ı, Bcledıye Sıhhat işleri Mezbaha Sıh 
bat müdiirlüğü, Ceza Evi, Eczahane, Şehir Oteli: Kasap, Ek
mekçi Aşçı ve kah\elerle digeı· umumi sıhhat ı leri Jlc a:k Jı 
.'·eı 1 t tkık ve teftı etmi tir. Sıhhat mudürlugü ve Şchır 
otC'hnde k nd.ısıle görUşmek i tiycn muhacır vatnnda§}nn kabul 
'e 1'.enaılerı~ı dın.ledikten sonra lıseyi ı; c belediyenin İncili Pı
nar me resmı zıya.ret cd.erek öğle yeme nni istasyonda yemi , 

Bir köşk yandı lJ it/ aiye ne/ erile bir 
grup amiri ağır yaralandı 

Dlın Erenköyünde bUyıik bır 
yangın olmuş ve 8000 liraya 
sigortalı bir koşk tamamen 
yanmıştır. 
Yangın esnasında Uç itfaiye 

neferi yanmış ve bir gurup ku
mandanı muavininin ayağı kı
nlmıştır. 

Koşktin yanmasına as a-
mil soba b:ıcasından cıkan kı
vılcımların ahşap binayı tutu -
turmasıdır. Yangın çıktıktan 
eonra yetiııen ıtfaıye ateŞi an -
cak binanın iki k tı tam men 
}'andıktan sonra söndtirebUmiş-ı 
tir. 

Söndilrme ıı n sında bina-
nın çökmesi, balkondan dili n 
ıtfaiy gurup kum danı mua
viru Mustafanın sol ayagı kı
rıhnlRtır. 

Y'me o esnada ateşle §Jddet-
lc mücadele eden Ramazan 

at 14,30 da yanında Vah, Parti müfettişi ve Sıhhat müdilrü 
ıle Buld n kaza ndaki Kind 1 n ve di,,,.er sıhhi mUesscseler 
lo~uma ~1.gflhlarını teftiş etmek i.ıu:re Denizliden hareket et
mışJerdır. 

Ankara B· lke•lndekl konferan• 
'J\:' Ankara Halkevini~ tertip etmi olduğu Güzel San'at

lara aıt konferanslardan Uçünclliru evvelki gün halkevi salonla
nnda. kalabalık bir dini yici önUnde İstanbul Üniversıtesi Ede 
biyat Fakiıltesi San'nt 'l'arıhi Doçenti Muzaffer Şevket lps'r 
tarafından verilmiştir. Konf enn n mevzuu ''Ronesansta res
min tarihi, idi. 

Kuılay bnlo u 
* Kızılay Cemiyeti Ankar 

Bay Şükrü Sara oğ!unün hun 
akşam Ank ra P la l nların ~ 
dar ne c içerısinde devam etmıstır. 

Yangın Ercnköyünde Etem 
efendi caddesinde merhum lsak 
Beyin oğlu Necati Kurtaranın 
oturduğu köşkten çıkmıştır. 
Necati, dıin odasındaki sobayı 
yakmış ve sonra kor olan o
dunları mangalına almıştır. A -
teşin sıçrayan bir kıvılcımdan 
çıktığı tahmin edilmektedir. 

Faik, Niyazi adlı uç ıtfaıye ne- l 

(8cmu &. 3ı mı. J de) r ~=---====--.:........:=.-;.;..-=---=-~---~.;.......-...;.....-;.;;;;~ 
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azan: Emekti General Kemal Koçer 1 

ıi1' ARNE muvaffakıyetsiz- büslere glrl§mek istiyeceltleri
V 1 liginin bir önemli sebe- ni Almanlar da.ima. h-esaba 

bı de, doğuda beliren katmak mecburiyetindedirler. 
le ıkeyı gidermek üzere, ba.11- Hatta, çık-arma hareketleri be
&> kuvvet kaydınlm idi. lirmese de, batıda ve merkezde, 
B yiik Harpte Almanya., türlü cephelerin talebine göre vazüe 
CC''"'lıelerde çarpışmak ıztırann- almak üzere, hntın sayılır bir 
d kalmış, durumun icaplanna ordunun geride tutula.cağın a 
gt- "' bir cepheden ötcl.tin va - şüphe yoktur. 
ki vakit kuvvetler sürmüştü. Dığer taraftan, bu ordum.m 
iF • ..Ka.t, bir çok mecburiyetler, bir çok tümenleri meşgul mem-
~ğu istikametlerinde tn.;pmayı lcketler cmniyetile tavzif edil -
f.e clh etti~. mi§lerdir. Lüzumunda çıkal'ma-
Avnıpa harbinin iki buçuk lan ka.rşılıyacaklardır. 

yıllık muharebe i de tek cep- Alm"n teşkilatı, münakalA.tı 
heli gıbidir. Taarruz ordusu, ve kuvvet durumu iki cepheli 
ıusbetle büyük kuvvetlerile Po- bir harbin doğuracağı gil<:lilk -
l y ya yönelirken, batıdan e- leri yenmeye müsaittir. Doğu -
m , yal Weslwall önlerinde daki ht:rbin arzedeceği safha
aı lık arazide gôateriş hare- lar, yeni kararlar verilmesinde 
ketlerinı karş.ılaına.kta idi. Fin- ı müessir olabilir. O sebeple, 
Uı.ndiya baskını bimelıab:ı ve doğu cephesi, büyük önemi ha
b.ı.yua kayıplara. uğramadan izdir, denebilir ki, bu harbin 
cereyan ettı. Alman ordusu en mukadderatını tayin edecek 
büyük kuvvetılc batıya saldır - cephe de orasıdır. 
dıgı zamn.n, Polonya.da iki dost .AAA/"o.-"A-"A,/'V'>o"""'~""""""""'-~ 

ordu uzlaşmış ve pa)la.şınış ~ ~ 
bulunuyordu. Fransanm çok- Serbest su"fun mezile sonuçlanan sefer de kay-
gusuz geçmi ti. 

Avrup cenup doğusunda 
mihverın d'ğer ortağının kur- Beethoven gece.si 
duğu köprübaşı gcnişlctileme- n u.·•nasebetile 
ymce, ortakların Balkanlarda -
elele yiırilmesi gerekti ve yaz - temenuilerimiz 
dan a.rta kalan ayların a.oğu 
işıni başarmaya yeteceği sa.ıul- 11 Şubatta v bu sütunlarda 
dı. Nihayet, 2500 kilometrelik, yazdığımız bir yazıda "Symp. 
fakat, gene tek bır cephe ıle honique" k lcrin mütelıas -
Kızıl Orduya dönüldiı. Yaz da, siri olınağa başladığınuzı, bil
kışta o ka.ra topraklarda bo- hassa gcuçlorbnW:len bir çoğu. 
ğazlaşılma ;:ta, l enı çok nun b ·nl r lan ınahruro.iyetle
daha buytik m~d:uı m h -ebe- riııi 

0

)lıy&ek eza du}dukl rı
leri içm hara.retli hazırlıklar na işaret etmi5 im. 
göze çnrumaktadu'. Bu söylc~iınıziıı hakikate 

''Tek cephel: harbin wm,, uygunluğunu geçenlerde Bcy
başlığı, . myorum, muh mla- oğl.ulldaJti Fr lSl.Z Tiyatrosu 
rın da s.unimı ka.ııa.a.tl ini ok- binasında ver"l n (Be Lhovcn) 
pyabilir. gecesi arahatle i;,bat etti. 

Almnnlar, 1870 .._ 71 harbin- Gichet'lerin önü furunların ö
de şark sınırlarını ilkoncc em - nüne bcıızcnuşti. Halk; ekmek 
ııiyet a.i.tına almışlardı. Bis- istercesine bilet arıyoı du. 
mark' n siya.setın le Rus dost - Konservatuvar mezunları, 
luğ.ı bır temel taşı teşkil edi- Garp müzi{;'i mernklılı;:n husu· 
yordu. st ders a.la.nlar. mutlaka scn-

( 
E 

Dün yapılan par
lak merasim 

Eminönü Halkevinin yıldönU
mü münasebetile dün bir top
lantı yapılmıştır. Toplantıya 
bir çok davetli iştirak etmiştir. 

Merasime saat 15,30 da lstik
lfıl marşı ile başlanmış, ve bunu 
müteakip Ha.lkevi reisi Doktor 
Yavuz Abadan bir nutuk söyle
miştir. 

Bilahare kız ve erkeklerden 
miiteşekkil halkevi sporculan 
muhtelif spor gösterileri yap
mıştır. 

Evvelce tertip edilen program 
dahilinde ve in izamla müzikll 
jimnastik, muhtelif bedeni hare 
ket ve danslar yapılmış ve bU.. 
yük nlakn. ile takip edilmiştir. 

Yunanistanın 

acıkh 1 a i 
Duınlupınar 

va uril le: enler 
neler anlatiyoı•'l 
Y unanstana yardım maddel&

ri göturen Dumlupınar vapuru 
~lırimize dönmüştür. 

Duınlupınarla Yunanist.a.na 
gidenler Atina ve Pirede neler 
gördukleıini §Öyle anlatmakta
dırlar: 

"İstanbuldan hareketimiz,. 
den üç gün sonra Pire llınaru
nn. vasıl olduk. Sahilde binlerce! 
Yunanlı toplanmıştı. Bizi sev -
gi ve heyecanla. ka~ıladıla.r. I 
Yunanistanda kaldığımız müd 

det zarlında herbırimiz günde 
yOOi sekiz kişinin ölümüne şa
hit olduk. Sokakta yilrürken 
karşımızdan gelen adamın bir -
denbire yere düştüğünli ve ora-

e 
Bir çok şeker fabrikatör!eri 
şeker boyaları yüzünden 
mahkum edilmişler 

Şekerciler Cemiyeti senelik 
heyeti umum.iye toplantısını Qı 
na! Cemiye,t.l.eri merkezinde 
yapmıştır. 

Kongreyi Şekerciler Cemiye-

l\'1a t baacılar 
Birliği 

diin kuruldu 
İstanbul matbaacılan "Mat

baacılar Birliği,, kW"mak üzere 
dün saat 16 da Eminönü Halice-! 
Yi salonunda toplanma yapmış
lardır. Çok samimi bir sın ette 
cereyan eden bu taplantıda mat
baacılar birliği kurulması hak
kında.ki teklif ittifak.la kabul 
edilerek seçime başlanmış, idare 
heyetine Ahmet Sait Onuk, Mi
t.at Dördüncü, Osman llkbasan 
ve Camal Azmi getirılmiş, hay-
siyet di\ anına: Hakkı Tank Us; 
Velid Ebuzziya, AJ3.eddin Kıral. 
Yedeklere Mümtaz Tütüncü, 
Mustafa Asım seçilmişlerdir. 

---»M---
lstiklAI Lisesinde veda 

m 1isameresi 
Dün, İstiklal Lisesi son sınıf 

ta.iebesi, me.k-teple bir "veda 
müsameresi,, vermişlerdir. Mü 
saznerede "Zehirli Kucak,, piye-
si taleb ta.rafından temsil edil
mi~ ve k !abalık bir seyirci küt 
lesi tarafından takip edilmiştir. 

ti reisi Bay K8.zım açmış, bunu 
mUtmkip cemiy tin bir senelik 
çalışma raporu o unarak cemi
yet azaları tnrafmct.ın mUttefi
ka.n kabul edilmiştir. 

Bilaharn. şekercilerin arzu ve 
şikayetleri dınlenmı.cıtır. Bu a
rada bir çok şekerciler söz 1a.
rak piyasada nifiasta. kavanoz 
ve boya bulamadıklarını, bulun 
sa dahi güçlükle ve yüksek 
fıyatlnrla. tedarik edebildikleri
ni söyliyerek cemiyetten bu ih
tiyaçlarırun temınini istemi ler
dir. 

Şekercilerin iddinlarına göre, 
Sıhhiye Vekaletinin şeker ima
linde kullaııılmak üzere göster
diği boyalar bugün piy.a.sada 
bulıınmamaktadır. 

Bu itıbarla şekP.r imaHnde 
sıhhate hic· bir zaran olmıyan 
diğer boyalar kullanılmaktadır. 
Fakat kullnrulan bu boylar 
Sıhhiye Vckalctinin intihap et -
tiği boyalara U) madığuıdnn b;r 
~ok fabrikatörler mııhkemeye 
verilmiş vo bazıları da mahkum 
olmuştur. 

Şekercilerin bu haklı şıı ayet
ler.ini dinliycn cemiyet reisi Ka
zım. boya meselesi için yakın
da Ankarnya bir heyet gönderi
leceğini ve bunun en yalcuı bir 
zamanda i1alledileceğinl söyle -
mi§t;ir. 

Bilfilıara senenin idare heyeti 
eeçim.i yapılmıştır. Seçimde Ka
zım Sezer, Sruni Besler, Şevki 
Karaoğlu idare heyeti azalığı
na seçilmişlerdir. 

da öliıverdiğini dehşetle görü - , __ _ 
yorduk. Yunanistn.ndaki mezar- I' Hayırlı Damat(!) 
lıklnrda yer kalm~tır. Ölü -
ler için boş arsalarda. 60 - 70 
metre murabbaı yer kazılmak
ta, ölüler buralara sıra, sıra 
ve kat, kat gömülmektedir. 

lşte Yunanistanın acıklı hali 
budur.,. 

bu onamadı 
----<!>""---

Darlığın sebebi bu 
g ... n araştırılaca 

Dün şehrin bir çok mıntaka· 
larmdaki tütün bayilerinde si
gara buhına.ma.mıştır. Sigara 
darlığı bilhassa birinci nevi si
garalarla bundan daha ucuz si
garalarda görülmüştür. 

Bu hususta kendimle görüş
tüC:"ÜmUz İnhisarlar umum mü
dürü B. Adnan Halet Ta.5pına.r, 

idarenin piyasaya normal şekilde 
sigara vermekte devam ettiğini, 
kendisinin de sigara darlığı kar 
§ısında hayret ettiğini, bu ıiu-
8U8ta (bugUn) tetkikler yapa
cni;;'lnı söylemiştir. 

Edirnede 

Yeril mallar pazarı 
bir şube açıyor 
Edirne, (Hususi) - öteden

bcri açıldığı takdirde büyük 
bir sevinçle karşılanaca{;rı ve 
halkın rağbetine mazhar ola
cat:'l ileri sürü.lerck bir an ev
vel açılması .istenilen Slhncr 
Bankın yerli mallar pazarının, 
nihayet çok yakın b\r tarihte 
şehrimlzde de bir şube açnıağa 
karar verdiğı memnuniyetle ha
ber alınmıştır. 

Bu işle meşgul olmak ve bar 
zı tetki11.l .... rde bulunmak üzere 
Lıtanbuldan şehnmize gelen 
depo mitdhrli Bay Sadi incele -
mclerini yaptıktan sonra yann 
şclııimizden aynl.ac:aktır. Sü
mer Bankın bu kararı şehirde 
sevinç uyandırmıştır. 

On ikinci ~mir 
1:aa.rı !ıazırlıklnrı 
İzmir, (Yeni bah) - On i-

kinci İımıır Enternasyonal fuıu t 
nın bir çok yeııil.iklerle tanzimi 
işine başlanmı~tır. 

Büyük sı>rgi sar~yı projesine 
göre sergi sarayınıhın ön ikı ta-

~ 
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Nohut ve sakız leblebisi 

( 
ışın, ycn,iJmiye layık kuru, 
tı:ncli sebzelerden biri de 

(Nohut) dur. Her evslında ve 
bahusus kışta çok 1§ görür. 

hohudun yapılışında yüzde 
(151 su vardır. Azotlu, albumin 
li maddeler yüzde (241 tür. Bu 
cihetle fik lerile ~ göı-cnlerin 
sinirleıini bes' r, kuvv t fr. 

·.,astaıı. şekerli cevl rler 
yüzde ( 61} dir. te bundnn do
layıdır ki bedenlerile, elle ve 
aynklarile ış yapan insanlara 
nohut çok lfı.zımdır. Adalelere, 
(kas) lara, kıı mızı ve bey .z et
lere çok kudret verir. İnsanı 
çok ısıtır. Yuz e ibir buçuk ka
dar da yağ vardır. 

Yüzde (4) kadar (Fo ;for)., 
(Çelik), (Ki~). (Potas) bu· 
lundugunda.n nohud n kıymeti . 
ni arttırır. Sinirlere kuvvet ve· 
ıir. Kruu çoğaltır. 

1 te bu ccvh tere sahip ol· 
dugundan ötürüdilr ki, kuı u 
ba tladan daha tatlıdır. Kuru 
fasulyadan da.ha fazla (kaiorı ı 
verir. ercun k kadar kamı 
kuvvet. vU~udn kuaret tır. 

Nohuttan yapılan (LobleLi}· 
ler az yeııilırse fayda venr. Diş· 
leri saglını olanlara ne bır\L::el bir 
eğlencedir. Hele (Çifte ·av:rul
muş 1 blcbi) ne kadar ho tur. 
(Sakv. leblebısı) ni mezelik ya
parak kendı kendilerini rakı ile 
zehirliyenler ne kadar keyifle
nirler. 

Bazı nohutlar kolay pişmoz
Jer. Bu cihelle soğuk su ıcm.de 
(24) saat bırakmak kafidir. 
Böyle yapılırsa daha. kol ylıkl.ı 
bazmolur. 

Nohut ezmesinin hazmı, sin
dirmesi hafıftir. (Nohutlu pa
c;aJ, (Nohutlu işlrenbe), (No
hutlu et), (Nohutlu pilav), (No 
hutlu tm'U..ı't yahn"si) ~-ok lezzet
li olur. Heı~ sütlü mübarek a
şureyi sevmiyen v.ar mı? 

Nohut idrar söktürUr, (4Mesa
ne) denilen (Sidik haz.in<> i) nin 
kumlarını, taşlarını eritir, linet 
verir. Büyük al>dcsti kolayla.'7-
tırır. Hatta kadınların a} b:ı. ı 
i.detlenni bile biraz soktürür. 

olıut ilkbahar ve yru-.da yt}
t.4tirilir. Yağllıura., suya o k>.a.
dar ihtiyacı yoktur. Ba.şka yaz
lık ma.hsullere nisbe.ten zoı luğu 
pek azdır. Fazla çapal:ımak la
zım degildir. Çok bt: · Uidir. 
Harp 7.ir tine, ekim.ine çok el
veı·işlidtr. 

Lok'" rı Httkina 

llkbaharda biıtün dehşctile foni kons"rkri dinlemek ihti
başlayacak doğu muharebeler .u- yn.cında olduklarını bile bile 
de Kızıl Ordwıun destekkıune- tiyatronun local nnı, z:aJonuı.u, 
sini dılcyenlcrın yeui biı \ cya balkonunu doldurmuşlardı. 
birkaç cephe astırma.kta ısrar KonSl"I'Vatuvarm teskilind n 
edişleri. Alman doğu ordusunu maksat (bunu tel rar ederiz) 
r.aa!a ugr tmak maks"..dına ip,. Garp musiki ini Oğretmck ve lzmirje et fiyatlara - Sen! gidi ubnmn, arlanmu gffiirin, diye mektup yazdın. o l>a-

Güvey girdiği mahalleyi soyup 
soğa a çevirdikten sonra lıapise 

girnıiş, utanmadan da "paıa 
gönde in,, diye .c- ~ktup yazını 

raflı gazino haline getirilecek """"'~""'~"""""""""'V'vf'V'w"V'w"VV' 

tina edıyor. sevdirmek, talebe ve hoca ye- çok pahalı kepaZb hcr,f seni. Beni, buralara şından geçen iş ne imiş söyl ene 
Gez-çı, Büyük Britanya. hava tişt.irerck bu sanatı tamim ve !tadar yalvardın, yakardın, elleri- baknlım? 

kuv-.·ctlerile batı Al.manya)a neşretmek, halka ahenklı ve izı:nir, (Yeni Sabah) - Ko- me, ayaklanma sanldın ıetırdln. - Hanım rouıe, vallahi bır ıtti-
knrşı akınlar ıcra etmekte \'e nnnonili bir zevk aşılamak, yun eti için tayin olunan 120 Şımdl de crostopolluğa ~lıyorsWl raya ~radmı.. yoksa. .. 
Orta Şd.l'k hareketleri de do- tarihi konserlerin gösterdiği kuruş fiabn da Irasa.plan mem- ha! Allahla ahdıın olsun sana Nafi- - Sus, hansı iftira? Köseli Ayşe 
ğudan h va kuvvetleri çcln:r:ı~k- şaheserlerimiz haricinde Iralan nun etmediğini zannettirecek "Leciğimt ynr etmem. hanımla ?\nlıncuun Seher lumımın 
tcdır . .b akat. Alman ordusu, bir sürU uydurma yayy, rala- bazı emareler belirmiştir. - Hanım nnnc vallahi bir te:7' evlerini ben mi soyduın? AlellWl 
rin ihtiyacına gore kolayukla rın verdiği r§.şc ve takaJt ·Iar- Celepler bmire koyun gelme denıediın. tsterlil:fn senedi ve."eCe- 70zilne bakamıyorduk. Ne ise cCZ<.1-
hususile h.wa fılola.n cephele- dan bai kurtarmak olduğuna mesind kabahatleri olmadığını ğim. !şte efendı de ş:ıhlt, Ytl7.Snı ol- nı çektin. Bır ku~-dur işlem ş, 
rin ilıbya.cına göre kolaylıkla göre, senfonik lmn.cıcrlarin kes- ve Konya mıntakasındaki ko- sun b!.Wn. beliti uslann11ştır, dcôlk, nerede.. bu 
harbin mihrak noktal ırına retine Hlzunı vardır. yunlar.ın tamamının daima lst:an thtlyar kadın ylik9ek perdedea acter de e\•lrniı:i soyup soğana ı;e-
te cıh cdilebılu. Sov;} et ordusu Şu giiulcrde dinledigı~ ·mız bir bul tarafına gönderildiğini söy- sayıp dökmcğc b.:ı~lodı: vinnı.ııe ba,,<dndm. Zavallı Nalli.cci-

lt 1-· • • A lcmişlerdir. _.....,. ... , yllltunun aza luu.nsı ıçın :V• iki konseri iler.iye sürerek (bu- - Evl!ltç$rru sona DJAAU&adığım tun, ııenin hu halınl nnlam~ b:m:ı 
rupa karalarında yeni bir cep. nu da yaptık ya) diyenlere Bir yankesici yakalandı zamnn tclcme(t) pQilirl l1bi terü- çaktırmaına çalışıyordu. Kırk yıl 
he tesisı ile Alman ordusundan (pekala oldu, teşekkür ederiz Dlin Tnhtakalede Sadık Kam ta!8 ldl. Yalvara ,.akara lldıL hk Fatmanm gözundcn k:uçar ını 
bu muhım kısmının bu cephe- efcndım) demekle iktifa ede- Do:tınün haftasına el Opmesı ~ böyle şey? Allah razı olsun nrzu-
d tesb.ti · ed B taş isimli bir adamın cebinden c ı ıca.p er. una, şu cekleı..ı-- demljz. P"'kali oldu ~ tarak vcrdlfim Allah ram ıanı rab balcı Raşıt Efendiden. Mllsl•ı-

-.:ı • k~ d ., D ucJl ... "' 15 lirasıuı çalmnga yeltenen Zi-
61.r<ı.UIL ım an var mı ır. u- evet .. fa.kat çok az oldu, dalıa met etsln, nurlar ı~e yatsın. nuuı adamdır. .,Onu bana getirin 

şud ya Yılmaz adlı bir yankeslci 
rum ur: isteriz diyeni N de, evet diyen- A Rahmetlinin kehlrbar •lttl•tm• kıskıvrak ba~arım olur biter. Ileş 

a) BUyUk Bntanyaııın ıki ıcrdeniz. * 1 ynka
8
Iann:ak mahkumğ e~~lmiş- B tpazannda bil buçuk l1l'aJ'& sata senelik e'<l yıkmıynlım,, de41 de o-

yılclanberi teşkil edebikliı:,'l or - tir. adıgm incir aldı 1 ır sı- rnk onu d:a meyhanelerde hatta- nun için burnlarn kadar geldim. 
dunun, bır yarısı milis kabili- rada para çantasını gören yan- cimi Bugüne kı:dnr neyini ı~rdilk Yokn sen bir ciah.a yüzilmü:ı:.U 1.or 
yetinde olmak üzere, 3,5 mil- Beethoven <1770 - 1827> Jtesici Ziya çantayı çalmak il- senin" Blr çift tatlı sazilnQ ma? eörOrdün. Mahkemenin kfığıtlanm 
yonu gc."Çtlledi;;üıi resın ifade- mesleğın e ve hususi hayatın - zere elini Sadığın arka. cebine Yoksa bir hediyen! mi? Uırtelfk bile 711Zdı~<:tmı. 
lerden anlamak muwkuııdür, da fevkaladelik tMıyan bir Al- sokmuştur. Bu esnada Sadığın "YenI işe girdim b!ltfin bu yaptık- Attuhnlcı Rn~lt Efcndı ara.ya gır-

ve b" t tarafı sun 'i göle naztr o
Jncaktır. Bu sene fuann en mü
him yeniliği nebatat bahçesi da
hilinde yaptınl:ıcak olan Asarı
r..tika müzesidir. 

lzmirde Peynir istihsali 
1.zmir, (Yeni Sabah) - İzmir 

Ticaret Odası vilayetin ı eymr 
istihsali vaziyeti ha.kkında bir 
tetkik yapmıştır. Bu tetkik<! gö
re vilayetimiz hudutlanndaki 
50 ye yakın mandırada yılda 5 j 
milyon kilo süt çıkar ve bu mik 
tar sütten yılda bir milyon 140 
bin kilo peynir a:Jınır. Peynirin 
büyük bir kısmı lzmirde harca
nır, mütebakisi memleket içine 
aevkolunur. 

Bunun 800 bin kilo5U beyaz 
teneke peyniri, 180 bin k"losu 1 
tulum peyniri, 160 bin kilmnı 
kaşar peyniridir. 

b) Aday karşı heı hangi mandır. Eserlerini sokaklarda, arkadaşı Ali vrudyeti görmUş larımı size t:ızlasile Meyccdim., dl. Damadın elinden bir daha evine 
bir vaziyette ıstila t~ebbusü dağlarda, bayırlardaı; güneş, ve suçlunun eli Sadığın cebinde dcdın. ortnd;:ın kaybOldun, sat ol- ballı kalaca!ına böyle gayn meşru • 
gerçekleşebilir. Britanyah, an- kar, y~cTm.ur altında dolaşa do- ıken yakalamıştır. Ziya Sul- sun kızcnı::ızım sn!tır bmıen lna.ıur. kazançlar peşinde koşmıyncntına l liye '<r e.kfll 
cak anayurd elde bulundunıl- lMa tasnrlanıış, tahayyül ve ta.nahmct İkinci Sulh Ce7.a Yalandır ın nma diye ~ kıidar dair imuüı bir kCığıt aldı. Bu su- Anknı•ay döndü 
dukç.a, yarınnıd em"ndlr, terkip etmiş, S>OW'& tesbit et- mahkemesinde yapılan dünkü soyledimse para etınedi. Fakat .Qç retle taraflar banştılar. tbtiyar kay 

c) Ka1 ı yakaya ge irilen ıniştir. Günlerlnuı bir çok saa- d~mnsı sonunda 6 ay hapse hl sonra kokusu ~ Bir de u- aana ~yle d yordu: Evvelki gün chr"mize gelen 
ordu, h ç degılse tesbit rolU ıfa tini yürümekle geçiren bu a- mahkum edilmişse de bu cezası tanmııdım mahpushaneden "baiım- - ömrün oldukça, Ratlt Elendi- Maliye Velc'li B Fuat Ağralı 

Garip bir ihtikar 
hajısesi 

Dün ıkmci aslıye c za mah
kemesi de gayet entcr~sa.n bir 
sahtekarlık davasına b· kılmış. 
tır. 

Kasunp~.ada oturan 1r t ıh 
Hayda ·la Taip ü • , · b~ ri 
kömür buhıma.ıruşla.ıı:lır. B ırc;u:e; 
adasında kon "ir \. n 
haber alan iki hem 
ı;apura binerek Adaya gitmiş
ler ve iki Ç'.ıval kö ür • ar \k 
lırt:anbula getirm' l .. d r Kı» ıü 
rü lstanbula gctirdıkl •ri rar! 
paraları bıten h eıiler çavul-
1 rdan birini satms.naa karar vor 
mişlcrdir. 

I\.ö aürü 15 kuruştan satnıa
ğa yeltenen açıkgözler yakala
naıak ihtikar rnnhkemes ne tcR 
!im edilm · terdir. Dünku duruş
malar n tıcesind su~u bit 
görülen Haylar 5 lira para ceza 
ımın ve elindekı komünin müsa 
deresine mahkum edilmiştır. Di
ğer suçlunun satış sırasında ha
zır bu unamadığı anl ılarak 
bernatine karar verilmiştir. ----------cbndıdır. AlmaJllar, batı te- dam, p.iyanosunda o ölmez e- 3 ay 13 güne indirilmiş, derhal dan b r iş geçti hnnıı biraz h~Iık dUn akşamki ekspresle Ankara-

t· ~~e~~h~~~~~(~~;nu~n;y;b~8~~;tu;n~1~d;e)~~~;v;k~if~e;d~il;~;·;·r~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~y~a~u;o~~~t~e;~;L~~~ir~.~~~~-' _ ' 
k 1\fV tlcrmi, halın icabına gö- ~ Yen 1 saba 
.n. b ı noktadan diğerine ala- :i1S!E;s;=-a;; 3!: _ 

~\f.;i~J:~·~.:.:.ı:ıı~at'. ~= ~:'"l~Üu~~u~!-· i''f/a!E. "Yeni Sabah" uı ı;;debl Romanı ""3E ~A-• • .. 
9 
.. z ~ 

1 

=~ :~~~~~~=:~E 
d) Batı cephesı, mesleğınin Felze cevap verdi: , - mılletin [ 41 çocuklarından da-

erı olduğı.uıu teslım ettiren. - Her t.a:raf çok zariftir. ha asabi olan sizin asil gayrcti-
-.....ı • ı Tod • Afyon lambasının yakınına nizin a.f'yonlıeşleri onun luyme-

gcçenlcn• o en tun ncza- ..__ ___ ~ y ..... on ·. cıaude FarrCre ,_.~"te=,.........;::'lıiii:. $00; 1""...:-: tlbami Sn.fa -- .. ~ tini takdir ederler. ret ve hlmm til tahkim edil- iki genç çocuk bir yün nesiçten .,. - ~ =-.-.....---~~ - ~·uçU ~ 
miştir. daha nazilt Uç hasın, Ustüst:e Dedi. Kupa yeşem taşından - 9 - Fransızçayı iyice temiz konu-

e) fngıltero tritoryaJ orduya serdiler ve Felze, bu haddinden yapılmışb. Fakat yeşil Yeşem- fUyordn. Fakat boğak ve kısık 
ru hiın ktw•;etlerını Avrupa dı- tazla te,.<flifatı protesto maka - den değil, prenslere, kral naib- görmek a.rzusiyle şu Roma mek sesı her cümlede uzun bir tcrcd 
eı da i tihdam etmek ıztlrarın.- mında basırlardan bir.ini kal- lerine ve nazırlara. ikram edilen tebini ziyaret etmek istediğim dilt geciriyordu. Çünkü Çince 

dır.mak istedi. Fakat Çeu-P~i dan t düf tm'ştlm. İki el ;m..r.-· dadır. acele önüne geçti. beyaz ve şeffaf Yeşem taşın zaman esa e ı n y..,.,uı.uyor ve nutkunu Frausız-
Müttcfıklenıı Londrnda ve idi. Felze: defa olarak da. siz.e basiretiniziıı çaya ağır ağır tercüme ediyor-

Vaşingtondaki kurmay heyet- İki genç çocuk bundan sonra, - Ben süsten fLri tahta ku- ziyareti tavsiye ettiği sırada, du. Devam etti: 

(Arkaeı var) 

[ 1] Bcu; tı. baf<' 1w.Lılaı·la. ~ 
şclı oum IJiilmılıırda bile mim./ i
T6 h!I(nr ikram el:rnek an'ıınc ik
tizasuulandt3·. 

~,~ 

AEONE BEDELi 
TDrklye !Cl1• 1 

l•NILIK 1400 Krf. 2700 Krı 
1 AYUK 1'&0 ,, 1450 • 
1 AYLIK 400 " IOO ,, 
1 AVLIK 1IO ,. 100 ,. 

TAı<VIM 
Ka•ıaa 172 GÜN 68 AY ~"< 

136 1357 

leri gen 1 durumu incel mekte, misafirin bns:ınna müvazi ola.- padan ireceğim. ylni beni merasim esnasında --= 8 . . _:._ .. _...:_:zi tı k b'-
rak ev sahibinin hıı.sırlarını koy 1" p kin h · · müddet .,_ IZlll ıwz.u:ı.llll • P 1 ı. 

ve tcdbırlcr almn.ktadırlar. Rus Dedi. Ancak ev snhlbi Ü" de- rcfle dirdi~c ;~~ıf u.zı:_n_;,_ _ ... .'C' çifb;i "azın ilk ayında bn§:lay dular, conra bunların üzerine ve 1" en gın z ı:su-dUG ~~ J -o 
ordusuna. Yardım. hayati bir sedef tepsi ynkinine sert derili fa ısrar ettikten sonra Yeşem mıştım nk tesadilf bana tecrü- rekcite8!11i ve sonbaharda dat'ı 

[f J Bu llçfinciı tnıııftan bir 
manreden demek-tir. lmpamtor Sefer M 
lııkta dokuz sınıf ltf a-:ıdarcm vm· ı 21 
dır. Çeu-Pe-i 1?4Z'fr oT.duğtından •----• 
ooli VC1/a, miralay rütbe8inde ~ 
ml veya. asker S'liöaylardan Y<Ir 

Şubat 

24 1942 
PAZARTESi mesel r. Bu yardımın ckille- bir ço yastıklar yerleştirdiler. irupadan içti ve Çeu-Pe-i misar bcsiz b'ır nezaket, ihtiyarlarda ~ol.:..:~ na:.nl ~erse ben de 

n uzeı e yapı münak8şa - Bundan sonra da sağ ellerinde bi firinden sonra içince ikisi de nadir bulunan bir tefekkür w oyle ~ıtiyor ve bekliyorum. Bu
Jann iç Uzw1U b ~an öğren- rcr "ipo, sol eilerınde lilleler ol- di~gwerıef· t0~psbUrin~-~~-bdair tnrafıolmakn*1 filim kc.,...,ettirdi. İkinci tesadilf.. »unla berabet- evvel&. ikimiz de mck d mıkfi.nsızdır. Bütün pro- 1'• ~w.lll u- 'r"·· ı..-1=- a..; afyo --'L-1>- b duğu ha.ide diz üstlindc, sayğ;ı te eski zaman nstadlarına mil- • .,,,c.uw ıu. n reıounJZJn u-
~yJ11~ ~~ A~~- ile eğilmiş olarak, geri çekildi· .zere karşılıklı uzandılar. savi olmıya layık bir fileeof keş lııtlarur.J ~; h~erimi-
ması ihtimali de \ardıı. EBas l r. Şimdi tc.~rifat bitmişti. Çeu- fcttim. İşte on beş sene geçm.if .zi ~ Kulağımlz.ı da
ltibanl , hatta resmi ağızlaı- Faknt hasırda yer almadan Pe-i: bulunuyor. Sizi tekrar görüyo- ~ ftllenktar hlsın ve bir çok 
d n sızan maliım ta da daya- evvel Çeu-Pe-i bir i§aret eti. Bu - Fen Ta Jen [3] dedi. Biraz rum ve söylilyonım. Çünkü sizin bilyı-ı.l h w mas~ olan 
n ak ord b.nn vaziyet sefer başındaki firuze tnkk nin evvel pek meşhur kartınızı bana. refakatinizde tıpkı küçük Çeng- sıca'.r ve soğuk tnha.ssüsünden 
k vvet h ıo k _ · aret e tiği gibi [2} daha yük- sundukları zaman kalbim büyük Sı'nin parmakları a.rnsında tit- bi»'. kurtaraın. Biliyonc : Bu 
mek d nıf n bir uşnk, fildi i ma bir sevinçle çarpmıştı. Otuz se- riyen ı itarası olduğu halde msnlcketin adamları g rip bir 

B 1 nın UstUndeki sıcak §3.raP kn- ne oluyor; size ilk defa zarif mahcup bır ahenkle büyük Kon- iftipdnt fi rr"yle ve şiddetlı kar 
y:ı. an b nı ald· ve bir kupayı doldur- Avrupanızda, mütevazi bir sey- fil~s'Un vruzla.nnı takip edı;r- ttunlarla afyonu cezalandınyor-
kuvv r Al an ol'dul du. Çeu-Pc-i: ynh o nraı-. skcrlcrden, harp k n duyduğum zevki du~ lar. Fakat ı> k mütevazi olmak-
sıı bat.Jya b:ıgl lak ıçm t el>- -temek latfunda bulununuzl ınnkıne'ermdcn ~ska. bir OOY mı biliyorum. la bBaber bu ev hl~ bir k nun.a 

ueri ı.>ardır. 

C-'1 Çincede ~ Btldıalar yolc
tur Meselô Çinliler Fclzmji Çin" 
C6 y<.ır.::a.mo;;lar. Bu.na yaöın harf 
lıcric ~ıklarmdan Fc'".z::/yi 
Fen d" c tcllif fuz cdivt>r. Ta Yen 
de ttmii.Jıim adam,,, demek. 

[ 4] ç· :!ilm, memleketlerine 
Çın dem.ciler ve bu l~mıedetı. 
bir şey lamaz!aT. Onlar mem-l 
Zelcetlerir.i orta imparatorl k 
oo milletıerim orta millet diye 

d 6dm1er.ı 

ruınsı otı. 

12.16 6.17 
6.24 12.25 

lklıMf 

9,.32' ~Uf 
15.40 Va t, 

Ak m Yataı lmeak 

12.00 ı.so 10 37 ezanı 

18.08 19.37 4.4r.. "•wıtl 

- O 1 K l AT--
G g d U.-..ıı fa lar 

n edilsin edili n iade ol uc 
aı ve :d.r dan m "uli1 t la 
bul~ 



Erenköy 1 

yangını 
~ (BfJffcıra/ı l nci ııahi/edlJJ 
ren ytız ve eUerile, vucutları
IUn muhtelif yerlerinden ~ -
~lardır. Yaralılar Nümune 
-wa.stanesine kaldınlmJ§Lırdır. 
yangının dikbtmlik yüzün
~ çıktığı tesbit €(]ilmiştir. 
~k merhum 1sakın karısı 
llayan Melihanm Umrine 8000 
~ya Anadolu Sigorta Şirke
tine sigorta ettirilmiştir. Ateş 
larfedıJen büyük gayretler sa -
1esinde sôndürülebilmiştir. Tah 
kilıata de'lam ectibnektedir. 

Bir tna vaconu yandı 
B;lec:jktea, 11&,yda.rpaş&ya. ge-

l:lriıınck üzere G3 numaralı ka -
tara Yükletilen pamuk balyala
~~- Yangın çıkmıştır. Ateş 
löndurwerek pamuk yüklU va
.,n Penclikte bırakılmıştır. 

Vagon Pendikten Haydarpa -
•!a getirilmek ti7ere tekrar 
lıınci bir katara ba.ğlanantk 
1<>la çıkan>mlfbr. Katarın Bos
'anc1y4 geldiği bir sıra.da. pe
lluk yük U vagonun tekrar tu
~ğu glSriilmülU. • 

EN SONA A ETELG 
AFRİKA'DA 1Garp'te • 

yenı 

. 
Fı~ - ISVEÇ - TiCARET 
müzak :..releri 

( ... twafı 1 h•cf •1fadtl) k J 
~ bombardıman ~crur. t- a ın ar 
leri bölgede düşman tayyarcle- ------
ri 1laaliyet göstermişlerse de 1 · · 1 kayıplarımız hafiftir." ng 'ız tayyareler,, 

6 • 1 mart gecesi orta şark evveiki gece Saint-Nazair 
kum&ndaıılığuıa mensup <bom - O " O b b 1 d l 
ba tayya:re1eri Bingui ve Trab ssun om a a l ar t1eıs·ınksy9 n .. 
lus limanlarındaki düşman ge- Lond.ra, 8 (A.A.) - İngilte- n ~ ylf9 
milerino yeniden t..l.arruz etmiş re hava nezaretinin tebliği: = - - = 
lerdir. Dün gece bomba.rdıınan ser - 1 k · _, 

Katedral :mendireğine ba;;'Jı mııe mensup yyarderimiz n ıta anzı ... ır, bazı 
bir gıeaU. tam bir isabet netice- Saint ~~deki dü§man mer- zorlulkıar baş göstermiş 
ainde havaya uçmuştur. kez üssun~ ;t>omba~~a~. olmakla beraber anlaşma 
Ahıwı ordman başkuroan- Tayyareleirim:izden biri ussune ·..J· k •1 . . 

daııhğuım tebliğinde §U mallı. dönmemiştir. Oml:.JI esı memıştır 
mat verifiyor: Helsinki, 8 (A.A.) - D.N.B~. 

Afrika şunalinde her iki ta- Gazeteler, Fin1andiyn - İsveç 
rafta fula keşif faaliyeti ol- Japocyada bulu- ticaret müzakeı·elcrlnin geç.ci 
IIW§tur. Alınan. Stukaslan Tob- hl olarak kesildiğini bildiriyorlo.r. 
ruk limanında. tam :iaıtbetlerle nan Erezilya ar Yenilmesi gUç zorluklar b:ıç-
3 bin tonilatoluk bir yilk gemi- • • gösternıış oı.nwtla bcrab::r, li'in 
sile 3 §alope batırmışlardır. 1 ç ı n landiya ticaret mahfilleri bir 

Alman sanş tayyarelemıin Rio dö Jnneiro, 8 (A..A.) - anlaşma ümidini kesnıemişler-

!Siyam kabines· · 

istifa etti - -
Yeni kabine kurulunca 

1 muharebeye daha şıdjet 
•e devam edilecekm,ş ! 

Tt>kyo. 8 (A.A.) - Domci 
•jansı Bangkokd.uı bildiriyor: 

Siyam ka.bine3. dün öğleden 
SOI!ra istifa e'..mistir. Ba:-vckil 
Soııgram yeni .tabillcyi kur
makla meşguldür. Yeni kah~ 
nin .kurı:tlmnsile malıarebeye 
dah3. t;iddetle devam edileceği 
&allllıyor. 

Nahhas pa~anın 
sözleri 

~~eş. çağınla.n itiaiye tar&·ı 
--.&an ba1yaJarua kıBlill azamı 
1andıktan eonra Pondürillebil-
11.i§tir. Pamukların sig'Ol'tab 
elQp olo ~ ta.lıkıX ewilue.k
~. --.ı-

yere siirilııilrcesine 7apt.ıklan Aşağıdaki ı-eami tebliğ neşre- dir. 
bir taarruz esnamnda. batı Mı - dılmiştir: ------------·ı 

sır demlryoıu .. çok yerlerin- Bre2ilya hmd•eti. Japon.ya- c~va"l mub ... samat 

Kahire, 8 (A.A.) - Nahbas 
Pa§a. radyo ile yapbğı bir 
demeçte demiştir ki: "&as iş. 
hür ve ynüftehir olar&k ya~ 
maktadır. Bugünkü harp bir 
dünya devrimi olduğıın:ı göre. 
son P.maçhrma varması ~in 
en iyi yol, hür olarnk imzsla
mış bulunduğumuz mua.bcdeye 
gerek milli istik1filimizı, gerek
ae ortasnıea yapdığımız olay -
lan gözonünde tutarak ~ 
mile ödetmektir.,, 

den kesilmiştir. da bulunan Brezilynlı diplomat- i& il J 
Askeri bir menbadaıı D. N, larla konsolosluk memurlarının 

B. ajanaına bildiriliyor: beynelmilel adetlerle telif edi - durduru'du 
Bir ha.va filo.su Libya budu- lemez bir Blkıntı ve taayik içiıı- MiM 

3000000 
_ } dunun şarkında hareket ha.- de bulunduklannı haber alınış- (Da.ıjtarafı ı lncl sayfada) aza 1 !inde bulunan iki trene kendi Itır. .hpon impuatorluk umumi 

vesa.itile hücwn etmi§t.ir. 3 lo- Bu yüzden bftkfımet, toprak- karargahının tooliğine göre, 
komotifle asker yüklii iki tren larında bulunan Japon memur- Japon kuvvetleri, Cava DJ ... nıbi kurum yolda kalmıştır. larına '8IYW tarzda muamele st.rateJık şelırini işgal etmı.şler-

Çin - Irak 
müzakerelerı 

(•.J ...,, 1 ıHi -ııf•tla) * etmek ni~ttndedir. dir. Bu suretle Su.matra ada.sı-
~ vatan dşlarınıwn memle- ltalyao orduhtn umtunl b - Malta a yapılan nuı bütün cenup kısmı Japon Çung - King, 8 (A.A.) -
ket işı<"r .!l karşı olan ha_,.. rargahuun teblığ.inde deDiliyor Y kuvvetlennin eline girmiş bu- Çin ile İrak ru-asında. bir ~ost-
>'etine .-h"-. ki. a-n ha va akınları lunmaktadır. Juk paktı ak.dl için başlayan 

Yl fedaki.rbY,ına bo.~- ~'Libya J'ÖIÜl'lde keşif kuvvet -- Saigondan ~ :maliimat veri- mü.mJtereler bitmek üzeredir. 
Ju~an 

1 
icaplarma. uygun o- led faaliyeti olnıuştur. ,, La Vaıette. 8 (A..A.) - Son liyor: Çinin TUrkiyedeki elçisi bu 

lıarcl.k, te... illtunızı tt. knik ve e- karşı gittikçe şiddetlenen düş - B.ındoeog'den ahna.n haber- husustaki m\iakereleri idare 
'--- , b-ı. -•--..ı-·n gı"ttik" man A&va alanla.:rmda, limdiye den anl&.§llrlıoöuıa go··re. Japon etmektedir. 
h'-ıantı a1o ~'"'"'~ ""- ". y } d kadar 252 kili öldüğü bildiril - kuvvetleri ileri hareketlerine , . 

.• ··e entlinnekteyız ~ yıı ugos avy a mektedir. devam ederek Tangkuba:a Pra- Rum an ya da ffyat tesbttı 
iliinde ha,~ıhk mektebim'7e * Uoo tal"'· k:ıaydedilıniştir. Bu (~ 1 iıldde) hu volkanının §imalinde miıtte- Bükret, 8 (A.A.) - Mareşal 
Jll da, 

1
• ;.,·.,..- 1..n~·•"-ak ı..wn ,._ .. _ ı (A.A.) _ "'·- ··ıa- Cilt miıdafaa h, tlanna gir:mİI'" Antonetdnt, sabit ücretli memur 

... .....,_ a.w~· ·~- da nnhl;vnak --ı......n.....,...; ... ,:ı.. __ ..., .mn.ı J - J.---'•· '-rl . . ..:a... 1 -ııa fa;.,.<' bavaıeı talebe ala- - .,......._... kaııt1 euma glbıü pmlan Alman "'u.u·. 14 &. sanayı 'Ye zıraat uurum· 
~lrnw umuyonun. kalmışlaı dır. bava a1ruıında MelN58rehmit 109 lfii.ttefıklerin Ba.ta.vyayı bo- larma göre fiyatların tanzim ve 

Gece!! 1· Sı.riWJtandaki iş- modetinde ild llÇak dUşüribnilş ıalttıktan sonra çel'cıldikleri tesbit edilmesi emrini 'ft!"Jlıiş-
~ ".ertı.bde h•vaol* "'al l"' •'\rvetlet i kumandanı. iş-1 - :ınallırudur. lir. l.r;İ to.. u• .,.... tör. Briblftya ...... IJ(aklan bİJ" 

..vg ku ırve.tleıine karşl yap~ her düşman uçağml, k~ koyma Felemenk kuvvetlerinin mil-
.ı..... lielrtt: olerdı9 kun.ılmını obın muha•ef et hl\rekctinin öl\imle toplan dıa v--. 88 tipinde d&faa ettiği Bandoeng OYalıınn 
~\'acı derııeklern. ~ gelintt, en t.-eı.a!an hrılacaJını anlatsa bir bir ~ hMllıl'8. llğP.atnwıııar- da iki gün iki gece dlumadtt.n 
~Uk Urnidimix ı l U7.t:rin- •htaı n"Şrt"tmistlr. Yine geçen dil". Jsüren .~~ eo~'a 
'111: toplınmaktadıı. MemlC'kette hafta Bctgradda beş kişi idam a.poa a.vn~ a.töDlbgü 
havacılığın iatilıbali, çocuk vet edilmiı9tir. 1t.ıyan kayu.ğuıaaıı lrlanda'da un ihtiya< ı yüzünden arui terketmek mac-
lençlerimizde U) nı an _!ıavacılık çıkan baRka bir h~bcre. göre .. l- Dublin, 8 (A.A.) _ İrlancia buriyeti hasıl oı.m.utur. 
iıevame sıkı a•"·'~\ ı-u.hdır. Bu taıvar mahkcmesı, es.ki Sırbie- · u Le ,., ___ lrlan- A& eri müşahitler, Japonla-
..._ -..., ~ 18.şe nı;uırl .lll. ~, Ca L- L---
""'klmdaQ dernel aı n lısbet ta to1 rakl!lrllldıı asilere yar- danın bir müddet için un ve ek- nn va adası 'Wiltısmın w;;ı111:.U 
lleticeler almış bulunuyoruz. d• of Mr~ı " . mek noksanlığına kaqı koymak h~ tarafım. haklın oldukJ.a.rmı 
L,n,g ' mayısta topiuıacak ti mahkfun etmiştir. Bunlardan mechwiyeti.Dde olduğunu söyle- ve \xhrg.in efü)meksizill. asker 
Tür1 Hava Kurumu kongre- ikisi ölüme Ye diğer beşi de 00., mif w memlekete :aa getirtme ve malzeme çıka.ralaildiltleriııi 

ili nıayl!. aymda AnlıM\rada t.op- ~n mU.:bbed küreğe kadar programlanaın tuavwr edilen kay?etmdd:edir~cr. . 

lran kabinesi 
Tahran, 8 (A.A.) - İran ~ 

bmıaa mecüsi aktcttiği hususi 
bir oelwıdıe eski hariciye ll&Ztf'o 

lanndan ~li'nin ba.pekil 
olınası lehinde rey vermi§tir. 
Sobeyli pek ya..lo;ıda te-.kil ~ 
ceği kabineyi hükümdara ve 
meclise ar1.edecektir. 

ııun A.vuS&lya için~ ede
qi telılikedeıt bahaederek Qe... 
miiti.r ki : 

(Ba[itarafı J incide) 
"Yedi mart gUnU kuvvetleri· 

miz faşist Alman kuvvetlerine 
karnı taarruz muharebeleri yap 
mı:_ıliı.rchr. Dii.'5'Iltllll!l ğır zayi- 1 
at venlıği ~'1 et.l maha.rebcler 
esn m , bl!' criıruz cephe
nin ban k 1 nde ılulaniş
ler ve bır çok mesAiin mahal -
leri ~ etmi erdir. 

Altı mart günü 35 Alman tay 
yamü tahnp edilmiştir. Biz 
J edi tayyare kaybettik. 1 mart
ta M ova cn&ruıd.s. yedi .Al.. 
ma.n tayyaresi düşUrübnilf
ıttir.,, 

Moskova radyosunun bildir
digme göre, cenubu garbi ceır 
hesıı:de faaliyette bulunan bir 
Sovyet birlığı cereyan eden pek 
şidd ... tll bir muharebe neticesin
de 1300 di~r..n subay v.e eri
ni yak etmiştir. Bu birlik m 
m Un nr..halli geri alını$ır. 

Alman orduları başkwna.n
daıılığımn teb1iğinQe deniliyor 
ki: 

"Donets çevresinde ve Har -
kof doğusunda:ki cephede düş -
manın büyük miktarda ıntlhim 
ku vvetlerl.l yaptığı taa.r. uzlar 
piigkilrtülmüştiır. Di~r yerler
de muharebelen devam edil-
-.a1.çtedj_r •• , 

.nyetlır p.rk cephesbin 
muhtelif mahallerinde ve 1lmen 
gölünün CeDUb\l prkisinde 
taa.rrw:a devam etmişlenl:r. Bu 
gölün şimali şa.rkismde 1blr Al
m&n piyade tümenine mensup 
latalar düşmanı geri pilskürt
milşlerdir. 

F ın resmi tebliğinde ~ar 
'Yardır: ''Dün gece saat 3 le 4 
a.n.smda Sovyet tayyarelai 
Helainki ili:eıina on ik.adar bom
ba atml{ılırdır. Bır kaduı ya
ralanmış iki ev hasua uğl"a-

ıwşbr. 1 
Smolen.~ cephesinde Alman 

kaybının kırk bin kişi oldu:fu, 
ayı'lea o uz bin kişinin çevril -
d"ği haber veriliyor. Leningrad 
ve Smolensk keaimlerinde miı-
him muharMıelcr o&uyor. i 

Ruslar, üç Alman taaıTUZU -
ım batıya doğru to.ilamakt.a
dıI lar. 

* 1 La SuiMe guetesinin Berlin 
muhabiruıe gure, Alına.o esire -
ri mahtıllcri, Alannny:ımn Rus 
yada Olu 'lre yaralı bır buçuk 
milyon kir-~ kaybetmiş oldllf,iıı -
llU limQi itir.::f' etmektedir. 

-0--

Y•zc11: A. C. SARAÇOÔLV. 

l\. /J UHAR1P devletlerin C'8-~ 
l~ J Ete, mecmua ve radvo

b.rı yiiksek perOOden a· 
tıp tu•.:ı clt '!"Sle.tar, posta 
ile isviçredım ~ kiiı;i!k bir 
matbua birbirledni yok etme-
ğe savaşan devletlerin içinde. 
bulwıduklan hakiki 'Y'Uiyetill 
acıhğmı ve çetialiğini bü..üa 
s:aaha.til\: göstermesi itibarile. 
ı tle tetkike değer bir mahi
yet arzediyor. 

Milletler Meclisinin neşret.ti • 
ği "Yıllık" m muhte\ıuım<.bn 
b&beedm bu matbuada har.p 
yüzünden yalmz muharip değil. 
tarafsız t: .. \ le::lerin bile bor la
rmuı korkunç yükselişi, rnkam
lara. dayanılarak gösterilmekte
dir. 
Almanyanın 1938 yılında to

parlak hesap (18) milyar borca 
va~ bu. bo!'Ç m:kdan l 1 
de tamam (109} buÇDk uulyar 
marka yükselmiş. 

Bıiyük BritanyaıPn 1938 de 
( 7) ıııi lyar lngiliz l rasmda.ıt i
baret borcu 1941 yılmda (12) 
milyara varmış. 
~i)t Amerikanın bol'CU E8 

aynı müddet ie:nde (36) tr..ı 
nnlyardan (58.) milyar do l"1' 

çıkıyormwş. 
Japonya.ya gelince. bu me" · 

!eket de ~ sene içinde 12') 
mily&l" ycndem ( 33) milyar ye
ne varan bir borç yükü altında 
kalmış. 

Haydi diyelim ki, y kanda 
saydığımız ~ lıetle1- harp ı -
lıu<i d. rkr ve bu itibar n nlt!.s
rafları a.rtrms o!duğundan ta
biatile borç?a71 da zivad 
cek; ya ts~ gibi, tsırİi e gibi 
sayım parmakla g\:5E eril.., k 
k&dar aaalmıı_; bis bitıtraflann 
~ahımız Rediı ki İs · c:n'tlin 
borcu, yine aynı miiddct ıçi.n -
de, (2) bth:;uk mil,Y...r İS\ ·ç.re 
frangmdan ( 4:) milyara, k e
çi•1ki ıse (2ı buçuk mi!yar Ko
rcm&daJ\ (6) milyar h.o 
ula.~ıvermiş. Halbuki l.:.v h <; 
olma7..sa yüz sene, lsviçı-e i. o 
bir kac asır ı:.-u'h içinde· ~ a-
mı ·cJcı dir. 

Hal,ı at şudur ki dlİllva gt'r
cckten içinden rılnlr~ ı 
kül hır duruma ta gı. 
kadar saplanmış bu!u ~ • 
öyle sn:.. ı ;yor k. ı -
rıın n det. ka\be1 n < ı; 11 • 
' vınarca !'or at ha) tın . -
H ııi çeltip du k. 

Bfr nuroarah C r 
do'bJrdU~ iktıeadi l l D ~ ları caktır. Kongrcd,. 1940 yılı devı.en hRpıs cezalanna mah-ı 1lnla nA- ldıw takdirde Bır Tokyo teli, Felemenk Biıl 

ltıa},s aywdan, bu yıl mayl8l- :Cmn edilmişk-!'dir. P ra Ş'"'O ~ps gı . distanı muvakkat merkezia:i 
'8. kad, r, kurumun ~apbğı iş- lı:;gal devletlerinin endiselE'ri- nl~~~nı· ı~vetleeylemön~:;~. - pek yakında düşmesinin bekle-
lıtr ve lıesaplar ha kındaki ra- ni P.'Ö'!teren diğe!' bir &limrt de 1 cuı.--.,. .. ~ :Debi1eceğini bildirmektedir. 

Ja.ponlar, galip bir ihtiınalı. 
ş:im.ıl sahilinhı en zayıf nokta
lilına taarruz etmekle ile başla.
yaıcaklardır. 

Hindistan l ı~timai rsınb ilri n maralı ı 
ba.<>btd•fu z:ırnan henü • k ' 'r 

(..........,. l lndde) ı bertaraf l"'rn i i. B kııl m 
Por ol unacak ve oniuuiizdeki Sloven ve Sırp halkuun topl•l 1 Buanos- Aires'deki ı Vaşiııg-ton tebliğine gore, 11'1-
iJti yıl 'çin yeni direktifler ah- halde tehcir edihneteridir. ~rm- lspanyol g mil~ri tipinlerde Japonlar, Mindoro 
laac.aktır." dive k:ırl.ar 4.00 b.'Ddftl fazlı. ın- e.dasıua asker çıkarm,.ıardır. 
--- sa~ mirülm!.lş v~ veııi tehcir ha.- Buenos - Aiftııa, 8 (A.A.) - VatingtondaJı OfiDin ver-

Serbest sütun 
(Bat tanf1 2 inci uyfada) 

tltor~ri L>da ederkem tJtle c. ~ 
llnhklanna 1'C 'beceriksiztilde· 
tine b"r tlirlll haklın obmıamış, 
~ ac.~l· sinden evın ve odanın 
fein l e vnrsa h ,, h•rhi-
aiııe ka ,,mm,akla. hatti g11n -( 
de bı.ı ı u deta J .,Ulluı\ ı
Cibe mi rekkep şıacı.wli dev1r
ltıekı<? " Uıret bulmuştur. Bir 
tbhreti de lobnt ' g rer gir
~ da.ha yemeg ıi yemeden 
Clraona (~on) u venne -
ildir. Bunu eoranla.ra {unuta-
~. çık~ ~ıp olur-) der--

* ffieetbcMn) ~ Seyfi 
~·uı fwblAde bır din.yetjt' 
~u id.-e eWi' Beethov. 

refttleri m :n •ö> ~ ...._ D. N. B.: . . . diği bir habere göre, tııir Çl>k 
mw;tıır. ı lapanya elıçt::.n .Arjıartin htı- tayyarelerle birlikte muaz-

'f. k\tmetinden, ya genu1eri • sam. bir Amerikan kafilesi-
nin Bucnoe - Aires limnmncla nin halen Pasifik 'Dlharebe 

Budapeşte, S (A.A.) - Ceıut- mahrukat abp alamıyacakla.n- çevreleri istikametiDde yola 
b1 Sı.rbista.nda knnb bir ~ı•- nı ROl'JDUŞ ve bu :mm•ed& ve - ~ bulunduiUDll bildir-
ma olmuştur.. Hükfunel kuvvet- rıldiği t.utirde, İspanyol gemi- mektedir. 
14:'.n Kurkumlnya ~hrini geri lıerinin A.rjıı.atin münakalit ser- Mamafilı. nmnt mahfille-
al ıslarc!ır. 72 .. i yeh\eennş, 'tisini muhafaza edebilecekleri riD lMl p.yiay». dak en kü-
130 esir a.luamJıfbr. lıakkınd.a. İspanyol hUkumeti çü.Jt bir emare vermekt.en çe-* Madrid - F'lrkatin Mivari ka:rennı bildimılttfr. ki.ndiklerini de kaydetıneli-
Fernwdo de Abazwa Yollva, dir. 
lsoo.ııya docanması tilğamiraJ- Diğer tanlf't1ln, Vaşingto.. 
tığnıa tayin edllmitf:lr. Tatova tütün na gelen Avustralya haber-

koll8erini binlerce kitinin 'biT 
nefes seıal okw.n. duyurwyarak 
kemali dik~ dinlediğini ve 
hararetle el çrrptığııu görür
ken, ben de eUerimi kaldımtUJ 
ola.ra.k fakat çırpmayarak ken
di kendime bu. güal ıecelerin 
artma.ama Wımennı edıyoru.m. j 

Sfouıib )IU.taz 8. 

d 1erine gön, AYU8tnl1"1 ~ 
piya .. 81 açıl 1 Hllıdman üslerinden başla. 
Erbaa, 8 (A.A.) - Tqova aıak üzere pek yakında müt

tlitün piyas&8ı kalabalık bir mü.s ıefiklerin .Jeponya,. lmr§I taar
tahail huzurwıda töreııle açıl- ruza geçmeleri için pli.ıılar ha -
mış ve inhisa.rlarl& tütün mah- zırlanmııttır. 
mıl şirketi ilk mübayaayı yap- A vu~acla 
Dll3laı'du'· Fiatlar 13 ile 130 ku- Radyoda beyanatta bulun&ll 
ıU arasındadır. Mübayaa devam ,renE>ral Beunet kUtle halhıde 
etİnektedir. yapılacak bir Japon tıaarruzu-

Düşman taarruz ettiği tak
tirde kanaatime göre, Broome, 
Vin~ Port - D&rYin gibi 
hava ilalerini 'Ye Ki.ünslaııdın 
şimıU kısmını de g~eğe i 
ça hşacaktır. Bundan SOIJra üst- f 
ten üsse at)amak aurcWe mcm
leketiıı iQne doğru iler~"e 
bqlıyacaktır ... 

Sidney deıı IU mnli1mat veri -
liyor: 

Cumartesi CUni öğledm -
r.a Pert - Moresby iiaert..ne ya-
pılan bir hava akını esnasında 
Japon tayyareleri, on iJti gani -
yede hir olmak ~e 85 bom
ba a tnntlan:lır. 
Bombaların hepsi hedefleri •

1
. 

den uzaklara düşmtişlet'Clir. İn
sanca tekfat ol~ ve pek 
ehemmiyetsiz h28ar ya;ptlabtl
miştir. THrrur heT bhi ~ 
tayyarelik iki d~ (MlpQ 
tarafında:& yapıhnıştır. 

llelbounıe raciyowna göre, 
Y eBi Giııede hava taamman 
icra edilmıştir. 

na göre bu ani deiiıiklik, eğer bu!lunki ne ~kle 'k ... d·ır süre-
doğru ise, ~illere hükumetıle cek? 
Hindista.nı idare eden politika- Bu korkunc ooeı. sma 
cılar arasıııdaki ihtililm bir an- etti i t:t · 
hışma husuliıne imkan vernııye- ziY°':· :ır'S '·~ 1r

1 

cek kadar gen~~ Glchli'unu )fodısı Y 1 ~m 
göstermektedir. t ğı borç ye>klı,.n - r h'1 le--

Muhabir diyor ki; riııe de s ~ya!.'al ır. 
"Siyasi ve atratajik vaziyet CJ' Tann encaıınımızı hı1.yreyJ "-

kadar geııPndir ki Hiııdıstaı1 tin. 
meselesinin hallinde vukua ge- -------------
lecek her gecikme feci bir t>hem 
miyet kesbedebilir. HJndi&tanm 
ileri sUrdüğil taleplerin müm
kiln olduğu kadar sitratle is'at 
edilmesini istiyen İngiliz fikir 
cereyanının yanında 1.ngılterede. 
haliha~rda -.enleeek böyle bir 
imtiyazın korkulan wnumf çö-
kiintüye yol &(&cağı noktai na
sannı müdafaa eden mühim bir 
grup bulunmaktadır." 
n.ı.n~--~ 

Berlin. 8 (AA.) - D.N.B.: 
Devtsche dipiolllatiache UDd 

Politiscbe Korrespondenz ~ 
telli lngilteNnin Hindistana kar 
şı takip ettiti aiyaset ballında 

§ÖY ya yoı·: 
Leoora hü' um.eti mtit'ea.ddrt 

vai 1 riııe raf;ınel'l Hin istaıt 
ha!tkınt"aki demecini ham :ap
ınamış ır. 

Jlmdi.tao nasn ArMry'· !l 

Oxfon:Yda aöv dı~ nutuk bu 
baknndan t: l,a.; mkkate: de
ğer. Nazır bu nutktmda bir Hhlt 
siyasi v<> milli dM·a.sının me\'~u .. 
diyetini ka.tı surette inkir etniıt 
tir Amery'nin bu İtin\fma es:.s 
olan~ btitün lııgili:s mil
letine haklı!ıdir. ng"1te!'cde hıQ 
kimee, Hin<liataLn baklandaki 
mütaleasını d~irmek niyetı -
de değ ldir.11 

..............:---~--~~------~---- ~-~~----------------~--------------~--~-----------------------------------------------------

r~AHAZRETI MüSA:ii~f) Ei~E~~ı 
, l 

1 
) - Haydi yavrum! Gidelim, 

......-....-.-. ~ Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur..._..._.............._. kop. lı:op gidelim! Ciğerpare-
- · min. karnı çok aeıkıruştır. Ona 

öldürWen Benüsra.il kadınlan - Eve sultaıu.nı ~ I •delim ol- - ~. dediler, gidip 0 bır an eV\-el emzirip doyura-
get.irilain. 1htimnl. onlardan bi- mıya.rak aı7.e yardw etmek is- kadım saraya getir. qw ~ yun. ADah halbne acıdı. Beni 
risİllin memesini kabul eder. tiyorum. cuk ornm memesiai bbtıJ eder- evla.dımda:ı ebedi~ ayırma-

.As.iye, ,..9 rivesinin tavsiye et- - Bana naeıl yardımda bu- ee, seni balupşıns ~yis.. dı. 
tiği çar~y~ğendi.. Zalim koca- lwıahilirsin? ı Kız, son derece sevindi. S. .A:aa ile kız., biraz. aonn -.. 
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t.arafıadaıı çocu.klan katletti- - Bir kadın ta.ıııyorum. O ra.yclan D88ll ÇlktJğım hia.edi rap vL'"Jllıt babm"1~· 
rilen U'Yalb Beniisrail anaJarıw kadının memesini her;; cıık ka- KQ§a koja. eve gitti. İki gözü Ka.dlB.. .h'l)'elllia kucai>'v1a u-

bul eder. ~ lwlıdi- iki~ ... .,.;;ı"'""'" .. nnesüne·. lu 1MMu. duran -.vnısau cö-~tirtti. Kiiçük :Musa, onlarm :ı.-..-- ....,.....,_ ____ .r-
- --~ı,...;,,; ..ı.... kabul etmedi. ilini çağ.ıra.yım. - .. .YJ.a:ma anneciınm, o.rlo _ rünce kollannı açmak iateii; 
Ç~~uc sevgili peygaınbe- Orada ibazır bulwuınlar, bu ma! M. Karde§İln ~ecli! lmuwı &Ol 'böğriDe dürtmeai ü
ri Muea.yL öz annesinin südi"m- sözlerden şüphelendüıe:r. Km Zavalu kadın, hemen kwm zerine aJrlım lwJma topıadı; bu 
den be.şkasını ha.ram kılJnl3b. yakahyarak SlkJl!lbrmiya bqla.. kullıırı arwnıa. aldı: çılgmbiı yapmadı. Nil nehrin -
..,,., .... bu ..... ı.... .... ıe b'"''"a kadının dılar: - Ku... ~uldu mu eul84ım, de bul•m.ıın ~cuğun oonesi de-
.IJ'L....-. ~ ...,. .-;;1_,ı.. ,..."'),,; Iikayt da. ril n..,.. ... .;. 
memesini kabul ıetnıiyordu. - Sen bu çocuğmı )".a.bancıeı kurtuldu mu? ~ ı&- ----

Musayı Nil :oehriDc atıldığı değilsin. Doğru söyle, bu çocu- - Tabii Jmrtulda... Şa anda ~· :ı......: 
0

.....,.,.,.,J, ... ,.:VPn.uı 
anda.nheri adım adını takip eden ğwı nesi oluyonıaa? Doğru söy- Yıra.YUnUn sarayında.dır. Fıra.- ~ ucn o .. ~.._ .na.J-
abla.sı, Bcniisrail kndınlarile bir- lemasen sana işkence ederiz. vunun kansı onu kendisine 0 • önünde yine boyun kırdı: 
likte saraya girunişti. V efakir Kız, korkma&, ~ ğul ediudi. Sar.aya bir sürü süt - İşte o kadını getırdım! 
kız, kardeşinin yabancı meme Gayet tabii bir esle: ann getirtti. K-ardeşim hiç bi- Asiye, ye:ıi gem taııneyi 
kabul etmoc'fğini görünce cesn- - Ben çok fakir bir aıle kı- rısinın memesini kabul etmedL dipten durağa. dar e Uıdü. 
retlcndi 1ıerl atılua.k Asiyenin zıymı. İhsana rnıil olurum ürni- Ben de seni sağlık verdim, a..."lln - Ç.>cuğ k ! 
ön-nde boyun 'kırdı. Asiye, kı- dile bu sözu söyledım; yt.ne de "gıctireceğim kadın bu çocuğun _ H yır 
zm ne istediğini merak ederek ?Yl~oruı;ı: O Imdmm meme- a.nn dır,, d["IIleCİİm. Şnndi bü- - Ne o.!Qu ç:oc:;ıflırn 
sordu: sıni h ç bir çocuk yadırgamnz. I tün aray halkı seni bekliyor. - Bır h 

- Bir diyeceğin mı var ya.v· Kızın bu cevubı tizerine ,,il~ K ıi :me ut a.nnelik yapa- mür v fat et i 
_....,.... heden kortuldulv: C'Jılnan. h _ı;. 1 v._ dı 
,. ..uAA r - a , Vtur ••• ı.ı.u; nuy Ol'• 

kek miydi! 
- 'Kızdı sultanım! 
- Otur bahymı ~ya ... 

&ınin memeni hiç bir çoc ık 
yadırgamazmış. Bu çocuğu e.m
zirettkein. Eğer çocuk memeni 
kalNJ edene ihya olacaksm . 

KMm, gösterilen YeN etw
du. Acele acele göğBÜlıl açta. 
_.., M~ lawha&a kueağı -
na 'ff:l'dl. 

)hma, &nnesiniu JıokU..4'aDU 
ahnca n~Ja.n memeyı mm lt
lan ile ıhcmen kaptı. Elleri ıle 
de annesinin göğsüne sıımııüa 
Y ~. Şapr "1J)W- eaaneğe 
başladı. 

- Atiye, bmu göribıce çok 
se.indi. Koeammn yanma ~ 
ti. c.riyelerine de: 

- Bıraz sonra bu kadını ~ 
n1ı1t11a getirin! 

Diye tcnbih etti. Cariyeler, 
Muna men vi brakmcaya kn -
d1r beklediler. Musa. kamını 
ad:ımoktllı doyurduktsa sonra 
m meyi bıraktı; şefkatli ıuın~ 
sinın yüzune ba.k rak rna :.ın ıv 
ne te sum etm('?.e başlıulı. 

Cari er, lrad .:ı: aya - h t 

f"n erini rt-
1 r. M"""'"'""' 



Gürel Jlrm1 bat dalrilrayı 
buldu. :iki hasmı daha bili bir
blrıerhıl hnr.am•mıtJardl. Ayak· 
ta boğuftlyorlardı. 

Gürer, yarım aa&te uyandı. 
Yörük Ali, abırsızlandıkça a
bırsızlamyordu. Ne olacak di
ye heyecana .kapılmıftı. Dalgıç 
Ahmede bir çok iller yapan 
Arnavutoğlu, yanm saat oldu
lu halde hasmı• daha bir teY 
711pamamıştı. 

GiireıJ yarım aaati pç;.yordu. 
.Anıavutoğlunan basnıından a
prak çupnıp bir nlrl attJ
.. görilldtı: 

- Hayda Sülo!. 
Bu n&ri. Yörüğün nu:an dik· 

katini celbetmifU. Keudi kendi
ne söyleniyordu: 

- Ne oluyor!. 
Biraz 80llJ'& Ama'fttoilu, ~ 

pmarak bir nirl daha attı: 
- Haydi be!. 
Amavutoğlu. kiçülr. bir a

dam old\iğu halde sesi kaim ve 
korkunçtu. Nirllan üstüste at
tıktan 80DJ'& son bir n&riyı da: 

- Hayda be!. 
Diye attı ve altı yedi metre

.ten çırpınıp b•sm•nın üserine 
gelirken birdenbire daldı. Ve. 
Sülonun topuklanna bir anda 
indi ve Qekti. SWo, allak bullak 
olmuştu. Sırtüstü gidiyordu. 
Derhal dönerek kendini yüzüs
tü yere attı ve kaçmağa ko
JUldu. 

Fakat Arnavut.oğlu, tikin
nm 117.erıne atılarak t:r kaplan 
gibi stiloya ~ullandı. Geniş kas
ıaağmdan tutarak olduğu yere 
tekiP oturttu. Bekletmeden sıç
rayarak hunun• sarmaladı. 
Anıavu~lunun bu lıareht

leri o kadar lriiratli ()lm~u ki 
bir anda bep.A t.ellemmül et· 
mitti. 

Y örlik Ali heyecamndaa dıi.· 
yanamadı. Bağırdı: 

- Yaşa! Arnavut.oğlu .. 
Yalnız Yörük Ali değil.. ee • 

yfrc-.:.ter de bağın yordu: 
- Yap.! Amavutojiu .. 
Yl'rUğtln babaBl: 
- Alı, gördiln .mü ne yaptı? 
- Be.ha, ne dalış o? .. 
- Altı yedi metreden aizü -

•P topuklara indi. Hem de 
dolaıa. Boşa. değil... 

- .Ah baba .. M neblivan bu 
be?.. Aşık oldum bu adama' 

- Daha ııuıl aeviyor goril
yOl'ıiRm ya!.. Hepsi b!rdetı. 

- Yaşa Arnavutoğlu diye 
ı.tJn War. Yalnız sen değil.. 

- Nuıl ~ez bu adam?, 
- Usta oğlu, usta pehlivan -

.... Onun ör.erine ~hlivan gel
JMm)ftir. Hiç oyuncağa gel
mez . SWonun bugün ondan 
-~vardır. 
Amavutoğlu, Suloya u.rmAyı 

wnır vurmaz kUnteledi. Beklet. 
medL nefes aldırmadı.. Hasmı
nın toparlanmasına meydan ver 
medi. Ustalık bura.da idi. 

Yörilk Ali, heyecanından ol
duğu yerde oturamıyordu. Ama 
wtoğlunun her hamle&inde, her 
oyununda, her hareketınde ibret 
ve ders alınacak bir çok .,eyler 
vardı. Onun haamı kendine ri.m 
etmesi ve gUJ'e4 til)iyesini zor
la kabul ettınnesı usulleri cid
den tetkike değer bir meseledir. 
Anlayışlı ve yaradılışı kuvvetli 
'1ir pehl van. Anıawtoğlunu sey 
retınek1e bir çok .,eyler kapabi
lirdi. 
Amavutoğlu kilnt.eyi tak.ar 

takma& askıya almağa zorlandı. 
Ve gerildi. Sulo gıdeceğini sez
di. Elai& ayakaz mağlup ola~ 
.a. ... ulayme& ~ harekete 
- İri gövdemni bayrak gibi 
aı:tı. Katçalannı w Qaklannı 
ıenJi. Olanca ajuhiup merke
IİDe verdi. 

Anıavutoğ'lu, kinteaini bir 
kere daha tazeledi. hasmının da· 
ğılmadıjını gorilnce zorlalnadı. 
Hemen lriiateyı oo,a.Jttı. Sarma
ya girdi. 
Arnavutoğlu bu. . Beda?aya 

kuvvet sarfetmezdi. Çünkü aldı· 
fı oyunun kıvamı kaybelmoştu. 
Sulo, sonradan kendini iyi topar 
Jamışti. Küntefe nhayır kalma
m1'b. Hasmının yüz otuz okka
hk vticudiyle uğrqm&kta mi.na 
yoktu. Başka oyuna geçmek, bol 
luk ve bozgµnluk aramak li
IUDdı. 

Y6rük Ali, Arnawtoğlumm 
Jdlnteyi bir kereden fazla taze
lemeyip kendini yormak isteme
diğini görllnce ldlc;\ik 11ekisile 
derhal iti kavradı. l~i çeke· 
rek: 

- Baba, Arnavut.otlu, evliya 
gibi bir pehlivan be! .. 

- Ne oldu oğlum! .. 
- Görmedin mi ne yaptı? .• 
- Künteyi bo9a1ttı. Bqb 

bir şey yapmadı .. 
- Ah baba .• Bu kadar mı? 
- Bu kadar ya!.. Kftnteyi a.-

11ramıyacağını aezince bıraktı. 
- Hah! .• itte bunu söylemek 

tltiyordum. 
- JrencUeipi JQllDÇGr dCJ1 

mi!, 

- Ah, Arn&wtojht ,tbl ola
bDaem.. 

- Olunan lnfallah ·
Arnavutoğlu., earma)'l aldık

tan monra hasmım ardından baj 
1adı ve biraz durdu. Sulo da, sa· 
kindi. Hasmının ne yape.caiıııı 
beklemiyordu. Zaten bu, ba.ğla
mşta.ıı kalkamıyaeağmı biliyor· 
du. 
~ Nwnıınaı ada

,Ularından Te mukabil taraf· 
tan bir eliyle topuktan, bir elile 
de ayak parmaklan illtillıden 
tutmUf, hiç bir banıbt yapna
da.n bekliyordu. 
Amavutoğlunun bu tutuşunu 

herkes ba§ka türlü tefsir etmi.- . 
ti. Yeni ve eski pehlivan 'Ye se
yirciler Arnavutoğlunun h8.8Dll
nı kaçırmamak için ayakların
dan köetekfemit wmediyordu. 

Hattl Yöriik Ali de öyle 7.U· 
netmiıptl. Ve böyle hafif el ile 
bağ gömvıclikleri halde yine bu
na hükmetmişlerdi. 

Yörük babaaına aonıyordu: 
- Baba! Bak De biıçinı bağ

ladı hasmım?. 
-Evel 
- Sen, böyle balla>'lf ~ 

mtt '1mdiye kadar! .. 
- Hayır 
- GUul bir bağlayış değll 

mi? Hem de iki el ile .. Bir alt
tan, bir üstten bağlayı!J,. Has
mı kaçmak istese a vnğını c;ama 
91r sıkar gibi buracak ..... 

- Evet.. Arnavutoğlumuı 
icatlarından bir şey . 

Amavutoğlu, biraz duraladık 
ta.n sonra birdenbire hasmının 
kalça, U.tiine doğru daha ziyade 
inerek birden bire bağladığı a
yağı c;amıuıır burar gibı burdu
ğu ayni zamaııda da hasmının 
üzerine olanca kU\'Yetile biraz 
yüklendiği görüldü. Bir anda 
Sulonun dönerek Birtı yere vur
duğu da mil~ahede edildi. 

Sulo yenilmişti. YIH'Uk Ati 
.e:vıncınden ba.ğırtnışb : 

- Ya~ Amavutolğu .. 
Yörük, oy\lnu kaçırmıştı. Na 

sd olup ta Stılonun yenildiğine 
akıl erdirememi•ti. Nasıl olmuş 
tu da Sulo, sarmadan dönerek 
alta gelip sırt futtU gelmişti. Ne 
k&wu d.ı kolay yenilmişti? 

Ali, babııuna soruyordu: 
- Baba, namı yendi! 
- BihıMaı .. Parkır:ıa wıruna 

$111 .. 
İhtiyar Cugıra da. ıordu1ar: 
- Usta lJÖl'dÜn :mii n&Bll yen 

diğini ? .. 
- Görcii&m paa, naa1ı oldu

ğunwı farkında değilim .. 
Yörük Ali, sa.blrsızlamyordu. 

Ne babası, ne dıe eski pehlivan 
olan Cazgır, Amavutoğlunun ne 
oyun yaptıfmı bilemiyorlardı 

Yörilk .AU, ba.buana da, Caz-
11ra da: 

- Siz bunca eene pehlivanbk 
yapmıı:wınaz.. NU&l oluyer da 
8i1miyorsunua ! 
Babuı austu. o.qpr, ceftP 

verdi: 
- Abe, Yörük! Eğer Arna

vutoğlunun yaptıkla.nnı bilmiş 
olsa idik biz de onun gibi olur
duk Onun oyunlarına akıl er-

SPOR. 
G. Saray i. Sporu 
Süleyuıaniye de 
Vefayı yendi Baş, diş, nezle, grip, romatizm 

ıaykozla BeyOOluspor berabere kaldılar 
ut wecMnn& din - ld 

atadda da devam ecltıdl. Olclak-

Ne11 ralJI, Kınlllıll 11e BBllla ~lnlanmzı derlıal ll•Hf' 
lcabmda eGftd9 3 bfe ahnablllr, Her JWde puh kutulan __.. ... ,.mz. 

p bW.ht bir &e)'lıd kltle8l 
toplayan. miWhekelınS& J'e-

Galata• .,, "o.--.. 
nk, Salim; .. ....,.,, 
l'.ef'ak; Hikmet, Arif, 
G1indftr., Gazanfeır. 

• 1 LAN nerbahçe Tabiml, ~· v el&JI, Bellktat .A.1bnblittt 
Gaıatuuay ı.tan'tNlılpcını mağ 
bip etti. Beykos1a Beyoğlu8por 
tsbnlan ..ıt.daıı berallerllk)e 
aynldılar. 

Xa.çlann taflMtı: 

PIJiwlliı•• - '1., 'hll1ılıııl - 1 

fatanbulepor: i'Dlret; BaJri, 
F&ruk; &kir, Rüşt\\, CeW; 
Vakor, '!'· ıık, ııa.,.., Ka.. j 
dir, lsml1. . 

Hakem: Yuzaft•. I 
Tütün ve içki Bayilerine 

J'enerbahQe Btadtam ilk ar -
llla§maaı P'enei'balıçe Ue Tak
IJİl!l takımları aruında yapddı. 
Birinci devreyi 3 - O galip biö: 
l'e!l ean licivertlilel', ildnc1 deır 
re yedikleri iki gole mukabil 
dört sayı daha yaparak ~ 
7 - 2 kazandılar. 

Oyuna l ·t:ınbulspoma akmi
le bqlanru. G2 I&t:&Mray kale -
sinde beliren ilk. tehlike Onn&
JIUl mtldahaleaüe aılabklı. 

Sim --- taJam, ...... 
......... eder'* ........ 

9 - 5 - 1941 akıammcla elialzcle balanan TOTON Ye 

iÇKi meveatllU'ıaızı bir beyanname ile 48 ...t iarfln· 
ela -~ ~lwt lnhiarlar ldarenne bilcliriaiz. 

Fenerbalıçe .tadmda ikinci 
maç Süleymaniye ile Vefıa ara· 
8Ulda yapı~ 

lra'elfne ylkltndl, Arif brp-
pllktan lıltifade • taJDmmm 
ilk sa YJ81D1 yaptı. Bunu hemen 
'biru soma Cündüııün attliı 
ikinci gol takip fitti. 

2 - O gaHp vaziye-te giren ea-
Vef a: Hu..mettin; Vahit, n kırmızı takım, rahat w se~ 

Tijrk- Alman 
ticareti Enver; Şeref, Namık, IWey- best oyna.mağa. başladı. Top ls

man; Hüıieyin, Muhteşem, Ga- tanbtılspor kaJeıinden bUtün 
zi, Fikret, Mehmet. gayretı.n rağmen wek'.....- (Baf twra/'I 1 9eeWe) 

Süleymaniye her MDtanki yor. tırdlm. Bu temaslanmdaıı müs-
kadroeunu muhafaza. ediyordu. ()yunma. 30 ~cu dakHıı!MNNla bet neticeler aldığımı ve mem-
Hakem: Mehmet Rept. Gündüz mldafiler anunndan nuniyetıe avdet ettijimi eöyli· 

Oyuna Vefa be§ladı. Sıkı mr m.ynlarat o.ı..taaarayın ~· yebilirim. 
çember içjııe alınan Süleyma- eil golW de yaptı. Devre ~ Aı.....,,._ ,_,,,.,_. 
niye kalesi tehlikeli anlar ge- wı '1 n tat=1n .wae bit- nriibaYMt 
çirmeğe 'l:Mulladı. Fikretin ileri ti Hatırludadır ki 9 Tlfriniıw-
puına yetifen Gazi Yetil beya- -y.tkik~~-'! ... ~ .. m~~~~ Yel 1941 tarihinde Alman hli
zın ilk &ayısını kolaylıkla yaptı •& ......,_ Ul>Luu•u...... auııc )d)metile, bükilınetimiz B1'8SJD-

iNHiSARLAR UMUM M0D0RL0ÖIJ 

Trakya Bölgesi Mahrukat AjanllOı 
yapmak istiyenlerin dikkat nazanna 
Türkiye Kömür 
Satış ve Tevzi 

Müessesesinden bUnU lıleliınedin slkı bir şiitle etti. fstUbuJaporun pek &ey- da tmvıanan 96 milyon liralık 
attığı ikinci ıol takip etti. V~ relc yapbiı blcumlar san ~ ticaret en''P"•• 2 östeyi i.btiva 
ra üst.UnlUğil devam e..ıerken llllZl mMafaırNı ~ ediyordu. Almanya.dan timdi Miie..esemiz namma Trakyanıa 
Süleymaniye aleyhine vwilen kırılıyw.. yaptığuma mUba.yaat bu 2 liste 
penıUtıyı Muhteşem awda at- 26 IDIS c1ak'r..ta müdalDer den lel'beet. ola.nın& dahildir. mabtelif febirJerinde halka Ye res· 
makla t.a.lumuu ilçtincü Nt'l- arasında ~ ~ Almanya ve Macaristanla ,a- 1 d • 1 k d 
dan ıaa.hrwrı elti. topu ~ defa lstaıılNı pacağımız aht verit ldering, ı. m aıre ere toptan ve pera en e 

Devrenin aonlanna doğru apor a'!.-e 80ktu. veçlıe olacak t:lcatt münaee1ııt.t muhtelif cins kömürlerin satı•JDI 
siyah beyazlıla.r kawendıklan Btt Roldal 80lll"& ı.ta.nbul- tüas esasına mttatenittir. ':s 

penaltı ile ilk~ kavut- spor biraz eanlanrr gibi oldtı. Na/ı:ltyat Jle.lui M 1 yapmak Ve bu maksatla depofar 
tu.lar. Mükerrem yakın mea.feden ta- Wı.dQcii f k Ü b. L---L-t • 

Devre ı _ 2 v.ıa.. WllUi- kımmın ~ aayımm yaptı. Bundan baP.a. ıdba- o. açma zere ır maurvam •J•nı 
a.a; ı bitti Dewetılin .-1anna c1oğnı gene ,,_ LA. 
fi• ie · r...~a- b·,...._,- G"""bt:___. ... Ge.r, A~ ahY&Ji huarua mtihap OIUD8C81&.-ı.lr. -İkinci dewede Veıfama KW· U'USIU&Ko - .. ..- __ .,.. ~ ctlç bir tekil ....... 
tediği. tauna ~ 8öleyllla - goK\ntı • r.rur ~ !- nakil keyfiyeti de u meHU1 . Talip olanların ı 
niyenin a~dığı KÖrülüyordu. ~ Jıf~ ~ ~ ::.-~ etmiftir .. Mti,bayaa edilen ~ya-
Siy..tı beyazlılar hemen ilk da· yı, memleJıetimbe nakil itinin Şartnameyi görmek Ye tekl;fte 
kik.ıla.rda lbrahi.min fenli gay llilratıe yapllmaamı temin içiıı, balunmak üzere 16. g • 1•42 Pa-
retile eökiip götürdüjü tOI* ISl'.t.HaUL ~ tı!ly.DID. sif aıarti1e aluınut ohna ~ 7 
yeşil eeya:ı kaleye .-....ıe ana rağmen nakliyatı daima -....a.--1 -A-ü saat 15 e kadar Anka 
beraberliğe ulqblar. $ehir yakındn takip ı•eoek ... telJlli- z..-.. cm ·-- -

oyun, her iki tarallll cank ı&t mırduk. racla mie••eae merkezine müracaat 
ve ka.rşdılrh alnnharile gıeçer. .....,_. Nil Mır 
ken, Daniş c,}Ok gt1Ml Wr uyn- y· t .... ~ etmeleri UAn olun11r. "9S76., "3014,, 
}ışıt hiç be~.nilmiyeıı bir a.a. ıya rosu XacaristaııJa olan temasıan- ~-----------..~--~r-11111"1 da t.8kmwııiı lçbeii •Jl8IDI mıa neticelendlrmek malraadile 

1 
yapıverdi. .. --- - ithalit ~ mlcllrö Peftede -

mı.e l'epe•• - ·c:aztı ...,._. •••••••11111!!•••••••-llJllll•--llll-•lltl ıe=:-r::~ ... ~~;:; ........ ~blrkaçgtiabl-ıDe l 1 D . Y il ·ı,. l 
ni aarfettilel'lle de beraberlitf - p A a .& dıktan smra. Ankara.ya giderek V et emJf 0 afi ) an a rJ 
temine bir ttirl1l mu'ftffak ola- 'YWIW ....., illıml Ys '•• faaliyetlerimin sonuçlarml hl- _ 9 
madılar. Son dakiDJarda lla· * lrimetimize anedecejim.., 
zandıklan penalbda.n i8tifade e- TWk • A.,.,._ ••rs ••••• Muhammen ~ 88'f4 lira <*" ~ adet perteaiör ~ı.; Vf' aılı.w 
demiyerek WMla 2 - 8 IUf· ..... QıA .. _ ... •-19iı'a l ~ 31/4/194! Salı ırüWi saat 16 et. kliıy;,ıtlı ıarf usulü ilıe ARkar.ıdıı idare 
liıp aynldı1ar. Bu a' 5 "AUt ~.30 d& Bu Uahat veailesile 9 Birinci- naeuıda toplanan :Uerkea 1 UMU Kosnis)ooılK1l atuı ahnac11kbr. 

Şeref atadmd&: OK 8 S W S K 8 B tef1rin 19f1 tarihli Törk - Alman Bu ıee Rinnek latiyeüırin 411$5 'lirMk muvakkat \eminat ı~ Unu 
'!es._. Ayaö-ını alttan bağladığı- ~ • S, lh 1 F 

1 
_ 1 tiearet uıa,maB' halr)onda oku- J:Ull tQtrl eltili vaikalm'ı ve tektd~ı a)'m iM -... 14 e kada 

-e- Q...-f ...,_..J,_.ı_ -a-u.. :n.. yueulanmlrı'ynPt.••: a Joea malfuaat W- ~ K<ırni87cm Reidiine Wl'meı.ri li1.ımdlr. 
nı görGUm .. Hasmının üzerine 'iıı"""'&'"' ~ .. - .... YO PROGRAMI .__. Şarlnameltt parası& olarak ~rada ı •• ~ -..aiır 
yüklendiğini de gördüm .. Fakat ~ Beşiktaş}& K.aaımpqa ta- HAD 1 96 milyon liralık anlqma iki papda TtıSellüm ve sevk tefliiindftı toml.n olunur. 
bununla hasım dönmez ki . Na lrımlan &1'88ında yaptldı. Jusmı ihtiva, etmektedir. Birinci ============-========-
aıl döndilrdU haemım.. ,_!!~~a=~~ t MART 1942 kısım 55, ikinci kwm il milyon 1.•••--------------------.. - Bilemem...... v-- liralıktır 

kalesiııde beliren tehlikeler · - Ben, kendiaiae waca.ğmı.. 7.H Ptcıcralll ıa.ıı; Pull ~ Birinci kısımda iki memleke-
- .Bakalım söyler mi! ::: S:~~ 7.33 Hafit Par- 19.30 AJans tin birbirine verecekleri mallar 
- Neden eöylemMin? .. Ne o- dakikada feıdi ıa-tile takı- çMlıa pi.) .......... ~~ için ayn &)111 iki liate vardlr . 

ı.r! .,-- 'Mi AJ9m -.- _, Alm.an Hateaf, Harp malzeme-
- Bak bele, tu kietik avana· llWWl ilk 88ı)'lllDıl yapmait' -- ~ 5 dMika ili, demir ve çelik malrineler. na-

la- . .A.'M, sen bilmiyer mueua vaffak oldu. ue Ba6t lUI Sanai w kil ve cer vuıtaıan, bakır ma-
.... _ ustan ..J-:--~ oyunu Bunu bet dakika aonra ki- Q~- ......... - ka..&r -• ki u...- ın ~ """P .. nır tbrahimin ..... .&1 ikinci .....ı parçaW .,....k..d8r mulleri uuıııa ecza ~·t ve ~-

eebindedir. Çıra.ğıaa Wle (ijret- ._..... ""'"6 .- Mt Evıa 30 15 Radyo lüloz, pancar tohaaunu ihtiva 
mea. takip etti. Devre sonlanııa doi- Sad Ga-'esi etmektedir. 

_· Ne o&ura olMm .. iJolıaea- ru KaaıımpaıehJar K&mil wa - 12.ao Pr~ aa Bir Halk Türk listesinde maden cevher n~ '"''T 
ırım.. taaile Dir 1&yı .kaawJ.ılar . ve 1 ı• .., .,_~ _...-... ............ " ... ' .... .1 :ıAAA •• lııeb Dde ...... ~ - .. "'""...... 1eri ve madenler, 11eyt.inyagı, ti - 1-nbaJda 1 adedi~ kW'tııfbli". 

Dedi. d~~ 1 - 2 &,.;Jgtq ~ 111.Ai Ajaas - ötreniyonaa tik, pamuk yağlı taneler, pala- ..uı:: 
1 bitti - ... ö " 10 adetlik paket~ .. Amavutojtu, ikinci vıe zoru '. . - uberlılll •a- tretm.ı mut ve hullsaaı, afyon, keten. ~ ı adedi 5, 10 aMcli 

iıaamını yendikten sonra mey- lkinei üne b8ft;alı A'88l 11..00 Şarttı w S.aı; kendir, deri, fasulye, bakla, no- 30 
danı terkedip gitti. Meydanı ter liyalı beyaz taknnın biJr.imiye- Türkillr :n.111 Türküler hut, dan, kepek, paç&Vl'a ve süt •---ıiliıiiiiiilliiurİİİI. --------------
kedea Amavutoğlu, sanki güre- ti altında geçti. i'ak&t kaçan ıa oo Pro&rall1 1.tl Senfani tozu vardır. 

. • . 'bi 'di H tu bir çok fıraatıar sayı adediıWı · ,...__ keakas +.__ • ~~ırı~ dah'l abad-1-1 ·-----şe yenı gll'lllll gı ı . a ....., bekleeildiği kadar artmasına. ıı.os Daııa .,,,,_ or ı .udncı ~ ı mu ~e-
üarindelti yağı bile bosulmam19 • . ld Bu devrede . ah kestraaı 11M Ajaoa rin yekfuıu 41 milyon liradır. 

.. - modara ....,. 
parıl panl parlayordu. manı 0 u. m .. h..~-"-ı-sıy 11M Ziraat hıeberleri Bu listede balık, ttitlİll, kitre. Bütün Mobilyalarınıaı 

beyuhlar Küçua Mll"&l&IW vaaı- T-'- ·mı ll.60 Pro-Rlll '-·-· ~~ mcır fmdılr 
• • • tuile bir ıol çıkarahüdiler v. _-vı_. ----- •· aur .. '™'"!• • ' Çefitleri golı oWı, lstanbuJda R•ıpııı ~ • No kuru yem.işler, kut yemi, 

Güre§ler bitmf.tti. Gece ohnut maçı 1 - 3 kaunmıar. 1 
1 
meyan~ökü, yumurta, IP1ftP kon Ahmed Fevzi'aiq Asri Mobilya 

tu. Çadırlarda konUfDl&lar olu· :BeyW. ı. ~oiluRIW - o Askerlllı işleri yak, sünger, barsak. anason, yaş " - --..ı -'--
yordu. Beyler, ağalar, paşalar Beylwz • Beyoğluspor maçı 1.. ________ _._.. meyvalar, b&lmumu, poatlar w- ..-ague..,au ..-. 
birbirlerinin çadırlarına miaafir çok canlı ve heyecanlı bir ha- saire bulunuyor. 
gidiyorlardı. Ba.t peh!ivanlanll va ichıde geçti. lıfaçuı biriDci Fatih .Ae. ...- •.PHllfmdan: Bunla?'& mukabil Almanyadan ••.-•••-••-•••••1111111!!111•••• .. 
her biri bir pa.ljantD, ap.nın, be- devresi o. o berabere bitti. P. Tetırı. BOm6 ot. Abc:lü1kadlr resmi dairelerin ihtiyaçlarile. ı·stanbul Bel~dı·yesı· ı·Ia" nlan 
yin çadırında idi. Wnci devre her iki takım f42413) SelAn1k 126· çelik makine. hırdavatçılık ve -

Y6rük Ali, nihayet babasını d& birer ea.yı kazandılar ve aa.- P. TeiJrı. llebmet Oi Zeki önclthı geri kala.n yilzde elli nisbetinde ·--------•-•llit••--•-••ı_,ıı kandırdı. Arnawtoğluna gide- hadaJl 1 - 1 berabertik1e ~ Cl1Al86) tıtanbul m. ki para ile de 'Tttrkiyeye ithali 
ceklerdi. Çalık.. Arnawtoğlunu dılar. SOvarı Telnı. l'lıat at. Milaat memnu olmıyan a.Wum.um Al -
evvelden tanırdı. Aru.vutoğlu, G. 8aısf -1, la\. Spor - 1 "2910) t&tanbul. _ mallan alınacaktır. 
mten mtltevazl bir phslyetti. Beeilrt8.f atedının ron w baf- Bu suba) lana ~e ınuracaatım. -----------
KUçiikle k:Ciçnk, büyükle büyük O 
01~ çadmna ge1 Seli~~l/fJ 'l'llmen A•lıerlllı 'f!!!'!~~~'!:!._'!_l_HA_~K~Er;.•A•L-1 
dDderi zaman Yörük Ali ne ya- ~ballı 7abena lCadık67, Xartaı, A- ~ ....---
pacaimı ~ İçinde KaV88 ,-encı ka71tlı bulunan 125, 828, 127, 328, 129, aso. m dolumhı jandar- Lokman Hek·ı 
.Jı Koca ~ tut da ma fil'8&ı taUm için ıdlAh altma abnaca'klarmdııın acele kQıtlı bulundukla-
ve.a~t-==1 ki ahmi- n 7a1beacı aüerlik 1Ubelmne Duımet kAi eh ft notu. clmdwlwlle _..bd 
Wiı."" ar mev bal vurmalan ve bu ilAnm eelp ,_.. JmSDı -'••- NJbgnesini ... 
luds. llllraduı komlfu· dlw• lcabft ea:mv.ı.r lyı~ ..... he ~ meb•"I • 
~ • 7 _, mil Wbik edileceliMl .......... ... - ...., 

JWdlye lliltıehz ES ...,. 

Le' iWlll anbarında bulunan 125 adet dış ve 71 aclet iç mOltalM1 oto 
nıobıl 1iurtili aaUlmak üzere kapalı uırf usulile artbrmal)'a kcınuımu,tur 
Jılecmuunun tahmin bedeli 5545 lb-a te ilk teınhıatı 415 lira il 'kurultU' 
Şart.name zabıt ve muame1't müdOrlü~ii kaleminde ıöruh\blllr. !haı. JJ/S 
142 Per&embe tünü aaat 15 de Daimi EJıcümende yapılacnlltıl'. T9llplerl 
!lk ieminat makbuz veya mektupları, 941 yılına ait Ticanıt Odaa walka 
lan ve kanunen ibrazı lhım gelen di er vesaik Ue 2490 numara'1 t.anuoı 
tllrlfatı 'evreıdnde hazvlıyacakları tekli! mektuplannı ihale l'ÜDÜ Allat 
de kadar Daimi lliıaCümeDe vermeleri lAzımd.ır. (1016 

===============================:::ı:::====== ----- -IUHal: ~ ~ .......... fılqrl,..t MU~r.G; M. hftal Kat'S 
llM&Htiı yar: (Jof. a.klr Gllr90)flar ve A. o .. aJNcU• 8ar•Geiil11 Matba_.. 


