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GUNLUK SiYASI 

askeri 

'"urumla umumi 

•lyad dur.um 
MİLLi ŞEF ·Millel Meclisinde 

arasında 
Relsicümhurumuz dün Kabil Büyük 
'içimiz Kemal Köprülüyü kabul ettile Cieneral ITürk - Romen ticaret anlaşmasmmf'AımanJarm 

M.h .1 I tasdikine ait layiha kabul edildi / test munasebetler Ankara: 24 ( A. A.) - ReisicOmhur ismet 
lınôno yeni Kabil BOyDk Elçisi Kemal KöprülO'yO r 1 kabul buyurmuşlar ve yemeğe alıkoymuşlardar. 

1 aı ov ç Ankara, 24 (Yeni Sabah mu- deleroeaaaad&al kabul ooilmi9 pro osu 
lıabirinden) - Biiyüık Millet tir. 

Avrupada Nasyoataı Sosyı&- l\ ·ı 
lbmcJen nefret edenler bile ~ :/ 
Boişıeliktiği daha miithiş bir 
feliiket teJak'ki ettiklerinden 
tıPnin eh\ mini tercih eder ~i
bi da \Tuuyoıiar. Bo~\'ilder 
kun etti göründükçe bu endi
!1t' artar 'e Al.manyamn etra
fmdald miizaharet (jddiyet 
pt":rch eder. Bunun iÇİJl, A ,·ro
paiıın sellmetl w istı"khaH na
nıuııa, Nasyonal Sosyalizme 
kat'i darbe Demolmısi de\·
h>tlerinden gelmeli \e sulh 
masasında en ku\·,·etti ses 
hiırri~ct, milsaadf-.karlık, öev
lıe-.Oer arasında müsavat taraf-
1arl:ınmn ~i olmalıdır. 

__ _J 

YuBn : HflHyln C~hi~ YALÇIN , 

A mcrikada bulunmakta o
lan İngiliz istihsalat na
zın Lord Bivcrbrook, 

'Verdiği beyanatta, harp istihsal 
işlerinin ı>ek yolunda gittığini ü
mitli bır lisan de temin ettikten 
ıonra, Doğu cephesinde başla
mak üzere bulunan ımıuharebeler 
bahsine de temas ediyor. :Püat 
lngiliz ı tihsnlfı.t nazırının Sov
vet.ler Birlığinin galebesinden 
pek emin gözükmemesi göze 
~arpıyor. Adeta. Ruslar, ~an 

1 hamlesini kmnıyıa. ve harbı u
zatmıya muvaffak olurlarsa 
kendılcrinden beklenen hizmet· ı 
lerin en büyüğünü yapmış ola
::aklarım söyler gibi bir hali var. 

RUSYA'DA 

Mahsur Alman 
ordusu kurtuldu 

--00-

Sovyetler Leningrad 
cephesinde 12 müstah
kem mevki tahrip ettiler 

--00--

Almanlara göre: 

Volkof'ta bir Sovyet 
grubu imha edildi 

[A.A. telgraflanndan 
hul6.sa edilmiştir.] 

Sovyet resmi tebliğine göre, 
Leningrad cephesi kesimlerin
den birjııde iki gün süren muba 
rebelerde bir çok Alman oldii
rUlmüı,, 12 müstahkem mevki, 
3 tank ve top tahrip edilmiştir. 
Rus çeteleri asker yüklü dört 
treni yoldan çıkarmışlardır. 

Stokholm Tidningen gazetesi
nin Berlin muhabiri Ruslar ta
rafından evvelce çenber içine a
lınan 16 ıncı Alman ordusunun 
Sovyet hatJaı ını yararak ana 
kuvvetler~ k:.tılmağa muvaffak 
olduklarını haber vermektedir. 

A JtJ/j Hitler 

FOhrerin 
yeni bir 

emri 
Harp endüstrisinden 
istatistik ve suaUere 

cevap delil, iş 
bekJeniyor 

l<'Hhakika, Sovyetler ,!3irliği, 
bütiin kış devam eden boguşmaı
lar esnasında müsbet bir zafer
den riyade roemi bir muvaffakı-
yet ~ 4~ı.1dır .. ..iuıl Al- ..Alro~n oı.:ğulA'°' h,a.Wı.urvınnn~n .,~ i•u. 1.u •• ·-· 
ma.nları mağlup edip de geurere lıcrının teblıoıne~~un: .n.untlu "•n· rin silah endiıstrisının korunma-

Almanla", Yogus
Iav baş Kumanda
nının çocuklarını 

nezaret altına 
a:dılar 

Londra, 24 (A.A.) - Londra 
nın Yugoslav mahfillerine gelı:ıı 
haberlere gorc Harbiye nazırı 
ve başkumandan Mihailovfçin 
refikası ve çocukları Almanlar 
tarafından rehine olarak muha
faza altına alınmıştır. 

Bu ayın başlangıcında Alman 
lar, Mihaılo\•ıç \e çete muhare
beleri yapan Yugoslav subayla· 
rı beş güne kadar teslim olma
dıkları takdirde ailelerinin rehi
ne olarak muhafaza altma alı
nacaklarını bildirmişlerdir. Bu 
ultimatonıda bildirilen miihletin 
sona ermiş olmasına rağmen 
Londrada Mihailo,·ic;in teslim ol 
masının bahis mevzuu olmadığı 
söylenmektedir. 

PASIFIK'TE 

Japonlar 1 rrevadi'de 
taarruza geçtiler 
200 bin Birmanyah 

mülteci muhtelif yerlere 
dağıtıhyor 

Japonlara göre süre~diler. Rus topraklarından c~m kuvvetlerinin Donetz ha:v- sı hakkındaki yeni emirnamesi 
atmıyıa muvaffak ol~adıktan t.asında vaptıkları taarruz h:ıre- Alınan ağır endüstris ve umum 
başka Dinyepcr nchrıne kadar ketleri • muvaffakiyetlc bitmiş- ekonomı kaynaklarında tam bir 
olsun ilerliyemediler. Bundan tir. Cephenin flimal kesiminde anlayış bulmu§ ve büyük bir Panay adasındaki istra-
dolayı Sovyel ordusunu kaba- ana kuvvetlerle irtibatı kesilen memnuniyet uyandırmıştır. tejik noktalartn iıgali bitti 
b ... 1.1·1 g·o·rmek ve Sovyet kuv\·ct- bir Rus gnıpu Volkof iizcrindo Bu kaynaklardan denildiğine _.:ı__ 

nk .. b" 1 b de [A.A. te1grofl.on-lcrının kıymetlerini azımsarn günlerce suren ır mu ıarf' e n göre bu eminıame kırtasiyecili- huld.sa edihrıt§tir.] 
lazım ~clmez. Bilakis_. .~ylarca sonra vok edilmistir. Macar tf'ş ğe karşı bir nevi harp ilanıdır. 
~lııl'J.nt ıın en şiddetlı hucumla- killeri,· cephe gerisinde temizlik Münhasıran harp işleriyle uğra- Neşredilen Çin tebliğine göre 
nna mnru1. kalmış ve muttasıl (Somı S<1 . . ! .~ü. 3 fe) şan bir endüstrinin istatistikler Çiıi kuvvetlerinin yanlarını çe
gcn çekilını~ bir. ~;du sıfatiyle ~::~~ .. ~~.....,.....~~~-:-::--~~~ ile, sual kağıtları ile işi yoktur. virerek Loi Kaw şehrinin dı' 
.onro.dtın gosterdıgı can~ılı~ .. bU- rnevsimind<' Almunları mağlup Harp endüstrisi bundan böyle mahallelerine kadar yaklaşmağa 
L'Ük bir haUT·et ve takdır ııe a- etmek ıddiasına kr.lkmamı!'; ol· aimdiye kadar o1d"~"'dan da muvaffak olan Japon kıtaları 1 

.,. ı.,, k t b "" ""l!i~ p"-ku··rıu··ımustür. ı.,akat takviy.! nılnıak doi'.:'t"u olur. • a a u dulda.rı ve z..ıfon ancak bu sene fazla hakiki işine koyulabile- uı> 
tekrar dir'tlnıe keyfiyetinin Al- i< .ndc diişmnm ıdııl-tnn ve cektir. alan Japonlar şehrin şimal böl-
m .... nt.ara gerçekten g . lobe çal~- yıprattıktan . om-a gelecek sene Ham madde dağıtımı ve el e- gesini tekrar işgal etmişlerdir. 
cak dcrec1..-de kuV\'etlı olamadıg1 kısı 7.arfmdd j!.ı .. iş •c kleri hü- meği bakımından Alman e.n~t- Çin k1taları geceleyin Japon hat 
da itiraf olunmalıdır. 8ovyctlcr cu~lar saye' inde k, zanac.aklnrı risinin arttırılan muhtarıyetın- lannı yararak ana kuvvetlere 
bır aı alık pek u udc kapılmış- nı sövled'.kleri diişüniılecck olur- den dolayı memnuniyet gösteril- katılmağa muvaffak olmu§lar
lardı. Mahalli tanrnızlar .saye- sn. t>edbin giırünnıiye biç m'<lhal mektedir. Bu muhtariyet yeni e- dır. 
sinde J ltrrMl cephesıni delık de· yoktur, clenilebmr. mirnamede esas tutulmakta ve lrrevadi cephesinde Yenan· 
şik edcbılecekleriıu ve bu saye- Gariptir ki J '1keri v~zi~:etir; Nasyonal Sosyalistlik iktidua yaung'un Çinliler tarafından ge-
rlr onlaı ı Uin; t•ıl(>r nchr.ıne ka- bu sc.kilde ~eceli ctmcsı sıyatı geldiği zaman 1933 de açtığı ye- ____ ..:.(_S_o_nu_Sa_. -"~' _s_a_. _.+_t_e_) 
:far süı cccklcrıııı zanneJıyorlar- sahadaki duı umu <;apraşık bir ni iktisat mefhumunun kuvvet
dı. Almanların İlkbahar ıcın hal al nJ..tan mrnediyo · ve lendiğini gösteren yeni bir deHl
beklC'dıklcrı şiddetli hücumlar~- müttefik men . ket.l('ıın devlet dir. 
na güg\is gcrcbılnıc:< maksadı- ndamlarııun \'..ızıfelt·~~i a:z <:~~ Yeni emirname ili.erine önU
lc lJınycper kıyılarını el.de tut· ı ko1a; laştıı yor. Lava.l ın bır so· müzdeki aylarda silfıhlanınıya 
mayı çok lüzumlu -addedıyorl:ır- zünü hiç unulı11am'l.k lazımdır. yarıyacak pek büyük miktarda 
<lı. 1'..,aknt bunu yapamadıl.ar. Rus ordl'ları galip gelip de F'ran "ölU" malzemenin kullanılması 
Sadece, Alamnlarm ileılemesme sız hudutla ·ma dayanırlarsa o- beklenmektedir. 
mfmi oldular. İl]te bundan do- r:ıcl:ı durmı;. caklanlır. diyor. ========-====
layıdır kı menfi bir !11uvaffa1n- Bol!';cvik rohhkee.muen dolayı 
yet kaz.:ınmıtılardır dıyoruz. Aln~anyaya . .ırdım etmek lüzu: 

Bulgaristanda 
• • 

yenı ıaşe 

tahditleri 

Bu maddeler 
arasında et ve 
ekmekde var 

Meclisi bugün Refet Canıtez'in KazanÇ vergisi kanuntmull ü- B ı· t f " ılr. 
:reisliğinde toplanmışt.ır. 'l'fu-kiye <:üncü maddesinin 13 Uncü fık- er lD ara SIZlla.., 
ile Romanya arasındaı 31kit ve rasının ~c~~ştirilmesine dair ka riayet etmiyea 
imza edilen ticaret ve tediy~ an- nun teklifı ıle, memurların tah- I 
!aşmaları ile merbutlannın tas- sil müesseselerinde talebe ola- sveç hükumetine 
dikine dair kanun Jay,ihası kabul nuyacakları hakkındaki kanu- • • b• 
edilmiştir. nun birinci maddesinin değişti- ııddetlı ır nota 

Madenlerin aranma ve işletil- rilmesine dair kanun layihası- Vel dı• 
rnesi hakkındaki kanun layihası •ın birinci müzakereleri yapıl

mıştır. 
nın müzakeresine devam oluna- BüyUk Millet Meclisi Pazar-
rak encümene inde edilen 1nad- tesi günü toplanacaktır. 

Bulgar Hükumet ---------------
oazetes inin dostane 

neşriyatı 
Sofya, 24 (A.A.) - Bulgar 

başvekili ve hariciye nazırı M. 
Filof ile Türkiye hariciye ve· 
kıli Saracoğlu arasında gönde
rilen telgrnflar hakkında hük -
met gazetesi olan Veçer diyor 
ki: 

"Yeni Bulgar bükümetinin 
Türk basını ve efkarı tarafın· Balıar Baıvekili M. File/ 
san karşılawşı Türkiyenin Bul-ı 

Stolcholm, 24 (A.A.) - Bu
gün yarı resmi bir kaynaktan 
öğrenildiğine göre bir Nisanda 
Goteborg Jimanındnn lng.ltere
yc knçmak teşebbüsünde bulu
nan Norveç vapurlan lngılız a
janları tarafından J!;tr.lıee aıJih
landınlmış idi. Bu şıleplere gı. 
lice yirmi mitralyöz nakledil
mişti. 

Dikto ve Liyonel gemıleri İs
veç gümrüğü tarafından yapı
lan muayeneden sonra ıki Ni
sanda Goteborgn döndükleri za
man bu silahlar meydana çıka
rılmıştır. 

1svec sularından çıkarken Al
man balıkçı gemileri tar :ıfından 
tevkif edilen şileplerin mürette
batı bu hadiseyi teyit etmekte
dirler. 

Bu gizli silahlanma tar .. fc-ız
lığa aykın bir harek(•t o!Jugu 

(Sonu Sa. 3, SU. 4 d•) 

garistana gösterdiği an1ayışın 1 
ne kadar büyük olduğunu ve M. =I HARP DURUMU I= Filofun sözlerinin Ankarada na-
sıl hararetli bir kabul bulduğu- - _ 
nu bir kere daha isbat eder. •• 

İki memleket arasındaki an'- Onemıı· ha re ketler anevi dostluğu daha ziyade de-
rinleştirmek olan bu kal'fllıklı 

anlayış çok yerindedir. Çttnkii a r ı· f e s ı· n d e 
iki memleketin zaruretıerine uy-
ı:rnnnn,. '' 

Fransız 
müstemleke 
toprakları 

tesTri meydandadır. O sebeple, bOtün güç!..:k.en 
ezerek, Müttefiklerinin kızılorduyu destakliye

ceklerine inanılmak gerektir. 

Yeni devlet 
sekreteri beraber· 

lik istiyor 

l Yazan: Emekli General Kemal Kcçer 1 

K ış, iki tarafın da büyük öl
çiide haıreketlere giriıtınek 

üzere, baurb:.nmasına in1kfuı 
verdi. .Artık, saldınşlara başla· 
mnk için kuvvetler cepheltte 
kaydıtılmakta tekerlekli ve zırh
lı vasıtaların faaliyete geçmele
ri zamanı be1denmckıtedir. Rus 
iklimi.nin nihayet 2-3 hafta için
de bu fırsatı vereceğinde şüphe 
ydkıiur. 

Rus topraklanrun sahne teşkil 
edeceğini kestirmek ıırliimkün
dür. Avrupada ikinci bir cephe, 
'Müttefikler :için elzem bulunmak 
la beraber, bu, çok ağır şartlara 
bağlıdır. Galip ihtimallere göre, 
Doğu cephesi, bu defa, belki da
ha uzun bir müddet, mukadde
ratına terkedilecek ve dünyanın 
görmediği kuvvetler boğuşacak, 
boğuşacaktır. 

Vişi 24 (A.A.) - Yeni müs
temlek~ler devlet sekreteri M. 
Brevie dün vazifesine ba~lamış 
ve Fransız müstemlekelerine a
şağıdaki söylevde bulunmuştur: 

"Fransanın müstemleke siya
seti şimdiye kadar biraz da tc- r 

1942 yaz taarruzlarına yine (Sonu Sa. 4, Sü. 3) 

:~r:~ ~~ı:::~~ ~::~~s~:~~;~ OCREJLI MEMURLAR' temleke memurları bırleşık bır 
milli düşünceye bağlı kalacak
lardır. Deniz aşırı Fransız top· 

1 raklan arasında maddi ve ma· 
nevi sahalarda daha sıkı bir te- Bunların maaşa geçerlerken halen 
mas olmasına ve bunların ana- • b 1 il • 
vatanla daha sıkı bağlanmasına aldıkları paraya nıs et e e erıne 

=~1~~~1·" daha az para geçec"k 
MüNASEBETLERl 

Mesele esaslı bir tetkike tabi tutuldu j Sovyot g ncıkurmayı, uzun mu M hveıın clınde en kıymetJ:ı 
cephenin he n her nokt:ısın- bir prvpagandn silahı olduğunu 
dan düsmana taarruz etmış v~ bilmelıdiı. l .,rnıpada Nasyonal 
onun zayıf taraflaı ını ~r~r g.bı Sosyalizmden nefral ~en~er ~i
görünmüştür. Fakat htçbır ~ le Bolşevikliği daha müthış bir 
rafüı cepheyi tam surette dele· felfl:ket telakkı ettiklerinden şer
rncdi. En büylik i nz~lçlan cep- rin ehven'ni tercih eder gibi dav
henin e<Yri büğrli bır hale so- rnnıyorlar. Bolşevikler kuvvetli 
ktılması ~lmuştur. Birkaç yerde göründükçe bu endişe artar ve 
cepler teşekkül etti. Rusların Almanyamn etrafındaki müza
planlarında ~~y~~- çeken \'e haret ciddiyet peyda eder. B:ı
anlaşıla.mnz gıbı gorunen ~okta: nun için, A vrupanm selameti ve 
l:ıı dan biri, bu ceplerden hıç ?,ın istikbali namına, Nasyonal Sos: 
üzerine bUyük bir lrnvvetl~ yuk- yali1J1ıW kat'i darbe ?cmokrası 
lenmemeleridir. Me "14 bır on devletlerinden gelmclı. ve ~lh 
altıncı Alman kolordusunun mu-• masasıııda en kuvvctlı ses hur
lıasaro.sı masalı var. Ay!, rdaı:· riyet, müsaadekarlık, devletler 
bcrl bu ordunun _etrafı. cc :rıımış arasında müsavat taraflt.arl~
bir halde lmldıgını ı"ıtıyor.ız. nın sesi olmalıdır. Sovyetler Bır-
1'.,akat Ruslar hala StJ.raya R~s: lıği Alman harp makinesini bir 
ya'dakı bu iman. kuvvctlerını sene kendi üzerine çekmek ve 
temizliYCJ?:I<:~ ~~lerc1ır.. 1 ·~ şiddetli bir sa-vaş ile onu y~rm~ 

Cenubi Rusyaya 
büyük Alman 

kıtalan yıQıllyor 

Ottawa, 24 (A.A.) - Perşen_ı· 
be günü Başvekil Mackenzıe 
King Kanada i.l Vişi hü~~eti 
arasındaki milstaltbel munasc
betler hakkmda beyanatta bulu· 

Ankara, 24 (Radyo Gazete- nacağını Avam Kamarama va· 
ıuveni Sabah,. ın Ankara muhabirinden:f 

öyle gorumı r kı ~anmr hizmetini ifa etti. Ayni hızmeti 
bir kımılda) ıp ta tc'crar ılerk· bu sene de tekraca muvaffalk o
mıyc başl..ı.clıklan vaiut bu cep- ı rsa vazif csini tamamen gör· 
ler, bu m~h~ur kuvvetltr .80~· ~ü.q olur. Ondan s_?nra Doğu 
yetlen çok tacız edeccklerdıı 'e <.;cphesindeki askerı durum ne 
hepsi w de kurtu~a~aktır. . -· §"!<l a!ıron alsın, Sovy~tıer: ~ir-

lif) - Alınan haberlere göre detmiştir. • 
Bl:llgaristanda bir çok iaşe m-ıti Başvekil cenubı A_m~rlka~ı!~ 

Bere, aıt (A.A.) - İffiçre 
Telgraf ajansı Rus cephesinde 
hususiyle cenup bölgeeine büyük 
Alman kıtalarının yığılmakta 
olduğunu bildirmektedir. 

deleri tahdKie ti.bi tutulmuştur. , Vişi ıle mü!1aseb~~lcrın~ kestıgı ! 
Bualar arasında ekmek, et, pi- doğru oldugunu soylemış ve de
rin<; ve tur. da vardır. Verilen miştir ki: 
başka bir haberden anlaşıldığı· (Sonu Sa. 3 Sü 2 de) 

na gör~ Bulgarlar memleketle
rinde Rusça isimler taşıyan ma-

(Sonu Sa. 3 Sii. 5 te) 

' Bütön dünyanın merakla gözle-
rini diktlti Hindiataaıneararlı fa 
kirleri, brehmenleri ve mubteıem 
mihrace aaraylan içindeki macera 

• J 

Norvecte ikinci 
' bir cephe! 

Norveç Baıvekili 
bun• tavsiye 

ediyor 
Nevyork, 24 (A.A.) - Nev· 

yorka gelen Norveç başvekili 
Norveçte ikinci bir cephe açılma 
sını tavsiye etmiştir. Başvekil 
Norve<;in Jan Mayen adalarına 
karşı derhal taarruza geçilmesi
ni tavsiye etmektedir. 

* ücretli memudarın birer derece aşağı olarak ma~ ge
çirilmeleri meselesinin tctkıkine devam olunuyor. Bu e-ıbı me
murlar maaşa geçerlerken halen aldıkları paraya nısbc'tle .el 
lerine az para u-eçecek, fakat buna mukabil tekaütlük hakkından 
istifade edebil~klerdır. Halen tetkik olunan mesele, ücretti 
memurlara bu zamanda almakta oldukları paradan daha .... 
para verilmesinin doğru olup olmıyacağı noktasıdır. 

İaşe MüstrtJ&rlığıoda 
* tase Müsteşarlığı kadrosunda ihdas olunan tedarık ve 

dağıtma umum müdi.ırfüğüne Saip Rauf, fiyat ve mücadele u
mum müdürlüğüne Mahmut Şeydanın tayin edileceklen söyle
niyor. Tesbit ve ihtiyaç ve teşkilatlandırma umum müdiirlük
leri için Tarık Dumer ve Zelci Zeybekoğlunun tayinlerinden 
ahsolunmaktadır. 

İkt188t bütçesi 
* Bütçe Encümeni, bugün tktısat bütçesini tetkik etmiş

tir. Encümende tktısat Vekili uzun beyanat.ta bulUBmU§, kömür 
istihsalinin çoğaltılması ve nnk!I işl~inin tanzimi h~~da 
alınan tedbirleri izah eden Vekıl, komiir sıkı~tıınnın. ~tme 
geçmek için ,!>Uyil~. şch!rl~rde stok yapmak uzere §imdiden 
tedbir alındıgını soylemıştır. 

Gemi tamir tahsisatı 

Dogu c, phesınm arzettıgı, bu l'f!i neticede galip gelm.ış gibı o
durum bakımında~, 1:'1tv ~ov u~, ı:-.ııttır ve Bolşcviklikten kor
Maisky'nin bedbınlıl~}crı hal.lı r kan ve Eıi.iphelenen Avrupa da bu 
gorünUyor. Y ~ nı. bu~n . Sov:y t korkularının ve şliphelerinin ta
ordul:ıı ı mevsımın mus~ıt oldu· h k·kuk etınediğini görerek ra
ğu devrede htlC'umn r;erıp te Al- h:t nefes alacak ve mlittefilk 
manlnrı Ru toprakl~rmoan c;ı- de •Jetlerin vazifelerisr.i güçleş
knrmak istiyec k bır durum<l~ ti~iy~ektir. 

Yakında " YENİ SABAH,, da 
Batıda Yeni Ilarekct 

Vaşington, 24 (A.A.) - Bc
averbrook'un nutku Amt..'f'ikan 

parlamento mahfillerinde bir 
<Sonu ••••• ap. 1 de) 

* Denizyollan idaresi gemi tamiratı için 941 lliltçeaine 
konulan 1 milyon lira, ahvali hazıra dolayısiylc yetişmediğinden 
bu tahsisata 550 bin lira daha ilavesini istemektedir. Teklif 
Meclis ruznamesine alınmıştır. 

gôrünmüyorlar. Faa<n.t Sovyet 1 Hüseyin Oebid y ALÇIN 
Şt>f er n n birbir z man bu Vll7-
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DUMLUPINAR 
GiTTI HER SABAH F NSON '!'un:amstaııa dOrdilnett def\a 

Olarak yiyecek ve ynrdmı mad
deleri götüren iDumlupmar va- iiiiiiiiiaiii~iiiiiiiiiiiiiiiii=:Di~Biiiii:iiii~iiiiSmaDii~a.;:~:JE:z;;:~i::Z::iiii!i::ii~miiii~aiiii2iii?iil.iiiiiiıiii~iOiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Puru dün saat 15 ete Uma:nımız
da:ıı Pire'ye ~ har 

"Para saklıyac ğtm'l 
Mal sakt rım ı .. 

~etmiştir. 
Dumlupınar bu seferinde K>
~ tarafınd:m gônöemilen Fa.
tulya, Yumurta, domuzcti. muh 
~~ olma.'k 
ler-e 21ll ıton ~ ırnhddcsiıı
den başka eski Ymın:n Ayu:z:ı 
tı.e Mebusan Mrolis:leri 8za.lann
dun bazılarının Büyük 'Millet 
'1eclisi Reisi Abdillhn.lik Rezıd:ı.. 
Ya göndenlikleri bir mektupla 
~ t.a.Wbind.e bııJ-ıınmalnrı il
~ mebuslanmızm Yunan ~ 
)'aa;ı. ve Mebuslarma göndcrdikl&
lıi 120 Koli i!a Yunanist.anduı 
)a!kın e:krabalan bulunan vaıtan-

mızdan alınan 310 Koli 
\rıe Yunan konsolosluğunun \".lli

t:andaşlarına gönderdiği 150 Ko
liyi g-: turmektedir. Vapurdn Kı
tılay delegelerimi.?..den başka Pi
re ve Aiina. başkon.'10losum.uz da 
bulun.makta.dır. 

İsviçre ile ticari 
antaşmamız m 

GeQmılcrde lsvıçre ve !Bulga
Astan ticaret heyetieıile A.nkaı
l'ıad..ıı imzal.ana.n ticari aıılaşma.
lar 15 Nisan 942 den 15 Nisan 
943 tarihine ıkadar muteber ol
duğun<lan her iki devletle de ~ 
Pllan muahedekır meriyete gir
ıniş bulunmaktadır. 

lsvıçre ile yapılan ticaret ıan
a)lnnsı hususi takas u.r;ulüııe 
istınat etnıclrte ıse de İsviçre 
Piyasası na.zan rtiba.re alınmış 
olduğundan husum takas mua
ınelelcn wmanılanıncay:a ar 
Berbrst dovizl yapılacaktır. Bu 
hususi ~kas UE!Ilü sif veya fob 
olar ... k cereyan e.dec ve 50 li
rayı geçm yen mal ar ıcin menşe 
Baha.detuı.unesı ven lmiyecektir. 

El konJan madde~rin 
nar<li ya:;ak 

H i.ikum t t.ar..ıfmdn.n el konan 
bazı y wc ...._c m?l.ddclerlııin Ejeltlr
ler a.rıi8tnda ır:Atll, sureti ka.tiye
de menedadıği b ide bu nev'i 
nı 11 rt,ı lıma.nlar ;ırasında nak
lt.'<iilmekte oldugıı Gi.lmrük • ıu
h..!..fa ~müdürl~.rflııce lı~ 
b ı· alınnuştır. Keyfiyetten nla
k. d..ırlıır h bcrdru- edilmişlerdir. 
B ındun soru-a. nmhtelıf liman
lar lan hrinfı7.e gclen gemiler
dr· Güınrlık mu• n?·t m ıur
laıı tıı.rafından arnştırm:ıhr ya
pılac.ik; el kan:uı maddelcrdl'n 
bulunduğu t.akd•rJe kanuni ta
lribata ~ ilecek ir. 

Tütün satıştan 
Erbaa, 23 (Hu usi) - Piya

ı:ı.nın açıldığı tar ılılen bughne 
kadar Tokat, Niksar, Erbaeda 
700.000 kiloya yakın tütün çok 
iyi fiyaUarhı tılnıışt.ır. İııhi
sarlann mnstalu,ıl lehine aldığı 
tedbirler zürrı çok sel'indirmiş 
tir. Mi.ibayaaya hararetle devam 
edilmektedir. 

Fransız 
müstemleke 
toprakları 

( _taralı 1 iııcl.cle) 
PBöyle bir hareket da.iına te

eaeilflerle yapılır. Bilhassa Ka
na.da ile asırlardanbeı:i sıkı mü
nasebeUer idame eden bir hükiı
mete karşı böy~e bir tedbir al
mak mecburiyetinin hasu alma
sa bir daha. t.eessüf.8 şayan-
48!1-

* Vişi, 24 (A.A.) - D. N. B. : 
Fransa ile cenup Afrika bir

liği arasındaki diplomatik mU
nasebetlerin kesilmesine ait ola
rak cuma akşamı Vişide aşağı· 
da.ki resmi tebliğ neşredilmf.ş
tir: 

''Cenubi Afrika birliği hlikti
meti, Pretoryadaki Fransız orta 
elşisine, FTansa ile olruı diplo- -----------
ma.tik mümısebetlerini kesmek 
kararını verdiğini bildirmiştir. 
Bu karar hayret verecek mahi
yett:D değildir." 

Norvecte • 
ikinci cRphe 

(.B.1§ tar. fı 1 inclde) 
cok tef.Birlere sebep olmuştur. 

Mümessiller meclisi askeri 
encümen reisi May fIWllan söy
lemiştir: 

"Bu nutu1r ile General Mars
hall'tn Londrnya ynpbğı seya
hati bir araya getirirsek, batı
da bir hare.ket yapıbnasım bek· 
liyebiliriz. Bu hareket mümkün 
olduğu kadar çahtik olmalıdır. 
Bu suretle iki tarafla çarpışma
ya mecbur kalan bir Hitler ile 
karşılaşnuş olacağız.,. 

13 milyon 
Amerikalı mec· 

huri hizmete 
• • 

gınyor 

Karşı il kh akınlar 
lngilizlar Almanyaya, 

Almanlar da ingiltereye 
hava hücumları yaptılar 

Londra, 24 (A.A.) - Londrn 
da salahiyetli bir membadan öğ· 
reııildiğinc göre perşembe - cu
ma gecesi hıgilt.erenin cenubu 
garbi bölgeleri üzerinde az mik
tarda Alman tayynresi uçnıu-r 
tur. Bfrka.ç mahalle bombala•· 
atılmıştır. Birkaç ölü ve yaralı. 
bir miktar hasat• vardır. İki Al
man tayyaresi tahrin edilmiştir. 

Berlin, '21 (A.A.) - Almau 
tebliği: 1 

Sava§ tayynreleri, bu gece 
İngiltcrenin cenup sahilindeki 
liman tesislE".rini bombalamış· 
iardır. 

Eritıı.nya bomba tayyarelen 
24 nisan gecesi, şarki AJman}'f:l 
sahilindeki muhtelif meskfın ma 
hallerde ikametgah mahallele
rine hücum etmi_şlerdir. Sivil a· 
haliden bazı telefat vardır. Hü
cum eden bomba tayynrclerin
den dörd.U ~ürillmüştür. 

11 nisandan 20 nisana lmdar, 
İngiliz hava kuvvetleri 1.61 tay· 

Va ingtoıı. 24 (A.A.) - Mcc- yare ka.vbebnişlenlır. Ayni müd 
buri rnilli hizmet kanunu hüküm 

1 

det zarfında.. Alman hava ku\·
lcrinin yüri.i.r.lUğe ~rnıcsi üzeri- vctleri, Büyük Britanyaya karşı 
ne gelecek Pazartesi günü, 4.5 yapılan bareketleroe .25 tayya-
y.a.şından &.1 yaşına kadar 13 _re_k_a_y_be_tnı_iş_!ct'_d_it_. ---
milyon Amerikalı kendini kayıt 
listelerin"' yazdırmak mecburi
yetinde bulunacaktır. Bu kayıt 
9imdilik, h r gün artan harp is
tilıaali pr gramını karşılam:...: 
~in Amerıka işçilerinin "De
mirbQş,, defterini teşkil etmiş 
o&a.caktu·. 

RUSYA'DA 
(Ba..ş tarafı 1 fnoideJ 

ameliyesi yaptıklkan sıralarda 
kuvvetli silahlı bir bolşe,•ik çe
tesini yok etmişlerdir. J,,, ponya
da Alınan dağ avcıları Rushına 
birçok lıilcumlannı püskürt ·rek 

l\'Ir. Çorçil 8.{:'11" kayıplar verdinnişlerdir. 
Londra, 24 (A.A.) - :M. Çör- Helsiııkidcıı bildirildiğin~ gö-

çll refikasiyle birlikte dün AI· re M::ııeşal Mnnnerheinı radyoda 
bert Hall'dc, Haçlılar devrinden bi_r nutuk söyliyerek ha~at ve 
beri Büyük Britanya tarihinde ~ın kılalnrmm muvaffakı~et~e
eıeroyan eden vak'aları gösteren n luı.kkmda maHlmat vermıştır. 
(hürriyet muhnrcb""Sİ) isimli ta- İngiliz tayyareleri 
rlht tenuu ada haztr bulunmuş- • • • 
tur. Genış salonda gösterdikle- Gırıdı tef-trar 
ri yararlıklardan dolayı madal- b b J d 
ya alan askerler ve bahriyeliler om a a 1 
de hazır bulunmakta idi. Hazır Atinn, 24 (A.A.) - İngiliz 
bulune.nla.r Müttefik kuvvetlerinj tnyyar eJcri Girit adasına yeni
mümcssillerini alkışJamışlar ve ' den taarruz etmişlerdir. Bu ta
tema.şa bir geçit ile aihayct bul- arruz esnasında bir kişi ölmüs, 
muştur4 15 kişi yaralanmıştır. 

TEFRiKA 
) No: 133 

Birm•nyayı gö~ierir hırrit• 

PASiFIK'TE 
(~ tandı 1 incide) 

ri alınmasından sonra takviye 
alan Japonlar tekrar taaITUza 
geçmişlerdir. Şimdi Pinn nehri 
eh nrın~a muharebcler cereyan 
ebnektedir. Çinliler hücumlara 
şiddetle mukavemet eUnektediı -
ler. 

Bir.nanya tebliğinde de şu 
malfunat vardır: "Çin taarruz
ları şimdi doğu cephesinde 
Shwensruııg ve Taunggy civa
rında gelişmektedir. Gelen ha
berler az olmakla hwraber bura 
da durumun memnuniyet verici 
olduğu göriintiyor. 

Şihagorgdan haber verildiği
ne göre şimdiye kadar 200 bin 
Birmanyalı mülteci buradan ge
çirilmek suretiyle başka yerlere 
götiiriilıniis ve oralarda ycrleı,;
lirilm~erdır. 

FlL1PL'1LERDE: 

A.C. 

Bulgaristanda yeni 
iaşe tahditleri 

halleriıı a.ilarını değiştirmeğe 
~ıışlardır. Mesela Sofyada 
bir Rus çarının adını taşıyan 
parka (Boris Parkı) ismi veril

una ·stan 
00 

Ma edonya ve 
Trakyanın Bulgar 
i gali al mda bu
lunma m hiç bir 

zaman kabul 
etmiyecek 

Bem, 24 (A.A..) - 00: 
Halen Bcrlinde bulunan Yu

nan siyasi §ab.si7'!1Ö. Gazett8 de 
Leusannc mU.habir.ine,, Y i&
tandald vaziyet hakkında alaka 
çekici bir demeçte bulunmuş
tur. 
Bu zat demiştir ki: 

"Yunan hü.kt1metinin ışı,, 
dahili vaziyeti Jm'V\'etlendimıek 
ve bilhassa "General Açlık" ila 
mücadele etmektir. Al.inada 
söylendiği gibi, günde açlıktan 
2.500 kişi değil, 250 kişi öl-
mektedir. Her on günde bir iki 
bin ton hububat gönderen Tür
kiyenin bu tesirli .yardımı bil
hassa tepcilc değer. Tarafsız 
iaşe gemilerin Yunanhrtana ge
lebilmesi için, hükfunet, gerek 
Anglo-Saksonlardan, gerek Mih
verden gar.ı.ntiler elde etmiye 
ça hşmnktadır. 

miştir. 
Gizli /81;c..s-yc.m.!.. Siyasi bakımdan, İtalyan ta-

Rusyada olduğu söylenen giz- lepleri henüz bilinmiyor. Fakat 
li Bulgar radyo lııtnsyonu da fa. her halde ŞW'881 muhakkaktır 
aliyetine devam etmekted;r. Bu ki Yunanistan, Makedonya ve 
radyo Bulgarlara. hitap ederek Trakyamn Bulgar işgali altln· 
onhm hülrfımet aleylıine lUzım- da bulunmasını hiçbir zaman~ 
gelen şeyleri yapmağa, \·ergi 
vermeğe uav t etmi.'J ve demi&- kabul etmiyecektir. Çünkü bu 
tir ki: eyaletler, 1925 ve 1930 ahali 

"Filof bi\kiimetine verd:;"iniz müba.delelerinden sonra tama 1 
parnlarla .:>nlara yardın1 etmiş miyle Yunanilerle meskiın bu • ı 
oluyorsunuz. Yiyecek mtı.ddele- lunmak"tadır. Yunan milleti, bu· 
rini vermeyiniz. Biliniz ki bun- gfin Bulgar tahakkümü altında. 
lar Alman1ara gidecaktir. Hii-
kumete lfı7..ım gelen bütün zor- bulunan Yunanilerio ıstır.apla.rı· 
luklan gö;rt, .. riniz. Bu suretle nı unutamaz. Şanlı mazisini 

Müttcfil~~~rin umun~i kara.rgii hakiki Bııig-ar evladı ,..lduğunu- müdrik bulunan Yunan mı1leti, 
hının teblıguıde denilıyor kı: zu isbat etrni3 olacaksınıı. ., da.hna Seliııik'i istiyecektir." 

"Corregic!or fasılalı yıpratma ••••••••~•••••••••••••••llllm ateşine tutulmuştur. Müttefik Q 
bataryaları kıta toptulukaıın1 Edebiyat dünyasının en büyük eseri, 
ateş altına nlmıştır.1Isilo, Cnpez Sinem. üeminin m iUtk mm 
ve Antigue'e yapılan ihraç ha- RONAİ..D OOLMAN - lDA LUPlNO'n.tm 
reketlerine karşı müttefik Kuv
vetler bir geçfktirme hareketi 1 
ynpmağa devnm ediyorlar. 

Domei Ajansının bild"rdiğlııe 
göre Japon kuvvetleri Pamı.y a 
dasmın esaslı stratejik noktala
nnın işgalini tamamlamışhn-dıı. 

Almanların 
protestosu 

( "'5 ,,..,.f. 1 incide) ır 
iSfn Alman hUkumeti İsveç hU
kllmctine •lddeUi bir protoaW 
notası göndermiş ve İsveç hüku 
meti de Londra neriiinde rcsmc.n 

SÖNEN 1Ş1 K 
Şaheseri bugün : 

LALE SiNEJIASlNDA 
Bütlin ka.lb1eri heyecanla titretiyor... BütUn göz1ere yaş 
dolduruyor... Bütün Bel n:denlore en büyük aşkı aıılaUyor._ 

Bu ~~ ilmi gönni~ e koşunuz. Saat l &, temili.111 matı... 

-aıe M*'#F"* fii•X IS& 

Me\ • n m eazip \'C ı,.'1izel fllml 

D li GENÇLiK 
Baş rollerd&: bu hususta icnbeden teşebbUs

lcrde bulwunu~tur. ANDREA LEEDS - JOEL ı1Ac-c EA 
ile bütün Holivud gençliği, İlkbahann bütün koku ve güzelliği 
ile süslenen bu ~>glenceli ve ç~ kuvvetli filmi önümüzdeki 

Salı akşamı • 

Y.azaa: A. C .. Saraçoğlıı 

A hmet Rasim m hum 
diki; 

- Berif, evino et nlır da Ub.
reyi saklamak zaruıettiği ıçıo 
.kokutur.~ bu hal, aldığı eti 
bir oturuşta yiyen açgozliln "hı 
halinden beterdir. 

Üstadın, b r nuın&ralı Cihan 
~arbin.in herkesi cendere içine 
sokup anasından eındi,ği snta 
burnundan getirdiği ııcı günleri· 
tnkip eden mütarekenin ruın. 
zehirli dakikalarında h~rbi 
kabilinden söylediği bu sögl 
bugün için de doğruour. 

T sn.rruf, ıdarcnın mfınası, 
giimin zorluklarını düşünerek 
öl~UJU yaşamak mümkün olduı';11 
kadar az alıp az y<'mf'ktir. Y ):c. 
sa lotlıktan <'tknııs bı evi.un 
kile1-.ni bal.kn.I ard._;'C' ıne çe
virdikten son r:ı: 

- Bete-riıı b teri \' ır! d•ye 
çuval istifi rinı: P<'VD r. zeytın 
yağı, teneke yı 'iınla. ıı ı hayv ıl 
bir zevkle yrede de çilrutüp 
kokutanlar en idares zd<.':n daha 
id~sız davmnmış olurlar. 

Alemin yemesine m:mi o' folt'
tan ba.<;ka kendif:i d V<' cm k 
ilk bakısta pek mil.nas z gn 'il
rıür ama birtakım 1 t'.,rl ni · ı
nıezlerin d ):tntığl bund:ın b ,_ 
ka bir şey de<"ildh·. 

- Para saklıyacağımo mal 
sal-lanın! diye düsünenlt:>rin et
raf1ndııkik:re vcrdıkleri zarar, 
eline geçeni tıkınan bir at'f'" z
lüni\o ?.arar1nrından elbet daha 
.korkunçtur. Çunkü insan mı eo.. 

sinin nihayet muayyen bir k"t! p 
kabili~ti vardır. Beriki Ö) le mi 
ya! 

- Bir gün olur, Jfı.zım olıır. 
Diye babrc biriktiriyor. yu'hyı u· 
ve anbarlayor. Bazı ci 1s mali -
rın piyasada bulunamama$1 ih· 
ti karın olduğu kadar bu mel' in 
anbarlamn zihniyetinin bir ne
ticesidir. 

Diyelim ki, anbarla.dın. yt~
dın ve birikt.irdin \'C gü•~ün bi
rinde, Tanrı esirgesin, korktu
ğun açlık teh Ii kesi de ge!di çat
tı. Ne olacak? Anbarıİıı açıp ra
hat ralıet ziftlenece~i mi umıı
yomun ~ Şaşarım aklına. Çünl-ii 
haddi zatinde. öyle bir ana bı
ba gününde eloğiu gelir, gırtla
ğ'tna. baaar ve :anbannı görunıi l 
önünde bo~ltır. Fa.iln olarak 
belki car.mdan da ollll'6un 

Ed1rnede ~pekçilik 
kursu 

Edime, (Yeni Sabah) - E
dirne böceltçilik istasyonunda 
{ipek böcekçiliği :ve tohumcu
luğu) nanı altmda bir kurs a
çılmasına k:ı:-ar verilmiştir. 

~--IİE!3:DJ!!!ll ... ~D;8ıı 

ÖLÜM 

Londra Radyosunda * Londra - 25 Nisan 1942 
Cumartesi giinü Griniç saatiyie 
06.55 de ve Türlayc yaz saatıy
lc 09.55 de M. Atlee Londra rad
yosunda kısa dalga 19.76, 25.58. 
31.55 ve 41.96 metre üzerinfü:.1 &. 

50MER SINEMASINDA 
Görmiye Wızartanwaııa. 

Kırlda:rcli memleket has
tahanesi ~bi ve Dahi
liye Mii~assısı Dr. Jhıl.il 
Rayrs'nuı teyzesi 7.81.ijt" 
Bayn çok kısa süron bir 
hastalığı miltea.kıp vef.a.t et
miştir, Ccroııcsi Kırklıaıreliıı · 
den tstanbula nakledilerek 
Topka.pıdaki aile kabzis.truu-

1 na defnedi ~tir. Tanrıdan ı 
rahmetler dileriz. 

bir konuş"uı vaoacaktır. ,. ""'lllB!:?!!l!l!!•-•mıa•ll!!l•D•••~••ınMmt••:tl' ~c'll&CIC:llllBlmıiHB'l~ ~~ 

t11.r. 
- Bu ıCiboti hiç düşüm ıey o 

sultanım. O saygısız ş,_ı,t laı...a.nı 
her halde yene:r.ız. 

l"<"nJı.,ınden sonra peygam- medi tanıyıp evvelki peygam- 1 

bt•r r,dnıiyeczği bildirilen iihir berleri ta.nımıyanlnr; y:ı1nız 
:r ..... ı.::ın peygamberi Hazreti :Mu- (Kur'an) a inanıp diğer pcy
ha.;:'11.lıct.. Müslümanlığa. en par- gambeı lerin get.iı'diklcı ı kfüı.pln-
1 \:C on mütekB.mil çehreyi n, sayfa'Jan 'inkar edrnlcr de 
v ı ır c*-..ir. l!"'alta.t Müsl.ümanlığı Mi.islümın adıru taşıv mazln.r. 
kf'ndi ·i ıcat etmemiştir. Çünkü' Bumı. hakl rı yoktur. Z ra bütün 
:t.. lIBlümaııhk, ta Hazreti Adem- o peygnmbcrl :r, biitüıı o kit.ap-

~-wı--~~~~ı Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur 

tı. Beni, Ta.nr.ılık dwnsmdan vDZ 
geçip görürunez bir 'Danrıyı ta
rumıya davet etıt.i. Kendıshıe lıL
zmıgclcn cevabı verdim: '"Mısır 
diyarında benden ba.~ Tanrı 

1 
yoktur ve olamaz" dedim. 1{nbul 
etmedi. Muciu göstemıiye Jral
kıstı. Halbuki yapbğı nıım.aıa 

C 
sıh. AL7Jıktao ba§t:n bir şey de-

- Düşünmeden hüküm vcr
I11ey.in. Musa., ya.bana atılır bır 
cadı d ğtldır. Cadılığına son d&
rece gü rennıese pcyga.ıııberlik 
iddbsında bulıiumaz Vf.l beni 
başka bır tamı.ya i.ru:ı.nnııya da
vet etmek cesaretini göstere-

~knberi mevcuttur. Ni'tekim Haz 1ar ve bUtün o sayfalaı· bak din j 
l"'eti A<lenı 

1 
',{ peygamberdir. olan Müslüm!l.nlığı ya.ymıya ça- liyoı-, -ancak aradaki ıncc farkı 

liz Adem ile Hazreti :Muha.m- bımu~rudır. İmZc'lSmd"n Rum okavrıyrunıyor<lu. Ka\·rıya.madı-
old 

~ .1~ ... 1 ku gı- içindir ki 1.Iısır sihirhazlanna 
nıet ... ? asında "'cle;ı bütün tlAy- ugu a.ı.......,.ı an sayın o yucu-ı:. ,,-, b ı f lk t. k · gu··veniyor, onlardan medet um-
!!runbeılcr, hep Lfüstümanlığı, mu u nsa n a açı ve samı-.. ~ •- · ed b"ıdi ma.k <"afletini c-ostoriyordu. Da· 
} ııi Allahın .kullarına. b~etti- mI oovabımuı tatmın e ıı m- ı:. ~ balı.ti ha o gündca Ml3ll' hudutları i-
g. hnk dini yaymışlardır. E~"el' ee ltendlıai yar sayarım. cinde ne kadar sihirbaz varsa 
Hazreti Muhamınetten sonra * · B ·sı 
P

C''-'""""""'-' .--'9w.•yeccgı·· bildiril- Fimvun, çok zorlu bir durum- toplatılmasını emretti. u ı. e 
J 6"'-&u.o.r<;.. "'""""u l"d di _, doğrudan doğruya başvczir Hiı.I"' 

nıemış· 01~...d•, cmnfüve kadar da kalmıştı. De ı ıı· ye u.ıay w b d LoX>oJ'IAA s- .,. ti M manın ugraşı:nasını uyur u. 
uıhw· edecek mürscl peyga.mr etmive kalkıştığı Ha.zre usa, Çünkü HWnaıı silıiro pek m&-
'berler da birer veni din ica.t et;.. elin.deki değneği koca bir ejder- "-~--·~-" ha ak1 raklı olduğu için suÜı;,u~aun en 
nıeyip ayni dini ya:yacaklardı. yapmakla Jt'irawnun ııu iler:i gelanler~ni yakından tanı-
As!yc, yapdığı devre kadar ge- başından gidereyıaznuştı. Fira- 1 d 
len peygamberlerin hepsinin hak vun, bu kadar kuvvetli ve tesir- ı yor u. . • . 
peygamber olduğuna inandığı, li bir sılıih ıta.şıye.n Hazreti Mu- ~:.Ham.an, derhal ışe 1 
en son peygo.mbori ıtanıdığı ve saya diş geçireımiyeceğini iyice ~qınm· Sihirbazlann çokluk ol-, 

0 
b ı .· yaydığı tek ıaıılamıştı. Jt"'akat değneğin ej- dugu yerlere adaılilar 63.ldı, u~ta 

d
. pef.'gam .er e1ı u~: •. . . M"- ..:ı--'-"' oluşunu mucize saymıyor sihirbazlnra buyrultulıı.r gonder- • 
uı uzcre wne o....aı,rı ıçın w.- UQ:uA ' • d b" m.üd-"-t · ır dı Esk" kitı lard birisi bunun sihirbazhktıa.n başka bir dı. Ara. an. ı_r =: g ınce 
Ce~ ·di • ~ d ~ail ~lduğu şey olmadığına inanıyordlL Çün- şehre bır sılnrbaz ıdır baş-

'· · ge.n .~ tu Mısırda sllıirbazlrk çok la.dl. Bunla.nn arasında ak saçlı, 
Yazılan ılti _M.üsl~ yolcu hsfic- . ~. . Usta ihirbazlaı ak sakallı ihtiyarlar buluııduj;"ll 
1nncia. dahi bu hükmü vermek ileri gıtmi.şti. s . -ın . . . 1.anla da. 
li.zımdır. Fakat daha. evvel ge- aa,yısı. küçük rakamlarla. ifade gıbi, henüz pek genç <> r 
len bir peygamberi tanıyıp da edilemiyecek kadar çOkt.u. Bun- va.mı. . . 
daha sonra gelen peygamberi ıar öyle numaral81" yapıyorlardı Merkeme to~ ~ 
'1e mbcrl ri t.anımıyan- !ki, görenler hayretten iha.yretıe ların sayısına nvn).11 . 
ı:1:.17fif'lliman denilmez. Me- düşüyordu. Hazreti Musanın e- ~uhteliftir. ~u rivayetler uç bm 
scıa Mu.sev.il.er .Hnzreü Musadan Undeki değneği ejderha ~pa- lle on beş bın arasında. oyna-

ts ~ ra.k österdiği hakiki mucızeye m:rkttadır 8?,nrn gele~ Hnzreti ayı; ·. g • .....n .. :...ı...-ı b" _ :Merkc;de toplanr.ın sihlrba.71-
vı ler de m~l peygamberlerıın karşılık, Mısır ı:s.wuYa.LJaı'l ~ • • -almak . 
sonu olaıı H..: li Muhammedi lerce ejderha meydana getir- lann he~ &araY8; . ımı
tan d ı ı · Müslüman~ mek irnlrMnına malik bulunuyor- idjneızdı. Haman, ~hirbaz akı-
ğnd~ r~~~n;~fazreti Muham lurdı. Fir&VUA bmu -pek iyi 'bt- IUDlll &dra9l lm.HHikten aom:a 

.F'iravunun Jıuzunına çıktı: bir daire ayr ıhh. adılar, bu dai- ğıldir. Dola."?t-ığı yab::ı.ncı memlc-
- DevlaUi tıultaıum, dedi. Em rede ilk toplantılarını ~ptılar. ketlerde <ıüıir ilmini hi iro.vnı-

. • tld" ... "' ! ı : • J-ıJ..O <'derO:-c bir J r.miz yerme ~etır ı. m~ısır ıu- mış, E!?'s onu mat -.L-e''""ll 
1• d ·ı · :ı-.... ka" gun·· eg·ıendiler. NLi.:.'-·et ben. ~ IJU~ı ~· 

dutları içınde ne r.a n.r sı ıırm~ ll' J ,.. tamı ığun \ı v•ı y11t.aca1t. Çü:nln.i 
h . eıa· F" k"t onları ::, u,,. ..... 1 IJ~ı-..ı..l ÇlK..W dört. ı.i"iyc r varsa epsı g ı. •l "' u ben ı..'-ldecc tannyım; sihirbaz 

tamamen huzurunuza çıkar1n ·~ f a.Yuııyv= b~~~~;~~nr ~u.k ve sa- değilım. Ona ayni silahla ıkarŞl 
mümkün değildir. &uyılan t-ı.:h- 1 -o~ koyJ.mly ıc.oEun. 
min edilemiyecek kadar ço ur. l Şabun, G.!I'Ull, T-.ızc.il ve Mu- Şıabt.!n, 1, ıra~n sordu: 

Firawn, biraz düşündfü<ten sayfa ad.ııu ta.şty.an bu doııt sı· _ Si.z devleıtll .sultanınu1.ı nı-
soııra başvezire şu mri verdi: hirbaz, sihir ilminde çok ileri hatsız cdı->n o sayguız acaıba n.n .. 

- Sihirbaz kullıınmn emret! gitmi§lerdi. Görenleri ho.yrctten sıl bir hüner gösterdi? 
Aralannda bir seçme yapsınlar. hayrete dilşilrccek numaralar - Cösteıü ği hüner s<ın dore-
En ustalar:ı.nd:an ycL"lliş cadı a- yapıyorlardı. ce inüthi!ilir. &.,yağı bir dcğııe-
yı.rsınlar. Bu yet.nıiş cadı da Haman, bu dört siyirbazı Fi- ği ejderha şokllue e>kuyor. 
ttencli ara.lıırından dört sihirbaz ravunun katına çıkardı. Firavun - Sizi korkutan bu hüneı·, ö
seçip bana göndersinler. Ben, onları hüld.in.ıarlara layık bir nemli bir şey değildir, sultanuu. 
bütün sihirbaz kullarım namma şekilde karşılı.yarak nltın ve gü- Biz, iplerimizi ortnya ıaıttık mıy
bu dört cadı ile görüşUp Musa- müş ıkürsliler üzerine oturıtt.u. ciı meydana binlerce ejderha çı
yı yenilgiye uğratuınk ve zarar- Hiç kimseye göstermediği iltifa- kara'biUrlz. Bu ejder.balar, onun 
sız bale getirmek için gereken tı gösterdi. Her birine bir cari- biricik ejderhasını bir anda yok-
tedbirleri alacağım. ye bağışladı; .on kese de altın ediverirler. 

H8.rnan, FiraVUnun emirlerini verdi. Bu suretle gönüllerini al- _Bende bwıu bGJ.iğiın iQin si 
adamları vasıta.siyle sihirba.z}ır dıktan sonra: zi bu işle vazifelendireeeğiın.. O-
ra bildirdi. Sihirbazlar, genel - Ey benim his kullar.un, de- nu yenmeııiz p.rttu". Eğer ycne
bir U>plantı yaptılar. Üç gün aU- di, sizi buraya niçin çağırt.tığmu mezseniz benden iltifat yerine 
ren bir görüşme vıe .konufjllladan tıe.bü biliyorsunuz. Benim bir cem. görUmünii? .. MJW' huduiJa
sonra yetmiş cadı seçtiler. Bu besleğim vardı. Onu aiz do ta-ı n içinde ne bd&r sihil'baz var
eadılara. kendi acllarma serbest- nırsııuz. Bir Mısırlıyı öldürüp sa hepsini satırdan geçirtirim. 
c;e iş görmek saWıiyetini ver- :kagııuştı. Aradan haıyli zaman Bu rada., hatta hepsinde ı önoo 1 
diler. geçtikten sonra çıka.geldi. Ken- siz de öbür dUnya.yı boylarsınız. 

Billlerce si1ıirbu tarafındm 4isi.ne peygamber siisü. vererek Bltin;iııiz &m öbllr dünyadan bu 1 
eegDea yEı&mil 4adı Çil sar&ydaj ~a &k"di; huzuruma cık- dünynya dönmenin imkB.nı y.ok-

rllC'4· 
Şnbun, dudak bük :ı'clc güldü; 
- Musaııın ya.'bana abhr bir 

OO:dı olmadtğına biz de inanıyo
ruz, BU.lta...-um. Ancaık el, elden 
üstUndür. Kuırlimbe o de.rece 
güveniyoruz ki bu üstünlük bi:tr 
de kab.cakıtır. Mu.sanın hilne.rl&
rine oyle hünerl rie k:ı.rşı koy-c&.
cai;'"lZ ı!a aynidannııza kapanıp 
"Anıın, ettim. 6iz etmeyin" 
diyecek. 

Firavun, bu garaırlidM çok 
mcınınun kaldı. Keyifli key-ifll 
~iye 'başladı". Şabuıı, eöyJerl
ne devam etti: 

- Siz ş:ı.rt.unzı söyled.iıiiz. 
Musayı yenemezsek ördürtül&
ceğiz. Buna karsı bizim de bir 
§alt koşmıya hakkımız v:ardır. 

- Şartınızı dinlemiye hazı
rım ! 

- Musayı yenmiye muvaffa:k 
ohırsa.k umduğumuz fuydayı el
de ed bilir miyiz? 

- Elbette edece'ksiniz. O za.. 
uuı.n benim en yakın ad:amlrrnn
da.n o).u.rı;Q ~ 
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Yörük Afi, lmsımbtnnm gü
nŞerine dikkat ediyordlL Bur
sdının 9aprazı sö1dŞi gözünden 
bçmamıştı. o vakte kadar gör
ıncdiği ve Şbnediği bir muka
bil oyundu. Derhal Çaz.gıra dö
nerek: 

- Usta! .. Ç&pnızeo~ ~ 
ilün ımü! 

-Gönlüm! .. 
- Amma., nasıl yaptığmm 

larkma. vardın mı! 
-H~r ... 

- Ü~ ikol ~ek bo.: 
lla.yıp yaptı. Ne gt.trel bir oyun! .. - ... . 

(Ba§ tarafı 1 incide) 
Doğuda hare1u1tJn gelişimi ü

zerinde uzun tahminler ve mü
naka§a.lar yürütülmektedir. Al

b(lyilk ve ağır ~ım>dmllar oldu- man ordusunun Doğuda istihdaf 
S!u halde padişahın etrafını crlır- etıtiği gaye §Öylece telhis edile
lar, sarayın karnnlık dehlizle- bilir: 
rinden efendilerine yol açarak a) Yardım yollanın kapamak, 
haremi hümayuna iaa.1 edıe:rleI'- b) Rus kayna.k.larını kurut-
mi§... ma!k, 

Bir gün yine böyle efendileri- Bmru.n iÇİn de: 
m haremi hüvayuna götürUyor- c) Kızılorduyu imha etnrek. 
larmış.. Kel Aliço da. elinde bü- Anglo - Saksonlar, Bcsra. lkör-
yük bir §3.IDdan olduğu halde fezi ve MurmanSk yolla.nndan 
padişahın eağıııda gidiyormuş. kışın da ıikmalini temine çalış
Koridonnı döşemesi cil&lı peıtto mıf?).ardır. Ancak, hava ve lrsıı
döşeıli olduğundan ytirür4caı ko- daJri yol vaziyeti bi.ıyük miky<JS
camıan Aliço, ayağı kayar.ak kıç ta yo]lamalara engel olmuştu. 
tistü düşmüş.. Ve, düşer di.Şne:.ı 1r.aiı toprnklanrun işgalinden 
de hızla ıkalkarak bağırmış: t:aldp edilen ilk malcınrlt, irtiba-

- Ben, hiç bilmiyordum böy- - Ho bire!.. tın sağlanması idi. Şimdi, veri-
1esini .. İşitmedim <le... Sultan Aziz, gülmüş ve, biç min çoğıalmış olması beklenebi-

- :©\•et, Soyt:nk öğretnriştir sesçıka.rmadan haremi hümayu- 11r. Buna rağmen, Hint Okya-
ona... naı dalmış.. Kel Aliço, gayri ihti- 1 nusundaki emniyc•.siZliğin, gün 

- Bır oyun da.ha öğrendim yari bu hatayı işlem.iş olduğun- geçtikçe artmasına, hatta, bu 
demek.. dan ve onun hartası purtası. ol- kötü durumun de\·a.mı halinde, 

Dıyc sevindi Yörlik .. Göreşler madığnu da bildiklerinden ma.- Rus istcltlerınin yerine getirile
gıttikçe \17,ayordu. Fakat çok he- beynciler ses çlkarnıanıışl.ardır. memesine ilrtimal verilebilir. 
~anlıydı. Kel Memiş, hasmına Zaten Sultıan Mz de kızmamış, Doğu cephesinin bu harbin 
dayanıyor ve, hatta sına geldiği gülmüş geçmiş.. Ytani hoşuna talihi üzerindeki tcdııi meydan
zaman boztt) ordu. Bu, Kel ıM&- gitmiş. dadır. O sebeple, bütün güçlük
m ş n üthiş bir pehlivandır. Sul- Yine 'bir gün. Sultaın Aziz., Kel leri ezerek, "Müttefiklerinin Kı
ttMı A2iz devrinin bellibaşlı nam· Aliçoya, koçlarla meşgul ob.ır- zılorduyu d~ekliyecelklcrine i
d. rfarındandır. Çok evvel Kel iken socnuş: nanıl.ıruıık gerektir. Bir hafta
lfrr işten ~etmiştim. Dört - Pehlivan, ha.ya.tında hiç ~ danbeııi havadan yöneltilen küt-
~ ne evvel. E.c:ki okuyucularım nild.in mi?.. le taa.rruzları bunu teyit eder. 
hatırlarfar. Sırası gelmişken - Hayır efendimiz.. Bir ajans, bir günde faaliyete 
h l Moouşi•ı ne olduğunu anla- - Geçenlerde yenildin? geçjrilen hava kuvvetleri kemi-
tayım: Kel Memış, Kel Aliçolar Demiş. Aliço, şaşırmış.. Ve, ~ Batıdaki Alın.an hava 
ay:ı.nnda ıdi. Yani Yörük Ali ile susmu.~. Hiç bir yıeırdc ycni.bne- kuvvetlerininkine muiail bulu~ 
h\·ma.yar bulunuyordu. Kel Me- n~ olduğu cihetle padişahın ne duğunu yaymakta.dır. İngilizler, 
ııı > • başpt1ılh. nlığı Yörük A- demek istediğini 'bit· tllrlü anlı- geçen aylar zarfında kuvvetleri
li ılc beraber gidcr. Sırası gel- yamamış. Falcat cevı<q:ı verme- ırl korumayı, ve en şi.d<letli ba.&
diği .. aman Y<,riık Ali ile gerek miş. Sultan Aziz, ıkeyifii oldu- kınlar için yetiştirmeyi dü§lhı
b ıŞclltı giireşlerinde ve gerekse ğundan pehlivaniyle yirealiğini mU.,lerdi.r. Amerikan hava kuv
b:u;mchlı\',uılık müsabıkaların- arttırmış: vetlcri de ardsız, arasız Büydk 
dakı ınus.traal:ırından bahsede- - Neye cevap vemıiyorsvn Bıütanyaya alkıp gitmiştir. Al
ccğim. Fakı1 Kel Aliço ile olan pehlivan?.. manyanın bahsı zengince mes
n lR ırcıal ırı mevzuumuz ha.ri- - İrade elerıd!mizindir ... F~ k{mdur ve buralardaki sanat 
cuıde oldtıt-,'Undan yalnız bir ket yenilmedim iri, ne söyliye- meııkezleri de ehemmiyetlidir. 
nıu :ı.raru:ı ndan bahsedeyim. Bu yiın ?.. Gündüzün, yakın bölgeler ıtam'-
bahsı bum.iyen yeni okuyucula- Deyince, Suk.un Aziz: ruzaı maruz bırakılmakta, g& 
nmı7., h.cJ .Menıişın AJıço ile o- - Koridorda şamc:l:aııb gi- ceWyin, Bavyerarun da darıs61-
'an !.>.ı guı eşinden, epeyce a:I.a- derken açık düşmedin mi? na.alan dövühnekıtedir. Fransa, 
ııml:>.nm.11S olurh.T. Güzel ve eğ- . Diye mukabele edince Kıel. A- son politik durum yüzünden de, 
l ntC'il bir mevzudur. Okuyucu- li~: ~pkırmızı olmuş ... Ne di~e- çok daha şiddetli hamlelere ~ 
!aran bu suretle de Kel Meını.~tin CCf,'llU şaşırnuş. Ve, Sl91ULŞ. Kel · def olacaktır. 
ku<lrttmi ölQnniş bulunuda.r. Aliço, nlay ederek ikide bmie Akdeni.Dn yeni ve mühim ba-

Kcl Mcmış, Yoruk Ali ile be- söyleımiş: rekata cevclingih ola.oağın.ı ka-
rab ır yürüyerek başpehlivanlı· - Teh:ey! .. Hepten maskara· bul edenler vardır. Burada ka.
ı'.;a ırtifa etmiş namdar pehli- ~ oklu be! Ay~üım kayıp dü- nu- vermemen önce olaybnn 
V nnJ,n .. ım•.,· 1 • n<l•r. y; akat Sultan .. n .. ce m~~ ..... ....;~~nA. yenı·k ~ 

o lW Ll'A!c ,r !l'U.Ll .:;,r.......u fiW~.O gelişmesine intizaı• et.inek dog• 
Aziz de\ r.n .ev .. bu de\-ırden ev- düştlim zannederek: rudur. Son günlerde bir lngi1iz 
'H~ı devu·h: ue başpehlivan ol- - Ho bire! .. diye ba.ğınnışım. 
ma.k ıkolay de~" d.. Baıkıa. bt- ! Tübeler olsım unut· 
• 1'Jı>kı dcvıın başpehliv&nlan muşum efendimizi b&! .. Erzincanda ekim 

faaliyeti 
Erzincan, (Yeni Sabah} 

7.30 Program 
filosunun Cebclüttank.bm Şaıika 7.33 Hııfit 
doğru yol almış olması bu ihtl- Program 
maile ilgilidir. 7.45 Ajans 

Libyada ili ordu da boy ölçüş. Haberleri 

Orkestrası 

19.30 Ajans 
Hnbcrleri 

111.45 Serbest 
10 dakika 

mek devros:ini ~inmek tiz&&. s.oo Senfonik 19.55 Fasıl Heyeti 
dlr. Bununla beraber, Kmldeniz Program 20.15 Radyo 
kıyılarındaki hazırlıklar, Afri- ıS.30 Program Gazetesi 
kanın bu semtleıinhı de bir gUn 13.33 S.:ız escrleci 20.45 Türkillcr 
d~ati çekecegıini gesteriyor. ıus AJans 21.00 Büyük 
Nil ordusunun, her şeye terci- Haberleri Adamlar 
han, ~ vaziyeti kaı'3lhYa:bile. 14.00 Riyaseticüm- 21.15 Dinlcylci 
cek bır ıkudtet.te tıutulduğıı an- bur Bandosu istekleri 
la.§ılm,"l.ktadır. 14.30 Konuşma 

Uzak Doğuda yeni Uşebbfu;- 1a.oo Program 
lere girİşmeBc üzere ter1ıipler al- 18.03 Çocuk 
makta olan Japonların H"mt KlubU 
kıyılarına, Avustralya. üslerine 18 45 zırnat 
çık:a.ı'n1alar yapmaiarı ıiht:imali . Takvimi 
vardır. Hintliler, metl>Uleriyle 18.66 Dens 
uzlaşma.malda beraber, yurtia'-

21.45 P\\Sta. 
Kutusu 

22.00 Salon 
Orkestra~ 

22.30 Ajans 
Haberleri 

22."5 Pı-ogram 

r:ını canla, başla koruya.cakla:r- • . 
dır. Geniş '1ı:ıyılann müdafaası, Umumı Mechss toplandı 
ta"oiatiyle, güç bir meseledir. ö- lstıanbul Umumi Meclisi dün 
büryandan, hareket ordu.su ile saat 15 de reis vekili B. Abdill
işbirliği yapamıyan bir h.arekcl:r j kadir Karamürsel'in riyaseti al
te yemişsiz kalmıya. mahkfun- tında topla.naııcl< ruznamesinde 
dur. Onun için, ilk çıkarmalara mevcut meseleleri müzakere ct
Bfrmanya kıyılannda ve nisbe- miş ve salı günü t.oıpr.mmak ~ 
ten yakın üslerde iDt:i.m.r edil- re dağılmıştır. 
melidir. 

Tokyo gibi lkalabalıklı şehirle
re karşı yapılan ha va taarruzla
rı, önemli olm~1lar da, bir sür
priz mahiyetindedirler. Ancak, 
ıtacizde devam etmek şartiyle 
tesiri h!lİ7..dir. 

AKBA Kitabevi 
Bankalar Caddesi 

ANKARA 
Ber dilden kitaı;. mecmua, ıa
zcte \"e kırtasiye aatıı yeri. Ber 
ilsanda kitap siparişi ve abone 
k:obul edilir. Şubesi yoktur. 
Telefon: 3377 

Her halde, cihan, önemlıi ha
reketler 8.ri.fesinde bulunuyor. 
Onuncu ayını idriık eden Al-ı 
man - Sovyet hnrbi ise be.ş plıt-

nı işgal ediyor. İll••ı•••••••• .. 
/stanbul Defterdarlığından: 

t>Geıya No: H2V'I 
Mn•mmen 

bedel 

51217-lllW.US :Meddiyeköyü.nde 12 pafta 67 ada 9 7620 
parsel No.lu (5080) metre murabbaı ar-
scının tamamı. 

~nat 

572 

Yukarda evsafı ynı;tlı gayrimenkul 11/6/l>42 Paıuırteıti saat 15 le Milli 
Emllık Müdiirlütünde miıteşekkil K .>misyonda ka~ı zar.! uswlile .ihalesi 
yapıl.'lcaktır. İsteklilerin teklif M<-«tuplarıru mezk1ir ıünde saat iloye lta
cbr K-0mıı:yon Reislliin<:: tevdi etmelr....\-i mulctazid.ir. 

Fazla izahat için mezkür :MUdilrlüğe müracaat. (4878) 

Nafıa Vekaletinden 
~konulan if: 
1 - Malatya Su lşlerl Beti~ Şube Mödürlöjü MıntakmJI dabllindc 

timalen Tohrna çayı, prkan Ordıxo denıııi. ceırıuben Derme kanalı, ıarben 
Beyler deresi arMlDda kal- takriben 25000 Aelnar ı~ arazlsıin 
nirengi 1ebel:esin• müstıeoit lealıi,ye mUnbanili haritam ile bu ova7a akan 
derelerden idarece liizum görülenleırnin terltvarl haritalıtnnın ahnDHM;] 

ili muhammen keşif bedeli vahidi tiat eıı;uı Ü2emıde'll MOOO liradır. 

2 - J!:ksUtrne 4/5/942 taribıtne raaüayan Peuu-te&i ıtilnil saat 111 de 
An.karada Su lsleri Reiallli b'NllN ç.inde topj-.ıao Su Eltslltme Komis
yomı odatımda kapalı zarf U8\JUle yapılacaktır. 

3 - lstekliler Dtailtme şarU.amesi, mukavele ııro.ıeai. bayıumrhtc ~
ri ıenel prtnamesi, umuml su işleri fenni ~nail~ husu 1 \ie fıeNıl 
~ ve projeleri 4 lıra mukabilinde Su 1,ılıeri JM-.ı.;lljinden nlabi-

iJz 
Emli:k olmıik ve .sa.tmak istiyenlerle iş w işçi anyanidf 

Sirkeci IMmaiOOy Sineması yaınnde J)(rviş soJmğl 

No. (10); Kat: (l) 

.. Eski Emlikçidir~ TtıJ. 22955 

1 İnhisarlar U.Müdürlüği!nden] 
1. - Şo.rtoamcsi ım.ıcibince mfttcahhit n&m ve hesabına mubtrlif ~ 

tll (48'1.5) a<let nihayetsU uerlt pazarlıkla B&tm alınacaktır. 
2. - Pnzarlık 28h!N2 Salı gnmı saat 10.AO da Xabotaşta MMmm ti' 

besindeki Merlta Mllbayaa ~onun<b yapılacaktır. 
3. - Şarlnamc her g6n ~ aonnı adı geçen 11.ıbede ~· 
4. - tmelı:Uledn pazadlk idE. tayin ohınan etin ve satıtte 1e.kllf fJflJ' 

cckle.ri fbrat Czerindıen % ~ ~ paruiyle birlikte mezk<kr kon.,._, 
mtiracaatıan. (mı) 

--

T. ıŞ BANKASI 
Küçük tasarruf 1942 İKRAMltE1 ERl 
hesaplan 1942 

1 adlıt 2000 LinWt = 20CMI.-
1 > leeG > =IOOO.- > 

iKRAMiYE PLANI 
1 > 718 > = 1600..-- > 
1 > - > =llOO.- > 

18 > - > =-lltO.- > 
~D&l..M: • > 111 > =:ı:: '°'°- > 

l ljablıt. '~ 1 ~ 1 tlı::la-
18 > .. > -= 2IOO.- > .. . • • .-: IMIOO.-- • eıltelria iıılııriltllriD J'llPlhr. 

lot > lt • :a::::JOll.-- > 

lıııcr dıwdıler. Hu devler yeni Yanı, Ma:karnacı Hüseyin ve 
yctışıp b ~a gelmek ıstiyenlcri Kel Aliço, devrin erı namdar ve, 
eı.cı lc.:ıC:ı. Ve, tıyen ba"pehli- hatın sayılır pehlivruıla.rmdan
ır..ınlık ıçıı c ~oknıail..trdı. Kendi- dı. Vaktin koca imparatonıy:b 
lcr.nc meydıuı okuyanları da y..ınya.na konuşan mcvkie gelmiş 
ç•u 1<alıuk y••mmezierdi. Deş saat. yıldızlardan idiler. Bu mevkie' 
attı saat ycnm:ıyerek meydan kadar yiiksclmiş ola.n bu dıevler 
yerı ıde rler, iliğıni kurutur- hıç yeni yetişınelere kapı açar 
J •• pd:ıll\ .ı.nlıfını g)derirler ve, 011ydı~! .. Bunları mağlup et

Yaz ekimi için buğday~ arpa 
tohumlukları tevz.'..atı yapılmış
tır. Köylüler büyük bir hevesle 
tarlalarını silrmekte ve tohum
larını ekmektedir. 

lirler. j /IJj .................................... .. 
• - Eksiltmeye girebilmek ioln iııteklllcı:'ln f525'6) liralık muvalı.kat TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

temin•t vermesi ve ebiıtmenin ya~laeıığı güncen m az u~ gün C\'Vei f'l-n lı ; et le.ş.ıw yener.Jıerrdi. Bu mek mümkün müydü? 
s ı Uc m ;dan yerinden çur.,,n Heı· ne hal ise, Silivride bir .. -··· DOKTOR ---
~em yet.ışmcn:w tutar yt·ri k 1- güreş oluyordu .. Silivri .. g.~reşl~- HAFIZ CEMAL 
ın.ız -.e, bır dalı~ da başa c.;Fka- ri o vakitler de.ıma büyük gu· 

lerinde bulunan ve en az. 5000 hektarlık bir arazinin Takeomc\reljk h:u-ı- z 1. A A T B A N K A s 
taam. muvaffakiyetle yapıD11J olduiune dair vesika ıle birlikte bir dile)tçP R 1 
ile Nafia VekAletinc müraeoat ederek bu şe m2hs·.as oln.ıık uzere veı;ika ul
meları ve bu vesikayı ibraz etmelen ,.arlbr. Bu müddet içinde vNika taoaı (,.~ret ve kuvvetten ma.h- reşlıenlıen addolunurdu. Çünkü Lor m , n He k ·

1 
m 

rum hale gelirlerdi. Meselıi., St \. sılivri pehlivan gıeçit merkezi ı lfıbinde bulunrnıyanlar eksiltmeye i:tiri.k ed~1er.ler. 
1 - J.atek'lilerin tek.lif mektupla ını iklncı maddede yazıh saatten bır 

saat .vveline kndar Su loleri ReıaHğdıe mak.bwır. rııul cıbillnde v~'"' 

llnmdı.r. 

t.-ı.n Azu. <lcvnıım ort;.!ıaıına idi 1 
dogru m ; lana hrunm dedeı Silivri güreşine Kel A.liç-0 da 

Poetade obm ıectltmeler kabul ~il-nez. 
be ı.Lru; ı olaı ak şunlardı: gclm.ı~ O val·iUer gerek Kel A· ' 

M.ı..caınacı Hww,yın Pehlivan. lıço, gerek 1 a.ka.rnacı hangi gü-, .. ••ı•••••••••• 
K«'l Al"c;o. re~ gıd-~ bütün yeni yetiş.================================== 

(23~1) (4182) 

Bu, ıkı pehlı\iı.ın teıııP.amiylac me ba.sooılılivanlar ~tına gü-
mt·~daıı.a ha .ımdı. Y~i ctış- ı-eş tL1tarlarmış .. Çünktl bu, dev
n elt:rt' k: •• ıt.ı:,:f'n meydrıJ'.' \'Cnnez- ıere kimse karşı koymıya cesa.
kı uı Ycruk Ali Kuntecı Ha.san, ret edemezmiş. .. 
Kit llec.ı Kuçuk H: , füra· s lıvn güreşine Kd Memiş de 
goz Alı. l\.~ lbo, Kel Memış, geliniş . F'akat Kel AtJÇO, oldu
iliı. .• gıbı pe;h ıvanlar Maksrııacı ğu için o da diğer ~~pehlivaıı
yu ve h.cl Ali<."OY~ n~·au dahs. lar gibı baş:ıtuna gw-eş tutmı
genç ve aon~ yetıeme}er·- ya mecbur olmuo. 
diı'. Kel Mmıış, başaltını almış. 

.. u1ta.n A2±ı. devrinin ortala· Yani Jrurbrmış. Falkaıt başa el
m da ilri kişi baJ;P ayırdet.:nelıt l- il aJtıa varmış. Elli altın bır 'lc1· 
<;ı.ı lıogı:. ur dururlfrdı. Bwllar lJ>tan işlemeli çevreye sıanlı ol
oa. · Kel Alıço, M k~ ·· Ih- duğu halde kazan dibindeki di-
ha \ orük fılfuı ortada yoktu. rekte asılı imiş. . 
Kel Aliço. tamamıyl-.:! meyüa.na Kel Mcmiş, ileri gelen pehli
hil.k ı.m olm ... k ıçw .t ~ naeıyı vanlardruı olduğu için Kel Ali: 
oı tan çıkannıya savnşıyordu. QOY"- ic;erlef dururmuş. Hangı 
.Ahk.nna ı d1 Kel A.lic;.ôya mey- güreşe gitse Kel Aliçoyu karşı· 
d.ı.ı ' ·rmıyordu. smda görürmüş. Bu suretl~ peh· 

Kel Al.lço ile Makaı'11Mo1Dm lh•a.nh nn haı:kXını soyunma.dan. 
Kırkpınarda ve, Sult.an Aziz.in güreşmeden cebine atan Aliçoya 
bıuıurunda müteaddit güreşleri meydaıı okl.Hllak isteıımiş. 

lSTANBUL DEFTERDARLJGJNDAN: 
Sıra IUUl:effefln VerR'.ı Miktarı 

No, Allı , .. Tloareth•n• A.,._ı Lir• Kurut •eneel 

1 Ob.ılnDeıB Elektrikçi D. H. Tllı-.ıkçılar No. 5t 12 07 K 1138 
:.ı 4ı B. 

1 Mehmet lı.fakhM D. H. Abud Ef. ~ 30 K 8U 

Türk ot. ttmircia ilan ıt. 2 No. 5a) 4 16 B. 
4 19 c. 

s llalil Teevi,..c:i D. H. Tıleılaı 12 04 K w 
68/1 4 41 B. 

' HaMl T_.,~ •• " " 27 00 K, ... 
1 40 B. 

o AAaet C«ln "- Sftleymaııly~ ~Ar 4 10 K. 911 
»aari So. No. 1 94 B 

85 c. 
8 Abdurrahman ~ D. H . Yeni~ 22 40 K 938 

Anlan K.. 2 No. 37 6 48 B 

Mercan Maliyl' Şubesi mültelleller!nden yukarıda adı ve tic.'lret adreıti yazılı şah.ıtlar terki ticaretle yeni 
adres biklirmemiş ve tebell(lğa 54liıhiyetli bir kimse göstcı memlş. yanılan araştırmada da bulunıımnmıı olmal.a
nndan hizalannda vauh Kazanc, Bul$"Un ve Zamları havı ihbarnameler, teblit edilememiştir. 3692 sayılı k:ı-
nunun ıo uncu mıtd~l mucibince teblii yerıne geçmek üzere llfın olunur. (4866) 
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DiKKAT: S...pfılırmd91rt ....... Wr ... tcıiDdıe IO ...... .... 

oiOşmbenlere llcra.-nlye çaktıtJ takdirde 1' 10 fmlMil'ie 11.-ıuldıtr. 
Kv'ala .-de dön c1r1a 1111..t. 11 ~ 11 EJ· 

itil ve ll BlriıacikiRue tal'Ülleriaadıe çıeld'rm*Uır. 

&atılbl: A. C-•ledilln &araçoOlu N .. rlyet MltdllrO: M, a.111, K•,.. 
11Mıld4ı y..-: (H. Seklr GU,...ylar ve A. 0...leddhı Sa~kı ...etı.-' v .. ı'dıı. F'a'kıat hiç bir v~..kit bu (Arkası 'NI') 

iliı pc liv birıbirini yencm&- ________________ ;__ ___________________________________________ ==::::::::::::::::=::=::::::::::=:::::::::::::::::: ....... ________________________________________________________ --: 
m U'dir. Sultan Aziz, Maıkar-
11a.<'1yı cok severdi. Onu et>yle 
ç:~ırırdı: 

- Huscyin paşa! 
}.1 a.K3TI lClillD gıya.bıı.ıda ko

nu tı -.. ı ?J:IJWUl da; 
Bani u Hüseyin PQşa. !.. 

IJıye ) ackd ... '<lı. MakanıaCJ 
H Jscym, Sultall Azizin maıye-. 
t n ı bu1nnııyordu. hcl Aliço da 
S•ılt.an Azizln şamda.ncısı idi. 

,,,._, mL.C.J Hüseyin, biraz düz
g-ln ı onı~ ,.e edeb er: tan bi
l n Wumındn.n icL. J.~t Kel ~ 
he l ıtıaıma.ID.! ç d ğlı idi. Bu De
lı r~nanın ı. 1,-1 çocuğu zaten 
öl.ınetyC' ~ ı. l .. dağlılığında.n 
v· ._ enLşti. liarta31 puıtısı 
yoktu. PadU;i hın huzurunda bi
le {I l•ı ın serbebt. ltonuşuıdu. 
lı'akat :Sult..ı .. ı. Aziz, scvc..~i. E&
kı pe.'ili'W ..:ınlardan ooyle dinle
m m: 

. 'ı ltan A z, h r ~i hthnayu
• .!11 f' md3ll.ulnr, şam

d t up yol gô..reurlermiş. Ve 
mdan :.ı1 nnın b en hepsi de 

peJUJvan oldugundan ellerinde 


