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Mecis zer Fra sız Som al 
ettiler 

• 
Yılba§ı \atilinden sonra 15 

gün daha toplantılara 
devam edecek 

si ı şgal 
Londra, 29 (A.A> - Hariciye na. ' ıe11mJ11 milletlere iltihak otmektedlr. • lomme bundan evvel Fransız soma.. 

Ankara: 29. (Vnkıt) - Meclis mrlığı, Fransız Somalisinln birleş_ Anla,şma 28 ilkkAnlnda saat 25 de 1181 umumı valisi tdL 
yann ynpacn~ı toJ)lantıda Yılbaşı 1 m·.ş milletlere iltih>lktnı aşağıdak 'mzalanmıştu. Fınmısız mUstemleke idaresi ~ksek 
dolnyısile Pazartesiye toplanma t9b1.lğle bUd,rm!11tJr. Loııdra, 29 (A.A) - Röyter ajan. memurlarından M. Batardc!le Somal! 
karannı vCTecek, on g{in kodnr top M.a.lrobidekl 1nglliz kumandanı ge .m:ın aldığı bir habere göre Fransız umumt valiliğine tay.n ed:Jmlştlr. 
lanlılarına devam ettikten sonra ı nera\ Fovkcs ve mılharlp Fransanuı f:oır.nJ!sinln mılharlp Fransaya. UtL Dögolciller do SolDl\llde 
:intihabı yenlleme kararını vere-, mUmessllı Chancel, Frans.ız Somal- h!lkma att nnla,şınanm •mzaBI t6ren•n Lonrda, 29 (A.A) - Vl§i radyo.su. 
cektlr. Yeni Meclis • l\lnrt başında slrdPkt vali vekili general Dupont'l11 :le gencrnı Legentlllomme da hazır na göre İngiliz kıtalan Ue Dögolcıı. 
toplanarak 1943 yılı bütce9nin blr &nla§ma irnzaıamı7!ardır. Bu nn . ouı\.!llmuştur. Şlmdl Madagaskar yük .t>r, iki noktadan Fransız Somaılalne 
mfizakere<1iylc içtim'.llanna başlaya / l~§nıa gereğince FranBIZ Somaııs: s?k .komiseri olan gcnera.ı Legentil- g'rm'şlerdlr. 
enktır. muharip Fransıınm ft.zası olarnk bl!'. 
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Rut' ordusunun yeni kış taarruzu neticesinde kcr 
zanJcğı muvallakiyetler ile Alman ordularının 
derhal yıkılacağını ftrrzetmek yanlış olur. Rus 
ilerlemelerinin §ark cephesinde husu!e getirebi· 
leceği değişiklikleri düşünürken biraz beklemeği 
ve ka.,.fı tarafın alacağı tedbirleri öğrenmeyi ih· 
tiyat icaplal".ına ve tecrübelerin gimdiye kadar 
verdiği derslere daha uygun buluyoruz. 

Yazan: Asım Us 
F..ski harplerde olduğu gi'bi Yt>· ı de Ruslann gö terdikleri bu tak

ni harplerde kazanılan munıffa.ki. tik mu\•a.ffaluyeti' kmlordunun mo
yetlerde ha!;mı aldatmak için kul· derıı harpte nlnus olduğu telünnül 
lanılan usuılerin büyiik bir ıol GY· derecesine bir delilrlir; aynı za. 
nadJğnu görlıyoruz. Hı:nLln ı!k manda Alman ordusuna. kar;J e!
scrıcsinde İngilizler Iliıyük Brj. de edilen muvaffakiyetlerin sade· 
tnnyayı istilil için hnnrlanan Al. ce bir tesadfif eseri. yahut Rus 
man lmwetlerine ka~ l\lanş tle. askerinin ildim rµrtlanıuı alışkın· 
nizine petrol dökerek tnnnıız zn. lığı neticesi olmndığını <la gösto· 
manrnda tayyare bombalan ite a. rir. 
te lemek uretile te5ehblisU akim 
bıralanı~ln.rdı. Almnnlar yazın M· 

~ me\':Simlnde Afrih-n. çolleriııde 
tıınrnız ynpdnmıynı·ağını dü~uae· 
reli rnbatç;ı duran İngilideri at
flatmak için geı;en )ıtrnn f~rijiıler
li tanklar jc-3t ettiler; bunlarla 
ilk Jıamlcde hıgilizleıi mnğlfıp e •. 
derek lı;kenden)'e 'e n::ııurc ön
lerine kndar geldiler· Ruslar ge
çen !kısın yaptrldarı mu'ka.bll ta· 
c.rnızl:ır<la ü\·ari l<u\'\"ctlerlni §>ul 
lsnmıslnrdı; Almanlann tnnldnrı 
Te diğer motörlil silfıhl n kıo:m 
:;iddetinden dolayı Meıncdiği iı:in 
mu,ııffnk <ı}mu tardı. 

Bu sene yeniden Ru0 lann kıs 
taarnızlan bahis me\"l.UU oldukçıı. 
herkzs geçen seneyi hntırlıyor, bu 
defaki tnarruzlann <ln. ~ i'nc ıo.ıh :ı
~i kon-etleri ile yapılacağını :mn. 
n~diyordu. Halbuki Ru lar arada 
ı:eçcn zaman znrfınd:ı Almıa.nlan 
bir t:urprizle lmrsı1n5tırmıtk için 
başka tUrlU hıızırlıklar yııpmı~Iıır. 

Tank groplnn ile kaynldı ordu
yu birlc5tinnisler; diğer tnrnftan 
nehirlerden ağır tnnl lan geçir. 
mek için solnnu içerlsi.ne gere J\a. 
unlı[.-ında çalışan ameleler 'a ıtl\· 
tile gizli köprubr J·uımu5Jar; .\l· 
ma.nlann hiç bcldemcdiklcri bir 
ekilde ka~ılnnna. tanldnr \ 'e ~-a
yaklı a kerlerlc çılmu~larılır. 

Mosko\·adan İ5Yİ!:re ı;azt•tel<'ri-
ne bildirildiğine gore Ruslur yaz 
eylarmdıı. ln~ilhlcriu •· coınmnn
dos" dedikleri u ule göre knya1<h 
tn.arrıız ordu u hnzırlnmışlnrdır. 
l\lo kovadal<i umumi karar~h hu 
&uretlc h:ızırlnnnn yeni kU\ ·etle. 
rfn krs ic:indr. yapaenğt t.nnrruz hıı. 
rel;cti iizerindc aylarca tetki1•1er 
;\'apmıştır. 1 ayn,clı nskcrl:?r hususi 
surcttte yapıJmıs çok hrntli bir 
ne\'İ tank Uzerinc bindirilmiş \'e 
he.r tnnıfmdıı o_h'llb"S knl"'jı m~hn.
~au. e&"lmiş olduğu lın1c1e harel•c· 
te geçmisti.r. Bu ]<ayaklı ns'kerler 
mitralyözlerle mü<'chhezdir: iızer
lPrinı!e zırhla örtüler rnrdır. ~u!a.r 
nhındn ~İ71ennıiş koıırulere gclın· 
ce, hunlnr bllhıw;n föjc\' bol!;esin-

Bonunln beraber . lmdiyc kadar 
g~imiğ!miı tecrilbelere göre bir 
ha,:lka.ti de unutnıamnk liızmulır: 
Ne Yakit muharip t:ıraflurdan biri 
hnrptc kemli ine üstiınhik temin 
eden yeni bir siliih, 'cya Yeni lılr ' 
taktik ortaya atarsıı bumınla elıle 
efülen mu,•nffakiyet knti zafere 
kadar gidemiyor; hnsrfiı Q}nn ta• 
ruf derhal bu yen1 silahın 'oya 
tnl•tiğin l•arsı ındıı yeni bir t<.-d
bir buluyor. 

Onun i~in Rus ordusunun yeni 
kıs tanmızu nctil'esinde kıu.andı
j;"l mnvnffaUyUerlc \Jnıan ordula. 
rının derhal yıkılacağını fnnet
mck yanhs olur. Bu itiharla Ro to. 
fa 10 kilometreye kadnr yaklnstı· 
ğı bildirilen Rmı ilerlemelerinin 
~nrk cephe .. inde hu<;ule l!etirebi. 
leceğl detrisiklikleri dlif1ünürken 
Liraz bekleme~1 Ye kar<:-ı tarafın 
nlacağı tedbirleri iiğrenmeği ihti
yat icaplanna \'e tecrühelcrin şjm. 
diye kadnr Yercllği ders1ere dahR 
nygun buluruz. 

r - " 
ICuvvetli bir lngiliz 

filosu 
Cebelültarıkta 

ı.ondra, 29 (A.A) - Parla radyo_ 
suna göre aralanndcı Vlctorjous ve 
l!"\ırtcus'da bu!unnn 8 uçak gcmlsı ı. 
le 3 kruvazör vo birçok diğer harp 
geınllerindcn mUtcşekkh kuvvetli bir 
1r.gU1z filosu CebelUttanka gelmiş.. 
tir. 

Ahmed Ihsan 
Tokgöz 

Dün değirmendere' de 
gömüldii 

Ö1~mUnU dlln tcessUrlc haber ver 
•1ij'tımiz SC'n'ellfUnucı sahibi \"C nıll 

.~'Si'!; Ordu mC'busu Ahmet İhsan dfu:ı 
ö~lcden sonra Değirmendercdckl köJ. 

(!Jeııamı Sn. 4 Sii. !l de) 

Hariciye Vekilimiz Parti 
Grupunda izahatta bulundu 
Ankara, 29 (A.A.) - C. H. P. 

meclis grupu umumi heyeti bu
gUn (29 ilkkfı.nun) saat 15,l 5 de 
reis vekili Seyha.n mebusu Hilmi 
Uran'ın reisliğinde toplandı: 

Celse açıldıktan ve geı:en top
lan tının za'!>ıt hulfısası okunduk • 
tnn sonra söz alarak kUraüye g.e • 
len hariciy!o vekili Numan Mene
zr.encloğJu, son haftalar zarfında. 

cereyan ed>!n uzak yalını dtinya. 
siya.<st hft.diseleti fu:erinde ıgnıp u
munıi heyetini tenvir ctmi§ \'e ba.. 
zı hatiplerin .sorgularına cevap 
ı.•ermiştlr. 

Ruznar.ıecle müzakere ·edilecek 
bnşka madde olmadığından saat 
16,30 da celseye nihayet venJmiş
tır. 

Tun usta 
·Almanlar hücuma geçti 
Soğuk, yağmur ve çamur 
harekatı güçleştiri9or 

Knhirc: 2!1, (A.A.) - Dün Vndi• 
ülkebir çevresinde dfışmnnl:ı te
ma~ta olan kıtalarnnız Jrnydc de
~cr hiç lılr. hnrckct hlldlrmcmiş • 
ierdir. 

l\luhıırebe cevrc'ii iiıerlndc pek 
nz fanliyel olmuştur. Tul\US ve Lı:ı 

goulettn 27 / 28 flkk'ınun gecesi bom 
balanrnıştır. Yiik sarlıırı yakının· 
da ynngmlnr çıkmıştır. 

Yukarıda bildirilen bare'kfillan 
bfıtnn uç:ıklanmn: döıımi:şlerdir .. 

Londrn: 20, (A.A.) - Fn'S rad 
yosunun hı~ün ö"leden sonra ver 
dilti hııberlerc söre ~eki:ıinci 1ngi 

liı ordusu Sirtenin SO 
batısında toplanmaklndır. 

kilomclre 

Bn arada General Montgomcry
nin öncü kıtalıırı Hornmclin arıcı, 
kuvvetleriyle daimi lcmns halinde 
dir. Bu tn~iliz öncüleri Afrika mih 
ver ordusunun ana 1-un-etkıini de 
hırpalamakladırlar. 

Diı::cr tııraflan Ccz11ir rnd~·osun 
dnkl Amerikan sözrürü şn demecle 
buhınmu,ıur: 

Gerek General E!renho,cr • ae
rck Almnıı Generali Nehring hoHı 

(D~vnmı Sa . .O Sii. 2 de) 

ALTIN DUN 30 LiRAYA ÇIKTI 
Bir tüccarın 159 bin lirahk altın 

aldığı tesbit edi.dı 
1 

dır. Dün, bunlardnn birinin 159 Altın işi siin gcctikce yeni yeı i 
safhalar nrzetmese b:ışlcımıştır. 

Dünkü sayımızda, piyasaya müda· 
hale eden hnzı Suriyeli alıcılar yü· 
zündcn hir Reşadiye altınının 29 
liraya cıktı ihnı ynzmıştık. Diln de, 
piynsn)n Anadoludon ı.ıelen bazı 
Hiccarl:ırın miıdah:ıle ettiği görül· 
miiştiir. 

nu yiizıien, fiyntlnrcln lcrrt var 

bin liralık rıltm aldığı tesbit edil· 
Rliştir. Alakadar resmi memurlar, 
işe el koymuşlnrchr. Altın ahın sa 
tımı serbest olıllığu Jcin bu hu ııs 
ta yeni kararlar nlına<'ağı tnhmln 
edilmektedir. 

Diin, bir Reşadiye altınının fi
yatı 30, kiilcc altının bir snım fr 
yatı ise 452 kuruştu. 

' Hergün Japonyanıa ınüt 

6 tefiklere karşı aç· 
tığı harbin bir 

sa y f a yıllık bilançosu 
~)ısı Heryerde 5 Kuru 1 l'azrıu 2 acı )fada 

------------=---------.J 

Stallngrnd Bclırindcıı bir görUnUıt 

ŞARK CEPHESi E HARP 
EN ŞiDDETLi SAF AS; A 

1 Almanlara göre , r sıara göre 

:ss l 

, 
Ruslar ağır zayiat veriyor, 

bir gurup imha edildi 
Almanlar Stalingrad'da 

!kiye ayrıldı, ricat ediyor 

BerIIn. 29 (A.4.) -Almaı; Gt'

duları ba§kumandanlığının tebli· 
ği: 

Terek 'bölgeıünde dUı;manın n:.ev 
ıit hllcumla.n akim !kaJnuırtır. Al-

DO Go 

man ve Romen kıt:ılan llar§ı hü.o 
c:umn geçerek dUşmanı ııus~Urt, 
mil~ler ve bu arada bir çok tana 
imha etmi§lerdir. 

(Devamı Sa. ~ Sı1. • de)J 

gör ş c 
o ile 

il 
Hür Fransızlar şefi Jiroyu övüyor 

Nevyork 29, (A..A.) - Avrupadan' mn.T Afrlkadak Fransız makam!an, 
1;elcn telgraflar, gP.nera1 dl:i GolU!l ::ım btl.§ında bulunıuılan mUtte!ıkler, 

f!ınsan general Jfro Ue görllşmek nz.. te 1şb1rllğl yaptıkları içln tekrar tak, 
r~ takriben bir hatta sonra Afrlkayıı bih ettiğini blldlrmektedl,. Vi§I ka • 
g'aeceğlni blldlrmoktl'd r. Bu görUıı • b r.e mcclısl general J royu Franl!lı 

:me, LAvAlo muhalif olao bUtUn Fıan. tarlıJetlnden çıkarm..ştır. 

tııdarı birleştirmek i<:ln mUtarckcdenp L<ındra, 29 (A.A.) - ~neraı dfJ 
beri yapılan Uk teşcl:bU.stUr . C:c. --ııdyo ile yaydığı demette, Fran. 

Nevyork, 29 (A.A ): nada teslimiyet, d ktatörlUk ve dıı• 

V1şi nıdyosu, mareşal Pctenln, ,ı. (Del'llmı 'n ~ \ıı tı drtJ 

M·i safi r i n g i 1 i z 
Mebuslar Ankarada 

Anknra, 29 (A.A) - Zıyaret mal<. 
s:ıdl~·!e memleketimize gelm!J buıu. I 
tıan tnglliz mcbuslanndrı.n liberal pnr 
ti ındcn ıord Tcviot. şçf partisinden 
M. Lavason ve muhafazakar partt
s!nden M. Vedderburn Ankaraya pn 
zarıcsi saat 20.45 vıı.eı ı olmu,1ar \"C 

ı;-nrdıı meclis namına par1Amentoınr 

bhlı~" ~urupu iklnc' relsı Tokat me. 
(T>nmmr !\n 4 W1 !ı tlf' 1 

Ahmet ithal 
merhum 

ölümünün 
idi 

yıldönümtf 

(fa:m 4 anclicld 

Milli Piyd 
oırtaklııiıı 

~o 

2100 hissenin ortak olJuğu piyango numa· ı 
raları bugün 5 nd sayfamızda 

Ol•uyucuı. ... nmız ıır:ı ında tertip ettl~mlz 19.tS ~ılb:tsı milli plyno. 
gu ortnltlı~ı hbsc mal.buzlarmın tımılı dün sona ermi5Ur. Yılb:ışı kc.. 
ııldP.slne oku~ ··('ulnrımız; 1800 ~1rmlbe~ l:unışlulr 'e 1400 50 kııru<ıluk 
blletle ljllrak etmlşlerdlr. 25 lnıru lok krrmıu milrekkcpl.> b:ısılmıı: 

nıakbtız. ahlpıt:rl 875 Jıralıl> bilete, 50 konı::lolı: gumıı makbuza nblP. 
lrrl üc rnukbıırnn ıra numara ı ile bugiln 5 ncl &nl famızda lUn ettl
klmlT. pi ango biletlerine ortalı: bulunmalrtadrrlar. Gunıp ııınlrbnm 

sablplerloe düşecek lkra.mlyell 100 Qrtak arasında taı.."Sim 00.ooeklerdlr. 

Yukıt, eh .. mmjyctı.ı:r. bir ceb hn,.çhğı Ue olrnyucnlıınnn hiç olmaz. 
a ı;uzcte ;ı:ıralnıını temin etmek, yU:r.lerce tallhll:n birleştirmek -ve 

en nihayet milli bir ' -::ridat olan mlUi plynngonun tnllhllsl olmak he. 
~ccnnını \'Crowl< için tertJp ettiği bu ortaltlıklan ııe okuyucolArmı 
ııwmnıın ettlf:ine knn} bıılnnmnl~tıı.<lır. 

ıle Ru tna.mızu bao;Jnmnzdan e\'
' 'el So,·yet neferleri tarafında.o 
lıiitiin bir Jınftn. yalnız geceleri 
ı;ah,ılarak nrhir sulannın ic;erisi. 
ne Alman ileri 'knrakollnrmclan 
ııihayet bir kaç ":rilz metre mesafe
de yerle5tirilml5tır. l'lık ta~wan 
sathı sulnnn 15 s:mtimetre Jmı1 .ır 
\•ltınc1R olm:ık iİ7"re yerlestirilen 
bo l•öıırülcr en nğır tanld:ını. da.
~·anncak dcrcrede sağlam oltluğu 
ic:in on P.•ı~ tanrruzuııu koln~ laS· 
tınıw;tır. Nehir sul:ınnın içerisine 
~ece knranlıi::rından i .. tif:ule rdilc · 
rt>'k gizl~l'e lturıılnıııs ulnn t•örırulc
rin etrafını boz tuttu~a i<'in Al· 
manl:ır Rus taııldıınnı ipticla lın 
fif boz tabaknlan li1crinr1c yimi
~·rrek ~cçb·or z::ı.rının::ı. dıicınm,.1er. 
~nrnl• R<lnr:tılan İo;İn c<>:ıo.;ını anlıı.
ını 'nrdır. 

ı. eni l,ı} ta:ırruıu htreketlcriu-
JM(lln ~urdd~ dı-rlıı bir tesir H' ızpr.ıb doğ'urnn l~rbll!l ~er snrsıntıınnda fr.akete uğra~ıın vn.tnndıı"lıırm117.n.. b:ı5t::. Jiı:r.ılay olm:ıı, \izne her ycrdı•ı· 111<."JJ.k lru eı.k ı.çıMı \C ılt!e:ı gelen 
l• 1.ı,;bıı ~ ıırl.lım ı• lrgc>ııınrıll . llülrlkrııet, uçıkt.a. knlanlıırı d.L fııkun l't:oıl~tır. Resimde bir harabe hallı.ıe gel('D f.:r baırnııı iki yılcık losmıru \C tek sa l.ım h;na knlaıı Uknıel>tctıı göriiyor~unmt 
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illi Şef Parti kongresinde 
.m. 

akArhklar uzerıne kuru 1 an devlet , 
lirle tarihi lttJaklirlıklar tarihidir. F eJalciırlık milleti· 
' in lariiu karakteridir. icap ettiği zaman milletimiz. 

r )eni yeni ledakiırlıklar yapmaktan çekinmıyecektir 

Yazan : 11adrt dTIM 
Şef i tikbale inanla bakaıı 

İllet kUtlr..inin orta'liındaıı 
'k. htanbula ümitli 'e kl iz 
bir yıhn besıaretıle ;;eldi. 
ğmuzın \erim k.ıbiJildİ ka· 

- İıısanlamnızın tabi1ttlc mlica. 
i ün:.itlı V• e\ kli .) u~u bizi 

deriye, daha lyi)e gotiirecek 
• aretidir. hi günler goıece

lnümUze gllzel ufuklar açıla-

l!timu •. cl'i~le birlikte hu 
0

kleri taptue gfüıc~ler Jıa· 
kcıl nunda saklayan ufuklara 
3 ürümektedir. Ancak her 

bir sabrın, bi'r mıicadeleııin, 
akl\rlığm \"erimldir. 

eceğiz, gü~lüklerle do' u. 
fedakirlık ed~ceğiz. 

~" miman bu da,·anm hen· 
ni, şeklini ljÖyle çiziyü7.: 
devletın büyük fedakarlık 
rine kuruldumtnu dairrıa 

n onUnde tutmehyız. 
nın ağır hadiseleri ıçinde 
ni; ete da.ha ziyade !uzu~ 
• Milli mücadelede baba og. 

>'anYana ııaf içinde eililıh bu
ıınu gördük. Memleketin 
bir kısmı iyal alttnı1a ol

lC'in serbest müoadele el!en 
ler hem cephe m•!barebeııini 

rle.r, hem <!evletin bittUn 
"ni taşıyorlardı. Bu gayret

e katı gelmedi. Ct..plıeye er
' cephane taşmıaya ve tarla 
e kadınlarını göndeımi~ o· 

'kir eve giriyor n mütezavı 
"ar.!a onun da yüzde 40 ını 

u. Hep beraber sclimcıe ve 
lcte vardık. BUtun feda. 

lar ödcnmil oldu. Si7.e dün. 
• de ınisol söyliyeceiim. Bilı

llu.z ki htıkrımct çiftçilerden 
~uJde yilzde 2S aldı. Do

n bazı k5)1er gıtrJilm. Va
lar kendilerine :v.etmh:ecek 
erini g6dtcrcrck yQ:dc 2.ı 

naatı vereceklerini soruyor
ken ilk ônae de'Vlctın talebi 

getirilmesini tavsiye et
• VatandQJn ihtiyacı •• der-

Mttfnnetinin göııü l\nllnde
l'uifeaini ifa eden vatandaı 

ve çar:mlikte bırakıl
" ~im. lı~ o teklifitr bey. 

ip olundu ve olunmaktadır. 
tnen:Jekette de hiç bir teJiş_ 
Yete düıtılmebtzin he~-
tiyact temin ed iJmekted r. 
rsunus ki, devletin aelime
ettirdiği vakit büyük feda

saruridir. Bu vasilf elcr, 
a göre, fU ve-ya bu bö]Ceye, 
a. bu meslt-k veya san:ıı sa-
tevccctlh ıed~tir· Bugün 

te yaıı;n tüccara veYa esna
• külfet yllklenebilir. va. 
devletin talepler.ini ıyı ~ ü

"• f)i niyetle kar§ılamaJıdır. 

Kızılay 

eratı• talebe brlllı ·-ııay ile 
temaaıar ııeticnlnde bl?lik 

rinden muhtaç oUmlara ııcalt 

~ temin •tmJft1r. 
ite ait ha&ırlıklar ikmal edt!.. 

bu.ıınıduğuııdan talebelerin kayı• 
btt muamelealne baflanmııtır. 

Uzdek1 ayın dördünden ' tiba. 
~bul kız ııııealnde yemek ve. 

bqlanacaktır. 

ve akp.ma birer !;el t verUe.. 
lııı }'emek?erle Uolversltellin fak r 

rt de normal rıda alabilecek. 

tarafmdan muhtaç talebele
'-ktngenllk aeteb ne ia mıeru.ıi 

ıannı hmal etırneme1erl Çtfl 

av .yelerdi! bulunulmuıtur. 
taraftan birliğin tıleteceğl 

de pek yakmda faal yete ge. 
ve burada talebeye en ucuz b r 

yemek temin ~me 'mkA.nları 

eğlence yerleri için 
ı :mUnasebeUyle ıaaino!arın 

etmete karar verdikleri tart 
beledıye iklL.ııt mUdUrlUğtı 

etm.ijtlr. Blı1ncJ amı1larc'a 

330. konsomasyon ı~ kuruş 
kttr. LUkl9 yerlerde tabldot 
~uyan 2<Y.> kuruıtur. 

mn,terllerıne nıua aatan ga. 
hakkında takibat yapııacaır .. 

U!m gazinownuıı 12 kl§iye 
aattıtı haber a!mmı, allkadar
t'a!ındnn vaziyet tahkik edilme. 
lanml§tır, · ' 

Bu vatanda herkes şimdiye lıa•lar 
cmnıHt ''c huzur içinde kazan
mış, ya~amıstır. Bundan so.rıra <.la, 
dainy. da, herkes tümhuriyet ka
nunlarının hunayesinde ve emni
yet i!linde ~ah~ıp kuanaeaktır. 
Her vatandaşın dev1cte kar~ı va
z f el erini iyi niretlt-, ciddi olarak 
ifl~ a c;;ahşmalannı iııt•mek de.''· 
!etin hakkıdır.,, 
F~aki.rhk dünya yiiıunıf~ k•, , .• 

boldofa :tin onu bütün cihan bir 
strıı!laz hazini." halinde kıraç Ana· 
dola topraklanııda a ırlardı.nbıri 
flö\ İİJen halkmuı.ın rıılıunda bili 
bol bulacaktır. T1irk h1'1Junı11 tı
rfbte kederi dalma fedaklr ol. 
mak, fed:dılrbkla kald .. i Uıttime 
f'n giU.el eserlerini yer~tirm~k. 
tir, Fedaki~lıim en ya1un d~ta. 
nı t tilo:lll Harbinde kerplçt.en du. 
\Ar, topraktan ta\an gölg~eındP., 
kırlarda ÇD'll 'e vıldıır. a)dmhiın
da Yazıldı. 

O ıttuJerj kim hatırhıruaz '! Fırı 
t?m~rfsi. yırtık Jdlrek, V• İnAall 
nefesi ile tutatturulan oca1<1aıda 
kıpkırmızı "or haline girer ,.. dö· 
'itle dövüle cephede dnvli!Jen ••. 
l<f're kaOJatura ollll'du. Her gün 
Ankara kale4'inden ista yona doğ 
ra akan insan kafil•l•ri ttplıe )"O· 

lunu tutardı, Önlerinde bir bay. 
rak. ağızlannda ''Ey ırazaler,, tih" 
küıril Ue gefen ba a•kerlerin tü· 
feklerine kaeataralan ~z parfala 
rile llanlnutb. Yalmurda, kar al. 
lmda bfaıda c.phaae tafl)'an 
bdlalar vudı, ~nnı çını. 
ı:tPlü 1*"1orlardı. Fakat ceplıa. 
-'elin Usta llardan 'bozulmurn, 
Yftimmclaa le1relenmetin ftiy,. &r. 
tillelle llap1anm""9 Bltön evlerin 
mtt~ lrilmert, ambarlan, 11tok 
lan, iliBdclnlann neıi va"a bep-
inin Jthde -.mıı, zar.r ytJ111wta 
~rllmi!ti. W•re blyle bir yoldan, 
lıliyle bir tt.etant ,eldan r~er~ 
ulatbk. 

Orta An.'ldnla •tepleı\nden do· 
kuz Rttnde bir hrtal stirti9ti ınıi 
'lftJems ~ dzülen Ttrtl 

111ile'ti Jımnı kanatlanan, 1!•'-l•r.an 
fedalcirbk rahand .. aldı, 

n. fedall&rl* ieap ettiii ı..r .......... ~~ 
Ur mı'llet iti,....... En~ 11•· 
tintmiı fedüirhk nı..-.-... 
lh ..._ inlillıle ..U,Oaıar, ... 
l'e\ lleıter aJtm lıOldıan •• vp11 
lıi'r dtbaJa bir katra atep J•imuna 
IClbi ed• bhr. Kim 1riJme.ı ~' •u 
devlet fedakirldda kanıldu. İAtik-
balin meeut 8ar&JI da fedıaHrbk. 
la brulaeaktır. 

Tekrar hücreye döndükleri va
kit ıardiyan !!Ordu: 

- Benim YAsıtamla öylemek. 
isledilioiz bir feY var rAı Karteı 1 
t~iniz hakıkalen Karter mi'! 

- Hayır. Fakat bmimin hiç öır 
chemnılyrti >'Ok. 

- Bu adamı öldürdünüz mo1 

- BymtJ'Ol'UID! Bir anlık onu 
öldürmek .nzusunu duymUftum, hu 
sebeple oldiirmüş olmam mtthlemel 
dir. 

Saat setfıe on k:ıla hapis.hant 
müdürü hücreye geldi. ılapisbane 
nin saati, insafsızca 1hırliyurd11, 
Rey saati olduğu yeı den ve acık 
kapıdan görihorchı. Hapishane mıi 
dürü hunu rarkederck kapı~ 1 ka • 
padı. 

Saat sekize bir kale kapı açıldı. 
Rey bunu görür görme7. ~oituk kıın 
lılı~ını J;aybede~k fleJenıe .karşı -
lt'~mıımalc 1cin arkasını ıiöndü, el
Jerini -arkasına baJJadı. 

Gelen adam onun ellerini arka-
1~n birbirine bailııd•. Mır1Jdanı • 
~ordu: 

- Ya~abbim sen beni affet! 
Rev bu sesi işitince !!iılrletle gt 

ri döndü: 
Celili! bahast. Con Ben netti! 

Baba '"f' oğul, C'elliit n idam 
ın. hkt1ınu kar~ı ka·~ıya hir miid· 
del Ö\'le rlurdu~ar. ron Renne! mı· 
rıldanlfı· 

- liey! 
Rcv buınt önün~ i~di. Baba 1 

nın esrarengiz ,e)ah llerinin 'e 
onun İ'line "8rşt ıluYdı•iıu istikra -
hın hikıııetini şimdi Pnhvord~. 

Con Bennt-1 tekrarladı: 

- Re~·! 

- Bıı aıfamı tan vor nıusunıız' 
Bu l!ali soran h8J)iıı'hane mfi • 

ıfürii idi. Con Bennet cevap nr; 
di: 

~SEHi~ HABE~LE~i rm. 
lEYTiNBURNU KAZASI 
MESULLERi TEVKiF EDiLOi 

11!~1 . . ' ' •' . .. ' ' ' ,,, 

Neyzen ]'ev/ ik 
Zc~ tinlıurnunda 'ul,u hul n 2 ' 

kışinin oluınüne 12 kısının de 
!arı }:ınlıs taıuını ettığindcıı, ha. e 
ket memuru :Efdııl Jl.rnlho lııcıııııe 
m k:ıs kılıtleriııi n· ıırnkasluı ı kıı!l 

trol etmeden ) oJ ..., cnlığinden m.ı· 
kıısı,;ı Hııydar Yapıcı da maka lıırı 

ldlitleınek 'azıfeo;ıni ':ıpın. ın:ıklu ı 

su lu gorıılnıiis ,.c clördu de dıın 

gc • vakıl acili~ C) c ıe~lını c hlııııo;· 
!erdir. 

Ç \P \. ·o(a.ı; 1'hiııir Sule\' 

nıan ne~ zen Te' fıge :ııt bır 
c.""' rık ırdı. • ·e-~zen Te\fıl., bir 
tezatlar aHimctillir, Onu sahifelere 
"Jğdımıa~a ~Jışıı.ak, bo~unıı enıe'u 
harcamak olur. Xetekinı, bu nok. 
ta, ouun dıt göıündeu kıt~o1amış 
\e J1emen, her fırsat tluııtuk!;e, ol
ma:t.ı fethe çalıı,tığını MJ~ lem cl,:. 
ten ~kinmemistir. 

ğır ,.c hırfif sııı <'lir \,ır. 1 11111.ı-;m:ı 
sebep ol.m tiren ka • "ının tııhkik:ı 
lı tıitirHmil}Ur. 

•Mmldeiumunılli~in teshil etıığin 

~orr, 'ak'ıı şö;1lc ccrc~an clıııiştır: 

l 06 t numaralı uk ':ığomı "ı c
dikııle' e iloğru harcl el cttıklen hı· 

raz .sonı a 32 numaralı B:mlhonun 
geçcer~i ) ohm mnkıı ı ldlıtlenm 

mıstir. 

Ru işi , apmakl.ı mukellef olan 
makasçı <:ıı,•it Cankodur. C 'ıt hu 
Tazife ini \apmamı' 'e ist S)O ı 
şefi Reerp ele i t. S\OD memurlıı

rındaıı Hın dıır Y npıeı) n mnk ~~ı 
kilitlemesini ı;Ö\ l<"mi-;llr. Jfo,•ıfar 

hu İ!!ilcri hilmeılij.lindcn ) arım '.ı

malıık kapatmıştır. 

'f:ıkas hira'l ho'lııl.: olrlu~undırn 

zor 'k;tpıınmı!'i "'e mnlc:ı ldhll<-n -
memi~ir. Hal d:ır mıı'ka,ı !ll'fin u
ııı!.tun İ'):lreli iizerine l\ap:ıtmı hr. 

St•r ReC'<'Jl nınlrn.,J:ınn killlkn· 
mP , e kontrolü uhdro;inıfo olduıtu 
hnldr hu işi llaül'ıra uphrmıık· 
tıuı ın.ı'lrnor;ı;:ı C:n il C:ınl.:o ımıık.ı • 

Rami'nin ıu derdi 
hallediliyor 

B•lcdivc re-is muavini Llıtfi Ak. 
soy ~c ~lerliyıe l'ular '«faresi mü
dUrü Ziya dün Raminin .su ihtiya
cı et'rafında tetkikler yapmak üze
re Ramiye gitmi,Jcrdir. Yapılan 
araştmnalarda su hazinesinin ta
cilı, bozuk boruların. yolların ta
mir edilmt-si hususlanna. karar ve
rilmiştir. Ayrıca Ramiye te~os 
suyunun verilmesi için yapılan d· 
tdt tetkik cdiJmeltteair. Buraya 
~ metre terkos bonı9Una ihti
~·ac görülmektedir· 

-0--

Denizyolları ve Haliç 
tarifelerine zam yapıldı 
Şirketi Hayriye. denizyoll:ı.n ve 

Haliç vapurb-.., yolcu tarifelerine 
\"1izr:le 15 ni~e zam yaprlın(Ş
;1T Yeni zaınların ay !başındcı.n iti 
ba~en tatbik ~v~ninl" girıeceğı bil
diritrnektc:>dir. 

it sicili 
lstan">ul tiC&J'et odası bir (fş ıi

clli) hazırlamıştır. Bu sicilde. h•r 
ihracatçı hrJdmtda malümat var -
d1T, 

Konferanı 
8t'yoijl11 Jlalkevlnden· 
1 :tı. 12. 942 Perş<-mhe Jriinii 

~aat 111 de E''l!mizin Tcpelı:ısmrfa· 
"i Merkez blnaınnfü'ı Prof. hmail 
Hakkı Rallacıoıtlu•Miln:vetçiJilc ve, 
anane<:llik mevzuunda bir lconfe· 
Pan~ vererektir. Herkes gelebilir. 

Nakleden: il. KARDEŞ 

du. 

- Bu adam benim oltlnmdur! 
Reyin ellerini ı;özmeğe ko\'UI 

H:ıpıshane nıüdıırü konuşlu: , 
_ \"a7.Henızi yapn ohsınız Ben 

.net 1 
Con Bennet haykırdı: 

- \'aziremi yayurak mı1 Yani 
oithımıı hldünnek hn? Sl7. Ç1)<1ırdı 
nı1. mı? Yoks::ı benim çıldırclığııın 
mı hükmcdivorsunuı? 

I>elikanlı~a sanlıh. onun !ilaçla 
rını o'ks:tyarak konuştu: 

- Ojilum! Evladım! Korknı:ı 

hen seninle bt'raberim. 

Soğuk kanlılığını tekrar elde e
ıfert>k oğlunu vand:ılci <>daya süruk 
ledi. lçrri gircrl'k 'k:tp1yı arkad:ın 
siinnele<li. nuronın bnşk:ı kapıc;ı, 
~oktu , <' an.ıhlnı lıırı da dalma ken 
dis1nıle dnrıırdu. 

Rev etraftna li!.ı'kındı. To\"an -
dan ~a.rk:ın ipJ. onun 1'11tndn mah 
kfıınıın a' nk1tırınt titı.,.maııınn m:ıh 
!'iU'I ,.e fı'r dfötmeye tiam'ltıkln ııçı· 
hrı:ıl: m:ıhldınııın mıınU:ılcta ~olma· 

sını lemin eılrn t:ıhlııyt ,;ördii. Ou 
nra d:nan:ır::ık J(ö1lerinl k p dı 
titri'\ ordu. C..on Rl'nnel onun he'(' 
ea'l;nın 51-hehini :m•n,•nrnk ip" 'h"· 
ça""ll' parC':t parrn rt1i ''\'(' ıh wm 
~e h:ısıp rlelilH açarak ıpi oun 
,Ilı. 

Rev h;tırdı: 
R~ha! 

Con 'Rennel kapt\'8 Ttıntlma,,tnn 
,., seslrnilmesine alıhrış etmek i • 
zin o!Junn kollarının arasına, aldı, 

Suçlular lkinC'i Sulh Ceza nıah 
kemesinde verdıklerı ıl:ıddcriııılc 

uçu birbirleri üıerinc atını J r 
dır. •eııcedc ı ta }On ıırri Rrt·rp 
ıle mııkao;çı Cani Cı:ıııko te,'kıf e· 
lılııı'şlt>rdir. Ffdnl fle 1-l:ıHI ır 1 
cı besi hırakılmısl rdır. 

M::ırnıınl:ıı-ın lnl,lıırırırlaki kıı 

ııuıı m::ııfdr i hiıılcn f:ıılıı k ım.,e· 
nin öliiıniinc "e hirdrıı fıızlıı lns ı 
ııın ııl!u· suretle 'ıırnhınmn<ıın:ı sr· 
hrhh rt 'ermek lir. Bıın:ı 11lirl' n~ır 
rez:ı m::ıhhc-mror;İıır ı.c' ld!'ı i ınuhlr 

mrldir. 
Digrr ıarartnn V"t:ıh:ınedl' hıı· 

11111 n 'ıır:ılıl:ırdıın llnlil ılt 1.r\ İ· 
nin 'nr:ılnrı JIC'k oltır 'e h:n :ıtl.ıı ı 
lehlıkeıle ı;:öriılnıekterlır. 

lktiıat müdürlüiündeki 
ekmek karnelerini kim 

çaldı? 
Evvelki gUn beled'ye ıkllaat mU. 

dılrlllfünde ıayanı dikkat bır hır.sız. 

lık lılıdiaeaj cereyan etm.i§t•r. 
Evelkl gUn aaat 16<la. karnelerlnl at.. 

mı.k için belediye ll<tint mUdUrlUl\lne 
milnı.caat eden vat&Dd&Jlar, tel4şlı 

bir gidif gell§e phlt o!mu~lar, kı.a 

u.r zaman aonra mUdUrllltün kapıtarı 
k&panarak klmsenln dıpn çıkmama. 
aı Çin tedb r allllDlJftır. 

Gelen zabıta memurları hemen faa.. 
J ft.te ceçmJ§lerdir. ÇQnkD beledıye. 
ye tealim edilmlf olan ekmek karnl~ 
}Prlnden 500 adetlik bir paketın yok 

ol"utu gorUlmllştnr. 
Karne hır.sızlan aranmağa batlar • 

ıı.111tır. 

o 
Cüretkir bir dolandırıcı 

yakalandı 
.Muuffer &dmda blrj.ııl, P'at:fbte 

.Mehmet Ktzım adında bir fabrtk&. 
töre mttraoaat etm1t n kendtslne 
tarhedflen varlık Tergiainln mıkdan
nı azaltacaf1nı,. ancak mukabilinde 
~00 Ura latedlğinl aöylemıftjr. 

Mehmet KA.znn. kabul e~r görlln. • 
mtı§, takat zabıtayı wkadan baber
clıır ederek Muzaffere paraları nri:
kcn cUrmll meşhut halinde yakalat_ 
mljtır. :Muzaffer adliyeye verilmlıt r, 

VAICIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 

iN Ki~ -. - ~- -...-~ ...--. 
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yanokl:ırından öperek: 
- \:ı"ı:.!!Jıl• di~e ~onuştu. Reni 

affedrcckmisin? Sana yemin ede • 
rim ki, bu jşi kabul etmem ancak 
açlık vuzilndendir. llütiin hayalını 

müddrtince hu işin anıbını ,.c kor 
kusunu cektim, birinnin beni !fO'i 

tc-rerek "işle celHil '., dr.me indrıı, 
korkm ordum. 

- Demek cellat Ben sensin? 
- E'·et. 
D.ışnrn:lan hapishane müdurü 

nün :o;e<ıi dm1.ıldu: 

- Btn, dışarı tıkın. Yemin erlı 
rim ki. idıımı yarına tehir eltirerC' 
ğım. Ornda kapalı kalamazsımı. 

Con Bennet etrafına bakındı . 
Hakikat"n idamın o ı;ıün vapılması 
na artık imlcAn '\'Oktu. İpin hapis
h3nelcr id re<ıi tarafından Hrilnıe 
o;i lazımdı. Halla serle ipin değil. 

ın::ılık(hımn arnk h:ısacıı~ı ) eri işa 
ret için kııllanıl:ın ff'beı>ir parçıı<ıt 

.:'\ eyzen, ıki ketikın ceplıffile 
canlı bir "Zültlkar" a benzer: 

l - Bir kamış part.a8&Ddan hır 
ses \e nağme cihanı ~aratan \ir· 
tiüz Te\ fik 

2 - Şair Tef\ ik. 
N epeıı Te\'fik, her ~"J den e\

' el bu i1i sazı kendine rim etmiş
tir. { ıkard•ğı ses baska, demler, 
ı.afiler, tizler, ba.skaıhr. Nağ'llele 
rin terkibl'ne ~lince, onda !ihn 
ınime.rlsi, i·nif snnatkarhğ1, u~ıop 
1''1&1eti, ne simdiye kadar goriıl 
mü , ne de hundan -.onra goıüle
t·ektir. 

l uuf P.~,.. Salim Bey, hiı 
Dede gibi e"ki neyzenlere )'etiten-
1 er d•, Te\ fiğin ~Pr~ mlübunda
ki ualeti, ger~kse neyd~n çıkar
llıf;ı "'•&ı e' iz . ayarlar, 

Onun kudretini anlaı>!ak H,;iu 
fasıl(la dinlemek lizUllf]ır. "'u., o. 
nun nısriye"\İ, man80ru ile "n azın 
ııarlar. iizme nağmel•ri, "')ll'm.ı 
ondıifelerile ot•kj azlann ufkunu 
..arar. 

Fikretin, X ef i İC..'İn si.ıyledıği. 
"Canlanır \eMle ~eJlr "'o:ı: leh 1 

• icaı. ıııd<.ı • 
mı ramclaki sÖ'L, ""8s'' le değ\' tİ· 
rilirse 'e\Zenin harikalı sanatına 
etiket' olu;. Kula.ğındnl<j ince 'e 
pek ke"kİn ha sa5iyet, ,a.,ılacak 

iki hırsız mahkum oldu 
Sabıkalılardan Kim! ve lıluatata 

adm1Jı ki hrreız, geçenlerde bir an. 
dal tedank ederek Yedikulede deniz 
ıı-'n"rmda bulunan E§retjn deri dep.> 

aurıa yanaımr,ıar ve parmaklıklar • 
,fan çerıye girerek 150 dert çahnıf 
lardır. 

Hırsızlar bu derileri ikişer liradan 
satıp paraıan yedikten aonra yaka
lanrnıstar, aal ye aekiz nci eeza mah. 
1 emt:.ııine verttnıifle jr, 

lııfabkeme dUa Kt.mlli ı aene 1 a,, 
Yuatafayı da 7ay mUddeUe .bapla ce. 
.zaJlllJla mahkQm etm ftlr. 

Yılbatı piyan101a 

Öğrendiğımi:r.e gore, MılU P.1-
) angooun 1943 Yılbaşı fevkal de 
('ekıJişi, Ankarada sergievi binasın 
da saat 22,45 te vapılacakhr. 

Ru çeki1i in bütıin saltıalan a) 

"1i ~11aııc ra1'o ile iJAn edil«ek
tir. 

onun peşinden ~ uıü r;özft kan için 
de, ~or~un \l' bitkin hir ~n7. )etlr 
ilik Gordon girdı: 

- Rir tehir emrı, biız 1 kı lı ı 

ıııa ın ı taşı~ or. 
Kanla Jekclı z rfı lı p slı ıııc mu 

dıırııııe ıızatıı. 
I 

- XXX\111 

F.llıi .Bennel, doklurun ihazırlu· 

dığı mu ekkin ıllicı nltıa' et ı me 
!ıe rıızı olmuştu. Esasen ) orğuıı ol• 
dıı~ıı frin hemen <leı hal uyudu. 

t•\8ndığı \akıl pençere önünd 
bir k.ıclının kitap okum:ıkto olrlu· 
ğuıı ıı ~ o r d ıi . J> i k i n . 
oılasında 'e , atagııırla olclııı;unıı 

anladı. Fakat l1asta h:ıkırı olclulJu 
kılıi:;ınrlnn anlnşıl:ın 'kadının odnda 
işi ne ıdı? Zihni 'orııl:ır:ık tr.lcrar 
gozlerını kııpa lı 'e J(ene u3 ku).1, 
d:ıldı. 

T<'krıır J(ozlerini oçtı~ı zaman. 
kadın gene od:ıd::ı idi. Fakat l{enç 
kı7. ı.imdi rl:ıh s lim diişunehil i • 
'ordu. Sorrlıı: i'I 

- ııal kaç? 

Hosla b:ıkwı kadın ona drr'hal 
'e knn:ısı\ n i~.:lıği bir hıırdnk 
gl'lırirkı'n rernp 'rrdi: 

Sil 

nın bile ayni lrlıırf' tı:nıfını'lan Te· 

rlknc~i "'" iş bittikten sonra i:Hh>. 
edilmesi anane icabı iıfi. Bu nnane 
hozulıı m:ı' ac:ıilına ve o Jtıın hu te· ~il 
rernıal tnmamlananıl\ :ıı niiınn görr 

- Sııal \cdi. 

Genç lm: h:ı\kırdı: 
Yedi mi? Akşamın veıfüi <le 

mi'? 
K:ılkmal!:ı cla\"randı. 

!el mın tehiri 1alıil 
0 di. 

Con Bennel siırgüvii çt•kti \"e 
k pıvı :tC'araJ~ dı ırı ç1klı. Hapis -
hııne müdürü: 

- Londrıı.~ a elgr.ıO vazi) eli 
bilıfirf'Ce#im, <tedi. Sizi ha'kh lıu 
hı)onım. Ren. Emriıniıi dinlese 1-
dini7. canavarca bir hart-'kt'lle bu 
lunm11<ı olurdunuz. 

Bıı sırada ''°eri bir pr4tip11 -ve 

- Öğrenmek. anlamak ıstho -
ruııı ne oldu? 

- R::ıh:ınız 
<: ~ıra)ım mı? 

dendım 

- Ra.bam mt? Baş'ka ır·m .ar? 
- Mr. Gordon Mr. Con:sox ..• 
- Raşb kimse ~lı: mu T 
- 'Kardetiniz yarın ,..,_ı,uı 

öbilrfolln lf'hNl: matmHell 
(Deftm far) 

1 ir o;;e,) dir. Kanun, tan bur gibi bit' 
),:\~ telden a' ııı nota~ı çıkaran 
.. n~l.trın nkndu ieindekı sezilmeı 
n'rıhgı hrnıcn du\ar. Kendi çıkar· 
dığı benıoı 'e di~ t':t•ercle hır pi.ya· 
no ~3dn1,nti 'ardır, 

~:ıirliı;iııe .;eJinı·e, Hifn &ibi 
ıleriıı clıı,) an Han am gibi ııen-a
"'Z thı .. unen, N.1lli nıbj CO')lln •• 

danı, elbette )uk.,el< bir s;ıir ot..,.. 
Te' Ok, üflerken oldugu kadaı', 
yaııırken de ) ıu-atıcu1ır. Hicİ\1e 
rinde manıum küfurler değjl, de
ri) İ; ~o' de) i so,> arak ruhtan. cı· 
nkıplak ortn\ u fırlata,. bil' kod 
ret snilir. 

JU!ınir Suleymanın eserini OQ
ılunı. Hem kendi ln:rmı!}, hem d" 
ha"'1,nlaı uıın 1'; e,) ene :. mıdıkla rını 
toıılnnıı . Bendcn ıle bir parça al 
mıs. Bu tn kın ,) arn tıcıya, bo ~ 
rare !iİnirll. nle\ l< lnlı 'e celıen. 
nenı .kafalı sıtnatkar i~ 'akit'•• 
kit bir hft) Ji "'C.) karalamıpndır. 
\ma hfr 'birinde ona li)'lk bir •Y 
"!Öylediiimi ummu,) oru:n. 

)fönlr • Ule,)1t1Rn emeği1e biı· 
flf'n onrakilere bir ,)'iğin \esika 
bfl'ftktr. Buıılar birikecek '• bil 
;:;tin bı7.den daha knnet!i bir •
dam rtl."111'ak onları terkip eflenek. 
tir. 

Yalnız acınRrak !JOyJbyoııum_ 1Nı 
etir.eı emeği matbaa dikkalsizlill 
çok Jurpalamı • MP.ıral•nn 'Pİll .. 
lerj boır.u lmo<11. KeliıDeter yata1-, 
ahenk p rç11lanmrş, mana didll· 
lenml~. ikinci baRkıımıda biten 
hu kusurlardan Jmrtulacağtnı an11 
~o ruz, Münir Sille'\ man ÇaPllftOl'a. 
nu b1t~Rmln(lan oturi• tebrik e· 
ıltırim • 

Hakkı Süha Geqin 

Fuhta teıvikten mahkGm 
oldu 

ında bır &'eılC 
k g n ı • 

d ıımealne 'I: e n l'akiR 
ad nda b r ka a ye yedırwıi cıe 

malıkemeal ta dan 4 y mliddet 
hapta oe aaına m bküm ed lmiftir. 

"-\)-

Üfürükçü yakalandı 
Ortaköyde, Kumbaracı yokuJQnda 

CeTher admd b r arab kadın~ O 
torUkelllUlı: yap ıf a r almm.lf 1'.I 
dfm blrt.ljne unı r f'll mç ~ 
Jakalanmııtır. 

ôıvber adl yeye verllmlftir. 

25 JI! evvelkı Yakıt 

30. 12. '" 

Ahmet lhıana ait k~lr bir 
ıergüzeft 

Serveti Flinün s:ıhıbi ilat.i'Nııi 
~hmet 1b an he\ ahıren Almen,... 
dıt ı;eYl'hat etmekte ıken kendfsl 
lıir polı~ memnrıı tıınıfın<htn ~ f 
edılmck tenmiş e mmnaileJ'fı 
lıayretJ r ı int!C' ldu~u halde J 
zım gelen )'W'rlere tel<"fon ederek 
hu Rarıp mıı n elen n cl ebfnı _, 
mu hrr. Bunnn uzeri t' lrf"ndisin 
bir mmmnt 'h ıo; ııon~ıiff.re 
faJf'bl f edilmi!!tir. :'\fe~r Almı 
polısı bır mııdrl<"ftC' hf"ri 'f'ftnftw!,. 
izinı gıı, rlmı oMuıtu Ahm~ı h. 

l r bıkalıvı ar.ı 

ıı klelen (LosOTar 
1 ı. 1 ıl ·smı olmmna~ı ı 

ıfAn ve ısim miiş ıbelıeti dolaJıoıf/ 
rlııima htı ı(lıi lı Ji <'IC'r 7.t1'ııı 
C' l!'ee lnrlrn lı ıhı ı<' pek ha'kh ol 
ııık ıkiYel e-<lhor. 

~ Çarşamba Pef'leln"e -~ 1 Klnon SO J.ktn•: 11 

~ 
~ Zl:Jılcet>: 21 Zillüocıeı • 

Ka~nm: öS Kaımr. 5' .._ 
Vakıtlaı \&itli t\ t.7.ARI ' ıuu tı Eaaa ı 

oun~· 1.%4 %.S6 8.24 2.19 

ötte lll,46 7,28 1$.l'l 7.21 
llrlndl 16 ili 9.48 15.Si 9.41 
Akpıı 17.'8 12.00 19 2J' 11 
Yatsı Jf.27 l .S9 %Ut 12 

:lmuk fi sv 12.51 5.19 12.~J 

VAKiT 
Daima halkm ,,..,.,_a 
tini tlüsiiniir. 11.,. ~· 

ıCla ~n !teçma Yd~ 
Jtef"e'aflf' 

r 



r vi Vltl: tt, (A.A.) - Vltl rad,..,
su, dila .... m , Marttalı Petenin 
General Glraud Ye Amiral Darlanın 
durumlarını aydınlatan bir deme
cini a .. retmıttlr. 

Bu demeçte fiyle denmettedlr: 
Ptauu& Afrikuuu lqUldere, 

•e Amerlkahlara tealha eden bil· 
illa alemt ... r, benimle ealqma. 
baliade •• mtta ..... emlrlerlm 
ilaeriae hareket etttMerlttl tddla cı 
•lthr Te 1ddlı ~emektedlrJer .. 
Bualal', hartlletlerlnln benim samı 
•l dlflneelerimt terelman oJdalu 
hldfnındı baJa1t11Yorlır. Ba demeç 
lerl, en kati aurelte yaJanhyormn. 
Ben, onlara, tecniize mukavemet 
etrnelı: 'H cırpışraık emrini Ter • 
dlm. Ellerinde bunu yapacak vas1 

~salı f ,_,.,, 
.......... lll;GIE ............ 

-~· .... adali mltleftk er 
...... 111ıaaı'tımdlD alanaa bir 

._...,..._ eı~-·JlllaJ t.ütre l6re Alma.ıır cenap bsl-
'!!!~~!!:!~!i'1 .... · .tae tUe btttlhr ,.Urm ........ 
.:.. .. ftl' t.netterl din Pahı Wlp-

rllhln ........... ta• blrllt 
lerd• lllalunhı lfflrftfyle ka111 
bleum.•~•'tllldlr. 
~: 21, ~.> - SlmaU 

Afrlb rnltteftlrler r.'ııuaat ka .... 
................. re, Al• 
manJar cenup bil .... lnenıU ta'< 
•iye krtaJırı ıedrmlf .,. POrt •u 
Fahs'de bu tantffetle -.ı bl
cam yapmq)lrdır. 
r.-...,. ( ) - leldslacl ordD 

11 :0 lltlometn katl!tlJrtn -ra PL 
lla:' lbl Vadlllblıılt.s. dftpı••la te 
111U etalftlr, • 

Ba mnldln 41 JdlmMtN b&bmD 
- c:.mden "*""6?a1r ._..,. ~ 
ili kUGIDe re uz bataldJk Vadi!. 
• 11 IM'lktJ 1"ll ... all • 

..,..,. tılftl'jfll ol lda ---

....... -~ bahmap 1ııa2ua • 
DllJUlll ..... ......,. leldıUel. 

-...-~ ~== ........ -
-- - ~ __,. ""*r. 

---~ ..... ... .... ıaa liiit&ı - taNf .... 
lm'Jfı9dur. Jld ..., da tabl19 lml9. 
lan aı.ütülr 

.,.. ............. --~ 
"',......" ,._.. ft ............. 
boır: ba,.._.. •tmlftlr Buna maı- • 
kqt C..1JNea ı.ur.a ........... bıJ 

iman or Jr eelart flddetle .._~ et • 
~~~_1·~~ BafkanıııındınJ tıma hmu.J Dl ,..rdlr: 

ITALYA TEBLIGI 
Romn. 29, ( A.A.) - llal " Ol"' 

dulan umumi karardbıarn 941 mı 
marah leblijf: 
Hnı tqkiJlerimb: l.lbr.. ~&Uln 

dı dDşmın kollannı blrb r ır•ın 
bombardunan etmı,1 rdlr. Bir 
ıa,ıt tahrip tdlllıüt n ·ya lla•n u ............... 

Tu asta mah ili arp mılar d 

na nd' ınrlah dipd • W..Ukler 
n • Uıel'f laal'ffeli 4mdİll'llllh8f v 
motorlzto mftfreaeler delat lla1tıflr 

.,._.. Alribllan ki bshal aç • ha f ... iyetf - •tt ,....,.. el 
4elJ •' c,a,r. ıw,.11 ..., 

~ .._ lıiııl. Jan ..................... ----- - .......... ~ - ................ .. • .,,...)'«le 
... lılr _.............. '-"9i e~r. Baa- «91'J»flftft 
~................. ., .......... 

.............. --- ......... ia .. ~~ .. .. 



Jll&lllCINlan~ 
10 Llrllık tam bllet1er: 
· ttt•oo - 4Gl8U - 1t18f1 
1 UNlıl nnm bUelfer• 
178188 - '88787 - otı• 

874181 
tıot - noo Jlaürıs nomcud r 

hvacaların or1ı* .ıcr,ıklGn 6Rd 
aamaralarr: 
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UMUMi HEYET TOPLANTILARI 
~ . 

ithalatçı ve lbracatçı Birlikleri Umumi KAtlpllltndea : 
latanbul ithalatçı ve ihracatçı Birliklerinin seneHk Umumi Heyet toplantı· 

lannın tarihlerlle içtima 
Umumi Heyet toplantdarına i§tirak etmek üzere sayın birlik azasının 

~ rilen tarih ve yerlerde saat l.:1: te hazır bulunmaları ric~Iunur. 
BIRLIGIN iSMi TOPLANTi T ARIHI TOPLANTI YERi 

Deri, Kösele ve Deri sana· 
vii Yardımcı Maddeleri it
halatçıları Birliği 
Çuval, Kanaviçe ve jüt Ma· 
mulatı ithalatçıları Birliği 
Kağıt, Mukavva ve tatbika• 
:tı ithalatçıları Birliği 
Madeni E,ya '\"e Malzem~ 
ithalatçıları Birliği 
Manif a\ura lthalatçılan B\r 
lifi 
Cam, Zücaciye eı yası, sa• 
r.ır..yie ait boyalar ve sanayi 
ve ziraate ait kimyevi .mad· 
deler ithalatçıları birliği 
Motörlü ve motörsüz naka 
vasıtaları ve yedek malze 
mesi lthalatçılan Birliği 
Huhubat, Bakliyat ve Yağlı 
tohumlar lhraca\çıları Bir 
))ği 

Türkiye Tifti.k ve Yapağı 

8.1.943 Cuma 

11.1.943 Pazartesi 

13.1.943 Çar~amb~ 

15.1.943 Cuma 

18.1.943 Pazartesi 

20.1.943 Çarşamba 

22.1.943 Cuma 

25.1.943 Pazartesi 

Omerabit Han üçüncü kat 

" " ,, 

" " Ticaret Odaıı 
Salonunda 

" ı 
içtima 

" 
.,, ,, 

" 

.. ,, 

,, ,, ,, 

ihracatçıları Birliği 27.1.943 Çarşamba ,, ,, 
RUZNAME: l - 1042 iş yılı içtn Jdııre Hey'eU ve mUrakjpler raporhrlle bllllnçonun tetkik ve tastik1 

İdare Hcy•etinio ibrası hakkında karar ittihazı, 
i - 1943 ytlı bUtçesinln tetkik ve kabulll, 
a - HUkCımetçc verilecek direktifler dahil.in.de Blrljğln 1913 yılı !na' yet prngranıınm tesbitl. 
4 - 1943 yılı için ldıre Hey'ett fatibabı, 

5 - 1943 yılı lı;ln mUraklp intihabı 

Not: -1 - 25.12.912 ta..ihll iti\nda 

Pazar günü yap'.llacak 
maçlar 

lıt. J.'ıılbo/ Ajanlığuulmı: 
3. 1. 9-il tarilıindt! yapıln.cal• 

Lfğ Maçları. 

Fencrbahçc Stadı: 
Saat 13 Kasımpnşa - D:n-utna 

'kem: Samih, Birlend, Se-
15 Süleym~niye - Ta'c:- ı 

ld. Galıp, Fnnık, S:ı· 

Vera -
Sclanıl, Hali . 

ı~atih Stadı: 

Saat 9 Beyol.(Jıı 

kı>m: Miicyvet. 7.~i. Rizıı . 

Hııliç - Rami H:ıkcm: füır<'llin. 
7.ekf, JJnyrl. Saat 13 Hilıll - DoJhı 

Hııı.em: Snzi. Xrı-rlet. Sn.lfoh:ıt. ~n 
ııt 15 A Hiı;nr- Eyfıp TJ:ıkcm: S:ı 
zi, Ncrdet. Hnyatı . 

7 .30 Proğram ve r.•emleket saat 
ayarı 7.32 Vücudumuzu çalışlıra • 
hm 7.40 Ajans haberleri. 7.!i5. 8.30 
Radyo s:ılon orkcslr:ı..,ı. 12.30 Prof:: 
ram ve memleket -;:ı:ıı :ıynrı 12.33 
~Hizlk (PJ.) 12.45 Ajans h:ıbcrlc:-i. 

13.oo 13.30 Miizik: Şarkılar. t !1 .00 
Pro~ram ,.c memleket sarıl ayan 
18.03 Müzik tıt ı:ı Hadyo dıın!\ oı

kcstrası 1!1.30 ~leınlch~l saat :ıyarı 

Ye Ajans haberleri. 1!1.4:1 :\!fizik. 
20.15 Radyo gazcırsi 20,45 Bir 
m:ırş öğrcniyonı:r.. 21.00 Konuşma, 

21.15 Miizik (Pi.) 21.:ıo Trmsil 
21.50 Tiiyasclirümlııır bıınrlo~ıı. 22. 
~t) Mcnılclcct sııat ay:ırı, r~inııs h:ı· 
herlcri \'c horsnlnr. 22 4:i. 22.:ıO Y:ı 
rınJci pro.iırıım •c kapanış. 

TiYATROSU 
B()l'OK IHTtLAı. 

Yazan: 
ltoınaln Rolland 

Türkçesi: 
M. liiııcr 

Her pCl'şem be saat 16 30 da 
Tarihi ~aljne 

lstanbul Asliye .1 ıicü ffııkuk 
' Tifıkimlf{jiııdcn: 

Xıısret Bayer tnrafından: Bey
oğlu P:ırmakkapı Kader ap:ırlm:ııı, 

2 Xo. da mukim iken bu adresi te:
kcderek Yeni ikametgahının hclir

~iTlıği leayyiirı eden kocası Artü:-, 
Bayer ııfo~·hine mahkemenin 912/ 

318 Xo. lu rlosyası llt> açıl:ın boşan 
ms da,·asının ~·npı!an dunışnıno;ı 

sonunda: Kanunu medeninin 1:H, 
138 vr l!iO inci mııdtfelcri mucibin 

ce larnflnnn hoş:ınm:ılnrına ve H2 

inri moddc rnııcihince :'ıf. aleyh Ar 

liirün hir ~e~e nıüddC'fle e,·Jenmck 
fen mcınıınniydinc ve 106R ktını~. 

ın:ı~arifi mulıa'kcıııe ile dnvnc' ve 
kilinin meo;hıık nıcsr.i~inc mııkahil 

c 

Bayan lf akat aranıyor 
Fatih Aıkerlik Şubeşinden: 
Denizli fırka~t Alay Kdti.bf Mer· 

hum Yunusun dul kızı İfakat FJ· 
tihteki evinden heş .sene evvel çık 
mış Aksaraya taşınmıştır. 1 

Bu bayanı tanıyan Alc!!arayhln· 
nn kendMni Fatih Askerlik Şuhe 
•ine göndermelm. 

Fatth ikinci Sulh llukıık Mah
kemesi Satıı Memurluğundan: 

şini bÜJduğu tR.kdlrde Qf!'Ün saat I 
ve Hamidenin şayıan mutasarrıf 
bulundukları Fatihte KaraLaş :'ola- i 
hallesinde Knrahnş caddesinin l\I~ ı 

lek hoca ~okn!tınıia e:ski 65, 75, 75/ ı 
ı yeni 75 ve 75 /1 numaralı ve 
1880 lira muhammen kıymetli ii~· 
katta ilı:i oda ve bir hali\ ve bir 1 
miktar bağçeyi şamil tamire muh· 
taç ve ahşap hanenin şuyuun izn I 
lesi ıımnında 23. 1. 943 Cuma" ! 
tesi 1rfinü saat l1 de Fatih Sulh 
fcra kaleminde oşaAıda yazılı şart 
lar dairesinde satılacaktır. Muhnm 
men kıyme!inin yüzde yefıniş he• 
şini buldu!tu takcfirdc o gün saa-t 
12 de ihale edilecektir. Ak~i tak· 
dirde en son arttır:ının taahhiMii 
haki kalmak füere 6. 2. 9t3 
C:.ı.ı.u.ırıesi giinii ayni saatte müza
yedeye devamla en son arthr;nıı 
ihale edilecektir. 

1 - İşbu hanenin müseccel ve 
gayri müseccel hnk sahiplerinin ta 
rihi ilandan itib:ıren on heş gün, 1 

rarfında vc.~aiki ile ile birlikte me ) 
muriyetimize mür:ıc:ıafları aksi hal 
de gayri müser.rel lınk sahipleri -
nİn payla~tırmadnn haric k:ıl:ıcıık· 
lnr<fır. 

2 - Artfırmııyn iştirak edecek 
l~r yiizde yetmiş beş pey akçesi ,.e 
receklerdir. 

3 - Arttırma :ierleli pcşincli:
ancak memur koııuni sclilhh·eti <1,1 
bilinde mehil vcrebiJir. . 

4 - Bedeli ihale ıııiistcri tara
rındnn miiddeti kanııni~·~c;i 7.nrfın· 
da \·crilmcdiği takdirde ihale fr.~h 
edilerek gayri menkııl yeniden mli 
za~·edcye vaz ve en son :ırtırran:ı 
ihale edilir. Ve fak:ıt ararJ:ıki fark 
ve znrıtl"! ziyan hülnnc hnı-et kalmal{ 
smn ilk miişferidcn fııh~il olunur. 

5 - fhaıe tarihine karlar olan 
vcrırilrr his~crlıırl:ıra Ye ylizrJe iki 
hu.çıık lcll:'ıliye ile ih:ılc h:ırç \•e 
ma~r:ın:ırı miişlcriye aitıir. 

r. - S:ırln:ımc- Inıın1nrlen ilihnrrn 
hcrkcsiıı Jli)rchileı•c,l!i şeldlrl" rlinın 
h:ıne~·e il~:ik erJllrniş vp fıızlıı mııl:"ı 
m:ıt :ılmak isteyenler ,nıı, 2:tfi nıı
m:ıralı ~:ılış memurlııifonıı rnüraeı 
:ıfları Win olunur. 

Ü~ldidar Asli[le lkı"nci llukıtk 
flakimllğirul~n : 

80 Blrlııelkdnnn lDU 

.T.C. 
, lJR!ıAl\ 

. 1 6ANKA5( 

.DAo~. 
BU~tl< T iQf N 
'2A~·~O~Q 

SENEDE 28,000 LiRA ıKRAMiYE 
ll.m&t Bankasınıt.a kumbaralı ve lbbanırz tasarml beeablarmda en 
n:ı 50 llrnRı buluonnlaro bir sene l!:lnde a,ağıdakı p!R.u (ÖU lkr&mlye 

verlleceı,tlr. 

4 Aded 1,000 Lirahk 4,000 Ura 

4 
4 

40 
100 

· 120 
160 

,, 
,, 
,, 
" ., 
" 

500 
250 
100 

50 
40 
20 

" ,, 
" ,, 
,, 

2,000 
1.000 
4,000 
5,000 
4,800 
3,200 

., .. 

., 

•• ,, 
Kur'alara aeocıJe 4 defa, il l\tsrt, 11 Hazı.rao. 11 l!:yHU •e 

ll lfülııcikAnun tarihlerinde çeklltceıcttr. 

DlKF.AT· H••aablnrınızdıı.ld pu".'lllar bir 11ene ıçt ~-s, 150 liradan 1 
aşağı dlişnılyı•nferin ıl•rnmlye!erl % ~ fazl:ılanırılncıtktrr 

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

.Malın clnsı 

Muşamba 5nlllk 
I~ô • .'Jtık t Jczık çanta 
Hortum f.5 m/m gc:ıiı,llktc 12.Uı 
nLnıosft:rlil< 

.Mukavva t 70 X 100) ebadında 

m ktarı 
13!1 adet 

400f. 
" 

600 metre 

ı:'aza..ııgın 

gUnU saati 

~.ı 943 9.50 
10 

.. 10.50 

400 g·anı!ık ısoor paket i• ıı 

l - Yu!:nrda clruı ve mıkdarı yazılı malzeme pazarlık uırullle aatm 
alınaeıık. 

2 - Pau.r~k hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Kabataşta leva. 
zım şııbcsını.lcl<i atım k•ı!nlsyonunda yapılacaktır. 

3 - ôıııuk ve canta ve mukavva nUmunelert s1SzU geçen şubede gö. 
rUlebL!ir. 

t - !stck!llcrin tayın olunan gUn ve saatte % 7,15 güvenme paru:yle 
birlikte adı geçen Komisyona gclmC)Crl UA.n Olu.nur. (2444) 

- -.,- . 
Devlet Deniz Yollan İşletme Umum 

Müdürlüğü İJ.inları 

!stanbuı §etıır .tıatları ve Haliç vapurıan yolcu Ucret tarifeleri, yapılan 
zamlar dolayıc::ilP tlldil edllmtştir. 

Yeni tar fc!Pr l Sonk{mun 943 tarihinden itibaren tatbik oıunmağıa 
baş!anncaktır. 

Bllet UcretlPrtnı g6'!1!.Cren cetveller iskelelerde asılıdır Başmemurluk. 
~an izaha~ alınıı.~•lllr. (2650) 

SAHtBI· 4SrM US 
Sasıldığı yerı VAKrT AıUT!AASl 

Umumi Ne$rlyatı idare eden 
ffef;f( Ahmet SeV9rı!1'1 

PASA RAZJa-:TLEUt 
Yazan: -\r. 'şımıarı ,-c ıcndı•ltıurg 

TUrkı;esi: 1"A7arı Gôknil 

lnkılir edilen kırk ~ira avu'k:ıthk 

iirrelinin Arliir<lcn ıah~ilinc 9. 11. 

9f2 lorihindr knrnr '"CriJmi' ve yıı 

:r.ılıın iliim mnlıkem~ divanhanesi

ne fi'ılik C'rlilmiş oldu~mcfan ~J. a

leyh Artürün lnrihi ililndan itiba

ren on beş glin zarfıııda muracnat 

l:ı, tcınyiT.i r!arn cdclıileccği; tıksi 

hnlıle lılikınlin kl\tileşcceğl hususu 
ili'ın olunur. (42()(i7} 

Kazim tarnrıncf9n TT:ıtire alcr
hinr. nı:ılnn hoşunmn dava~ında ~ı 
ynben ve ilıincn cerey:ın eden mah 
kemec;i hu kere hitam hulnr:ık hn
ş:ınmalar:ına karar verilmic; ve ~ft
rlir ol:ın nıınıın hfr c;ureli ~f. nleyh 
TI:ıliı-cye h<>r:ıyi tc!>li~ gönıleril -
miş~e rfe iknrnctgıihının meçhul, 
oJmac;y h:ı~ı:"hiyleo hilil fehliğ indı• 
crlilmiş ve lrhliğ m:ıknnıınn knim 
olmak üzere il:imın hir ~ıırcfi m:ıh 
keme Mlonıııııı talik erfilııılc; olrlıı
ifonılıın k"rriwt M. n!eYhnnın d ı 
mnlıimıı olmnk ii1ere il ıin olıımır. 

( 42Mi4) Kitap bastırılacak 

-291- Ranınrırreştil'ln OğııTiarr 

de koyan Tahir ff)nlllbü!feyln kıhn<'ını çckı-rrk snvnşçrlıırı~ 

na faa!'ruz ~mrinl verdJ. 

Kısa Lir mıiddııt içinde her iki ordu birblrhır. girdi. 

Durdotu t"!K'dcn bu kronlı sava:tr seyreden Dehıaf Ta. 

hlTtn ordmnından blr kaç kl!finln kaçrp İlmimııhıınrn or.ıu. 

@ıına ıutmdıldarınr gördü. 

Fakat lbnlmnhan onlara hüııoU kabul ~ö~tcreocft :'l'cr 

de onlara işkence yaptı. 011un bu üUı:ünccsl;z: harelrnti 'fahi. 

rin ordusundan ltaçmnğa haz:ırl:ınanl:ırın üzerin~ !ena bir 

tesir bıraktı. Knrarlnrtndaıı \'ııı.geçerek orclularlyle b(-rııbcr 

&lll"llfa ba~ladılar. 

Bfrtüıı bunları uz.aktan bliyük bir heyecanla. !l<'yrcdM 

1'.e.1:1.at oııfara katılmalr ·~ n rnııat kolhıyonlll. 

O ıınnlarda Tahir lb1tülhiiseyln, mıunğrnm üzcrjuf' 

\aktJylc lfünemnna ,·erilen bl'at kAğıdının ııuretlnl a~. 

rak lbnlmah:ınm ort.ln una ynlllaştı. Yüksek bir &esle tbnt.. 

ma.hanla krıın bir konu,.ma yapmak için mliııaade \'Prlllllb 

alnı istedi. 

Ordu knlll3ndanları, ona müsaad., verdiler. Bunıın ~ 

rlnr Tahir tbnllhlıseyl!I btlylik bir e<'!lardie fbnlnıahıının 

bulımduğu .)Crc yalila5tı. l\Iı:ı:.ra~ının ll.r.crln1ıPkl kaj;'rdı gös. 

terw:rek: 

- Ey lbnlmaban! Dedi. Artık Allahtao kork. KcnJI 

cllr ıe lmı.alayıp Elmiimjne verdiğin bu biatı ne diye boz. 

dııı• Omr.ıniln &On demlndcsln, gel ııöı.ünU tut .. 
lhnlmahan. bu sözlcr:t ı,ıtlnco çok kızdı. Yıı.nmdal<I a 

dıı.11ıarma Tahlrt yakıı.lamalarını emretti. 1-'akııt bo yamaı 

e~ \llşçı dAha evvel davnınllrak omdan ıll.r•atle U7.aklaştı. 

Blra:ı: r;onm &nvaı.ı tekmr krzr!Jt r. lni 'Mııhfınm :ığ ı·~ 

• 

-w~ -

n.Lhrnıfakt kuvvetlfll'f Tehirin sol Cf'nah kuvvetlerlnJ fad& 

tu~lk e(.ıncğe bqladt. Nihayet onları bo:ıguna uğrat,mağa 

mın-affak oldu. 

Buna ÇOI< cam ırktL.·u• Behı:at ıut;.ık lu:la tahammillU 

kBlmadı. !\lnğlQp olmak dt>rcccslne gPlen arkada,tannııt 

yn rürmm!l. koşmak lııteı.!I. •'&kat yapıuıafı müdahalenin 

fayıta!lı olması için e\-velA aavqt,an kaç~nian tekrar C"P. 

hıo~p (Öndermekle iıJe ba,ı.1ma~a karar verdi 

Rıılund11ğu trpcdrn a?r.fı indi. Ve o arrada dJJ. ıfil~nıan. 

larmın b'.l,k1111 aıtmd:ı rlca.tıt mecbur olan fal"'Slı arka.da,ıa. 

rının önüno çıktı: 

- Arkada,lar! dedJ. Sava't" ölmf'k vnr, d<inmek yok_ 

tıır. R11 hain lbnı i\faMnl., hakknıdnn l'elln('AıJe kadar dö. 
t-1ııımeli11!:ıf:r. 

Beh7.ndın bu aözltırj sa.vaştan kaçanları" tlv>rine iyi te. 
ıılr hrrnkmı, olmalı ki hemf'n. hl'p9J kthçlarrnı Çf'kt>rl'k tf'k· 

l':lr ('f'nk meydanına döııdiıler. 

Bunu gören diğer arkada'Jlan, o '\ırada ;ranmdakllı•Nt 

mlitPrnad'~en ee<Jaret verici sözler söyleyen Tahir lbnllhil. 

lf';\'lnln enırlyle kütle halinde dü,nıanm Uz"'rlne bir aaJdrrı, 

~,ıptılnr. Rtı hi.icumu ummayan lbnl M!\han.-.. orduınınnn or. 

tıı bölilmii büyük kay1p:ar \·ererek gerllı>m"fe me<'bııl" oldu. 

Bu muvatrakiYetten ceııaret alan Tahlrlu 1101 c,enııhında. 

kl lmvvetlerl de bir hamle yaparak lbni !\la1'nl\m sal{ ren~ 

Jıın. bo:ı:.ı;-rına ufrattılar. 

Şlmdt Tabirin ordut1unon ku\·vcl m:\neyfyf'lnl ytil«ıf'l. 

ml'4 . .ı:erll"me~fl T1M'Cbur olnn ha"lımlarına Rfı:r darbeler iıı .. 

dımıı•fe ba'lamııtl:ırdı. 

Ordıı•,onun frna bir "'lf'kfldp bn;ı:~unn ıı~rndrğrnı g-örı-n 

lstanbul Deniz levazım Amırliğinden: 

Fcnnt ve rr.r.ıtlekt bazı kltaplaı bastınlacaktır. Bu işi deruhte etmek 
isteyen al~kadaııarm izahat almak Uz.ere Kasımpaşada A.Bkeri Deniz Mat. 
baası ınUrlUrl'Jıilne mUracantı:ı.rı. (2695) 

' TüRKiYE iŞ BANKASI 
<üçük Cari Hesaoı::ır 
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