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Büyük Millet Meclisi, eski müdafaa ve münakalat 
Baçvekilimizin sözleri okadar açık oe okadar kuUfletliclir 
ki onları izah f111 tefsire kalkmak tesirlerini czaltmaktan 
ba..,ka bir netice oermez. Kendisini dinleyelim, düşünelim 
ııe (•icdanımızdan gelen bir /;,amle ile vazifemizi yapalım. 

Johor boğazının iki 
tarafında topçu 
düellosu oluyor 

Vekillerinin hareketlerinde tahkikatı mucip bir nokta 
bulllnmadığıfıa k'!!:!~ .. 7!.'!.r.f!!.. .. _ _i 

LÇIN 

(E5} a.cıvckil muht1:rer.ı Re-ı- --
lg) filt Sa.ydr.m radyo va· 8 . k' ı • • • tk 

nuzle bıı~~~: ~;ı~::,~nıH;;c~: aş e htmızın nu u 

İngilizler, adada 
bazı yerleri 

tahliye ediyovlaı:-
.---00--

tali i y c 
man oldugu gibi t tlı ve r" lı.i ---o--
söylecli. Sözlerini ~ı .. t~.i '.~· h: Alman Mahfilleri Refik 
pınuzi cıddi cıddi dtL~ımdurdu. 

Marşaladalarıön~d& ~~-B~u~~~Th~~oo~ı~wvmvuv~~evı~~~c~~~.~i~~~~~~i~d-
bli}'Ü' bir d9filZ MJ1let Metli< bugün Rcl' t Ca· vapul'll hadisesi hnkkındnki b~- lımnmatur. ı tiyle Genelkuımny tarnfındr ıı 

Doktoı· Rcl'ik Sayclnm'm hu u- Saydamın sözlerini 
siyeti :fikri terbıyesinin ··ilmi tahlil ediyorlar 

mı uh~rabe~ı,· rıl.ZU rutez'bı reısliğmde topla.nm ~tır. lı':t• encümeni mazbatasının da lte.fah '\' punı tahkikuh ~ ıpıla.n mazbatadı IHldi Jr k 
111 ~· v ·ıt•• ~ni &><;B ·n mebu Im·daıı Has ruznameye alınarak ınüzaker\!· Bundan sonra Refah Yapımı mm ve talimatlar. rin.vC'tc: '1· • 

(AA. ttlgı nrı md. !\ dar Gii·1 er {DenirJil, H.efik sini teklif etmiş ve bu tt>klif ka lı ... l~kındaki beşler eııclinıni maz- '\! tlikl<a.tsizlikle öliime " b b -
Uerlin, 2 ( .a.) - lı arı hul~ a edılı.u ... ııı 

1 1 
Kora!tan t ç i), !tımail H. lcln b.ıl oluımnışlur. ba.tAAı okunmuştur. !mza.hı.1 dan y •t V\>'rmc·k ve va:lifed il mal 

n·~mı hir lrnyımkt.an hil- Singapur muhar~bd•·rj baı;-
1 
tlikilmen ~ t 1taııbull, Ha.li.t Nn;zmi Dahi İl• ve Adt;.rc Vekilreıinin da anla.'iıldığı \izere bu enciimen I ,.~ tckasülde bulunmak fiile ı 

dil'ilhor: Ianııstır. Ad. ıı-;ıihkamlann<l. K Şli,ıır \1 1 kat) m t~hflen ic-ı t~lifleıi ü~ kifıllik bir ekııeriyetle karnr doir.yısi.)le mazmm!Hrdan Tdm 
· . k. b . · k t , lk 1 f 1 ı · f'\1Jlclıkten ..:onı-a S\.\Z alan Ba§ Bunu müteakip Adliye Veldli veımiş \'O nzasından bulunan R.ıniı al Mehmet Ali Ülben, A_, ~'-

'hi:ohi~·o Uıtt;H•Mlinin .1 llYU. ı~p.ar 1 { <'ln ıil.· Vt•kıl Dok10l· R fı'k Sn,•dru l ue-. Hasan Mcnemenciog·ıu, <levkt J\utnhya. 111 ·busu ıtc.. .. ~ı> Pekt ı· tull.rıtı Altug·, lb ~'ııı'm l•"cn1A
1 

·· ·· • • 1ıyctc g1...ç_n11ş Johor Da.hı u 1 <; o.,, • "'" ~ uı thnıl.ıı tlt'mt."<'llllh' sttmll.d~ b'"l . d k" ' 
11 

t ,. leu evr:ılr m. sınua 'l'uprah Miilı· I mt•murlal'l ayhklm"lnın tevhfd ve iki 'ekilin ve Rize mebusu ı.·'tıat Baybum, Zi.) a 'J ımoçin, Refık 
ı,. nrılıt!iJldı;'.;ııı:ı. ı•·ürt>, Tiir-ı. 0 gc

1
sm tıe ıJyo :U'\.a Ll?. 1a1.ı1· ı:ıulJ~ri O ı ·ı· kııı umtınt\1 b""l ı teadt"ilu" lıakkmdakl kanuna bni!:- Siıın"'•\ bunlaı·da.n birinin haıe· A t l'·· · O Ref h 

) 
• . · l · ~ •ti J • ,ı • , JUL el lnlf} l', arıo.1 r.UV'I C t rl 1 d"' . . . . ....... \ ' ~ ""' yun ar, ın.yn nur, a \'il ··~mm 1 •>:! sı~a1'• nc,:.ıu -

1 
d • b 

1 
., k ını:ı. <ıl'lt':'ı·ınm dcği"'tırılmesmc Jı rctvf'lin A(lliyo Vekaleti kıs· kt Ucrinin tahkikat icap ettirme ımru sahipleri Berzilay, Pt•rtcv 

tl<·~1':'iklli;" uı:;•-am.:.tnı•'Jtır. ~ ·' ezya n l't•ını. a c ogru 8 · aı:J<~: ın ıstıh~· kmd~n kc~il~>eC!l~ mımla <leğişiklik yl\pılmruaııu. diği hnkkmıla mudp ~cbepler BenJan1cn ve Zihni Koçak hak-
~ rlimlo hu tl{'mıx:in mııy~ clernrıı t:ılıyoılar. ı C!kmtt• Jııuk~bıl ilfıve etlHec~k ve D~hiliye Vekili Faik Oztmk, mı dilerek beşler en~Umeniniu lnrıntla son tahkikatın a~ıh1ın-

~r1irkiyuı:n. eski'-i gıhi iri-
1 
~~ng pw·, .fapon ~.a\v\u.~.._ j gıla rnruid<'ltıine ve :ı.s1u. ri tn.-ı januarma yiizbaşısı Abdiin~~ ekserivet fikrine muhalif kalmıs ı::ma ve Hüsnü Gökdenizer ile 

t;ı ra fhl". }''~ .1sı·ti1ı; ımıha- . 1 u, :tara.fımlan yenı~t...ıı kut \ yinat ve yem l!anumınun değiş- zak Giiı hfü-.'iin cı•zasının affına J. rdır: · Albay Münir Öney haklarında 
f .ııı.1 f'ttı.ı.,.; •}b,,·uıı ~lir{{'- ıe h a.lmde. tanı; uza ugrnmu:- tiı .ıJm ı;ı.ı ı• :ut ı amm ı;ıyihalnn ı dair lm.nun layihalarının müsta· Rt , Jı}ıımiıncninin mıcıhakı ... ı mahkemenin men'ine karar it.r 
('4 ~c nu,thi t•!h~ hulumhığu tır. APl~~rı ~~ısle; ~"' h:L aı nm ruznameye alınarak mıista.- celen müzakerclerini teldif et· Bcı:;;ler encümeninin mnzbata- (Sonu Hyfa s sUtun 1 de) 

kr.n<U tl zıva(h•le"nH•kh»- vardır. ,J<) bm touılatohık İn· 
«lir_.. Un itib:trh ·~ t•f da- gi~z yüz""r lıa'}~~mmm b ... b tl 
hJh ~i~rıı,et sah.ı .uda 1• ,1- dıgı hnbcr :\t"'fılıyoı. 
lıirı. r nJmnrok ohıt ·ı b\ln· Tok:- o, lı~gilizleriıı Siı a-

1 

la.mı fulet •• (ıt·ııhf•lt>r ura· purtt ~hli,i etm ·klc od ık· 
~mda lm!urnın 'J'iırJ..iH'lİ Iaı-ııu bi1dirınektc..cıir. Butı1ıı ı • 
hm·ı• dısmd:ı tutm.tli a'r-, lfü'ktcplcr kaJ•:ttllmıı;;, rndy1o ı 
ZlhU ile izalı etlilnwsi lil- faaliyetini tatil etmiştir. 

1 
zmıgt·Jir. Bau vyad n hil<liı ildığin ' 

göre, Singa pur aonuıııı kadal' 
m\\dafaa t:dilecekih·. Adaum 

AL A fitı ihtiyatı temin olunmtı~lıır. 1 
, · 1\IAT.EZ\ O~ 

H ~Z l 1 
--ô---

--ı~f.HARP VAZİYETİ,-ı-l ---

Cihanşümu/ mücadele 
Pot: ika n 
bucağında 

----mm- - - --------
le i saydan .. i a ' rtık kürenin her 

mütbi~ bir kudret g··stermiye ozeniyor 

ktlltürlmUn kendisine sindirmiş 
olduğu ı"eali t bir göıiiş Ye cid
diyetle meseleleri incelem i Ye 
objektif olnylarn jı,·tlnnt ede"'ek 
kaı şısındnkilcr~ derin bir na· 
nt ve emniyet telkin eylC'ıTil">!-i· 
dir. Otoritesini efkan uır.umi
ycde yarattığı itimat ile g"f'niş 
temellere istinat ettirmekte> o· 
Jnn muhterem b:ışyekil bu de
fa çok esaslı ve ciddi mesd("kre 
tenıns ederek Türk vntanu1~l?.
rını çıplak realite ile kar~ı};.~t :
dı, düstindüklcrini b1ldiroı 'e 
bizi de cliişilnmekte, muhakeme 
etmekte serbest bıra.l u. Ba. v -
Jı:ilin ra vodnki bu nutkuı n 
Ti.irk ınull~tlııin ruhuna:\ 'e 
knlbindı deıin iz1eıi kala.cağı l 
ilınıt ederiz. Onun bck1cdiği 'il 
istediği sey, millet ile hüki'ımet 
arasında samimi bir işbirliği'~ 
elbirliğidir. Bugünkü düny.4 
bulu. nı içinde Tiirk vat~m ir,1ıı 
Helii.metin bu birlikten doğa<!a· 
ğınn onun maru var\'.Jır. Bu unı.
ru bizde de kuvvetli ve canlı o· 
1 ~k u~ ru dır:mnk içindir ki b: ~ 
z~mlo ba basa konuşmuştuı ... h·
t diğini kt..'ndisine temin e<ll e;~
ği., 'ereceğiz. Çünkll 1'i1rk 
rnilletinin kalbine, lmmiyc nı<'. 
lllllnyı. mn 'il sczi!;ine bu kaıinr 
nçık knlbl lik ile vuku bulan ınü
J .ıc" atlar evnpsı.!: kalamaz. 

--· 1 

Y .d .k. b"" .. ki enı en J "!. uyu I gi.inti Mumeini tahliye 
_] I l ler dir. 

Şimal de izinde 
beş Al an n k· 
liye gemr ı 

ba ırdılar 

'.F'ıllrnkika, lını p, artık 1 ihoııı;u

muldür. 'fopyckl'm harp planının 
v:izıı, Ludendorf't ., bilmlyoıum, 
bugünkü mıkyaı;ı ta.-..nrlı '\iı.bllm'ş 

Jni icli ? Gı.;rçi, ötcc1nııbt.ı i A \'l"Upa 

knnlı hacfüt>JcrP sc;hno teskıl t>t
m.ş ve fnnile.ıin mut .1ddcrah \l\J· 

rarl.,. çwlmek bt-t:nını~iir. HH fn. 

[Yazan: Emekli Gri. Kemal Koçer 1 
• 1 

lcrıııc ~ı:r. gı lmis, eMıdc mc Pl<'si~, peyl.lorilc, kU.rüza.rar meydanın 
!larp ntı şinı en ücra kfüşelcre sar l dn, beni beşerin hiirrlyet ''e is-Tiirk mılleti tarihin acı ''e 

tatlı d rsl ıi içind~ yoğurulı ı k 
yeti mi~, piemis ve olgun'uğa 
eı işnüştiı. Vnzifenin sesi onun 
\'icdanında hfildnıdir. Devlet :ı
daml.m ic;in m sesi Tilı'k mil
letinin varlığın<la bclirtn eğe 
rnm·affnk J~k lılikflmet id"
resind mm a.ffoltlyet temin et
m nin yoludur. Hefik Sa~ da
nun simdh·c knoar taJ. dir Yt; 

n eımnuniyet ile kaydettiğimiz 
başarılan bu sın'l keşfetmesın· 
de ve anillt•tiıı kaloine sokulmayı 
ibilmesindcdir. 

BnŞ\ eh:.ılimiz bugünkü v:ı.zi· 
~eti 'c bizden i.r;t.ekJerini §U su
Tt; o anl::ı.tıyor: 

1 - Dünya. harbi bir ~ok sı
k ntıl r ve ıztıraplar doğur:ımış· 
tur. Fakat bundan yalnız harp 
ıçinde olan mili tler müteessir 
olmıyor. Harp dışındakiler d 
dt: I'l.'ce derece hissesini alıyor
lar. Haıı) dışında. knlmak de· 
met buhı. ndan vo sıkınt1lnr· 
dan uzak olmak demek deffeil
<lir. Ruglınkü yıa.cıayışımızı 'bu 
ha.kıl a.te uydwınnk ı;\Zlmdıı. 

2 - Takip ettiğimiz nulli 
kuıunma {.:wn.r;ı yalnız lıudut
lamnv.ın c~ndnn gelecek tehli· 
k~ye karşı istildfillınizi silfılıJa 
~o umaklruı ibaret değild ' . 
Dünya bulıranmın d ğurduğu 
zoı luklara ?,amanında mukabe
le ederek milli VQJ'lıf;'lllllzın yıp
rruınınsn a meydan vernıe:mek 
de 13zımdır. Bunun için, millet
~e förngatin ve fcdn.karlığm son 
lıadcUni göze almruınız icabe • 
der. 

3 - Mılli korunmayı lemin 
için yapılmış olan kanunun ve 
bu kanunu tamamlamak ü .ere 
yeni ilave ve kabul cdi'lmiş e>as
ların gayesi gudur: tstibsalimi
ti arttırmak, ithalat ve ihracatı
mızı dünya şarfümnıa ve kendi 
ihtiyaçlarımıza uydurmak, elde
Sı.i maddeleri f erdler arasında a
dıılete uygun surette dağıtmak, 
fırsa.ttwı istifade ile halk znrn
nna para Jmy,anmağa ~Alı.~la
ra hayat ha!;:kı vermemek. 

B§Vckıl ba fırsat dü.~ünü hı:ı
ınlcre birkaç kelime iç.inde ne a
cı bir ders \eriyor: Yurdun 
müdafaa ı :yıkılır, milletin unıu· 
mi, iktı adi durumu .bozulursa 
birilctirdiğiniz p. rnlann, yığdı· 
ğınız an llaıın ne faydası olur? 
dıyor. lk1 sc. ede-n beri harbin 
cı mı tatınıı:. ola ı ı e..mlcketler

d1.:ki acı t crübclı: c C'n ibı Et al· 
m dınız mı ? cliwr. 

Filh ık , bcr nl::ın 'V rı t.ın-
d kı · tli (tll!I' galip! .in 
J e arını tcnıın-
d tı ? 

Oruu tUfU uyor 1 Dün s::J>ah J.afxm vy - ~ 

b 1 ı - 1 B ) d büı'I a ed lmı~t J 
Yedı d v1ct, biı' kaç düzine, (Sonu sayfa 2 ciltun s de}. 

1 
rt!l rl Banı;vna laarruzlard [A.A. tcıv ... fhı ı d u1 

Bu ordular 160 tumen- u t nmuş a..ruıı-. agn pur u 

l 
knrı ;ıklıklat• dovnm ediyor. f'c vvü kıtalaı1 muhı ı clx-Jeı-e 

den teşekl<ül edecak Heı t<ıraful. -"fevkal. o run. l uc·,-nffi' cct•:orlar. Met~e-z ~phe-
ve üç ay içinde I~ ilanc·crlnıı.ştir. snull", ev .. dkig~n20ın.c~kıı:,c-

1i11 son ıncyclmı nnıharebc inı ı•••mlSS!Rlf!ll••••••••••••••••••' 
A rup:ul. 'm Avtupa kin -.er- E K A Lft ha z t r 1 a n a c .... k ~FJ~I. ,~n;:'Jh ıı. runvnı;ıtJr. Civar ccı helercte 

c;ı. ıı lllNUlS'i'.<\..~) .' )),\ 1 (1,.: ü1., n~ıal, Al.manlardım iı;--- il M' 1 d ~ h tirdat ed.ı.bnıştir. 31 S<.·nkanun-
!n 

. . . .. ır O 1ıu,.,a O. ÇC\C m·• fil<.· gılız {?,tızetel~r~ııe .!i~! e, Al- j Üt"leri devrun ediyor. Ft"h mc•ıkı ı < ,, 7 .Ahııwı t..ı.yy resi diıRm'lil-
man~·a, ~·enıden .ıkı buyuk ol'dıt donanmasına xnenımp Lir dı.:. ~ nıfu.:1 ür 
tcşkıl. ~tm~~tedır. Bu ordulat:· ni7'. tayyaresi, bir J. pon fay. '.M®kO%lüU\ ~ ıldiı-i\dığine gô-
dan bırın<:ısı Polo~ynda te~kıl j ~ nı <'si dilşiirülmüı:tiir. d · j .J.uıin cephesinde AJnı..ınlar 
olunmaktn """ GO tilmenden ıba· 1 A Yl' TRALY" ~ bindrn fı WL .aı.yiat -vermisler· 
ret bulunma) tadır. Bu ordunun i 

1 
d r Bu n ıntulmda da ıu yer 

Rusya~· knrşı kullanılacağı mu- Jnpon.ar • farşal ad~J,u1 ıml · g,~ .tl ı·mı tır. 
hakkaktır. kinci ordu 100 tü· <Sonu &.)'fd 2 &Ulun 7 d~) ra::ıS ajalı81, Şimal D nizin-
menclir \e Almanyadn. teşkil 0- 1'- ı=LP__._,. J (~m Sa. 3 8il 5 d.e) 
Junmaktadır. '--------------------------

Her ikı ordunun Uç ay içind • 
lıa.zırlaıı. dıgı tahmin olunmak-
tadır. ıR ıdyo grr.z( tesi) 

* 
ar 

Berlin, 2 (a..a.) - ~aliıhiyet-
li bir kaynn.ktrn 1Mb~r ve1 ildiği ş 
ne göre, mareşal G eı ing 27 son 

(Soı:ll wyf<ı~ siUwı ~de) ------EIIl------

e 

Yıa.ptıklnrı ilı1ikaı-ı:ırı , hile- Gene Se reter ik ıın ·ı etin parasile 
!kfı.rlıkJaıla, ist'fç:hklerle para •• l b • · t 
ve.mal ~opln.ml!i oltml ır .ynhl'Z yıu.~se en u g nç e.. rııaye e mech r 
~Us_tevli}trı b~sıem~ <ten ooşka o!acak~arı zarull'i v tabii mükel e· 
bır 1ş goımen.ı .l rdlr. 

4 - :Mill ·U r m:ası mübadele f • y e • İ z a Jı e iyor 

mic:ti. Bununla hcrnom·, cH\wı, J\,ıt', 
~ hir hUkme baglan.nnıamıştır. D -
ğcr tm·aitaıı, ktit""'n1n bii~Uk pnr
çaları do Avrupanın hnrıs :;nkin-\ 

~all Af r' a'da 1 

MiHVERCILER 
BARSA ve 

EL - ABİAR'A 
GiRDİLER 

---·o----
Bu bölgede bir 

Hind ·tuğay 
taarruza geçti 

[A A. telgıatl:ıı mel n 
hu 1 • ,, crlılınl~tıı .] 

kesilmiş, milletten anilleto mi.i
badelo fevkalade zorlaşmı<-1:ır. 1 

----- =-ı 
Bütün ilıtiyaçlm ımızı ttmum1e ı ,---..-----·---, 1 

Orta.ş:uic İngiliz ha\•.J. kuv-
--00- 1 vetlerinin bir tebliğinde 1 Şu-1 

Ankara, 2 (a.~.) -· c. H. P, bat g~esi Ela.g~yla ve Gedabia-
hemen ~oınen mi~asıran kcndı JAPON 
kaynakuınrnıza guvennıck mec· ı 
ourivetindc-yiz. HARfCiYE NAzw. 
Başveldlimiz bugiinkii • vazi- -· •• JI. 

yeti ve yiirümemiz icıabcrlen .ro-ı RININ SOZLERi 
ıu böyle -eösterdikten sonra son 
bir aydan beri etrafa bul~~ağa --oo-
ba§layaıı ~ir teıa, eserırun Mne "Singapurun işgaU , 
kadar yersız ve anan~ oldugu- • . . • . h. 
na if;3.I'et etınif1 ve bize §tı temi- ye~ı nızam ıçm mü ım 
natı vermiRUr: bır merhale olacaktır,, 

Türk vatanında herkesin ih· tiyaçlarıru bugünkü dünya~- Tokyo, 2 (r.a.) - J:a.pon 
ıannın verdiği imkanlar daire- hariciye nazırı :M. Togo'dan 
sinde karşılayacak kadar yiye- mebusa.n meclisi bütçe encli
ceğinıiz vardır ve iJeıi de de 0 _ m"'ninde Sing:ıpunın işgalin-
1 
AA~. ı den sonra Malezyada ne gibi a\;(l.1\.wr.. w 

~nı~l. ~e.krcterliğinden tebliğ ı (Somt scıııf"- 3 siituıı 4 do) 
edılmıştir: ----

İh'tanbulda çıkan 1 Şubat. 1912 ~~~~~~~~~~~~ 
tarihli bazı gaz~teler Ciimhıırl- •· ..__ ==•uwwwu 

yet Halk PartiHi tarafındnn hi- MISIR KABI.NESi" 
ınayc edilm<'k tizere i imleıi ü-
niversite RektörlüğU la.rafından ı·sTl.FA Trı· 
tcsbit edilmekte olan yüksele 
tahsil talebesinden mecburi hiz-
mete tabi tutulmaları için taa11- ----oo--
hüd senedi i::;tcnılmcktc oldu.hı . . u· 
na ve Parti Genel Sekreterliği.. Bu ıstıfaya niversitA 
nin bu iş wlıakkın~la mn.lı1mau talebesinin bir numayişi 
b~lı.·~~:ıımna. drur yıw.ılar gö- sebep oldu 
rWmuştur. l ''"vvvvvvvvvvvvvvvvvvv·-.IVVV' 

Halbuki him ye ıste.) .ın vo •• • • • • 
sayısı binlere hı.lığ olan talcb\ı Mufrıt Ingıhz ta· 

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

Mensucat fabrikalarının ·her gün 
3 posta üzerinden 24 saat çalıştıır!l

ması meselesi tetkik edil· yer 
e 

Çankında çıö yüzünden 9 ev cöktü 
' 

Anl<ara muhabirimiz telefonla bildiriyor: 

* . Milli 1\:orunma. Kanununun t.ıU>:kntına geQntek iizcı c w 
muMelıf Vekal~U~er. h.n.7Jt~ıl.chırım Mi~~ etmekle ıneşgııldilr
ler. 1lrtısa~. ,V<:Rlaeti keııdısrne baglı bılunıum sanayi ve nıa· 
d_<>Jl ~~ülıerme aıt çok mühım kararlar .ümak fu.oredir. BU· 
tün fn.bı1kalard.'tki iş sal';tlerinin çoğalWmn.c;ı bilhas.c;a. unt ııSU· 
cat fabıik:ılnrının günde 3 po~ ta olarak 24 ~ mwıt .. z;ı.

.rn.fil çruışt1rılm~16l mesclesi tetkik edilmektedir. 
lfoJıı\ir ve diğer madcnleıin istihsali do behemehal aı1.tıı ı

lnca.ktır. 

Ziı.~t V~.J!alC'ti, halkın gıda maddele1'inden en lüzumlulnn· 
nı.n ekilin~ etr-a:fındaki tcth-iklcrini :ikmal etmek iiY.crcdir 
Billınssa e~ldlC'<'..ek gı<la maddeleri araınnda pamtcs fa.;:;ulyc 11 ~ 
hut, mercımek, bRkla ve mısır biıind pl:lııda gebnektecr' 

0 

•. Velull~t1_ Mı~i .. K~ruımı:a- l\anununa dayanarak mü:Wı. 
sılin kendi mtedıgııu dikmesınJ menedecek yetişti -· h 
ıbubat 'eya diğer maddclerin tohumunu 1k~disi v:tir. U· 

imla kaidelerinde esas 
. * B~yekale~ t..11·afından alakıalılara gönderilen bir ta

nn:nde, '1u.~k J?ıl. K~ıu tarafından basbnlınış olan imla 
kluvuzı gost:en!erı kaıdelPıi veörnekleri dili'esindcld 1 
la.mı d~ğru ~a olru-ak ka;bul edilmesi, ibUtün okuna: ~~; 
devlet d~ıreJennde bun:ı riayet olunması lbildir=Jmi§ti.r 

Yeni iaşe müsteşarı · 
. '-J: İaşe müste~rı Şü~nii Sökmensüer, Hataydaki vilii.yet i§

lerını deyrebnek il.zere bugiinlerde Hataya gidecektir. 

Çankırıda bir çığ hadisesi Ve nihayet kafi derecede a- tedbirleı· alınacagı soıı.ılınuır 
çık ve diişündüriicü bir ihtar: ı tur. 

Memlekette yalnız ka~mak M. Togo d('IU}şür ki: 
içimle hakikaten <:.alışkan \C yar ft h• ı. b• 
füma-ciüden muhtaç bulunanla- ra arı ;. . :tta ıne * ç k -ır. tin A c ,an ~ ~ aye 9~ tabi Çukurovadn. Nr çığ had.isesi <>1-
ı~ıı tefrik ~d_Hcbilm• si }çi!1.tah- kurulpyor ~ı~, ~.ev ç~~.s ve -ö ev oturulamaz hale ı?elmi<>tir 13 ~..: hırsının hüküm si.irmesiııe göz I "Mebu.&an meclisindelrl soıı 

yummayacağız! nutkwnda bUyük Asya savn-
B::ışvekilimizln sözleri o hndar şmın hayati chommiyette ol

a~ık ve o kadar kuvvetüuir k11 duğuııu söylemi~ Bu yal
onlan iııah ve tefsıre kalkm .. k cruz As~'a milletlerin:ı?- kuru: 
tesirlerini azaltmaktan lıa.')ka lu.su ba:kmıın?a~ d~l, 3:ynı 
bir netice vermez. Kendisini zamanda. yem bir dunya nıza.-
dinleyelinı, dü.sünelim ve vicda· ~ ku~lm~ı. bakımından da 
:nımızdan gel n bir hamle ile VP-ll Çuemmıyetliclir. t~te bu yolda 
zifemizi ya.palım. --- Singapurun işgali ehcmmiyet-

•Y" • oiıud VAY rJN li bir mcrh le o13.{'11ktlr. , 
sc.ın ~· 

)' 

sil derecc~ının en a ~agı ıyı ol· vv.....v"""'vvvv-vvV'V"VV""""'JV\.AA.AA.• ı .sı olmuş, ve 4 kışı~ aralanmıştır t> s • :zu· 

ma.sı ve a.yni zaman 1a mecburi ı, 
hizrnetin kabul ccliln is bulun- Kahiıe, 2 (a.a.) - Ofi: 8l\aCa zanı'afi kimlere Y9rİI CSk? 
ması hiikfınıetle Parti · a.rasındn Knbine istifa etmiştir. Sım 
evvelce kararlaştırılmış esaslı Paşa Hüseyin k bmec.ıinin bu 1 
şartlardır ve mılletin parası il t istifası, Üniversite talebesi ta
yetişmek isteyen bir vatanda rafından yapılan bir niımayiş 
bu kadarcık külfetin yUkletil. neticesinde vukubülmuştur. 1 
ınİŞ olması W.bii YC zaruri gO- (Sonu ı::ıyfa 3 sUtun 5 de) 

riilmesi lftzı d.ır. 



Yazan: M. Sami Karayel 
~lııuyaC!'.k bir da.va de

}ildir .• Hepinizin ilk vereceği 
~ vap oub:t.l:Jmk ki, 'BU olaa.k
lır: 

-Köyden!. 
;., Pekala.. Öyle ise neden §Chir-
12...:n pehlivan yet.ittirmek zorüe 
aıeıgufüz! .. 

Geçen giın, Baş\ ekfilet Be
<!en Terbiye ·i Uı uuni direktör
lüğünden bir mektup aJdını. Bu, 
~ektupta hfilasaten şöyle deni
yor: 

"Ayda bir çıkarmakta oldll
ğwnuz spor mecmua.<WUn mart 
nüsha<ıını yalnız güreş sporlan
oa. tahsis edeceğiz. Bize bir ya
zı C"ön.deriniz.,, 

Şöyle bir düşündüm. Ne ya
zayım aca.b ? Mevzu o kadar 
çok ki, elıemmi mühimme tnk
dim etmek zorunda kaldım. Ni
hayet, Y3.7Jya başlığımı koy
dum: 

- Eski ve yeni pehlivanlan
auz :ve pehlivanlığı.mu: -·· 

Mukayeseli ve oldukça dert
lerimizi dökebileceğimiz bir 
mevzu ... YaJ'rlım, yaz.dım.. Ni
la)'l-t lbir yere gel<llın. kaıemim 
gayri ilrt.iyaıi ft insiyaki bil' 
IAll'ette şahlanmağa ba§ladı.. 
Ve şunlan çiziktirdi: 

•"Şehrin ye~irdiği Te köy
lerde yetişip de şehirlere solctu
fumw: pehlivanlardan ne bekli
~?,, 

"Köylerden yetişip şehir1ere 
aııoxtuPum.uz, yıakahk ve -kran.t 
tııakb.rdığmnz ~. 
eski pehlivanlanınızın ahla.ki 
Yasıılannı muhafazaya J:udret-· 
yap 'llabilidiler mi?,, 

-Yeni peDlivaıılanmwn içti
mai ve Wıllkt w.stflarım esiri 
pehlivıanlarımızla muka.vcse et
tiğimiz zaman hcsab'lınız neye 
var.ır?,.. 

Şelıirlerin fantazya sporculu
~ lına. Ye ıbt& sJ)OrCQ.luğun mittf 
kuvvet ve sıhhati ynrataoağına . . . .., 
anın mıyız.,, 

"Türk :köylüsü. sporların. ha
reltet merkeZ"t olmalıdır. Türk 
tehirleri de sporlann ilim mer· 
&ederi bulunmabd r ..,, 

"Yeni .pehfiYa.alanmız ve peh.
livanlığımw kurtarmak ve eski 
pehliYanlannıız ayıanna ulaştır
mak için köylere koşmamw 
lııi'yh!rı h:ırekctlcndirmc.miz gC: 
?ektir. Daha. ölmeyen ve yaşa
yan pelılivanbk ruhunu, btitiiA 
ahl8.ki 1 e nılıi valllflannı terıte
aiz sinesinde yap.t.an köylüyü 
lcalkındırac~ k çarelere tevessUJ 
eylemeliyiz.,, • 
"Ben, bu da.vayı o kadar basit 
~rüvonnn ki, bir çift öküzle, 
ltir çift ıkcçi kadar, ebemmi_,.e
ti haiz basit ve mtişa.hhaa bir 
41a.vadır.,, 

Görlihiyor ki, dava nıillıimctir. 
Pehfü:aıı, ~birlerden değil. köy
lerdm v~r .. Selıirlerden. y.e
tişea peblivanlarm. ne kıymeti'<>· 
lur? Hav.asız, çay~ dağsız, 
mağşuş gıdak, dört duvar :ara.
mnd:a isle meRg"Ul, mukayyet a
da.rodan J>Qhlivan olur mu? 

Bi2, Me§nıtiyet .in.kıli&.buıdan
t>eri :bir yol tutturmuş gidiyo
ruz. Ru yol Avrupa ve .Aımerika 
mu'kallitliğidir. Onların sporcu. 
tan Uni\'ersitelerden, kolleJler
den yetişip meydana gelmekte -
clir. Ve rekor, kıranların hemen 
ekserisi btı mümtaz ilim mer
icezlerinin mensuplarıdır. İşte, 
l>u aıilayq ~ P'ÖI"ÜŞ biri derMI 
ta.kfüle .BePketti. Biz de, spor 
loı..imizi ışehirlerde t.esise ko
yulduk. 

FakM biz, ne A'Vrnpaya ve 
ae .00 Amerikaya benzemeviz. 
~iz, 1'lıte ~nzeriz .. Bir kere Av
rupa ve Amerikıa hiç şüphe yok 
ki, Türk sporculuğundan kat 
icat geridir. 

Evet, tekrar ediyonım.. hem 
de ken1ıiti dddıyct ve r.esareUe.; 

- A.wupa ve Amerika spor 
eulnğu Türk sporoulu,ğundaıı 
ht .kat ~dir. 

A vnıpanın, Amerilcanın peh
livaıılığı \'C sporculuğu şurada 
J"8l'b asit güç doJdmt.n ör ha-
7ata ve harekete maliktir. Ve, 
lkt hareket ise zorla merkezler
de teessils etmiştir. Ve muhl
to ve köye doğru zorlanmakta
dır. Halbuki., Tild: pehliv~ 
ffle .snorc~ bil&k.ia kö leriıı
\1e idi. Ve köylet'inden m~vkeze 
'1oğru bir akı§ ve itişlo bağdaş
suştı. 

Türk pehlivanlı~'l ve sporcu-
1t1"u 'Türk lköulÜSÜZlün milH 
ruhunda ve aa~ıaneleri meyanın
da din gibi yqayan bir vasfı 
lı 17.di. Binaenaleyh, Avrupa ve 

, Amerileıa sporculuğu gibi sun'f 
'.:! ..ırlama.Iarm, kitabt kayıtların,. 
J>ır çok. cemiyetlerin vücuda ~ 

tirmek ıstırannda 'kaldıg!' bir 
zaruret değildi. Çünkü Türk 
köyiüsü, dini gibi sporu da ken
di koruyucus~ manevi bir ah
Wt mefhumu olarak aJmıatJ 

Avrupa ve .Amerikaya bu 
bapta üstibılilğttmüzfl yama aır 
evvel en bfuiz bir §ekilde göster
miştı"k. 

Koca Yusuf, hem Av:nıpayı, 

hem .Asya.dan gelenleri, v~ hem 
de lngiltere, ve Ameıikayı baş
tan bua çeşitli ve ölmediği gü
reŞerde ca.tır, çatır ve ıbağırba, 
baP:ırta mağlup etti. 

Cihan nelılivanı Kara Ahmet 
de, Koca. Yusufıtan sonra bü
tün bir dünyayı yendi. Hem de 
blJmediği, görmediği, işitmediği 
alafranga güreşte.. 1 

Bu pehlivaruanmızdan sonra\ 
Koç llehmet, okkaca haf'ıf ol-
dwlıı halde bilmediği güreşte 
dilnua ikincisi Oldu. 
Kmlcıldı ltlahmut , dünya 

birincisi olarak Avnıpaya ve 
Amenhya meydan. okudu. 
Davamızı haklı gösterecek 

m;saner o kadar çok~ bunla
rı.ı:ı. .aksini iddia etmek boştur. 
Hatta ıbu. davavı Avrupa ve A· 
meıika. bile tasdik etmiştir. 

HeJe pehlivaalarmumı -ahliı
ki v.asıflannı, milli gunırl:ın
nı A'\TUnalılar, Amerikalılar, 
yasa yaza bitiremediler. Ve ken
eli evlatlarına nlimunci misal 
olsun diye Koca Yusufların. 
Kara Ahmct?erin, Kızılcıkh 
Mahmutların, Kurdderelilerin. 
.A.d..1lıla.rm, Koç 'Mehmetlerin. re
.simlerini klüp!erine talik ettir
tliler. 

Daha h:ilii. Koca Yusufun 
redmleı i Aımerfka snor klüplc
,-inin duvarlarını tezyin etnıek
tcdir . 

Avruoaldar ve AımeriJmhlar 
daha ~ vıı.paca kla rdı? Milli 
lmhramnnlan meyanına dahıl 
ederek hevkcllcrini soka.klaııa. 
dikecek dcpllerdi ya!. 

Görülüyor ki, pehlivan ve 
sporcu köylerden cı.kar.. Eski 
Türkler gibi ıkliyler, pehlivan 
ve ~cu ya.b-.ğıdır. Yakalıklı, 
ıkrava.tlt şehirlerden bır şey 
.çık~. 

Okuyucularıma bir sporcu 
:misali getireyim .. Cilıa:n pehli -
vam Kara Ahmet, Kartalda 
bit' glire3 başı almış •• Beı sa:ıt 
giireşten sonra bakımı:: ki, tu
hlmb&cdann k~ ynrışı var .. 
Tulwnbacı} r diye geçmiSelim .. 
En 'koşucu insanlal'.. Koşuycl 
bit- altın saat koymuşlar .• 

Ahmet, soyımmuş ve koşuya 
dahil olmuş.. Tulumbacılarla 
yarışmış ve birinci gelmiş... İşte 
sporcu buna derler .. Öbiir 'l.a!-afı 
söz ru·aımızda, f a.cınfisodur, fan-
tazyadır. Şehirden sporcu, 
pehlivan çıkmaz .. Şöyle bö~ le 
tııhhatmi koruyan ve biraz ken
dine ~ki düzen nrea adam çı
«v .. T.elc tük .çıksa bile istisna
lar kaide teşkil cl.mez. 

Biz pehlivanlığunızı da, spor
cuhığwrıuzu da yanlış yoldan 
götüımıeğe oıWşbk: Hazır eli
aia:ie an'anesiyle yaşayım köy
lerimiz dururken tehirlere dal
dık. 

İ§1A garibi de var: Köylü 
oehlivanları aldık, şehirlere ge
tir-dik. Boyunlarına bir yakalık 
ve .kravat tıalrtık.. Sırtlanna 
birer veston takımı, ellerine <le 
birer fotoğraf makinesi, kapb1;: 
talı verdik. 

Bunlara birer de kapah yer-
1erde_ it v~rdik. Kendini birden 
t.zre ~n bu simalar, şehi"i:\o 
lcriD. ıbiabir maceralı ahlikı için
de benliklerini de buhmaz oldu
lar .. Asıl pehlivanlık alılB.klannı 
tla vOk ıetmeğe lroynldular. 
~!r bu .. dinler mi h\çbk' f}e

yi i! A<kmı ezip büzilp niha· 
yet \kendi çalımına sokar? 

itte pehlivanhğmnz neden 
kaybol~ diye düııündüğü -
müz zaman ilk gözümüzün ö
~ dima,ğımımı içine gele
cek şey bunlardır. Şehirlerden 
J>eb1fnm yetişmez.. Şehirlerden 
SjlOl'Ctl yetipnez .. 

Şehirlerden fantazya sporcu, 
:jehirlenien fantazya pehlivan 
yeti§ıir.. Ve bu yetişmeler de 
fena. değildir. Nihayet bir h::ıre
kettir. Sehirleri kurtaracak lbir 
gizel itiyattır. 

Fa.kat, asıl pehlivıan, asıl 
sporcu köyden yetişir. Hele, 
Türk pehlivanlığının kökü, ana
sı, babası köydür. 

Çünkü Türk köylüaU, pehli
vanlığı ve aponı. dini varlığı gi
bi koruyucu ve manevi bir var
lık olıa.rak almı§tır. 

ıJ Halk Doktoru 1 
~--EEP! Z~ 

• 1 

A 

mumım clis toplandı 
-------------------------·--------------------

Bal mı yemeli Şeker mi? 

D oğrusu, ben ne baldan 
vaz geçerim, ne de şek.er. 

den. Her ikisi de insanlar içl:a 
en büyük nimettir. Değil yalnıı 
insanlar, hayvanlar bile şeke11o 
daı fayda görürler. Şekerle y.
pılan tatlıların lezzeti bşaka. 
Bal ile h&zırlanan yiycekJeriD 
çeşnisi başka. Fakat her ikisi de 

Kaloriferli apartıman1arın teshini meselesi 
müstaceliyet kararile görüşülecek 

• 
ŞEKER 

mamOlahna 
ZAM 

Belediye bütçesinin tevzini için 
yeni tedbirler alımyor 

Belediye lkbsat 
Müdürlüğünün 

kararı 
lstaınbul Belediyesi İktlsait 

müdürlüğü. şeker fiatıaruun 
a.rtmaaıııd.ın sonra §ek.er ma.
mulitına. yapılacak zamlan 
tesbit etmiştir. Buna nazaran 
gazoz fiatla.rı yiU.de ellı, §&
keı'lcmeler va.sa.ti yij?,de sek
sen, lokum yüzde ·doksan ve 
akide §ekeri yüzde yüz nıa~ 
tinde artacaktır. Azami beş 
kurup kahve satan müesse
seler de kahve ve ~Y fiyatla 
nna 60 para 7.am yıapa.bil&
ceklerdir. 

fstanbul Umı.ımS Meclisi dtin-1 
den itıo.ıren Şubat devresi içti
malarına ba§lUlml§tır. 

"Meclisin da:ı saat 15 de 
yaptığı şubat devresinin ilk iç
timaına vali ve belediye reisi 
doktor Lf.ı.tfi Kırdar riyaset et· 
miş ve h"1Sa bir nutukla meclisi 
açmıştır. Doktor Lfltfi Kırdar 
demiştir ki: 

"'- İstanbul Umwnl Meclüıi
nin savın 17.ası, 

Umumi meclisimizin üçüncü 
intihap devresinin dördüncü yı
lı şubat devresi içtimamı açac 
ve bütün ıarkadaşlanmı saygı üe 
selimlanm. 

Bu devredeki JJU>Aaimizi da -
~ ziyade geçen devreden kalan 
~!erimizin ikmal ve intihabı teş
kil etnnekle beraber bu de9re 
vaziyeti hazıra ve içinde bulun-

HARP VAZİYETİ 
Cihanşümul mücadele 

duğumuz iktısa.di şartlU' dola· 
yısiyle maruz bulunduğumuz 
mali darlıklara kar§l ahuacak 
tedhırleri müştcrc.Jcen dü§lm -
mek zaruretiyle kar§! karşıya 
bul •rnınaktayız. 

Bu itibarla muhasebemiz tn
rafın.l~n hazırlanıp riyaset ma
kamırdan yüksek meclisinize 
bazı f eklifler arzedilecektir ki 
sayın azanın bu teklifleri mu
tadlan olduğu veçhile etraflı 
görüşleri ve derin anlayışlariyle 
müzakere vP. karara raptedecek 
leri•ıe emin bulunmaktayım. 
Yeni içtima dcvremizdeki mesa
imizin de vilayetimiz için hayır
lı ve feyizli olmasını dilerim.,. 

Knlöriferll apa.rtnnaaıu 
rnesc!csl 

Yali ve Belediye Reisinin nut 
lr.J:ldan sonm rnznamey~ gcçil
>niştir. Ruznamenin birinci 
maddesini teşkil eden, kaJôrifer
li apartımanlann teshini mese
lesinin müzakeresi esnasında 
söz alan vıali ve belediye reisi~ . 

.. _ Bu mesele matbuatta u
mn münakaşalara sebep olm~ 
tur. Kışın çok şiddetli oması 

(Sonu 8'Jy/a 3 sütun 7 de) Kış, nihayet, son hızile deV811l da kalöriferl.i apartmıaıı)arm ta.-
tiklili uğrunda savaşmaktadır- ed h bi_olacagı- teshin ızArtlann- bır" 
l en arekita, bir raddeye kadar, ~ .ı:u 
ar ! aıı evvel tesbitini zaruri ktlmak-

Bu :ısrm harpleri de büyilk o1- dura~alar vcrcccğe ~ tadır. 
yor. Ilkbahnrın güz.el günlcrıne B "t"barl dd çüsile Avrupa karalarında ve ilU- u ı ı a ma enin milsta.-
kadar buzlar diyarında OUYUtk .-a:vet ka · I "--.t.. · · larıncla cereyan ctmt.ti. Bir va- "' - .-;ııı::ıu. ranv e mlU41\eresını 

-:r mevzi harbi muhtemeldir. Bu rica. ederim. Müteakiben mad-
kitle.r japonya da. Büyük harpte mtiddet içinde, Avrupa cephesi- de bir kere de tetkik oluır>.nıık 
boy göstcmıi~; fakat, o, yalnız üzere kava.nin encUmenine ha-
k d h ni tesis edenler, geı·ilcrde son gay-

en i edefine yürümüşti\. Ame- vale olunmuştur. 
rika ise, esasen genişleme istidadı retlerile didinecek, ve, yeni mey- tl'sküdarm iman 
. dan muharebelerini y::aaıtrnak ~ 'ft.. dı ,,,.. göa\wwweuwe.,aa- -~B?, -Premsad~, ~ ...,ın au .sonra uüUıdar ve 

bütün ihillafların otcdcnberi re, eksikliklcrmi glderecekler. Kadılıöy mıntakalannm imarı 
Yı:ı·nn, haçlılarla. kızıHar bu··tün j,.;n tesbit edil""" i-a.r ..... 1r.-. 

masdarı sayılan toprnklaı·da ka- ---t Y"-"• "'" .u& p.uwunın 
kuvvetler ile savaşacaklar, belki tatbiki hususunda sarfedilecek 

tılmıştı. 800 'bin liranın 400 bin lirasının 
Bu harbin gayesi, drlnya nimet- bu karşılaşmalara müdahale kuY Usküdar ve 400 bin lirasının Ka 

lerini paylaşmaktır. Politikanın vetleri de katılacaklar. Fakat, d.ıköy anıntakasına tıa.bsisini is
fileti saydan silah, kürenın her Avrupa sahralannda yakın yıl- teyen mazbata okunmuştur. 
bucağında dehşetini tanıtacak bir ların imha muharebeleri de b&- Ruznamede mevcut madde-

dlreyi sona crdiremiyecektir. lerin mlız:ı.kercsi tamamlandık -
kudret göstermeye öz.eniyor : De- tan sonra >bir müdd· et e'"'Cl v....._ Harpt.e kuvvetin tasarrufa ....... v-
nizaltılar ve uçaklar, hareket si- fat eden umumi meclis 8.z:ısı 
9lan dalıilinde üslenmeleri şarti- kat'i netice yeterinde son roltia Hasan Fehmi Taner'in hatırası 
t .le. her yerde rol oynamaktadır- oynanmasında. tesiri haiz oldıı- ııa hünnet.en '.bir dakika ayakta 
lar. Bu yil'zden Atlas Okyanusu ğuna göre, istikbalin ilcaatını sükut etmiş ve perşembe günü 
da bir muharebe mcydaruı.u andı- gozdc bulunduranların yıpratıcı toplanmak üz~ celseyi tatil et-

n.iatir. rıyordu. Şimdi, doğan güneş dev- "e sonsm~ teşebbiislerden acaba ~ 
letin!n de ortaya atılmaslle, BU- tevakki etmeleri de beklenebilir Vnliritıt riyasetbıdeld 
ük mi? Nitekim, bir tarafın haşİll t.opJanfJ 

y·· Okyanusta da emniyetten• bbiatile taarruzlardan bir mM- Dün öğleden sonra Vali ve 
eser kalmamıştır. Uı.ak Doğu ka- det için ve bir raddeye kadar Belediye Reisi Dokt.or Lutfi 
raları tehdide maruzdW'. Haşmet- vaz geçmesi, bu düşünceyi ok- Kırdann Riyaseti ıaltmda umu
li ve heybetli kaleye, Singapura, va.yan bir basiret sayılamaz mı! illi meclis encümen reislerinin 
havadan ve karadan taarruzlar ~ ....... ___ :iftir.a.kiyle mühim bir toplantı 
tevcih ediliyor. Bu lıayatiyet da-- yapıhnmtır. Gece geç vakte ka-
man, Uzak Şarlun kilidi, incrilic Şehrı•miz dar devam eden bu toplanb es-

0 nasıua memur ma.aş2anna. yap&-
kudrctinin fınsali olan donanma- lan zamlarm bekdiye bütX]esi ü-
nın en asri müstalıkem ü.ssu et- Belediye memurlanmn zerindeki akisleri müzakere edil. 
rafında, Seddilbahire bataryalar Yunan hatkrna yardımı mi§ür. 1 

yapmak sevdasına dtlşen bocnuz.. Evvelce de yazdığımız gibi 
,,~ Belediye ve Vılnyet memur- me ı k .. -1 malar için hummalı hazırlıklar, 1 mur maaş arma anwua tes-

arını .. ~unnı."l.istıandaı bulunan bit edilen ni~betler da:hilinde 
planlar göze çarpıyor. meslektaşlarına yp.ı•dımda bulua yapılacak zamlar belediye büt-
Afrikanın da istikbal hın·binin mak ih:era .ar.alanncb. para t.op. çesincl.e bir milyon iki yüz bin li

teclıizat anhan olaeağı sezıliyor. ladıklarını y.ızmıeotık. Topbnan ra.Jık bir fa.iJıp,, meydıa.ııa getir
K.ürcnin her parçası, bir darüS8l- parayla yakında 3000 koli ha- mektedir. 
mı:ı haline getiriliyor. Efsaneler zırlanaca.k ve Ywıanistana gön- Belediye bu paranın. bcledi-

derilecektir. b··t · · 
diyarı, H:ıbe lstan kıyılarında mu ----------------ye--t-l _çesı_ın_m---=------
azzam kombinı:ı.lar kuruluyor. • 

.. ~:: !~:!:;;;~ !~·~;:: ,_ AŞKA GELMiŞ! 
rası için tefeül ettiği akıbeti ta- ~ 
.hakkuk ettirir gibidir : 15 mil
yonluk oı·du Avrupa.da nız.am. ve
recek ! 

Harbi, gene, ka, naklar& zengin 
olanlann kazanaeagına inaııılı,..... 
İngiltere, iki yıldır, iş cihazını 
harp için çaqbrıyor, Amerika, 
ma peyrev ve onu destekliyordu, 
tehlikeyi artık elle tutunca, o da, 
eli silah ve çekiç tutanı mükel
lefiyete tabi kllıyor :ve büyük san' 
at alemi de yarınki harbi be.ıe
mek ve başarmak üzere tedbirler 
ahyor. 

Esasen, harp sanayilnjn ~ 
sayılan Avrupa, Cermen \lstadlar 
eli.ilde ve son ilçiJ'8 ve eanat eri
ne de müracaatle, bu cepheyi ku
nıyor ve lruvvetlendiriyer. 

Bir yıpratma harbi, yıllarca ve 
yıllarca. .sürerek: 'Veyi u.yıflara ! 

Harbi, bir tarafın gafil avlan
ması da \Wlh)"9r. Coğrafi vaiiyet, 
harp sonu ilımallerini cezalan. 
maktan kurtardı, bu acı hakikati, 

Tabancasına asılınca havaya 
boşaltmıı mahkemede de: " .. boy· 

numuz kılda11 incedir " dedi • 
Slictli Abdlllvebhap, hakkında ta '1ayaıılaruı esini {iitince dayan~-

tıılan zablt varakaswı ve aleJbio- IDlldım. tı:erı. gtrdım. 
de ~ edeu 15 phldi kemall Bir de baktını bizim hemtcrller-
sik:ıinetae diııledl ve biklJm lam- den Naif oturmu~ çekiyor. Dcıu 
duıine müdafaa hatkı ftrlıııcen ı. ptırdı. Sanmştık, öpü~ ve otuto 
dar hiç b!r Jel' .söyJemedL Faka& ak. Dereden tepeden konullttkeıı 
ftndlsine s~ ı·erilloce. ~ lıılr hayli daha ~im. Bu sıı·a
mMm1Jrlulıı ile hAll hafitçe sal- *saz da cosmuş, a.,ka geldlm. In
lanarak a79Jıı kalktı ve: unlık bu... Taba.Dea)"&. asılmşm 
+- Doğrudvr reis ~. cledl. At- ft bava7a ateş eıtmifim. Ondan son 

1ra ge-ldim. Tabancamı çektim ,.. n ben .farkında d@im. K\Yaınc:t-
ateş ettim. Niçin mi? Balan nıa- llr kopmıf. Polisler ııelmlş. Bani 

ta7ım. 

lıleınleic.etten mektup aldan. ıc1n 
ek annenin ölümü haberi ~
dl. Filvaki :yapandık amma annem 
~. pek çok severim. Çok 7Ulan-

lıklm Naif de kabada7ı delibıılı
dlr • .A(rne aizını TUDlDlUŞ ıazttnil 
~tlrmis. Vak'a bu. 

Tabii sonrasuu bilirsinh. ~ve~ 
karakol, sonra da but'ası. Cezamıza 
razıyız. Kanun karşısında boynu
muz kıldan inced1r. 

ŞahiUeı::in şehadeUerile suç sabit 
l&rüldQ. Ve iki kabnda71 mahkfım 
oldu ve derhal tevkil edJdi. Mah
kemeden çıkarken Abdillvehhnp 
kabadayı dediL'i arkada,,ı Naitın'ar 
kasını 019>aclı \'c: 

· Kocasını öldüren 
kadının muhakemesi 

Dün Birinci Ağır Ceza: Mah- insana lazımdır. Mideleri bozuk 
ikem.esinde acooası komiser 'l\ı.la. t.azı.ınlan yolunda olmayan ÇÜ· 
ta öldürdüğü iddia OOilen Ne-- rUk insanlar, çok bal yiyemez
dimenin muba.kemesme devw ler. Fakat her insan fek.eri bal 
edilmiştir. bol yer. Hiç usanmaz. 
Duruşma esnasında phitler- (Do1ap hsstalığı) denilen ge-

den Vartaki, Mustafa. .Diıkıım ker has~ insanlar, ne ı-. 
n Şaziye dinlemnji1enlir. yiyebilirler. ne de şeker. Bu glı-\ 

Şaziye ftk"1 töYle e.oW,. bi hastalar için bu maddeler Mıl 
~: rer zehir gibidirler. 

- Suçlu Nedime kocasının Şekerli, gıdalar, ballı besinler, 
Mualla isimli bir kadmln mü- kış için birer (iç fanil8sı) gibi· 
nasebette olduğunu öğrenmiş- dirler. Vücudümü.zü kızdınrlar. 
tir. Mualla iae Pang:ıltıda Şa- Isıtırlar, üşlitmezler. 
ziyen1n evinin karşısında o- Sabahlan bal ile yenilen tere
turmaktadır. Nedime Şaziye- yağlar, (lor) lar, çok fayda!ı
nin ıa.rkadaşıdır . .Kentlisine koca-! dır. J{ışta içilecek şerbetlerden 
sının .Mualla ile beraber olduğu biri de (bal ~eti) dir. 
bir zamanda haberdar etmesini Bed<-nimizi wtır. Kara ciğere 
rica etmi~ir. şıfa veıir, safra söktilrür, kabız 

Nihayet gene ıbir glin Talat lığı. pekliği giderir. (Linet) ve
Muallan4n evine gelmiştir. Bu ı ir. Anadolu.muzun bir çok köy
vaziyeti gören Şaziye derhal Jcrinde (kaymak yağı) ile yapı
bakkal Argirinin çırağı Siron ı lan (ballı börek) lere bayılı
ilc Nedimeye haber yollamıştır .. rım. Şekerle yapılan tatlılar
V:ıziyetten haberdar olan Nedi- rlan daha faydalı olduğuna ina· 
mo derhal 'Muallinın evine git-ı mrım. 
miş ve orada vak'a cerey$ et- Vücudlimüze lizım olan ..,e-
miştir. kcr, meyvaların pek çoğunda 

Mi:ıhkcıme, müddeiumuminin lıercketlidir. llatti yaş r.eı·.r.evat 
iddiasını ve Nedimenin yarala- lnrın ve kuru sebzelerle danele
dığı lcocasımn bilalıara hnsta- rin yapı!Lılannda bile .şeerkli 
hnnede öldüğünü nazarı itibara maddeler çoktur. 
alarak Nedimenin rnuhakeınesi-1 Bu cihetle ele düşen meyva
nin gayri mevkuf olaı ak ccreya.- 1arı yememeli. kabuklan odan 
nını kar:ı~~t:~~~r. 1 bıle faydalanmalı. Yaş ve kuru 

~ ___ ~ !rebzeleri ya.bana atmamalıdır. 
Lolı•a11 H•ld• 

Marifetli bir yan .... • • • -.-----------
kesici yakalandı Kö..,,Or yüklü motör kayıp 

Yüksek lktısat ve Ticaret İzmir <Yeni Sabah) - hmir-
Mol.-ıt.ebi talebesinden ~1ahmut de gelmesi bir hayli geciken k6-
geçenl,.rde t1ıunvayla evine git- mür yüklü üç motör hakknıda 
mekte iken cebindeki 1925 lira- luç malfımat alınarnadığındaa 
smı çaldınmıştır. Yapılan ara'}- r.ivar k:azal:ula sahil kasıbala· 
tırmalar neticesinde Mrıhmu - nnın bunla•1 aranması teıgrt. 
dun p:ııasııu çalan meçhul yan- la bildirilmiştir. 
kf'ırecinin sabıkalı Mustafa ol-

1 
-- ~-----

duğu '<lnlaşılını tır. Suçlu ya- s, h b 
knlanmı,cs, paralar istirdat edile- ingapur mu are 8 
rck sahlblne test'im edıhnişt.ir. 

~~~§~:.kkmda tahkikata baş- ~eri basladı 
il« 

Kömür geliyor 
Dlin ~ehrlmize Bulgaı istan

dan bir motör ıınangal JcömürU 
gelmi~, ayııca Tı akyadan Slr
keciye 2 ve Kumkapıya 5 va
gon kümür gelıniştir. 

Bu g~n de 3 vagon kömür ı 
gelecektir. Dun gelen kömürle- 1 

rin miktarı 120 bin kilodur. 
---»il«..;._ __ 

Bir izah 
Aza.pk:apıda Kemal Döner

taşın ardiyesinde saklı bulgıır 
bulunduğı.t, bu bulguru taıııdık-1 
lanna sattığı, başka.la.rına yok 
dediği aliıkadar makamlardan a
lınan malumat üzerine yazılmış, 
hMistİ.ıin l>ir zabıt ile tesbit e
dihniş olduğu, Kemıl Dönerta
şuı da adliyeye verildiği bildiril
mi ti. Di.in yaptığııııız tabk.iKat 
ve Kemal IJônert.astan aldığı
mız bir ımekt.u,p, kendısinin bu 
işle al.ika.daı· olıuadı :ım ortaya 
koymuştur. Keyfiyeti tavzih e
dedz. 
................................ 

('8814aralı 1 incide) 
ıoı da bir Amerikan filosu gör. 
ınüsler<li.r. Japon deniz kuvvet
leri bu filoya taarruz etmişler· 
dir. Bir Amerikan kruvazörü· 
nün tutuşturulduğu haber veri· 
livor. 

• FfLtPi1''"1..ERDE 
Filipinlerde Ma.ıivele bölgc

$inde topçu faaliyeti artmıştır. 
Japonlar, Bnt.nan yarım ada.sın
clı tchrar hücuma geçmiflerdir. 
Bu hücumların ağır k.a.yıpbrla 
lliisUrktüldilğU bildiriliyor. 

DENlZLERDE 
.fapoaların J.'Iarşal ve Gilbert 

adaların<lald üslerine karşı A· 
merikan bahriye kuvvetleri ve 
hava birlikleri büyük bir baa
kın yııpmıslardır. Kuvvetler ku 
mandanı amiral Nlıniu Japon
ların bir çok tnua.vin gun.ileri
nın batırıidtğını söylcmi9tir. 11 
Amerikan tayyaresi bu. hare
kattan dönmemiştir. 
~vv-vv.;ov .. -v--~ 

NiŞANLANMA 
Samsuıı nuntak:ı11 iskAn mülıen

ı:füi merhum tln·ahim I"ehmi keri-

G 
O j ff j l f ınesi, Kadıköy Maarif .memıır vekiU 

"\ üi:rctıneı Beyan Mesen-et Onkal, ı.-
Ü k h 8 b e f f e f 1 tanbul Mnnrff Müdünı muıl\inl Ham-

~:.oeıı_. _________ .! dl Hızal ile ni aıılanmı:ılardır. Tcb· 

* Knnüıllide Beyler sokağınd:ı 14 rık el~r. saar tler dil.eriz. 
uum:ırada oturl\n Murnt, dilıı bahçe 
sındckl • ğaçları. budarken dusrno:ı- r ' 
]:\ju.Lil ute ha.-t..haııesinc kaldırümıs- - ' 

tu* Beyoğlund:ı ıstiklAI cadd~d.! Yen ı Sabah 
'\' -. .. -wvvvvv·~ 
"Jr m partıınaıunda kupıcı Kir- ABONE BEDE' 1 

it r duıı :ıpar.1..ım:ının kapısı öntln - U 
dı.:kı kaı'lıı.rı te:ni7Jcr1<en k..-ıyara!t 

(IJ.ını ·ştür. B:ı;oından o&ır urette y;.,- S•N•LtK 
Tirtdye ........ 
1...0 Kf'I. 1709 Krı. 

750 - 1450 • tal uaıı Kir kor Beyoğlu htıstahane- ı A VL ı K 
:sine k:a ~-lmıJtır. • • A YL 1 K 

• AVLtK 
400,, ao,. f 
1!0 .. .. .. 

Acı bir kaıp 
ôrft td re Komutnnlı!t Hikim Sa

i~ha '1 " Gun~ '~ Bursa F.mti't 
i3enk~:;ı ı1anı Tahsin Akynvaşın ka
) ınpt'dc· ı E:nekii generallerden H; k· 
kı Cunçau müptelA olduğu hast8lık

TAKViM 
x .... 88 GON 34 AY 2 

'tan kurtulaıruyarat: ! Şubat Jtn ..... 

3 1357 

ŞUBAT lcl Dl. 
pazartesi günü öğleyin rahmeti rnh
marrı ka\'UŞ?ntı.~ur. Cenuetıt 3/2/942 
Salı gunu Kndıköy S6ğı.1tmçeşme T"S 
li.oprü sokak 5 ııumarnlı evindeı kal-
daılarak: Osmanağa ca.mllnde nam:ıız 
lillındıktan sonra Karacaabmet Asrl 
111\ez.'.l,rl.ıiındald ebedl istirahatglhuı.1 
1.c.vdi olunacatır. Müte\"ef.fa Harp A· 
kndcın!.,,ı Taksım Arazi hocahğınd-., 
Çat.al hattı ·mikla!aası., 21 .inci 'l'u
g y, 10 uncu Tüm n, ı inci ve 10 uı.
cı K 1 rdu komutanı klannd. w.n 
muddct memlekete büyük blz:rııetJcr 
,armııt \; e ~urda nan olmuştu. 
M~ " rfaya Ccn bı Hakkın rah-

_ .. _ 1942 21 
SA l I 

GUft.. Ölt. 

1.43 7.01 
;.ıo 12.2s 
Akpm Yataı 

12.tJO 1.34 
1 -~7 18. B 

hdMt 
9.4.~ Euat 

15.10 v .... ..... 
12.()3 eza-ıl 

5.~9 ,_..,. 

OiKKAT- j 
demokrasi basını da teslim edi
yor. Demokrasi, plblarım ger
çeldeştirinclye kadar statukonun 
idamesini dtlşUMcek. 

dım. Ağladım alladım, Teeelli bu
lamadıtn. Nihayet bu bGy(lk d~ 
unutmak için kafayı Ç9kniele Jra
nr verdim. Civatd•kl ayak ~ 
tumderlnt birer birer dolaştım. tç.
tim !çt m. Saat bçtı bilmiyorum_ 
Yollarda dol8J1.yôrkm CemberUtaı 
Aile Bahçesi ımüne gelmfşlrn. tçe
riden nnztı nazb prkı a&yıe,_ 

- Yatsak .ne çıkar dedi. Erkek
lik uğruna, dostluk utrwıa.~ 

ı-------·------------------------...1 1 
~ diler, ayın al 
t'l dill'riz. 



(Baş tarafı 1 incid~J 
Uhazı Jüzım geleceifuıi mütalca 
etmekte ise de, hfi.dise esnasında 
St affet Anknn ile Cevdet Kerim 
llcedayıuın vekil bulunmaları 
hıu;ebiyle bunlnnn fiil ve hıı.ro
kc:tlerinin ceza hukuku salıasına 
dahil olup olmıyncağı teşkil.:itı 
esasiye hükümlerine göre Bü
YUk Millet Meclisine ait bir hak 
Ve salahiyet olduğundan Genel
~urmay Başkanlığı adli fiınir!i
~inin vazifesi dışında bu1undn
~~a dair karal' verıldiği bildiril 
Inektedir. 

' Jlfülisıcnhı ltt''dkf 
Encümen mazbatası bundan 

sonra hadiseye, Refah vapnru
b~ durumunu, hadiseye tckad
duın eden husnslan Rcl h vapu 
ı·unun ne suretle tahsis edilmiş 
olduğunu \ e hfidisenin ' ckfı.let
l~r cephesinden göriinüşünli etra. 
iı.»le anhtınakta ve şu suretıo ı 
suıı ermcUedir: 1 

1 
''Encümenimizi vazifodnı· kı- 1 ~n dahili nizamnamenin 170 in

cı ~ıl:dd"sı ise "adliyece bir t m 
takib1 sırt sında icra vekillerın-, 
~en ibirınin vazifcsınden münb1 
ıs bir husustan dolayı vav..ifc nok 
~SI.ndan ,.c gelen bir ıkarıum 
lnecliae milrncaat vuku bulw·sa 
h<'yeti wnumiye bu hususta, 
llıecJis tahkikatına mahal o!up 
Olınndığını tayin için C\\el emir
d • Başvekillik bir ~cti·ue·' te:ı
lı.ıl eder 1\'e ı:neclise bu enc.ürne
tıin.mazbatası a.1'7.cd.Hir., denildği 
rıc göre encümenimizin hudut 
''e salitlıiyc'i ancak mevcut ·v
ıakı okuya.-nJc bir kanaate var
nuı.lda ınul yyettir. Ne e.lfıkn..:fa 
rı ve ne a-. hariçten bir ı.i . ·yi ı 
ohılmnek vcyn fohte ıvc aleyhte 1 
di ·er del{• ·ı celbine t.evessül fi. 
dc.•vinde <ıu nyan enmümcnımi in 
böyle iki s bık Yckil, mebus h<ı.k 1 
l:ırmd veva birinin hnkkmd~ 
tam bir ıİi suliyet veya a~cmi 
nıesııliyt:t kaı ruıa varnıast • 
ttıü.'llküıı olmıyacağından, haki-1 
kata vuı:;t 1 ise ancak tahlrilro.Ua 
ın linıkun 3.C"' ğ1 ıdan eski illi 
Müd< fna Vekili Erzincn.n mt•bu
su Snffet Arıknnla eski M'ına
knıat V<'hli Sinop mebusu ~v
de {erim lnocdavı haklnnda 
nı~Us tahkikab a.Çııması clrne-
ı-iy<>t e knrarl~ırılmıst1". J 

I.i'tınt Sinneuiıı miitaf .. ·ısı 
M:ızb tanın altına muhı lif O· ı 

lar k imı: edeni rden Rizt> nıe
bu. ıı Fuat ~innen, füli Miida
fun V ekiH Saffet ~nkanın Hızi
f( ini ifnde kanun ve nizamhmı 
ı:ı1 ıh:ı lif hareket vc>vn tedbirsiz
lı kt b t unmak sm etile hn.dise-1 
nin vı.ıkl' ı gelmesinde nz <'Ok • -

tirftkiııi gösterir her hangi biri 
d lil ve mare mev<"ut-0lma.m-ı 
na ve bilakis deslroyer ve deniz 
altıJnrım1zın bir frn evvel m"m-1 
!ek<:tc gl~tiıilmelcı ini t('min ve 
b :nla.rı n:lı!lak Ur..eııe göı derile
c '· su y ve erlerin sevki husu
~··:ıcıa Genel l·urmay Baslmnh
t;ın1u mı\taleasmı almak, B. fi • 
v ·ft ctt mil:: nde istihsal ct
ını• k \'e hatt:.5. Snvero!la vatı ile 
gGnd •ril ne1cri hususunu· temiu 
e? lcmch ;ibi bir vekilin. ya na- 1 

b~!cccği ~mt dikkat ve ıtinayı 
t.0~lerdi i icin hakkında Mel lıs 1 

~lıkiknt~nır; açılmasını icap c-l-
ll"C<:el, lıiç bir sebep mevcut ol

~•1a~hCın ı. ve lncc dnyı hnl{kı.1ds. 
ı·. kt-'l• sinin de bir V<>kilin rn· 
2 tfcsi ic.. bı yapabileceği en doğ-ı 
1 u f ekil le bulunc1•1ğtı anlaşıl -
r al ta i e de yalnız Denizyolları 
~ rnuın 1 füdürlüğtln~ emir \'erir· 
ı:en gem 'nin ne i, .. dc ktıllanıla ·n
b'l lıusıı unda ka°fı 17.a.hat 1·erip 
~~rınedil:,'i ve işin mahiyeti irabı 

1 
:Jntuı k~ndlsJ için ıni.i.mküu bu

.tınup bulunmndığı ve gcminm 
!~~~den ıt.nhlisiyc vc~aıti ile 
....:eh.iz cdilmc.nıcsi noktasında 
1lllı~csir olup olma lığı lıus·1slnrı I 
Cıctc mevcut tahki "at evrakımı. 

göre kn.'"'Wlık kalın'ikta olduğun 
dan encümenin tahkikat icrası· 
nn ı>alihiyeti mevcut bulunm~ 
masına mebni işin nydınla.n~bU
mesi için 1ncedayı haklond:ı 
Meclis talıldkatı eçılma.sıncb za 
rurct bulunduğu rey ve mllta1ea.
sıııda olduğwıu dcrceJ;miştir. 

Rooep Pekere goro 
Gene muhnlif olarak ıınm e

den Beşler Encümeni reisi Re
cep Peker eski Milli Müdafaa 
Vekili Saffet Arıkn.nın etrnfmu
zı sarn.n şartlar ıçlııde lngiltero 
de in.e.n.lan biten gcmileri:nıizin 
yurdumuza getirilmesi için ha
tıra gelebilecek bütün imkfuıla
rı vaktiyle incelediğini ve evvel
ce mürettbatı Dnizyollrrınıaı 
mensup bir yolcu vapuru ile gön
dermeği duşünmlış olmasına 
ı .. ğmen sonrad..,11 Münakalat 
" ekructi incelediğıni ve evveJce 
würcttclnı.tı • Denizyollarına 
ımensup biı· yolcu \'apuru ile 
gondermeği dü.~ünmiQ olması
n 1-ağıncn sonr-Jdan Müıınkalfi.t 
'ekiileti tarafından .tahsis olu

auın Refnh §ilebini knbul et
mesinde bir suç mPvzuu gör
m gi halklı bulmaclı~'UU ve şı.
Jcblerlc yolcu n::ı.klinin kanuna 
auulı .. Sf oluşu tela.b:ldsinin ti7.c-
1'4lıde 1Jrulan mesclce tr.·11lüku
aııı goıınediğini. yupılmış olan 
ı n malim olan ağ.r şartlar 
içu1de ~eri bir heyetin bir 
hizmete gönderilm inden iba
ret bulunduğunu ve bunu ale!5.
de znmanbrdaki yolcu nu.1:-rliy.a;; 
t.laa beıızeıiigi olmadığını ve 
bun.l r gden heyct:mizi götüre
ct:.k \ apuruıı bir şileb <>ld f!uııu 
goz öııimdc ·1:.1.ttm Milli Mlida
fa.::ı deniz müstcşaıiı.~ın oy -
nen "pcrsv. eluı istıraırat ve iba 
tclerl ıı,.ın icabcden tertibatın 
temini,. vazife sahiplerine em
retmiş olduğunu blldi.rn.~tc ve 
milli mt:da.:a.anın gidecek va
purun t<llı"iliıİni ve zamanında ve 
yel'indc hazırfanmasmı temin e
decek ıtedhırleri aklıkt"n sonra 
kendine du ... n vazifeleri lıitir • 
mış oldug.ınu, kuı tarma vasıta 
larmın tamrunlanması \'nzifo
sindc kusur \'C bu ku urdan 
doğan ınc.ı.uliyetin, .işlıı tekniK 
tnraflnrııu aıt olup vckıllettcn 
a rığiya. doğru deıece deıece il
gılı makumlara teveccüh C\lece
ğini fürrn ctm tcdır. ltccep 
Peker, kanaatince bır vekilin 
as:\er gutüreıek vapurlardaki 
kurtaı ma vası\.3.hll mın tamıuıı
lanın.\SJ giiJı tefen tia.ta kadar 
bi.:"'a.t emirler v~nn kle mükel
lef U. ulaaruyacuğmı da HU.ve 
e mektedir. 

Diğer bir nokta 
Fski ?fana aalilt \ekili Cev· 

d t ı<erım lncedayıya gelince, 
b:u husustaki miirncnatı alır al
mız, lstanbu!dcln ka::nisyona 
derhal cınul' ı.·cnnış ve Refahın 
tahsisini haber Glmcn Milli .M..ü
d f a Vcldl ne yv:ı ı!e bildtn:niş 
olduı{unu ve geminin ,. ınden 
harekctind n e\'vcl liman ıisi
nın telgrafını almro ~r kilın "gi
decek ı.>ııhıslar tam ise ve ge
mıııin lim.ın mev ... ı.atınn göı-e 
tıarekırtıne mani sebep yoksa 
gıdcl>~hr. Mılli Müdafaa emrin- 'j 
dedir.,, domc i kcndismin son 
anda d:ılıi her şeyin tamam ol
ması ş.:.rtını kosmuş ve bu iti
barla vazifc.c;indeki dıkkatini 
g1.15terdığıni, diger roraftan ge
nunin Mcl'sindc kaldığı ilti giin 
icindt! t;a1 yaptırm.n.k ic;in gemi 
ltaı>tanı ile kafile komutam ara
smcla tc elt.nislcrdcn bahsedilai
ği, hele kapta .• -,lı'l na\ hından is
tif ... dc maksadını r.üde.ı."'ek gay
retleri krom yüklemek tc!':cbbü
sü ıae t ~.,if etmesi ve hatta :za
man knzanm:ık için dolu olan ih
t!yaçtan pk fazla su isteyerek 
b ılıanelcr yapması ve deni7..altı 
filotillası komodoru olan kafile 

y 

komutanının 'bir kere daha vn.- / 
purn ı:;: rne::>i ve •1ebte ckcik o
lan vasıtalnn ynnı ba.._qıııdn De
niz Okulunda bol aniktardn. bu
lunanl..ırla tam:ımhnınamao 
va.zile kusw larmın nerede ol-

(Baş tarafı 1 incide) 

daki Mihver m~"m 
ımuvaliı..k13 etle b 
10 arab..ı.ııın h ,..., ~ ~ ve 
cL6crlerin~n de f 'l hasara 
ugrad klan :t.udiriuı. •• twır. 

Ce;bcldc d .. ruuncü Hindli tü
mcmnın rirot etmekte okluğu 
ve bu hareketi ~ole büyi.ı:k 
kuV\·eUerla takip eden Mih
vere.ilerle tema.s h:ılinde bu u -

--00---

. lngiltere 50 milyon 
lngiıız lirası, Am ... rıka da 

yar1m milyar dolarlık 
ikraz yapıyor dug-uııu gö..,termcktedir . 1 

Rc~ep Peker bu m ütalea.lurn. 
istinnd ederek eski Milli .Miıda-ı 
fa.a Ve1rı1i Erzincan ıebusu 
Saffet Arıkan ile eclti Müııa~ 
Iat Vekili Sinop anelıusu Cevdet 
Kerim 1nccd3.yı h.ıkkmda mcc 
lis tahkikatına mahal olmadığı 
reytıde lbulu.nıruı.ktadır. 

Mazbatada muhalif rey ver -
miş olan Be~ler :&'ncümeni Rei
si Recep Peker (KüUı.:!zya) maz 
batn okunaııktan sonra ~türsü
ye gelerek dooılştir ki: 

nukıuğu Kahired0 n 
lngilız tebliğinde b ·-
dir. Bu teblıge mız. .n-
ci Hindli pi~ad.e tUJ,;a ı mu
kabil taarruza geçmi'.i ve düş
ananı Slonta çevresinde mağlü
biyete uğratmı!itır. İtalyan or
dull.uı. wnumi karargiilıuıın 611 
numaralı tebliğinde Sirenaikte 
Afrika ordusunun .~rhlı teşkil
lerinin Barsa ile El - Ahiar'i iş
gal cıttikleri, hava oıtluswıa 
me~up muharebe tc.'.jkjlleriuin 
t. kıp nıuhard:x:1erine i~tiııik e
derek Iı.farı;a Matruh churuı
da. dü. mamn ımalzcme depola. -
nndan yangınlar ç~ardıkla.r:ı 
bildiı ilmel\tedir. 

Alman hazırhjı 

Lonclra, 2 (a.a.) - İngiltere 
hükumeti, harp an.a.ksa.tlarına 
tahsis cdiimek i.ızere Çin hüku
metine 50 milyon hıgıliz lirası
nı ikraza hazır olduğunu bild.ır
miştir. 

Diğer taraftan Amerika Cüm 
hUITcisi de Çin için .kongreden 
yanın milyar dol:ırlık istikrazın 
kabulünü istemiştir. 

M sır l<=abinesi 
(Ba....rmrafı ı iııoidc) 1 

"Al'kadaşl:ır, lô8 ycğit, ye
ti 'dn, olgun 'l'urk gencinin ha
yatına nıalolan b.r lıfi.diseııin tc.t 
ıkiki gibi ince 4))ir vnzıfe ile ça-
1L5tık. ve fıkirlerimizin net.icesmi 
sunduk. Blitün encümen azası 
birbirinden zerre ktld.;ll' farklı 
olınıyarak bütün gayretleriyle 
bütün akli, vicda:nı ve tccrilbe
v! kt.-dretleriyJe çalıştılar. Ay
ni mütalcada bırle.serek teic cep 
heli ve bir kararlı chlşünce ıma
hn.ssalası lın.linde bir mıa.zbata (Bn:.ıtuır-.ırı J inc.:do) • 

Loııdı·n r.:ı.dyosuna göre yeni 
kabin nin teşkiline i.;;tifa eden ı· 
baş\'ekıl yeniden aneamr edil
miştir. Fil.kat kabine bu scf cr 
Sn.di P:ı.rtısinc aıt nn.zırln.rdan: 
ı!.cşldl oluıra.ca:ktır. Bu parti 
L'Ylilfı~t İngiliz tarnftarıdır ve, 
Mihverle biıtün münasebetleruı 
kesilmesini istemektedir. 

(Ankara P..adyo Gazeresi) yapa.bilmek için gayıet sa:rfet- kfınundan beri 1tatyada bulun
tik. Fak.at hepimiZ<' ~ore ufku- ımıktadırw 
muzun hususiyeti ııcıfocsi tesir Lccıdra, 2 (ıa..a.) - I'wvter: 
yaptı. Bundan dolayıdır ki bir Alman remni ajansıu"iı1 bildir 
iki çeşit arzeden kararla gel- diğinc göre, mare..cw Göıing 

RUSYA'uA 
dik.,, 21 Sonkunundan beri İtalyacb 

Tc1efonla '-erilen umirttır bulmunaktadır. :Maresal · 28 
(Baş tarafı 1 incide) 

meselesi Sonkfmunda M. Mussoliİıi iıe bir 1 
Bund'3n sonra Recep Peker, g?~<mıc Y~pmış. ve 2fıl.30 son 

telefonla verilen emirlere geçe- kanuıı gunl~nnde Sicilyndaki 
rck demiştir ki: A~~ ha.va ibırlıklcıiıu ziyflret 

de bir Rus denimltısının üç Al
man nakliye gcmisıni batırdığı
m, bundan soıırn ıki gom:niıı 
dah.:ı uçurulduğunu haber veri
yor. "!.\:ağıda yazış kırtasiyecilik etmiştır. Mareşal yeni görü§ • 

olur, bürokrasi olur, tclefonla meler yapınıı.k için bugtm Roma 
söylemekle delfill omdan k l- y.a gelecektir. 

Alnıanbıro göre 
Alman tebliğine güre, Alınan 

km·vetleri kar fırtınalarına r:ıg· 
ıuci:'l yenıdeu millıirn Lıalıyetr.c 
bulunmuşlardır. Merkez ve ce
nup C\...~helcrınde Htlllaun taaı·
ruzlır:ı puskürtülmüş, Lenin
gra.d fabrıikaları top at iııe tu-ı 
tnlmu§tur. 

----· 1 1 ··----
kar, birincisinde iş uzar diye şi- • 
kayet edilir, o ·halde vekiller ne 
yapsıniar? demiş ve Millı MU - Fran.konun nutku 
dafaa Vekili ait olan miist.cşr.n 
bunınıla va.Wedır kılmış ve 
ltendisini esbabı istil'alıat ve sa 
ircyi temin için ayrıca emirler 
vermiştir. 

1nccdn.yı da MiidafaadtUl e- \ 
lncedayı da Müdafaadan t.o-1 

lefon :alır almaz, lstanbuldan lbirl 
vapur tahsisini istemiş, net.ice: 
alınış ve yanında. bulunan De-! 
niz Nakliyat Yollaıı Reisi Ayc.

1 
tullah derhal dikte w.i erek !it 
oldu~'1.l fü:.ireye vem1lştir. Bu 
zati tanıruıyGrwn, fa.'!m.t görü
l~yor ki hadise vukua gcldiktc·n 1 
sonra anesulivete kendisinin de 
kruıştmlmasi ihtimalini di.ıtü -
llCr<'k büyifü bir telQ.şıı dUr..trtÜŞ 
ve kcndısiııc sorulduğu zam.:m, 
"vekil telefonla ya:Pardı, bize 
haber vermezdi,, demiştir. 

Hatta lstanbuldan vapurun 
talıc;isi ve tahrikı ha :h"llla.a. nldı
ih cevabı "vanmda ıdını """"'n 1 h • ı 'U~H-A 

dikte ettirdi, yanındı ohnaFay
dım yapmıyacaktım,, demiştir. 
Bunu demek için insanın ııe ka
dar insafı:ıız olması lıl;.ımdır .. , 

Uzun müzakerelerden sonra, 
duktor Sadık Konuk (Buısa) 
~ülıtii Akın (Kırklareli) ve !'\.la
cttin Tiritoğlu (Ktitahyn) diğer 
13 arkadaşları tarafından vc:ri-ı 
lC'Il takriri kabul etmiş ve bu sa
rctl.e eski 'M1Ui Miidafan. Vekilic 
S!lifet Arıkan ile eski 'Milnak fı.t 
\'ekili ÇevdetKerim İn~"Chyıııın 
hareketlerinde tahkilmb mu{·ip 
bir nokta me\•cut bulunmadığını 

1 
karar altına almıstır. 

Ki 'l'a.üti K1ll"W'I 

Mo3lfrlt, 2 {a.a.) - General 
Franko, cumurtezi gi.uıti Sara
gosynda Vil~ter ve belediye ö
nfüıdc söylediği nutukta de
miştir ki: 

"Hayatın bir sa.~ olduğ•mu 
!ıatırlaymız. Mületler \."2.Şİ. 

StaHnle İran Raş
veldli aıras!nda 

en yüksek nolct.alıara eri.qfrler. Moskova, 2 (a.a.) - Reutcr: 
Fakat un.utınıayıuu: ki milletler lngilız • Sovyet • İran mua -
mu'ıarebe için baı ~ta hazırla· hcdesinin iıpzası münas~betile 
nırl ?'. M.. Stalin, Iran Ba..~v kili Ali li'ü 

illi hayat, ordu ·aflarıııda ı·ugıye gönderdıği mesajda şöy
kcndini gösteı1r. Orduy·ı dayıa,. le ocmiştir: 
nır. Sivil u yat ise f:a.1 nji tcşki- ''İkı.memleket amsında ittifak 
iat.laımd. n gc r. Bunun J şın- e5asına dayruıau yem mii.nase • 
d. her hareket vatana k-n-sı ya ıx:tıerin İran ve So\J'Ct milleLle-
1 ılnus- hır h:ı.rekct demeJ..-ıtir.,, ı rini biıbirine dn.ha kU\'Vctli dost 

m ~ 1 lUKlar}a oo.;layacagına ve mcm-
clı_;1 hakkmd:ı.ki J·anunun bazı lcketlerim.izin gelişmesi için da
mn.ddelerinın değistiriJmesine. j ha istifadeli olacağını kuvvetle 
devlet meınurl:ın aylıhlanmn, <:mınim. · 
twlıid ve tcndülü hnltlanda.ki Ali Funıgi Han verdiği ce • 
k!ınuna bnğlı cetvelin Adliye Ve va1ıtn. muahedenin dostluk mit· 
kalcti kısınmd:ı dc~1kJik ya-~ n:ıPebcUerini ku\"Vetlendirece • 
pılınaeına, Topı a:lc M thınıll ,ri ğ'rıe kani olduğunu ve "kar~ı • 
O isi Im.nununun oo,u madd ıe _ lıklı mcnfan.tlcri saymalı: esasına 
ı in•n dcfiştirilmesinl", askeri jc-_ l dnvanan bu işbirliğinin İran ve 
tihkaldnrdan Iwaileer.k e._lrmege Soyyet Rusya i~iıı. ~aydalı ola -
muknbil iiave edılecck gıda mad. <'.agı hakkmdakı ıtlmadını,, ız.. 
drelerinc, askeri tnşinat ve yem ı hs.r etmiştir. 
ka.nımunun deği• tirilmf'sine, jan A k I l • • 
dru111a yüıb31?ısı Abdürrczak r oya suvarısı 
Güıbüzl!ıı .c~. affına dairi harp divanında 
kamm 1 Vihalar>le, ıhraç olu •a-
crık )nprak tütünleı;inin 40:.() 1 Londra, 2 {a.a.) -Ark Royal 
s~yıh kanunun 36 ıncı maddesi I taywıre gemisi torpille.'ldıği zn
h"' ünUn tc-fsil"inı> dair ma.z- man geminin süvarisi bulunan 
batn kabul olunmuc: ur. M und giz1i bir celse aktedecek 
Bwıdan so. ra • vhan nıebu. olan hnrp dh·anında. but,"lin bu 

s11 Hilmi Pr:ın'ın, Tı:.:ıbzon me· j h idisc hakkında sorguya ~kilc
b:.ı u Hasn.u Sa.kanın 1 İkiııcıte:-; cektir. 
nn 1941 tarihinden bugün~· 1 a: 1 

-------------

dar Mccli e g len l.fı.yilıa ve tef- Nazandikkate 
sirlerin mühim ve ıntista U ri ~ 
inf,aç eci'lmi o'du~dan ı~ec . ! Mısır çarşısıııda ehven fıyaUa 

• 
ayır e sat ş ilanı 

is ta bul Emniyet Sandığı 
nıüdiirlüğünden: 

Aeop Terezyan 1G308 hcsnp No. sile Sandıı;unızdan rudığı 450 L.rny 
ltar l'Ski Tnta\la halen Kurtuluş mah'lllcmun eski Kır yeni Tı..ızc-..ı soka• 
ğmc!a hti gir evi birinci derecede ipotek ctmio;tir. 

De Y do m cut tapu kaydı surctindı.:: mezkür g:ı,yrl menkulün (B • 
J'Q~lunda T ta ' • !!hallcsindc eskl Kır )enl Tuzcu sok ğındn csıa 22 Mü. 
ycıu 16 No_ lu • tarafı Itavas Osman bir t<ı.ı-nfı Kenan otlu Yorgı urkns: 
I>ctro -.e knrısı K ti.n:ı arsası cephesı Tuzcu &okagı ile m hdut kflrgir ha-

ne) olduğu beynn edibni~ir. (Taı udan gelen cm-:ıptn netice! muh::ıl.re· 
meye knd r bir mu:ı.mele yaplm ması hnkl:ınd:ı Asliye 5 inci hukuk malı• 
kenesinin b!r iş' 1 mccvut ise de mUddcaaleyhln bıınvnris \-efatı uzerın' 
L:Ol ı ı menkulün ınuddeı hazineye intikali icnp eylcdiğndcn '~ bu ı;urctıı 
dı v cı ve müd;:l~cyh bir §ahsiyctt.<ı ı~ et.t~cn d layı dava ı'Cd
deı..llmis \C satılması h:ıkkında Mılli I:; nlfik :MüdürlUğt\ Sandığımızn sali
lılyct verml.,tir. Bu suretle i§ba me~uhat Sandık ve müşterilerin hukuku 
na milesslr değildlr. 

1lmıza esas olan muhammln :rap~una gllre mezkOr crln uınıım ~
hnsı 70 metre murabbaı olup bundan 47 metresi ili:crlnc iki knt çatısı nhs 
karglr binn yapılmıştır. tçinde bir mcthııl dört oda üç sofa bir mutiak bir 
h .. la bir sarnıç ı":lrdır. VMcdndc bo~ \'erilmediğlııden > :ıpılan t lüp <\ze
rine 3202 No_ lu kanunun 46 ıncı ınatld~nin matufu 40 mcı mnd•ksıne ı;ö..ı 
re satılmıısı icap eden yuknnda yanlı k~ -evin t.tınıar.ıı bir buı.;uk ~ 
n•Oddctıe açık arttırmaya konmu;ıur. Satış tapu si 1 ka)d.na gorc y:ıpıl
rıır..1.1.adır. Arttırmaya eırmek isteyen (112) liıa pey kç('Si vcreccktır. Mıl
li L::ı.nkalnrımızd.an birinin teminat mektubu dıı kr..ı.uı olunur. Bnkı~ı.;., bUtfin 
\cıgile:rle bclechyc r(?SlmJcri vakıf' tc:.r ·, t<ı'l:lz tutr.rı ıle tcllalıye ıusunıu 

'Lor~lu..va aittir. Arttııına şartnıınıesi2/2/1>42 t.;mhl~en ltib:ırcn tetkik el· 
mek sUycnl"re s;ındık hukuk işleri se·vlsınde çık bulund ut ıc"lktı . T::ı

pu s <'il knydı ve snir lüz.mnlu iz.'t hat t ı fa?'lmunedt? 'e takip do ~ ruund .. 
vudır. Arttırmay:ı ı.rm'ı olanlar bun.arı tetkik <'ti el. satılı 'a çı!,nnla 

g:-;:.d mc-:ıkul h ıkkınd. her şe,>1 ö.: enmi d \ e t llıkkı c'u uı'. Bl 11 cı art
t.m.ıa 30/3/042 tariliinc müsaclif pn art~ ~mi C<!galotlund ı ı .. Un sandı
ğımız~n saat 10 dan 12 ye kadar JiUpıln~c.k •r. Muvakk t ih le yapılabtlm 
jçbı teklıf <'dilecclc lı dclın terci}Jan a1ınn ası i.cabcden gayn men ul a l t..'1-
l~Cıyctill:' andık nlııcağ m tamamen gcçıni§ olması şarttır. Aksi t kdirde 
son a.'1.tır nın t bhüd.J baki kalınak ~ rtile l"/4.: 042 tarihine m dil. 
ç::ırşamb:ı [JÜnfi ayni mnhald~ ve ayni n tte ıwn ll.rttrma ı y pıla ;ıktır, 

l'u :ırtbrmnda gayri m"nkul en cok ı ır.ınm üstünde bu'tlk.11 cakur Hak
l::t.""1 tapu sicillcrile sabit o\mı~an al nd....rlar ve irlif.lk 11<.kkı ı>nh lcnıun btr 
lı:ı .larıııı ve hus ıs le faiz ve mo .. ar:,.c rl, ır idıiıalanıu füın t...1rdıindım di· 
b:ıren 20 gün çjnde evrakı müsbitelerilc b!'raber dairemize bildırmclcrı fi· 
zundır. Bu suretle haklarını b•ldırmeını~ olanlılrlıı. haklan tnpu Cilla~ 

saıı:t olmıyanlar satı~ bedeli.nin pa) la ~.ıas.ından harıç k<Jırlar. O. ha faz:.. 
la malürnat almak LSÜyrnler'n 88/1S"9"o;ya nı . .&ile Sandıı:ımrz Hukuk lşle 
rl ~ervısine münıc<ı tA:.'nelcri lüzumu ıl.ln olunur. 

DIKKA1 

Emniyet Saııdıi. Sandıktan alınan gayri rneııkulil ipotek u f!'nn k ıts
tcy nlcre ınuh:ımmmlerıı zin koyı ıuş oldtı~u kıyı.ıctin o 40 nı tcea uz ~ 
trıl"ınek Uzerc ıb~l- lıcücllnın y .. nsın.ı hadar botç vern ek suretile ı.olayht 
go.,termcktcdir. (1017) 
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Bundan sonra ruzımıcdcld 
mddc1erin milzakerl sine g-crJI- ! 
mis. 1941 mali yılı mlivazcncl 
ıunum!ye kanununa bağlı daire 
b.itçelerinde müns.knle •.ap1lma
sına, 1911 mali yılı müv~,en i 
uınumiyesine dahil bnf'.ı dak~ 
bütçelerinde 36976 liralık n,U -
nak1:1lc yapılmasına, A<>keri Fub 
rHrnlar teka'Üt ve muavenet san 

l"iS içüntaını ı 16 art 1942 pa- toptan ve perakende yakıl cok 
7JJ.rtesi glinüne t lildne dah müş c•\kaz sat.191. 

t ,:,rck taJ.·ri rleri "kunnrnk kahui Mı. rçaı ~ı~ıııdn Şül<ı n 

,_.._.tariml~~BBS~an!QZI~=~~ 

Afrikilnuı parlak yüdı7!ı p;ooı-l rmtle ... 
ed~miş ve Med saat 19:15 de at. 
içtiınaına son vermistir. 1 ı::.ıllillill!!llllmPZ~~~:Bıiımw~mım 

manlan.n bir liadınıu aşkı i9i 
<1 bsct s ıç..111 or

iki o.-i eJaı 

~"'-..=~~~~~~~~~~~2!!~~~!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!~~~:!!!!~~!!!!~~~~~~~m;ı 
ha~ııtmdan 

L 
y 1 

Şoför Abidin beyin tarifi ile 
~<l.l'C'1~ct ederek doğru yoldn bti· 
• tık b!t· binanın bnilııde durdu. 
Abidm bey uvvelil ıuerelt Marı
l~ya kc ıdisini takip etmesirıi 
~oylcJ.i. Dnr bil merdivenden 
!~itci krta çıktılar. Bir kapının 
•ıstü11 e "terzi !stavro vnzı'l•or. 
« " J J 

t!tl, 

t~ t·ide bekleme odas.ındn l\fa· 
til·nya biraz beklemesini .söyli -
~·en Ab, 1in Bey, knrşıki odadn 
'tı:!rzi İırtavroyu buldu ''e bir ke
tıarn çe"rti. tstavro Abidin bey~ 
ııek ıiyıı le iltifat ediyor, ne emn 
olduğunn soruyordu. İhtiyar 
ınut<'kai : · 

-· İst vro ustn, dedL Sana bir 
Çırak ,!:.:tirdim. Genç bir Rum 
!~ızı. Bu.ıu yanına c.lacaksuı. E· 
l!nd~n d dş lltil gihl işler de ~e
~~Yor. 1:1- ı, namuı:ılu bir kız_. F u
"at ası1 mesele 'buna yatacak bir 
~~ clo bulmaktır. 
,_ l!.tavronun eski milşterisir.i 
.ti•l'cznıyacağı ruı1o.mlıyordu. Bi
l'~z milsaa.dc istedi ve gidip Ma 
t·ıka jle görüştilktcn som·a. tek
rar Abidin beyin ynnmıı geldi: 

- Pas Ustline pasa.m Emre
tltrsiniı.. Ona iş veıirim; bizim 
l>ız!ıtrdan birinin evinde de ya· 
tırırıın onu. l 

- Eğer kafi krecedc hafta
lık \'('remc?.Sen, dnha doğrusu 

ım~ın karnı doymazs::ı ben bıl· 
'.kac·uğım. . 

lstiıvro Abidin beyi temın C't-
tl. Boynu bükük, gözleri neml], 
meçhul bir istikbalin karnnlıgı 
içhde şaşırmış kalmış olan :Ma
rikn bir köşede beldiyordu. A· 
bidin BBey onu tatmin etmek 
için: 

·-· Allahn. ısmarln.dık ynvruın 
terzi lstavroclan seni sık sık so
lacağım, seni sılantıda bırak· 
mamaya ça1L511'11Il. Eğer uslu {J· 

tun1rsan merak etme: Sokaktu 
kalmazsın.Annen baban da senin 
namusunla çalışb.ğını anlayınca 
ıne.ı"'llilun olacaklar, seni affede· 
ct:klerdir. 

Marika. böylece yeni bir hnya
ta fitı1ırken Şevket ne ya.pıyor
da? Delikanlı o gün gene Mü· 
hürdara gitmışti. E..'vdc her an 
ıırzularına ha.zır bir kız bulundu 
~-u içlıı ona ka.reı bağlılığının de 
ıccesini hissedemiyor ondaıı bık- ı 
tığını bile zannediyordu. Şimdi 
onun için Melfıhat hanım daha 
cazib ve daha ibtirasivcr idi. 

Ş{.vket odn..c;ından lrurtulm::ı.lt için 1 
r,lduğu gibi Mühürda.ra gitmek 
ir.;in de can alıyordu. Erkekler 
böv!edir. 
Akşam eve dönünce Menekşe 

knlfa ile Alımcdi odtı.SUıdıı bul
du. Birden yüzü gözü hiddetten 
kıpkırmızı kesilerek haykırdı: 

- Ne işiniz var burada? Na-
611 girdiniz buraya 1 Utanmaz, 
reı.il hırsızlar ...... 

lJ.tisi de korkudan ve şaşkın
lıktan ı1ut kesildiler. Şevket e1-
r:ıfırıa balrıp ta b:ışka Jdmseyi 
gfüe:meyincc Ahmed.in kulağına 
yapıştı. 

-Nereye, nereye götürdünHz 1 
onu! 

- Aman, aman beyim. Ku
lağım kopayazdı. Neyi beyim, 
kimi? Hcberim yok..., 

- Onu i§te ·-
- Gilvcrcinler mi, mcyroun 

mtı ? Bilmiyon efendim, vallahi 
Hlmiyon..-

l!enekşe korkudan knpı:un 
~anına savuşnıuştu: 

- llci gozla.rım kor olsun 
)' 

gonnadım. Biz de onları ·ıyo
ruz paşam ... 

- Ya bu kapıyl .kinı açtı? 
- Dayınız açtı; ıç<>.ı-i yalnız 

gi1<lJ ~onra bır otomobil çağırt
tl. Bir şey goturdu amma ben de 
hi lmıyoram, Ahmet de. Gorma
dık ki. 

Şevket ikisini de kapı d~ıan 
çıkardı ve belki Marıku gitıne-
1ı.•n evvel bir kağıt yazım . bı· 
rakmıştır diye bütün od,ııyı ara- · 
dı. taradı Jıiç bır şey yoktu a
dJrndan eser kalınanııştı. :Ku:J 
uçmuş; kafesi boş kalmıl)lı. 

Marikadaıı b1kmış olduğunu ı 
:-:anan, ondan kurtulmak kin 
c"tn n tan ŞeYket, şımdi onu kay 
hr<.lince deli gibi oldu. Marika I 
m.:r<:ye gitmişti. Dayısı onu ne
reye gönd0rmiş olabilirdi? !s-1 
tanbul, koca şehir Bu şehirde 
},farikayı nasıl bulacaktı': 

Şevket dayısının tahini 100yu
lı hir otomobılle gittiğini öğttn
diMen sonrn sokağa fıı,tııe.dı. Ne i 
taı fa gidecelrti? Sağa mı, so1a 
m• ! Cadd,l!ye mi ~;ıknıah i~-i? 

Deli gibi rastgele yüriidiL 8a
ğa saptı ; sala saı>tı. c.:.ı.cldeye 
~ıktı. Alık alık etrafına balun
m,ıva başladı. Meydanın orta. -
EJOdtı dimdik durdu, bekledi. oİ· 
ı-az yürüdü. Bir ara arkasınrle.n 
bir ses işitir gibi oldu. Bil isi 
s:ırıki 'Şevket., diy sesleniyor-

KAR 
MADELEIN C!\.ROl.J...-- J)O!TGL \S l'A.tltBAln{~ 

TC'LLIO CAR'"iİNAl'l'nin 
.Jr. -

du. Tanıdığı bir kndın sesi: t 
Başını çevirdi. Ort.nda kinı~e Ser.enin an gÜ7.el bir · rom'lnı .... E•ı hey~anlı bir h'ly t 

lcr yoktu. Ftska.t tahini bo\·ch 1 mücadel ~idir. 3 Bilyu-k ~.illdızı lk h n azırl:uıuıız. 

bir otomobil geçip git.mi ti .. 4. r- Iaıau•1&•ıa••ıR•m•mm•m?•:;:E•rı.ın••lii1HBd kac'!Pki penceresinden bir ka&n ~ 
ha'.\·ali fark eder gibı ol<.lu: 

- Ah, işte.~ Zavallı Mn.rikv· LA z 
:rı ~ötürüyor. Kim bilir ncr('ye ,ıııdllll•lf•m•• 
gotilrüyor! Klzcağn ha!;ınt ce-
viı Jp bana bakamadı. Sade he· L UP E 
yeC'.anla ismimi söyliyebi.di . 

N 
VELEZ 

Diye mırıldandı \'C hemen ha~ t.anı.1 ındtA.n dan edileccl< tir. Pek y· kında 
ka bir otomobil buldu. Şişliye TAK İM sf:· TEtUI p,., 'NDA 
dvğru tahini otomobili takibe l'. ~11'U'·~ 
başladı. Osmanbeyi geçtiler. Oi.o lif' A DAM 
mobil solda bir sokağa sa1>b'' 1'- .l1I LA ZONGA 
gitti, gitti. Bozuk bir yolda bir llfl••••amıım:ilfılnnnde 
evin önünde durdu. Scvket bir 
ha.yli uzaktan otomobilin içın- m:m•••fiilZKlll:l~~ar:lili: 
den iki kadın ve bir cı kclt ine};. 11 
ğiui gördü. J{adınbrın ikisi de\ 
temi?. p&k. zarif kadınlardı. Bun 
Iardan birini }.{atikaya }JCk az 
benzeten Şevket otomobilden 
fırladı. Onlar eve ginnt!den iki 
adım yaklaştı. 

ZAYi 
'e 

sindöı nl::iıfıı hu l et v nı 'kc:sııu 

(Arlm.sı l'nr) 

oırur, yanır ve teınizll 
anlıır bir hodcmc:yc hlt 
dır. tstiy<!nl rin bo. 
(Ycnl S h) t 
nesine mi.m:ıt>a .uU i ~z ı 2 N 

NeJ t P la 
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MÜHiM İLAN 
Bft#nllul'da Havagazı 11e Elelıtrllı 

Tilrlı ve Teşebbüsatı Sınalye 

Anonim Şirheti "Satgazel,, 
( lstaııbul ve Anadolu ciheti) 

\ 

ÜYa:&iOU müsJiiilifından da>la.yı , kömiir f.&6amıf ctnıtW mak-
884lo İstnnbul Belediyeai PJyaset Jlll\kB:mUUn tmsihiyle 
l Şubat 19-12 pamr gilııünden ltibıaren yeni bir f~'ara kacla.ı
Jla,ıagw'lİıin nonnal bir surette sabah saat 7 den ıs e WJ &k
BSm 19 tl:ın 22 ye kadar wri1ıeceğhıi 81lym mii~leri.De Midi-
m. , 

Başka ~e gu ~iki ~dan bir bmya 
nın.hal ~k imere bu gs.zı J.."UllanmaıııaJanıu sayın~ 
ı-'Berden rica eder. Aksi talnlirde l'Ukua gdeook kazadan §iJ'k&. 
1idzin hi~r mes'uliyet kabul etmiyeceğini beyan e,hiz. 

aş 5 MOdOriyet -, ~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

1 Devlet Oenizyolları İlanları 1 
f'ffill.lll ı ( lli }.. 111..ırnıa ,. lV;,: de JT liı,h:ıl \>ul.ınun fialgı~lıklaıJ, 

ıc •! •• t.: ~ kkrinc \'C fç lı tı ı füı a~ık btıhııı:m rıtc-§çl, kömür-
dı l r H lıklc-rc t.1~ İı lrr yapılı.,; ,.,111.C n bu jşleı-d0 ıhti-.:ı•ı olanfarın 

ı M dır. g ı , .1.. z. t ı leri Muclı rlu .ırc mhrr ••• 111. n ılfln oıunuı'. 
t6:l6) 

f Devlet Demir Yolları ilinları 
M lı 1:-nmcn bt'Cic-lı ( 4250) rrn o ..... r. ı ıutıtclıf numrı .1Iaı da ı 5-000) kul 

~(h• r< ,ışe ! {10/2/ı942) Snlı günü ,ı, t (14) on clv ttc H1ydarp;,şad. 
G:ır bı• • el hili dek: ko:niı;yo11 t:ır. f .nc" .• n açık •·ksiltmc ıısuliyle sntm 
:ıl•ı .ır. kt11·. 

hıı ı 0C' gıı ııek istL3 l!nlcı in (3 l8J Uı.. (75) kuru;ıluk mu'. \ı kat temin l 
,c k runurı t.•.)•n ctt ıd \"C'".ıiklc b:dikte e>k:-iltnıc gbnu .. rrntiııc kadar k• -

· . ti. rı liı~ımdır. 

E • ı • . Jt • rtn. meler kom syoıı .ın p. a ız ol.~rak d.ığıtılmaktadır. 
• (716) 

l\.lü.. . n. l>cdd t2 '40} 1 r. C'lan 4 t. ıı 1 cn.ıu) et vıd.ı1ı Hiorolik vc
ırı H./2/ !J42) p:ız<ıı1e r; İ!lÜ '":'iat ( l ,.30) on dört otuzda Haydarp.ışM 
Gar 1 in. d. i ılınıkk, kom; yon bı ı ınd .. n ;wık ek !'llınC' urnl.ılc sabn ~

n" nktı". 
ı•ti;ı enlt:tın (183) lı .ı'.k mll\ .ıkk t te \İmıt e kanunua 

birlikte eksiltme .,11mi "·.tine lrncJ. r J,omı yona miırn-

tnr clLr kon: i ~:u• dı:ııı p;ır;;ıs ız ol. rak dağıhlmaktadır. • 
(050) 

11~anbui Lnuım ımirlıli satmaıma komlsyanu~dH 
................................................... lllil 
K, n VİÇP.81 clhcl\ R 1': iye<.ıe vC'rikıc.k lbı;OO ada\ baoı. un QUvAh 1'"''k>"-

rıJ:ıc.ıktır p,, n.rlıkfa f ksiltnw-:i 412/942 c:ıı 641:nba g!inıi s. <tt 1530 Tophane
de L• ... n lrlıgt sııtm J,omisycmwıd~ y.:ı:•J,ıc. ktır. 1maliyc füıetiı ln tahmin 
hcd~lı 1488 lira ılk kminatı 111 lira CC lnını~tur. Niimunc ve &"l\ tname i k 
cımlsyond gıjı·iıhlr. ısteklılt>rln belli .ı..ıttc ko ııic:yona ~ ... lmı:lcrı. 

(535 - 868) 
!il. • • 

;-;cıe1 ade-t 
110 vo ı 220 vo t 

30 2ca ı ·,ırn1 .. k. 
5 12.J , 
ıuo ıno 100 ' GOi 2G3 lb > 
420 40 ,. 
200 25 > 
J-00 JıJJ 15 > 
100 10 , 

- 400 
Yu .rırl. y.u.ılı dc;dı ık r.m:pı ll"•i 5/2/A42 pur.c ı.bt< gı nıı ~t H <1t 

'foplı.ı ı e L\ . . rnırlı ı • tın lm:ı lton.i.i}ic.r tında p-;z.ıı lıln .ıt111 alınacak
tır. t tı ·~ rln •ekl'f •>d<' c,!.;le i liyat tlzn:nr!cn % 15 J.;. t temlna&!rilı! 

n. ı,:dı el(' ı. (5'J3 - 987) 

• • • 
l 'Hı ~oct J,111;u • b.ıkı. k.,,.. ı mutt'auhıt mırı ııe hcs."'l
ırl !1 ek .ıtmc i 4ı.?194" Çur ımb;ı gı l <aat 15 de 

tın ,ı ıa l <rrıı yon•ıncla y •• pıl::ıc~ l tı Ta 'l"lln be-
~40 ı .. dı. !-ıu!'.ımc ve C\ nfı kom -.yı .ı görü- ı 

• k n ~ Crı gt'I >PlcJ ı. !'38 - 1 ll) 

n. \'dp .. sa n ke i l n r. n k. m ı:t>ı' e \\. .,ı.-o tn l lıatı 9/-../942 pn-
7.:ıı t J r; · t\ saat l4,30 dı- Top! r ecte Lv. r.mirligi s:ıtın.1tmn komisyonunda 
11aznı lıkb el sııt,.ncyı konıılı1u tw·. Kl' .. i t crlcll !19!.i liı a 23 kllL "UJ ilk temi
natlı 75 liradır. Ke. ı' ,.c : flıı ıe i •ım ;ı ond.1 gdnıl.ır, T.ıli.ı-lcrln belli 
v· kı'•{' kon; yoı a g l ı t 1 1. ı_ .,4.ı - 1011.l) 

• • • 

~ Beklenmekte oıan ~ 

POKER 
..TR A Ş BIÇAK L ARI . GEL M 1;&~11' .. '> 

1D ı J( K A 1: : POKER.TR.AŞ BIÇ.AKl&Aat\.i:·--
Pe.rakende olarak bütün. 1'ü.ıtdyede r 

S KURUŞTAN 1u1a sablmıy~. .................................... 
. kAŞELE~I . 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP ROMATiZMA 
Ve bütün ağrılara derhat keser. 

Sıhhiye Vekaletinin nılısatını ha.izdir. İcabındaı günde 3 ka.~ alınabilir. 

.lstanbul Vakıf tar direkfii.rlilğiinde11 
l'lıymetı 

L. K. 
Pey akçeaf 
L, K. ------
109 00 BUytIIc çareı Gülsuyu sokağında S,l> No.-..ıu '!IO'flff 

kemer dilkk~nın tamamı 7284 

T'ÜRK ANALARINDAN RİCAM ı ---•,-. ,:. 
160 16 H 00 BL\y(lk çar~ı Kazazlnr sokağında 40 No, lu yd 

kemer kArglr dUkkl'ının tamamı 7298 -1 
Büyük çarşı Knvukcular · sokağında e Ne.. • 

Yavrularıruz sizin sütünü.sden SCll\lı en mühim muavın gıdayı teşkil eden ve 1915 &&
nesindenberi her ,eye rağmen tevakkufsuz mesaisiyle aiYlere hizmeti bir vatan borcu sayan 
Ç.A.P.AMARKA her zanıa.n olduğu gibi bugün • ıı111.zifelerinime yardune.ı hizmettm. ula 
geri durmıyacnktır. 

Binrı.en.ı!eyh mzk·ıdl'n hassaten ricnm: 
F'azfa. ihtjy:·l' t~ bırdbı l1<•gaPak haıdt tinızl~ l t·ndıım. gtbı hakiki w.z.ift>.c1ar rmRılsnı d;,:: 

miişkiil \"ru:iyt t ıu. k ... ıı t'"vc.!1-ki l't.lnı ~uzdır. 
ÇAPA~1AHKA ırnı.~t<ılızaratım l,İHl'n ıhtiyacıııJZ lrnd:n :ıhnız. Bu müııaaebetJe nwmh-

1't'tin her tnıafına !'fil11il silıı-. Ji~tlm·;mız a~~ğı•ln gi'sterilmıf;'tir. 

P1RiNC: UNU 
MI~RCİMEK ( T NU 
BEZELYE l' ı U 
fR;MlK l NU 
PATA'rF .. S l 1NU 
l{OHNl<"L OR ( ~!ı&ır nisa,.t.a.<ıı l 
PlrlU'Ç ~iŞA.JTAı-: . 
YULAF llNU 
BUÔDAY N1ŞAf.l fA • .'I 
'llllNÇ UNU 

T ANF..: YULAF F..2.M:F;ı-:t 

250 Gramlık Jrntulrırd:~ 

" ., 
" 

,, 
" .. ,, !! 

" •• ., 
" 

. ,, 
Jl 

.~ ,, ., 
500 r.ı Hmlık torba.lru·dn 
f>OO Granılık torbalarcl•Et. 

• 5(1 l ';ı·amhk t<'neke Jnı1nJ.11cla 

Mnt\'ii..~ lsı.utbul•da Ta~·ıınuh 
'l'opta.n Perakende Perakende• 

ı..;:ın~ Satış Sout~ 
}1'fah I<lah }"ta.fı 

19 22.!; 2-5 
19 2'.!.l) 25 
l!} 2'l.5 2.5 
1!) 22.5 2.~ 
26 30 32.5 
'lf) so 32 .. ') 
26 30 32.~ 
30 82.S 3.'> 
45 50 5.'J 
35 110 45 
&> ıoo no 

IO 00 
., 

- 115 90 

'tı90 00 1'10 00 

::67 10 2'i "00 

205 13 16 on 

ı55 13 14 w 

dilkkAnın tanıumı '1295 

Mercan Dayahatun mahallesinde YaldWı 
ıııemin katta 6 l'lo. lu odanın ~mrunı. 7276 

Geclikpn.:;n Mlmnr Hnyrctlin mahallesirde Ged 
pa. ı hnnn•ı C'üddf'~indc 50 No. lu ü 1 r.ıctr<' ıı' 
ımırnbb:ııııda bulunan arr.:ının 1~.·n.11'11 ı ıaı 

B"vıık ·:ır ı .::>ır:ı od. lrrı lı.ını ii ,11 .• t J Nı. Jf 
od.ıııın tnııınn'ı. 7110 

Mahmul p'l" ,: ~tnhıı:utpa•·ı ın .lv•lltc:;inuc Cıı ti 
s. ı·. yl:ır cndcl iııC:,• c- l.i .12 yeni 24 No. Ju cıu~ 
kt\ııın 01'!1( h. <'Sl 5361 
M:ıhımıt p:.' ı i.ı M.•lırnutp •• :ı nı;.ıballemdc Çı!tt' 
sanıylur ~:ııldrs"mle c: ki 3t Y" ıi :!6 No. Ju <luı~· 
nın nısıC ı.ıss\. .. ı 53GO 

Yukaı-ıoa yazılı cmı:ık s:ıtılınak Uz<'ı·c o ı be ~urı ıııiiddı•tlf' acık :ı t' t' 
m:ı~ n çı~.:ırılmı~tır. ıh:ılesİ 16/ı/SIH p:ı .wt~ ·i güniı saat ı5 de lcr. c~i't" 
-:c1•111.ıcn isteklilel"in Çcnıbhrt:ı'>ta t tn•1bııl Vııkıfl u· Ba mlidürhlgu Mah" 
lôl.'ı! kaknıine miir:ıcaatl:ırı. {8!i&) 

.---------- 1 t~'l'A=N=B=UL====B=FJ=LE=D=:tY;;=f"ESI!~ 

1 Askerlik işleri 1 ŞEHiR TiYATROSU 
_ 1'epehru;md-.ı Dranı Kısmuulll 

Beyazıt Aıl<er llk iUbui Bıışkınlı· 

ğındrın: 

3313 dn~umlu ve IHınhıı l:ı mu:ıındc
yc t!ıbi ct"lC'r!n ilk \"l' son yokl:ımnsı
n.ı 29/1/942 g{hıiindm1 ıtibnrrn l):ı"

lanm~tır. Dr.vetiye ceh·c-11M·lıı<lc :ra

Hu ak-pm saat 20 - 30 da 
. n. Ü Z GA R E S 1N C E 

F 11lnöııii A.·. şubesi :>'<ırund~ ki tına' 
th<lır. Kilı;tikpazaı· ve Beyazıt n:ıtd' 
yclc•ri niifusıına kayıtlı 338 cloğUnf' 
l~inrın 6Ubcnıize mUracn:ıtl:ırı n• 

.tıldı~rı gibi Beynzıt As, ubcsl Y<'rli olunur. 
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............................... --.............................. 1 

1 Deniz l1Yazım satmılma komisyonu jJantan 
............................................................. 

l -- T•·hmln olııru n ınecrnu ~del' ::ı.ıı-ıo lirn ol:ın 60.000 lolo k 
i\;dlmiin 10 Şubat 94.."! Salı giinii a.ıt Pi de k lJKılı zarnn eksilhılesi ya 
caktu·. 

2 - ilk teminatı 2088 lhn olup jj.ır,11 .. nıC'Si her giin 140 kunı.. b 
muk:ıNl!mfo koınl yoııt'I. ıı lllm.•bıli.-. 

3 ·- 1 tekUleı in ~490 sayıld;r •ıuımn tm·ifoh d:ıhllinde taıu.l.m ı~lec ... 
lt:n kaımlı tel,lif mc·ktııı)l.wmı hm! kapnh n:rflannı en geç belli giln 
s:ı:ıtten bir c:::ınt c\·\ eı:ıı<' kad:ıı· Knı:ıımp.ır1..ı<fa huluıı:ın l:oınisyon b:ıfka,,W 
ğına makbuz mukrıbıl mlc '.:ı·ınckı·i. (581) 

•• • 

60.000 kilo stil 
tO 000 kilo to~urt 

Tahmin B. 
Lira 

18.246 
16,304 
34.550 

ilk teminatı 
Lir-. Kr. 

1268.45 
1222.80 
2591.25-

1 - Mıktar, fob ı. ·n bcd\•li \'t• ıll t<'ınimıUarı yukamla ya:ııh ~ t ıA 
Yv&urclun, 20 Şubat 942 cuma gOmi s1:ıl 15 de kap,1lı znı'fla ek~ilm1~"i y:ilı
Jacı.kur. · 

2 - tsteklilcr, lm sut ve yoğ111 tt n y. ln•z. biı İM veya iki~'r•t bl,... 
teklifte bulunabılirler. 

3 - Şnrtnnme hci' gUn mı s;ıi Fı A11ed dtılılllnde korniı;yı>rıdnn HS 1' 
r11s bedf'J mulcabillncte alınnbifü. 

4 - İsteklilerin, kanunun tarıf. tı d:ıhilindc tan.zhn ec:lcceklı ı i ltaııa' 
teklif mektuplarını hrıvi luıp.-ılı r.al'florııtı eıı geç bcllJ gUn \e q:ıııtt.n i7W 
sarıt evveline kad:w K:ısmıp:ıc:.ıda bulıınmı komisyon ba~"kanlıı,ttnn mııkbll' 
muknhiliudc vcrmeltti. (899) 

'l'ıU<ra için lstfll hlllchıl\i anb •• rı ra. 1..r.anoul hjın Jı1y ... "k da!<i troog~~.W'a ruJUl, sandık ve 

çenbE>r mnsran~r1 mtıel'.~C"Se-nin yukarıdaki satJŞ fıatma dahiJdır. r Askeri Fabrikalar Satınafma Komisyo1u ifanlan 
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iLE SABAI-1, ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalaymız. 

3 kalem ve ceman 24600 adııt bilkıııe spıt iııhnaeıık 

T. hınin edilen bedeli 73800 Ura olaıı 3 k:ılcın ve ccman 232('0 uet ııuV" 
rnc :ispit ve lı:.~lık Askeri Fdmk.ıt::ır Umum Mtldiirliigfı mcık<z c;,ıtın ııi' 
mo kcmlc;yor.unca 12/2/942 perşembe günü ":ıal 11 ele p::ızaı lıkJıı ih:ıfo C(ti• 
lC!<ektlr. Şartname 369 kmuştul'. K11't' t<:ıniı At 9880 Jiı'.-dır. (l{IOJ 

• • • 
50 ton lı..ty:ı :ılın:ıı,.ak 

Tnlımin cJilcn bede h 34.500 Ura ol:ın r;c ton tutycı Askeı·i r.b. ik. ı:.r 0-
Jl"l..ı.n Mudürl!igii m<'ıkc;,. s,ıtm ıılm ı koıııi )oııunuı 13/3/942 c-uııuı g~ 
sn:ıt 14 de p:ıznrlıkla ih.Je cdilecı.-ktir. Şııı t•1 mc 1i3 kuru~tur. K~l'i t~ın.io,ı 
ı. 175 llı:ıdır. (10l02) 

• • • 
; 2000 adet bUkme ispit ıılı:ı .. cak 

T~.hmin t'dıkn bc<k>II 8000 l'ra olnn 2000 adet Jsplt Askeı t FubrikıJ" 
U11 um MUdül'li.ığil mcrkS:7. s:ıtın nlmn ltvmisyonunca 11/2/942 paı.art~i gn11• 
s .:ıt 14 de pazor1ıkl., ihale edileC'cktir. Şnrtruımc para.s1zdır, Kati temııııf 
1!?00 liradır. (1003) 

S ıhibi : A. Ccnıaleddin Saraçoğlu 
Ba5ıldığı yer: H. Bekir Oürsoylar 

Nc~rlyat Mel. M. Sami Kara)t'I 
ve A. C. Saraçoğhı ımfüaası 

.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!;~~-~-~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!-
NOT: 
Di.inkıl tf'frikamız.ın son sü-

1 ununda bir yanlışlık olmuştur. 
- Ne r.ıkar ondan? Arnavut

oğfo da. küdiktn. 
SatJrlanndan sonra gelen on 

;y<>di satnı nazarı dikkate almı
Y• ıak y: zırmza ı;ıiylc d!'vam P.· 
di'lliı.; 

- .Anu o, Arn, rntoğlu idi. 
- Bn kına .. Bir glin gdir o da 

AI'ı vut ı v!t ct.s'lir me) dan~ ... 
1 tı . Fıkat... 

D"y te dlıdunu izJıar <.>tti. 
Eğer C ı.k c lunun bi.ı: Arn<
vut.C\ğl ~ r b:ı pchlivnn ol
duğunu b 11"" o'_,.-ı i<ıi, <na. da
ha. z'y • ehemmiyet verir> b,ı. 
Jıarcıı. 

Çop :.rl: • Y' tik A:ir,in giirc>şi 
mmdıkra uz. dı Bii~ iik oı ta. 
baş] .rı .ımzl rı.r ı göı m k üzere 
Ymc•yd ın çıktıkları halde da
ha t Si: b.ııHtı boğUSU)Orl;ır
dl. 

Çopar, Yörü.ğ"t ıyi daya.ruruştı. 
Ayni zamanda da Y ôrüğii ezi
yordu. 

~e"'rC"iler, Yörtlğiı siyaneten 
bağıl'dılar: 

- Berıı.lx-ı o, bet nbere bma.
Jrn lım .. 

Cazgır, d,ı\ ul zurn:lJarı sus -
turdu. Meydı na gelerek Yörük
le Ç0"9l'l nyırdı. Ve: 

- Sizi beraber bıı-a.kıyonız. 
Çopar bni!ırıyord ı: 
- Olmaz .. Krıbııl etmem .. Gü

l<'~{ avırt edeceğiz.. 
Yörük Ali seeini ~.ıkarmıyor

d u.. Bundru1 cesaret alan Ço
par: 

- Pc ... ctsin .. 
Deymco Yörük Ali: 
- Ulan kara ~ingcne sen pes 

et ... 
Dedi. Ve ensesinden yapışıp 

meyda.'1a çekti. Çopar da kıa
ıı ştı. Bunun üzerine Cazgır, 
7..orla iki pehlivanı ayırdı. Bir 
k .. ç ağn. da mı:ydana gcldileı·. 
Her iki pehlivan:ı hitafSCiı. : 

- Sizi berabere ayırıyoruz . 
Ödülü naylaşır ın.ız.. Y ctişir ar
t.ık.. Başaltı bal layacak .. 

(",o par <la: 
- Haydi bır.ik güreşi .. 
Diy1e cıkı~tılar .. Gi~ bera

b · e "rnldı.. Ço1 • r, hoyratlığın-
~· ! ı ele ordu. Yok-

sa P"üri'şi bitiı eceğindcn değil .. 
A nlaşılınıstı ki, kolay kolny Yö
rüğil yenemiyecckti .. 

lşte Yörük Alinin ilk ~breti 
bulduğu oi.irc§ Karn:ıbat müsn.
b.ıkasıdır. On binlerce seyirci
ye Yörük kendini sevdinnişti 
Çopar fevkalade sinirlenmi.şti .. 
'"'elimsiz bir çocuğu yenip orta· 
dan çıkaramanuştı .. 

r.alık, oğlu iJc alay ediyor
du: 

- Ben, sana dooıedim mi kil· 
çük ortaya çıkma diye?. - .... 

- Köye bir keçi götürecek -
tin. Şilndi onu da götür('miyccek 
sin! 

- Şimdi, Ql götür koyunun 
iki bacağiyle yan postunu .. - .... 

- C~cneyi gördUn yaı.. A
d ma. o, ödül mü verir ~ - ... 

Alinin se i ~ıkmıyorclu. O Q>.. 

para fena halele i<;.erlemişti. Çin 
geneyi yenip ortadan çıkaıa
mamışi.ı. Yüreğine acı düşmüş 
tü.. l'\alık Yöriiğü kızdırmak 
için hu.bire sövleniyordu: 

- Sen, bu ~ingene ile on ikere 
P.üreşscn geıı.e yenemzsin ? ... 

Deyince, çileden çıkb, mukıa
bele etti: 

-- Omuıla bir da.ha kısmet o-
lur da Jrarşılaşırsak".. O vakit 
~rürsün? 

- Nasıl ycnecekı in o ~ara 
çingooeyi be? 

- Görürsiin bak namı venc-
~eğinı? v 

- Hiç, zannetmiyorum. 
- Daha a.cooıiyim .. Yeni gil-

reşiyorum .. Bu kaşarla.runış kü 
çük ortacılarla gelecek sefere 
böyle mi PiireRirlm .. 

- Ayı Mehnıcdi yendin am
ma? - ..... 

- Çina-cne, Ayı Melımcde tıen 
lleln.İyor değil mi? 

- Çingene daha usta .. Biraz 
daha kavi ... 

- Kra.viliğirıi bn'al< ustfu:lır ... 
Oynak pehlivandır. 

Diye baba, oğul epevce ko· 
nustular.. Karnabat güreşi Yc
ı iik Alinin Yör~ine dalın ziya. 
ıbir aşk düşilrmüştU.. Köyüne 
döndiiğü zam:uı kendisine dik· 
katli ba.kmoğa başladı .. İyi yi
yor, iyi i'liyor.. Bol uyku uyu
yor .. Kendisini yormıyor. İdman 
lannda kusıır et:miyordıı. Adeta 
bir baş pehlivan gibi ihtimamla 
vücuduna bakıyordu. AJinin al{· 
lı fikri Çoparda idi • fülinden 
.gl"lse hamcn gidip ensesine ya
pışacaktı .. Çopar, gece riiyala· 
nna giriyordu. 

Çalık, iki de bir oglu ile alay 
derdi: 

- Ulan aklın gene Ço < r da 
mı? Sen onu ycnt'mezsiu? 

* • Yöıiik Ali, bUtim ~ni pehli-
vanlığa dökm.U~tü. Dabasına 

Jurmadan oyun tatbik t'<liyordu. 
Öyle oyunlar icat ediyorclu ki, 
babası da. ~ırıyordu. 

Kama.bat güreşinden ı>onra 
Yörük, orada burada muv:ıfia
kiyetli güreşler yaptı. Nihayet 
S.:ı.rışabaııda biiyı.ik bir dugı.m 
giiı eşi oldu. San.şaban ağaları 
toplanarak büyük pehlivanları 
çağ'ırnuşlardı. Giiı·eşlcre bolc..ı. 
pnı\-ı koıınıuştu. 

Yörük Ali, Sarışaban gilre
~ine babasiyle geldi. Küçük or
tay:.ı. g-iireş~ekti. Babası güreş· 
miyece.kti. 

Sarışabana ~uradruı buradan 
eıı ile pehlivanlar yer almıştı. 
J\liçük ortaya 1st:uıbulun, Ça
talcanın, Edirnenin, Serez ve 
ICavalanın en meşhur pchlivan
laıı gelmişti. 
Yöı ü'k Ali, küçük orta pehli

vanlarının kmt olduğunu merak 
la nra~-tırıyordu. B~rbasına söy
leniyordu: 

. Bab:l, küçük ortaya gü
reşecek pehlivanları anlasana .. 

Çalık, 5uııa buna sorarak, 
küçük oı taya güreşecekleri ~-
1 ... stııı ·ordu. 

Nih yet, küçük ortaya gilre· 
şcce!der meydana çıkb... Ha~
rebolulu Kar~ Mehmet, Serez1i 
Oapraz HUsnn, Delio.mıanlı 
kUnteci lılasan. 

Bu pehlivanlardıuı ıküııu-.C 
IIas.uı, ... oparı Kırkpma.ı\!a >c
nerek kUçük ortayı km L~ı 
mıştı. 

Künteci Ha.san. biWıa:·t ' 
ı·Uk Ali gibi Sultan Azi~ de' J • 

nin ba.ş pehlivn:nl:ıumdaıı oln1 
tu. Ve, Sultıuı .Azizin br ...... pt' ·• 
''.a.nlarındaıı ve kuşçuba:j.ff!1 ı 

fü.inteci Hasa.u, elıi a:, ""• 
bir delikanlı olmakla h~r~i ı 
ga.vet usta ve kıvnlls ~r }Jt;.11Jı· 
vandı. Çapraz Babalı. da sa.~ı 
fırtınalardan biri idi. 

Yörük Ali ba.bamoo 9\.)nl • 
yordu: 

- Babeı, bu ~l'ln J 
gisi daha usta!. 

- Ben, yalnız ı9iri8ini biliy• · 
rum, Kilnteci Hasaa .. 

- Kiminle gürelşeri var. 
- Ha, söyleyeyim. sana! ~t· 

nin l{arnabatta. yencmooi<'iıl 
Çopan Kırkpınaı·da yenmiş1 ir 
Taım be~ saat git~Jer \'e 
Çopru·a bir künte vm'H.rak ·ı 
şırdı. Kilntesi meıf!hurdur. I f. t 
ta ayaktan künte \ıunrl'. 

- Ya, Demek Çe-pat"I \i .. dl 
ha!. • 

- El\•et.. • 
- Amma., ~ Si.at u@',tll 

- Eh! Ço~r, ada\ın. mc ~ 
Dl icola.y venııez .. 


