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Kahire 16 ~A.A.) - Röyter 

Ankara 16 (A.A.) -
CumJıuıTeisi Milli Şef İs
met İnönü, bugün öğleden 
sonra saat 17.35 de şehri
mizden İstanbula hareket 
buyunmışlardır . .Milli Şe
fimiz, istasyonda Büyük 
.Millet Meclisi Reisi Abdül
.tı:ılik Renda, Başvekil Şük
rü Saracoğlu, Genelkur -
may Başkanı Mareşal Fev
zi Çakmak, Vekiller, Parti 

Londra 16 (A.A.} - Cumar- Genel Sekreteri Memduh 
tesi günündcııbü.ri 1'unusta kara Şevket Esendal, Meclis ve il 

ri, M'Ustakil Grup Reis Ve
kili, Meb'uslar, Generaller,. 
Başvekalet Müsteşarı ve 
Vekiletler Yüksek Me -
murlan, Ankara V nli ve 
Belediye Reisi Nevzat Tan 
doğan, Garnizon Komuta
nı Geıeral Hüsnü Kıllu~ 
Emniyet Mthlilril Şinasi 
Turga tarafından selamet. 
lenmiş ve istasyonda top
lanmış bulunan büyük 
halk kütlesi Uı.rafından te
zahürlerle uğurlanmı(jlar -

alqıam a.,~ğıdaki ~tırları yaz • çarpışmalarının dW"IIl~sına ra.ğ- Parti Grupu Reis Vekille- U dır. 

r~! m~l~ik ~~va kuvv~~ '-==-====================,-::-~~ V arlık esasma dayanarak mıştır: 
bir kısım \'atandaşlar·- Almanlar mavn tarlaları kul
dan ib'tcnen vergiye ait !anmak suretilt; ~kizinci ordu

cetveller yer yer ilan edilmeye nun ilerlerne~;ıni bır hadde ka • 
başlandı. lstanbul listelcr'min <le dar ağırlaştırmışlardır. ~font • 
bugün asılması b<-ltleniyor. Her gomery ordu::;mıun ön kıt'a.la -
halde bugün değ.lsc birkaç gün nndakı istihkamcılar sahil yolu 1 
içinde btlliin mükellefiyetlerin boyunca. kurulmuş olan bu tarla 
malfun olacağında şUphe yok- !arı temizlemek iç;n bütün kuv
tur. vetleril ça lısıyol'larsa da ileri 

~~~~:~=i~i~e~ ı• t b 1 V lık yağan yağmurlar yolları çamurı s an u ar 
deryası haline getirmişse de pek 

Ela.geJl:a'dan sonra İngiliz kuV\'~·üe:rinln ~ledikleri nolda ile 
Trabh~ nrasında.ki mesafeyi \·e ş:maı1 Afrikaclald 1i.ki -nıülıim 

harp saltaHının ıne\'kilerini ~ös~rlr harita. ••. 

yakında tankların kullaııılabi • v e e •• k il f 1 • 
leccğine dair alametler vardır. ergısı mu e e erı 
Müttefik devriyele~i A~_nanl~r 
tarafından işgal edılen bölgenın 

Varlık vergısinin birçok te- hareketimizin, bir müddet yava.§ 
redütlere, hatta endişe ve dedi- gitmesi muhtemeldir. Almanlar 
kodulrua sebebiyet \'cım.ş oldu- Mersa Bregn'dakı müdafaaları -
ğu meydanda.dır. Fakat sirnd'.iye nın arkasında beklerken geniş 
kadar gördüğümüz listeler hak- nıayn tarlalaı ı v\icude getirrrıiş-

1 kında nsıl mii:kelleflerin fikir )erdir. Bundan başka Almanlar 
ve mütalealarını öğrcnebilmlş çekilirler ·en de bircok mayn dö 

1 

Rom mel t aHini nerede deneyecek ? .çok içlerine girmişlerdir. Mcc - b • • • ı A d • ıd • 
~lba'b:ın ele geçırilmesi içi~ ~ ugun 1 an e 1 1 
hım bır çarpışma yapılmaK u • 

değ:lsek de rakamlar tahmin e- (Sonu: sn. 3 Su 4 del 

dilen korkutucu mahiyetı haiz -----------
olmaktan uzak gibi görünüyor. yatlaııu zaruri olarak yiikscli
Hatta :!\tcrs.n listesındc dostla- Ş ndcn bahsetmıynrum. F'iyat
rımdan birini pek yakından ala· lar, dünyanın her memleketinde 
kadar cde:::ı bir mükellef"yet okluğu g.ıbi, bizde de pek tabıi 
hakkında kend" min ·rıkrini sor- olara.k yiık8Plecek:ti. E<Jer ki 
duğum zaman, istenen paranın s~dcce böyle olsa ıdi nihayet pek 
çdk mnılrnl ve munsıfanc ol- vöze batmıya başlamış olan mu
dui;'unu, hattiı. biraz daha fazla az.-nm \"e efsanevi kazançlar el· 
vergi tarlıcdilrmş olsa ı<li bunu d edilemezdi. An rmal hayat 
bile mulı k gormck icnbedecc- ve iktisat şartlan iı,.-ınde kasten. 
ğini saklamadı. lstanbul mükel- sırf çok para kazanmak hırsiy
lefler.inin hepsin'.n de, listeleri le, memlcketim1ze ha.-, olarak, 
görünce, aynı mlit:ıleayı izhar b"r takım anonn:ıl şartlar ihdas 
etmelerini çok temeruti ve üımt ve icat edilmese idi bu kadar 
edeı'ım. para kazanılamazdı. 

Zaten, şimdiye kadar görüş- Tc.şkilatımızın noksanlıgı, ya-
tüğüm kimselerin hiç birinden pılması Jüzım kontrol i ·!erinin 
\'ergınin esasına daır bir itiraza genıHliğı. halkın hUkfunete kufi 
tesadUf etmcd ğim'. büyUk b r dere de mü.zoharct edememesi 
memnuniyet ve iftihar ıle bura- ve b..r kısım tüccar ve esnafın 
do kaydetmek bir vazifedır. insnfsızlıgı bu memleketin bü
Hepsi: yffk bır kısım ''atan<l~larına 

- Evet, çok para kazanılmış~ hayatı cehennem yaptı. 
tır, biz de kazandık. lnsaf \'e Hükfunetln varlık vergilerini 
adalet dairesinde bizdoo b:r pa· tesbit ederken yüzde nisıbeti pek 
ra isterurse bunu seve seve ve- az kalacak bazı rntandaşla.ra 
receğiz, dıyorlardı. istsmiye ıstemiyc fazla bir yük 

1943 yılına girerken Akdeniz en mühim harp sahası olıııuş
tur. Bunun böyle olacağı yetmiş beş gün önce anlaşılmıştır O 
zaman Elalemcyn'de taarruza geçen Montgomery, Şimali Af 
rikanın M'ihverden temi~cneccğiııi ilin etti ve bütün hfı.dise
ler, Müttefiklerin bu gnye uğurunda her fedakarlığı yapmıva 
hazırlandıklannı gösteriyor. 

Şimd'iki halde Rommel'in Trablusa yakın bir yerde bir 
müdafaa tccrübe.aj,ne daha giri.cımesi muhtemeldir. Elageyla
da:n dört, be.~ yüz kilometre dıı.ha içerilere sokulan İngiliz kuv
\•etlcrinin iaşe ve ikmal yolları çok uzamıyacak, Mısırdan 1500 
kilometre öteye varan orduların müna.kalesi giiçleşccektir. Rom 
mel belki düşmanının bu zaafına güveniyor. Iı"akat İngiliz or· 
dusu, Mihverin aksine olarak lcn:izden ikmalin'ı temin edebil
mektedir. Şimdi Bingaziyi mükemmel bir üs olarak kullanan 
Montgomcry, Trablusa doğru aWan ordusunu hem buradan. 
hem daha ya.Jruı küçük limanlardan be.51iyecektir. 

Almanyanın harp 
sonrası plinı 

-----------.. --~~~---
Boyun eğmeyenlere Polonyanın hali 

misal olarak gösteriliyor 
[Necmeddin Sudnk'm bir makalefiii iizerinıe Völkişer IBoobabter 

adh Ahnaıı gau,tesinin M'alıver de\ictlerinfn müstakbel 11Ianlar1 
hakkıada. ~nnş -olduğu yazıyı Oiib kısmoo ~tıniştfü. Ayııı 
makalenbı, AnadOılu ajansı tarafından \'Mim~ mufassal bir 
hii.W;asmı da bugün ~yoruz.] 

Hükiımetin varlık vergi.sini talıma etmesmdcn ziyade her
ihdas etmekle biç kimseye ve hangı bir vatan<laşı11 vaziyeti 
i.lclitlak ticaret ve servete karşı fırsat bilerek kısa bir zamanda. 
bıç b"r fenn niyeti olmadığı, sa- yüz binlerce, hatta milyonlarca 
W:•ce b.r hak ve adalet va.z'i.fes.nı lira kazanması haksızlıktır ve Berlin 16 (A.A.) - Hususi ''Bize atılan bu taştan kaçın-

zeredir. 
HAVA AKINLARI 

Rabat 16 (A.A.) - Mütte • 
fikler umumi karargahının teb
liği: . 

Amerikan uça.klan Tunustakı 
düşman tesislerine ..,-e bilhassa 
doklarla münakale hatlanna ye 
nidcn hücum etmişlerdir. Sfa..xta 
demiryoluna da hücum edilmiş
tir. Bütün Amerikan uçak.lan 
üslerine dörunüşlerdir. 

Cephede önemli hiçbir deği -
şiklik olmamıştır. 

vtŞ!N.tN BİR KAR.A!ti 
Vişi 16 (A.A.) - B~gun res

mi gazetede çıkacak bır kara:· 
name ile umumi vali Boisson ı
le general Barrau Fr:ı.nsız ta • 
biiyctinden çıkarılmaktadır. De 
niz ve kara üslerini Amerikalı
lara veren Boisson'un mes'uli • 
yeti daha büyüktür. ÇünkU bu 
suretle hem mareşale sadakat 
taahhüdünü, hem de batı Afri
knsına yabancı kuvvetlerin gir
mesine engel olacağı hakkında
ki tn.n'lıhüdünU bozmuş bulun -
maktadır. 

Gl Franconun 
HİTLERE 

çektiği telgraf 
---c---

ifa etmek istediği muhal\ kak ol- insafsızlıktn. muhabirimiz bildiriyor; mak için hiçbir sebep ydktur,, 
duğu için ilanı beklenen :lstan- Çünkil bu pa.nı. milyonlarca Völkişer Beobahter gazete.si diye mtitalea.lanna başlıyan mu Avam Kamarasın-
bul Ustclcri malfım olunca ver- insanın sıkıntısı, açlığı ve göz- "Küçük milletlerin hakkı,, baş.- harrir müstakbel Avrupa camia d •• k l 
giııin seve seve ödenmesi içın i- yaşı pa.h~n elde edilmiştir. lığı altında neŞrettiği bir baş - sında kü<;ilk milletlerin hakları a muna aşa ara 
icra sürülen ,nsa.f ve adalete uy- Vergiden şikayetleri olanlar yazıda Avnıpadaki küçük mil • samimi olara.k münakaşa edilir- sebep o/dU 
gunluk şartına wn~yet itlöa- dün ne halde buluııduklarını, bu- }etlerin siyasi durumları hak • ken eskiden olduğu gibi bundan 
riyle ve sarsılnuı_z bır pr:nsıp gün ne hale geldiklennı bir dü- kında Berlinin görü.5 ve zihni • böyle de kat'i hüküm ifa.de edoo Lonıira. 16 (A.A.) - Bugün 
halinde riayet edılm ş oldugunu şünmcli, bir de öteyanda ıstırap yetini belirtmekte ve vaziyet sözün büyük devletler tarafın - Ar.'Utll Kamarasında General 
leslım eyliyeceR:tiT, kanaatinde- ve ihtiyaç içinde inleyen biça,. a1ma.ktad.ır. Bu makaledeki mü- dan söyleneceği mütaleasının·en Frankonun Hitlere ordularının 
Yim. releri düşüııcrok vıcdanlrıriyle taleaların hareket noktasını başa alınması lazım geldiğine muvaffakiyetinc ait temennileri 

Umum·yct ıtibariyle diyorum, bir muhasecbocle bulunmalıdır- Necmettin Sadak'ın "Almanya- .işaret ederek diyor ki: ifade eden mesajı hakkında mü-
çünkü unutmamalıdır ki, bütün lar. nın dlişmanlan hür, müstakil ve "Yeni Avrupa.da küçük devlet talea.lar yürüti.ilmÜ§tür. 
insan işlermde olduğu gibi. bu Bazıları: Vermiycceğim, pa- milli h&kimiyetinc sahip dev • Jerin hayali parlamantarizr.ıi Amele fırkası azasından M. 
nazik ve tnI'hed•lınooı ~ok karı- ram yoktur diyec:eğ:m, hiikü- Jetlere yeni nizamda yer olma- kalmıyacaktır. Küre fil.erinde Coke, M. Edenin ge:ıeral Fran
şık vcıog de de bazı ku.c;urlara met paramı ve e.mlakimi bulur- dığını iddia ediyorlar, bu iddia bclinmeğe başlıyan yeni bayat ko tarafından M. Hitlere gön -
terndüf olunması melhurour. Bu sa <tlsın, dıyorlarmış. Bunlar ka- doğru mudur? .. sualini .sı0rduğu sahaları yeni bir nizam istemek derilen ve Alınan ordularının 
takdirde düriisüt düşiincdi ve zançlanru dc\•lettcn saklamak, yazı tefjkil etmektedir: (Sonu sa. 3 Sü 6 da) (Sonu: sa. 3 Sü. 2 de) 

insaflı vatanda.c;lann Yazifesı; çifte defter kullanmak, küc;.-ücük !====================================== 
memleket: n gecircli~rı şu 1..or bir odada gösterışsiz bulaşık iş-
devrede, bütün c hanı kaplıyan ıer çevirmek hususunda maha· 
felfı.'ket ve ıstırap buhranından ret ve ihtisas aalııbi kim~eler 
kendi hissesine daha büyük hır olacaklardır. Bunlaruı yaka.sına 
acııun isaA>et etmemes.ne şükre- hük\ı.met elinin ne kadar ş:ddet
derek \'az.İfCfl"ni yine memnunı· le yapışa.cağını ve kendilerine 
yet ve vakar ile ifa etmek ola- ne müthiş b:r sille ineceğini ~.ok 
t·ağı aşJta.rdır. yakır:dan bikliğim iç!n .halleri~e 

ltıraf ctmelid:r ki, içinde bu- şimd'.den acıyorum.. Uımt ederım 
lunduğumuz anormal hayat ki bu türlü l~ırdılar sırf bir 
F,artları birçok vatandaşa .~e~ dedikodudan fuarettir. Hakikat
tlirlü ümit ve iJttizarın. her turlü te bu türlü vatandll.'ilar gönnek 
insaf ve hakkın çok çok üstün- acısına. uğr:ı.mıyaca.ğız. 
de bir kar ten1111 etmiştir. Fi- HükUm.etin çoık mübrem ve 

r 
Hacı Şakir 
Ailesinin Esrarı 

• BÜYÜK AŞK VE 
CİNAYET ROMAN! 

~~;~"sAFA] 
Hakild lir ,,,_,1Mlfln ahna:
l'ak y"allJla.n bu romanda 
w modenı '1le fenni usul
lerle ~miş lir ciuaye
üıı ~ lmbil ohnı
;ya.u dilb';funlerioin nasıl tı<>
Zilldüğünti 'pek ~-akında 
''Yeni Sabah" ~tuıdann
da. l:Den&k '\6 ba.rerotle ta- 1 
~ 

J 

• 

hayati ihtiya(}larını karşılıya
calt vatanın müdafaa va.sıtala· 
nnı' lemin ederek .istiklil ve şe
refini kurtaracak bu verxmm 
mükellefler üzerinde ahlak bakı
mından temizleyici ve yükseltici 
<bir mah1yeti bulunduğuna bil
hnssa i.~t etmek iktiza eder . 
Bugün insafsızlık ve haksızlık 
damgasını taşımaması kabil ol· 
mıyan servetler varlık vergisi 
tpekli altıru:ia vatan borcunu öde
mekle necabet kesbedecek:tir. 
Hattiı., biliyorum, hayal bu am
ma öyle Et.erelim ki bir kısım 
va.tiı.ndaşlar kendilerine ayrılan 
vergi hissesinin az olduğunu iti
raf ederek daha faz'amnı tedi
yeye ltoşsu.nlar. 

Her halde mükelleflerin seve 
aeve, sakm ve vakur bir halde, 
vergi borçlarım ödeyerek vata:n 
uğurunda mali fedakarlıkta da 
bir tesanüt ve birlik manzarası 
arzedcceklerinde şüphe yoktuı·. 

II"üsc;Jin C:Wdd YAi~ 

.. 
- Baba, Kurban Bayramı ,,c vakit bitecek ? 
- Dünyanınlıi Jlwt •eneJir bitmedi, amma bizimki dört günde biter yavru.r.. 

Vatandaşlar borclannı ııastl ödeyeci klar ? -Ankara 14, izmir 27, Adana 8,5, 
Samsun 1,5 milyon lira verecek 
Varlık vcrg'.ısinin şehrimizi 

alM\adar eden tam listesi hazn·
lanmış ve bu sabahtan itibaren l 
var·dat daireleri kapılarına asıl
m.ı.5tJr. 

Kaza.ru.1 vergısı 
bağlı bulundukları 
ha.k'kuk şubelerine 
var.idat dairelerine, 

mükellefleri 
maliye ta
veya ka:la 

Beledıyc hududu dahUindC'.ki 
büyi.l:k çiftçiler defterdarlıktaki 
irat ve servet vergıleri müdür
lüğüne, 

Gayri menkul irat sahipleri de 
mensup oldu.klan belediye ta· 
ha.ldkuk ~ubelerine miiracaat e
derek ısmnlerin~ ve tarMdilen 
vergi miktarlarını öğrenecekler. 
dir. 

Bu hususta İstanbul deftar
darlığının neş-cttiği tebliğ üçün 
çü sayfamızdadır: 

Ankara, 16 (Telefonla bu.su.si 
mllhabirim.iroen) - Varlık ver
gisi ile Ankarada mükellef tu
tulanların listeleri bu 8ahall ver
gi dairelerinde, defterdarlıkta 
ve Çankaya kaymakamlığında 
asıldı. 

Ankara mükellefleri 17 mil
yon lira ödiyeceklerdir. Gayri· 
menkullerle müteahhitlerden 
başka 10 bin liray::ı. kadar mü
kellef tutulan vatandaşların ad-

larım ve vcreceklerj "ergi mik
tarını b'ild!rıyorum: 

'Ifür.kiyc şeker fabJ .knlan 933 
bin, Malatya bez ve ıpl k fabri
kası 235 bin, değim "'nC'lik li
mited şırketi 73 buı :;oo. Ulus 
sineması 2.3,500: Toprak 1ah
sulleri OfJSi 2 milyon 518 b:n, 
devlet ziraat işletmelcı ı lrnrumu 
39 bin, Cımab And l3 b n. Galip 
Ccylani 10 bin, haJk b. nkası 11 
bin, halk sandığı 36 b n, Akde· 
niz Güven s;g-orta şirk<'t 20 bin. 
ibclediycler baıı'kası 125 b'in, Ki· 
zım Rüştü 15 b'n. T..Llılt ve Hü
seyin Ortaç 10 lıin, Aa·1 l!.Tgü
vezı 20 :ı>m, Arif Gtlinu. eltin ve 
Ziya 10 bin, Salti Frnnko 200 
bin, Hayim Danyel 30 bin, Jak 
Acıma 25 bin. 

Merkez Bankası 777 b"n, Em
lak ve Eytam.Bankası 234: bin, 

(Sonu: Sa. 3 S ü. 3 de) 

Radyo ile sabaha 
kartı aldığımız 
haberler 3 üncü 
aayf amızdadır 

-
1 OE~a~~nR:~!!~~c~!~!!!DA 1 
Amerikada kamp hayatı 

- 5-
Amerikan harp ga)Teti hak

kında yalnnda.n bir fikir edine
b Umek ıçin kamplarda kalmak 
ve yaşamak çok faydalı oluyor. 
Te.qadüf ba.na bu imkanı verdi. 
Aıneriknd:uı dönerken lıiz bir 
misaf r, b davetlı g bi dönme 
dik. Askeri na:klıye servisi ara· 
sına karıştık, Afrikaya muhare
be mC'ydanına giden mütehassıs 
teknikçilcr, neferler ve zabıt
lcrıc bırl;J;:te seyahat ettik. A~ 
rikan nakl ye scrv s ni iç yüzün
den g-bımek ımkanını bulduk. 
Bir zıyarctç1 bu kampa uğrasa 

orada lfı.raz dolaşır, etrafı sey
reder ve döoer. Halbuki avdet 
seyahati esnasında bir Ameri
kan neferi gibi kamplarda kal
dık, onlann arasında yatıp kalk
tık, onlarla birlikte yemek ye
dık. Kimse bizim kim olduğu. 
muzu bilmiyor, düşünmüyor, a.
ra.'ft;ınmıyordu. Rahat rahat tet· 
k'ik ve müşa:hade imkfuuru bul
mak kabildi. Bu müşahedelerin 
büyük bir .kıymeti olduğuna şüp
he edilemez. C:ünkü burada bl· 
ze istenilen şeyler göstcr.ılmi-

(Sonu: Sa. s, 80, 1 de) 

[oLAYLARIN GEçıoq 
BİB Ali\! N .. Z Es"NDJ MAKALESİ 

B .r Turk muharrir 
ark:ıd.ısımızın s:ı
d~c tcncvvur et-

me" ı<:ın yatdığı bır ba:ı 
'leye Bertin' ı ılcrı 

g t cVolk.sc Heo
baht f ın vcrdiı:ı ccvı.p 

! 
.................... ~ 

Yazan 

A~a ündUz 

ırozlcrl seulmcktcdir 
Bu Nazı gazetesiıiden 

ayrıca memnun olmak 
ldzımdır. Çünkü bir colıt 
ciddi t:lzyl.kkr albnda 
bozulan s1nlrlerıni ve 

b,IJffi bı d •er Avrupa mcmleket-
lcpı ile b cUe kar.ş:ılıuunıs ol-
sa ckt.r. 

Bu N.ızı gazetesi A\ ı m.Illet
lcr ık devlı.:t erıır receklc-
~ 'l<C ancak bu suretle aya ·t kn-
!a t~c ,ıcrınl söylcd.ktcn S• nrn 
pe np ve 1kaı çok rr.tiskül bır 
tchd t ar:ık dıyor ki: cllu nızamn 
aykırı c menfi duran ~illetin fıkJ
betı olonyaya di>ncccktir.> 

ı •ö lede b:ızı c ddi St!beplc:-
d <'1, ·nırlenrıis ve hatt!ı bır ta
k ıl"ı tılı vazıyc lere dilserck ü
n d nı ı .... ybet.mis b.r insan h:ıli ve 

ihtiyatlcc1rlığ1ru tuta .. 
m.-yarak gı2lj dusuncclcrinJ ortaya 
ııt.ıru:ıtır. Bu ıı:nflctın hcs.J>ını kıme 

ver~ni dusWıınek bize ciÜ$lnez. 
Şurası bir defa daha bllinmeiıdir 

ki harp kimin lehine biterse bitsin 
A vrup:ı devlcUeri her r ktc ve her 
tcrtıotc h"~bir boyunduruğu kabul 
ctm.yeceklerdlr. Hele Türkly as
la. Volkıse Bcob::ıhtcr'c tnvs ye ede
rız l,j mcmlekctınin mcnfaaUerhı. 
muzır ve dusman olmıy:ınlnr.ı kar
sı tchdiUer savurmakla akit geç!
reccgınc k<'ndı iSlerilc mcs~uı olsun. 
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BiR l NGILIZ SUBAYIN 1 N GÖRDÜ KLERI 

ilk ltatgan yıldırım harbi proje l 
na ıl suna düşmüştü ? 

ti 
-<>-

vilayetlerde san'at 
rı v enstituler açtı 

~! anf Vekilliği bu yıl Deniz-
li. .Maraş, Isparta, Urfn, Tokat, ı 
Zonguldak, Balıkesir ve Samsun 
viliyetlerınde yeniden birer kız 
enstit .. Ü ~ştır. 

Ü 

SPOR 

Bu monasebetJe Oniver
itelle bir tön o a ldı 

ltafya.nlıı.r bir yitdı.mn harbi] m.nna kal1Şl !Wy:ı:n saldınşı 
ilk hamlede Epirden mutiaka. muvaffak olması lfı.zım 

~ya giden _yolun geçtiği bi gelen bir dtiş:nan hnrcketi ıdi. 
ricik geçıt noktasını ele geçir- Y a.nyanın zaptı ve lta.ıya.n kuv
mok istemişlerdi. Bir _kere La - vetlerinin "Korent,, körf czine 
riss:ı.'ya Adalar denizi Jqyı - doğru .ilerleyişi belki Yunıın mu 
larına. vardılar mı Şimnli Yumı.- 'kavemetıni fü.yıkile kıramazdı. 
nis+.ımla cenubi Yı.ınanistan ara lidrln modern maXine harbinin 
SLTJda i eyen demiryolunu da. gayesi mümkün olduğu kadar 

Dığer taTaftım Yaraş, Urfa, 
Tokat ve İstanbul Selçuk kız v :ı.. • iki F B h n ... -b k 
enstitillcnne ae birer akşam kız 4 arı ""' Beş aş - . a çe m~ a a- On tiçüncii tasar.ruf ve yerli 

mallar !haftası münasebetiyle 
dün saat 16 da Onivemite n..~ 
sat fakültesi salonunda bir tö
ren ter.tip edilmiştir. 

sanat okulu illl.ve et.mlştir. sında aı• ntaj stgah beyazı -takımdadır 
Maraş, Ödemiş, Burdur~ A- _ 

masya, lzmir, Göztepe, Çorum, Yazan: BULENT TURANLI 

esmiş oıa.caınar ve daha bu ilk fazla diİŞIImlı. ö'ldiirmektcn li · 
daıibe fuErine Ymıa:ıi'stan aman yade hasmı felce uğnrtmakıtan 
ail ~de 1rahroak fbareW. 'Meseli LChist:andn 
harp te btteoelrti. 'Halbuki evde- Fransada abıran esirler yuz bin 

· 1hesap ç::ı:rşıya uymaz:ıış ve ler Taka.mile :ifade edildiği h -
tek;bfr :Yunan dağ evwn aJayı de ölü sayısının yilzler hanesini 
tek fakat mukemmel bir 'hare - nşam:ıması bu göriışün bı:r is • 

tle 'V'a.Ziyeti kurtarmıştı. Bu - batı ~yılıT. Lfrbya.da da İtalyan 
tek hareket gafil avlama 'UJlSU· zayiatı gayet ehemımyctsiz ol -
runu boşa rrkarmalk suretile bü duğu halde esir sayısının iki 
tün İtalyan zevkülceyşini altö yüz elli bini BŞmaSl bunun bir 
etmiş oluyordu. delilidir. B:naenaJcyh Yınıanılr 

İkinci bir İtalyan kolu sahil tanda. da ltaly~arın Pindus'a 
boyunca ilerliyerek yirmi mil ... "? R'salyaya ~ yapac:aklnn 
kadar Yunan topraltlanna gir- bır ~.il~ hareketi yu · 
miş bıthnıur.ken üçüncü bir to1 nan ~!:1~~1 daha başla.ngıQ
da Uınklarile birlikte cemfua ta boğabilır<.li. Bır kere kuvvet
dQğn.ı teveccüh ecler.clc Yanya li bir ltalyan ordusu Tsaly.anııı 
Jstikame!.ini tutmuştu. Fakat :i- .Adalar denizi kıyılamıa yez:l~ 
kinci kol, yJ.nı sahfi kolu, "'Kala.- ~ mi an.a Ymıa.n ~vvetlerının 
mas nehrinin boyunda hezimet- üsleri1c irt.ıöab kesılooek ve bu 
Jere uğruyor, tanhlıır Y'a.nyn.- :mıretle bu :kııvv er ne ~rzak, 
ya doğru iler.}eycn kOlun tank- ne . de ~!tane_ e1 . mıyeck
lan ise Yunanlılar tarafından !erinden çok kötti bır duruma 
hnzırlamnL'1 'tank tuzaklarına odüşmüş '011tca:Jda:rdı. 

Niğde ve Akhisar v.iliiyct.lerinde 
de müstakil olarak yemden bi
rer akşanı kız sanat okulu vücu
d getirtın:ı:ist!i. 

Ada.na, Bursa, Kayseri, KU
talıya, :&hı, hmıir, Ankara, De
nizli, rta. ~. Balı
lkesir, Jstanbul, lzmir, Antalya 
:v. Llyetiermde olmak üzere de 
18 koy ·ndınlan gezici kurslan 
vucuaa getirilmiştir. Kurslar 
her sahada yükselmeleri husu
sunda köyJü kadınlanmıza ılllrer 
hakiki rehber olacakln.ru.r. 

kon o Uay. • 
Si 

Buna ait hazırlıklar 
sena ;erdi 

1942 yıh vilayet' .kongresi 
Taiındaki hazırlıklar sona emıiş 
bulımmaktadır. Kongre .22 · 
rinc kiı.nıuı 6alı günü saat 15 de 
Eminöntl Halk.evinde yapıla
caktır. 

takılıp kalıyordu. Ancak unutmamak lazun ge-
1ııtka.nunda Yunanistana 'gel- lir ~i bütiin bu Ah1im 171" fa- f lh • 

miş olan İngıliz hey'® azasın- nızıycler İtalyan ııskennm han ev ev ane ]Bn-
dan bir çokları tank tuza.klan· gi ~~ tı~a -hary e~eld:e rma kara olu 

a takılıp ters. dönmüş olan bu 1 oldugu:ıu layıkıle bilmesılo ve 
yısız ı:J:talyan tanıklarının ha • bir 1?-üoa~Ie idea;l~ .sal1i~ ol- ya :nd ı 

.ziıı manzarasını fütoğmf ma. - ma.sile ~aun olabilirdi. .. ~ aka.t Evvelki gece sa:baha .kar§ı· 
kinelerile tesbit etmişlerdi. b~~~fkatı Yunanlılarda'.!1 og:en_ - .Mevlevihane kıqlısında bulunan 

lşte meşhur İtalyan tankları dı;:;ım ve nrkalarıncbkı cskı pus 
tuza!klara. :takılıp .sırtüstü dev - kil elbiselerile Pkeden v:c tina Mevlevihane jandarma kar.ato
rilmiş .ka.plmnbağnlara 'döner - 'SOka.klarından geçen binlerce l- lunun tamınnen yanma.si) le 
!enken ilk lngiliz Y rdl.'II!l da tal.y n ~idcrin~en i:ınzılarile ticelenen bır yangın olmu_ştur. 
'Yunanis::mıa g e bıı: :ınıış- konuş~m vak1t 1 la.rın Zeker ya ouba.şm.ın kumanda 
tı. Elen.lere lngılterccbn gönde- Yun~ta.na hangı . maksat ve ettiğ'ı karakol binası yağlı boyu-
rilıniş olan lk yardım tanksa - gaye ugnımfa. gelmıs - h ve ahşaptır. Evvelki .gece 
var toplar .olmuı:;tu. Bunlar a!e- rından tama.mile .:hıı.b " bulun !karakolun Weyı.m nöbetçisi so-
:l.3.cele Mısırdan ·Patrasa .sevke- duklannı gör.erek hayr tlere bayı .ağaçla y.i'kmış ve üstüne de 
dihnişler, oradan dıı. Xumm tay dilfttiim. .t.alikömür koymuştur. Sabahın 
yarelerile Yı:uıyaya nmış - Rastladığım ilk esirler üçün- dördüne .kadar dlınluf.dan ya
lardı. Artık bu .silA"'lRTın Yan - cü ltuıyan Alphıi fuimsma men ııruı sobanın ~ çıkan boru 
yadan Yunan hududuna kadar sup olanlardı. Bunlarm za itleri kısmı.na ıriızgar isabet eylemek· 
nakli 'bir -saat meselesi idi. Bu pek bitkın bir lha1de bulunmak- te old~Uılndan ~mütemadıyen VU· 

tanksav r tqphrr derhal mevzi- ~a her" ı· nihaye ' d 1€ririi ran rtlzgiı.r borudan çlka.n kıvıl
lere yerl tirılerek kullaruhna- 6'Ilın bır mahalde hisse ık r:n- c.ımlaı::ı çatıya verdiği için kara-
- b l ..,,,.., d \TAk Y den dolayı gu··,. ;zapt ttiklerı bsı- kolun diğer odalarına sirıı.yet e· 
ga ~ anmı~r ı. a ıa u - ı "' derek ıçuı irın uıınTn•S ve niha-
'"""ılılar bu topları 1ıiç o-.nrme riz btr" m:>'llnuniy~ du'llöuldan " 01~~~ - ""v -, yet sabahçı dev:r'.iue i<>rıdarması 
mı. ler na bu itı·barla '"ullnnma a.cikar<.'ı. Esirlerden i' k ır>oı'fu v _,_. 

'"' ~ ~ • '
1 

" ~ f'!ltının geni" bir ateşle yanmak· 
sınl da no.1 • bilmivorl""'dı """".....a krt'alarınl'!\n (lD'M diil"i~P teslim ~· " ı--'A "" ~ .......... _ J • • ta okiuc'Tı•nu go··r.ünce derhal 
...... lav"~·t Yunanlı bı"lmedim olıvı~-. m~<nu~ t~Ge k. dlk - n-
·:uı;u ......,,.... b. • "J ıı dı klırmışiar, lkovu...st;ri.ki 
şeyi pek cn.buk öğrenir ve kav. lari UUilcıtı ellerin. ka dmp: a -
rar ve öi!r ~ı yeni bir ş~y.i - BeUa '-Grecia! (Güzel Yu- esleha ve 'Cephane ile iger bil-

l cU.m1e cşy :yı :kurtı:ırmrtkla b~ 
mutavassıt b"r ngilizden yan mmic.rtan 1 ) dıye haykı:-ı~l'".:lk raibe:r.k ra oldaibulunım sudo-
yarıyn az bit müc.ld t zarfında Yu':'1nnlıte'"1 -gehnışli!: ve t slim lu ya.n..,aııı kovalariyle ateşi sön
belbr. İşte ltalya.n .zırhlı fırka- olmuşlardı. Demek illuyor xi tes dürmek ist mişlerse de yangın 
sını perişan etlen bu tı.nksavnr hm olt.ır.k--..n bile 1talymılar nis- a... 
topl:ır olm1 tu. İtalyan tankla- bi bir zar:ıfet göstermiş oluyor- iıer ~1 'Sarmı.şıa.k°lunduğun
n umumiyet ıtibarıle hafif tank lardı. Çünkü zapt ve istıUlya dan una muvaf olamamış· 
ia.r o duğundnn "bunlar ıneyda - gelmiş oldugunuz biT memleke- lar, karakol binast tamamen kill 

1·- k "'·· 1 1 ta tin '"~eJl"'""'den b~setm "1a ıha . gelmiştir. na ÇIAOr çı maz ı..unan ı ar - ,.,~ -.n·.. u;ıı ,, Hadiseyı haber alan 'Vruiyet 

dir.~. ıı:.dı:ın · n .edili:vemıişler- iğrenç bir dalkavukluk ~hut ta jandaınıa. kmnutanı ..Ali JUza 

te · 1t:alyan yıldırım har
pi t ebbüsü inı mırctlc tL"TI ve 
'JDUtJak "b~ ı:rrnvnffn.kiyenri7Jiğe 
sürüklendi • 'SODT!l Yumm 
mufutvem ti gittikçe · vvet bul 
muştu. 

Pindus d ,., ıı. dakı Yunan 
alaylarına koylü kadınlan cep-
hane ~ or ve :istik • 
]fil.ine tt; b·r m 1l tin her tilr-
lii fcdakarlıkların<lan istifade 
olunuyordu. 

ihtiyarsız duyulan bir hayran - Tümer, merkez jandal'm1!. bö _ 
lığın oldukça samimi bir ifadesi ;;...h.,,., H · 
oln;bilirili. Fakat her mal ve kar lük komutanı 'YUIAl'"9

1 nyrctfuı 
da Alman dudaklarına 'hemen _ Bozkurt bir otomobil ile vaka 
cecik geliveren: maiıall~ ~~edireı:a~~ı: 

- .Kcımerad! (Arkad~) ! ke- Dl tomin r • 
lim ine bin kere mürecrohtı. yanmış olmasından .maada haş
Hic şüphe y k i "GUzel Yuna- kaca bır .zarar mevci!t değildir. 
nistan,, ctlmlesile ölmek yahut 
esir edilmek, -0ra.da me cudiye
tinizin biz.zat inln1r ettiği bir 
dostluğu ileriye sürerek canını 
Jrurt.a.rma.ğa çab.şm.a.ktan evla 

ıEleme imtihanları 

H 1ÜJl k ki Pindus dağ- :idi. (Devamı v;ır) 

Bu yıl ,devlet<orta Okul .<ele im
tihanları yalnız tür.kçe, mate
matik ve tabiat bilgisi demler.in
den yapılacaktır. 

r w 
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Üç klüp e.rosmda tertmp edi- leri hata kola.ybkla anlaşılır.]'&
len "Dostluk kupası" maçlan· neıibalhçe forvetinin. açıkları seri 
nın ikincim ynr.ın Şeref stadın- ve bcccrikJd 1se do üç ortası /J 

da Beşiktaşla - Fmıemahço ara- kadar kuvvetli değildir. 
smda yapılaca.kbr. Geçen pazar Galatasaray ma-

Galn.tasaray · F~ çında bu lmldka.ti yakından :gör-
_gıla.~asınm 1leklenilen hey~ dük. ~ tek tük U?.aıktan, ya.
nı 'ermemesi ve yanda kalma- kından savurduğu ,şütlerle göze 
si) le futbol zevkini tatma:kta.n çarpmakta ise de Melih eski 
b r ha} li uzak kalan seyirci bil- 'kudret ve kal.JiUyetini hemen 
tün ümid"ni yarınki maça bağ- hemen ruiy'betmiş gilfıdir. Tala-
la.n:ııs bulunnı adır. mına fayd:ılı oklmıyor .. San !A-

S' yaıh bey - San lacivert ch-ert müdafaası forvetine na-
müsab:ıka.sınm çetin ve heye- zaran kuvvetlidir. Buna muka
canlı geçeceğine muha.'kkak nıı- bil bek hattını iki anlaşamıyan 
zariyle b~karlren maçın norma.1 biri enerjik lakin oldukça tec
şartlar altında hangi taraf lehi· rübesiz, d""'en futıbolU kavra· 
ıne neticelenmesinin daha la mış, fakat ağır ilU eleman teş
yakınhğmı kuvvetler anısında kil etmektedır. Bu itibarla Ci
mukaycse yaparak bulmıya ça- hat Türltiyenin en zyi kalecisi 
lışalım: olınasma rağmen takunına layi-

BEŞIKTA5 'kiyle faydalı olına'ktan uzak ka-
Beş seneclenberi lsta:nbul liğ • lıyor.. . 

lideı:l"ğini muhafaza eden Be- Her .iki takımın zayıf ve kuv-
§ bu yıl da b'"ırinci devercde vetli tar 41...ı·ıııı ıbclirttikten son

ya ptığı maçlar ve aldığı pa.rlıilt ra anılarında bir :mukayese :ra
.neticelerle kendini göstermi§ ve pılacak olursa Beşiktaşın ilstüıı
Jıemen hemen "zor yenilir'' bir lüğü bariz bir şekilde göze çar-
kuvvet o1duğunu isbat etmi~r. pak.;,;a. bir ~nı=ızlıii-ı 'tu:tıınaz.. 
Siyah beyazlı takımda futbolün :tun. ~ m• 

başo.rılması .. ç:n lüzumlu bulu- sa 'Siyah heyaZlı :takımın buma
nan bütün vasınar mevcuttur. çi ~11Sl kadar tabii bir .ne-
Hakkı ve Şükrii gilfı. sökücü. tice olamaz. 

Şeref gibi elme ~irdfği 'fırsat· veBeşi.kta:şBa.·y:ramın, ya:nnu··çwı·· cu~engun~~U~deçe 
lan neticelcndirme1rte mahir e
lemanlar tatJynn kuvvetli bir Galatasarayı yendiği takdirde 
hücum hattına malik siU!'lh ibe- Ui'eneN>alıçe - Gnl:atwmray nıaçı-

J - lllll tekrarinn.mnsına. lilzunı Jrn.1-yazlı takım ~ye3ine ko1ıı.yıı:kla 
~ vvetr :f madan "Dostluk kup.1sım" ala· =ulaşmakta.dır. u ku ı Ol'- caktır. Bülent truranlı 

vet ~ym değ~ :'de · defansla 
desteklemnclrt.edir. lki bilgili 
yan haf, uzwı vuru61u ve t:ecrU· Bayr,amda _yqpılacak 
lbcli beklerin Jrnruduğu Beşiktaş resmi maçlm 
kalesinde netice ahnak bir hayli lst. Futbol AJanlığından: 
güçtıir. Em ktar kaleci Mehmet 18/12/942 Bııyr:ımıa .1 &ncl güna 
Alinin de fedakar oyurnı talama FATiH .STADI: 
hız venncktcn geri .kalmıyor. Saat e ~ - Rami. Uakem: Nec-

mRBABÇIE det. Zeki, ttin. 
nerbahçe b1rkaç senedenbe- Saat 10.30 Galata - Topkapı. Ha--

ri sarfettiği bütün gayretlere kem: Sellimi, Zeki, LUtf1 
rar,ömen 1'.·aziyet:ini düzcltemcdi. W/12/P42 Bayramın 2 inci günU 
Zaman,; z:ıman eski ve bir hay- FENERBAHÇE 1STADI: 

li yaşlanmış oyunculara bel bağ· Saat 1-i Fcncrbabçe - Davutpa~. 
ladığı bile görühnektedir. Ener- Ha~cın: 11. G.ılfp, Mustafa, Nejal. 
jisiz, futlbolün başaı:ıhnasıwn .ŞEREF STADI: 
imkılnsızlığl gömnıün8e tut-q- Saat 14 su ymtıniyo - l!eyoğlu. 
lursa sarı liciver:tlileri düştük- Hnkcm: A. Adcın1 lhyaU, Hant. 

orene Üniver.site Rektörtı 
Cemil Bilsel'in ~lcdiği bir nu
tılkla ba..~. Müteakıbe!ı 
Ulusal ekonoım "8.rttırma lru· 
rumu başkam Ckııe:rol Kazım 
Özalp da bu sahadaki duygu cve 
fl:ıtisna1armı Jfadc etmiş ve bi
lfilıare de üç profesör ve iki ta
lehenin <le wylcdiği soy vleri 
mil akip fa uıt.e de.kan n:.n bir 
nutkuyla ml"rasımc nihayet ve
r.ibniştir. 

Çiçek hastalığına ıu u-
4anları :bildiriniz 

V lftyct Sıhhat Müdürlllı:."ün
den: 

Çiçek Jıastalı""ın:ı karşı müca
delede en büyiik sil:lh hastaları 
tecrit ve ası tntb kidir. 

Hastalık mihraklarını ;vaktin· 
ıde haber almak coh mühimdir. 
Umumi hıfaıss;11h:ı kanunu hü
kümlerine göre la ıcı hasta. 
Jıkların ıhbar mecbur::,yeti he
men umumidir. Yan· rhastalığı 
her b len ve işiten bu ihbarı ya· 
paca.klır. 

Vatandaşlarmnzdan bu has
talıktan şüpheli mk"a.lar işittik
ler'mde Sıhhat 1-0şkiliıtınn hn
.ber vermeleri umumi sıhhat na· 
mına rica olunur. 

Ağır i~çi memur kar.ne 
sahipleri lle 

ucuz şeker af bilecekler 
.Memurlaı:a ucuz seker dünden 

fübaren dru.:;tılm ·, başlanın •. 
br. Yalnız bazı bakkallar nğır 
işçi ıncmuı karnelerın'ı kabul Ert
memek tedir!er ki, bu doğrıı de· 
ğildir. Çünkü bil:ndiği g ·b •• '"ır 
işçi memur karnelerinin tcı ma
men 'kaldırılması bu..ııym sonu-:ı 
ıbırakılnuştır. Gelecek aydarı .t -
baren de ağır ı.o;ci m<'m .ır 'haı
neleri de diğer memur karnel1: . 
gibi B c·:ıs nden olmak tizere ve
rileceğine göre tevzıatııı bunla
ra da yapılması bakkallara bil· 
dirılm ~tir. 

20712/942 B;ıyramın 3 üncü günü. 
FENERBAHÇE STADI: lıZl)"KS-ıl~CiiOl!lı!Yil~ .. D-,~-·--~ .r 

P UKLU 
M'EN5UCA7 
~GIT. IYOR 

lstanbul Viligetindtm 
t• iğ -eılilmiftir : 

:Yerli Mallar P.azarları tara
iından ba$laruı<:e1k Hcincl tev
ziata :ıit pamuklu .ınemucat 

kuponları mahalle birlikler.ine 
dağıtılmı tır. 

&ıyın h \kımwn ~lı bu
lundukları birliklere miiTacaat 

-edere c kuponlar.ını almalıln. 
ve bu kuponlıır Clzetinde :ya%ıh 
nwnarnlarn g<n-. ;yerıı Mallar 

1 
Pazarlnrı tarofından ilAn edl
lccclc .gilnler9e iııtftikaklannı 

aJabilcceklcrl tebliğ olunur. -

&ı:ıt 13 Kasim~ - Ve!IJ.. em: Şe'hrin ara mçyd nlnrınd 
Tarık, Sadık, Semih. kurbanlık koyunlaı hemen hc-
ŞEREF STADt: mon geçen seneki fzyatlnrla sa-
Sa 13 .tst. Spor - Beykoz. Jia - tılma:k:tadır. En jyi koçlar 40 li-

kem: Reşat, Milcyyet, Riza radruı a.'>ağı verılmemeklc bcrn· 
FATiH STAOI: ber orta boyd, kiJer vasnti 20 lİ· 
~t 9 D<$1 - Deyol?lu. Il:ıkcm Nec raya satılmaktadır. 

det, Zeki, Hayrı. 
Saat 10.30 A. Hıs:ır - !~1. Ha

kem: Seıt, Ze:k.i, S blihnttin. 
Sa:ııt 12.30 'Hılli.1 - IRarni. Hakem 

Bahattin, Faruk, Ll\tm. 
&lıt l UO Y.}yüp - Haliç. Hokem: 

Muhtar, :ı'aruk, Lütfü. 
21112/942 e ymmm "4 {)'neli g\lnil. 
FENERBAHÇE STAOI: 

S:ıat 13 Fem.•l"bn~ - Sülcymanıye. 

Hakem: Şazi, Selami, Holıt. 
ŞEREF :STADI: 
Saat 13 G. Saray - Davutpatın. 1-Uı

kern: Sami, Neşet, Fazıl. 

Sant 15 BM ktoş - 'Tabim. liakem· 
.Muzaffer, Miln"r, Bülcnd. z 

----ç l .b. w :ı 

Esk"ıclen yapılan reçeller Vf'm 
yapılmış gibi ,,pahalı olar:ak sa
tılmaktadır. Bunu nrur..an dıkka
te alan :tktisat Müdiırlijğü, bu
gün .murakip.ler:.Oi bir gr.up ha· 
lindc bu ınese!E\yı 'kontrol Jcın 
çalı tıraca:ktır. 

Sanayi ıh ·rı iği teşkilatı 
Milli Sanayi Birliği Teskira

tımıı esaslı bir qekilde organize 
edilmesi kararla. tırllınışt !X 

Bu rn ·r tla Anl:.u- v.a g~den 
Sanayi Bir •Ji Urııumı Katibi 
H Ut Giılexyliz dün şehrimize 
<."iunmU ü . Haber aldığımıza 
r; "t-re te ·ekkıil edec<:k .Bh·Iik 'l'cş 
kiiatı sı~b!l.')ındnıı itLlınrcıı .:fan· 
i"y!..tt• ge ' 1 tir. 

ca böyle düsünebilııısın. Bilmem 
ki bu gel er ne ıımuyorsun? 
O!lun ncs scnı cczbe<riyor? F.a· 
:kn.t bır d.cfı:ı kcnd.sın öldiırt
tilkten nra hu hıı:;lerin hiç 
l.:ılmı~ acak.tır. 

l N il ve iktibas 
hakkı mahfuzdur 

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

ya~ Caferi babasının elindel 
kurtaramıyacağıru anlamıştı. E· 
bülharisin teşvik'iylc zalim -
bası, zavallı kabahatsiz genci 
mutlak surette öldürecekti. O 
öldükten sonra ise hayatın keıı · 
disi için hiç b;r eaz1besi kalnnva 
cakb. En iyi · onun da bu dun· 
yadan göçüp gıtmesi olacaktı. 

Yeni te ki "tta ithalatçı bir
Hklerile sanayicilerin İkbsat 
V • eti ehle idare edilmesi ka
rarla tırılınışt1r. Bunu yapmıyacaksm 

ba! .. 
-.Ney.ı. 
- Cafcn oldwt.ınıyeceksi:n ! 

Bu hususta Jc.mseden emir 
almanı. Ben bilcliğ'ınu yapaonı. 

- Fakat onun ne kabahati 
v:ar'? Iilibaha:tsız bır insan idam 
edıfirmı. 

- C.afeııio k o!du· 
.ğun.u ne bilü ot un? 

- ()nu...niçin idam tmek is
ted:.ğ!:ni pek fila ta:hmin ediyo
rum. Benunlc nrasında geçen 
.hadise en dolayı değil mi? 

· Ve zanncd yorsunuz ı Cafer 
oldiirülecrk olurE ben Ebi.ılha
ri.o:;ın kansı olmağa razı olaca· 
,ğı.m. Size şu noktayı derhal v 
kafi bir 'dlde söyliyeyim ki 
bu dili · cen.izde k yanıldığı-
nw ;ruz. Binaenaleyh 
beyhude ~ vallı ve günah-
sız bir gen n kanı a g'ırm:ış ola• 
c ız. 

Bu z v Ilı ve g'Wlahsız 
g~çle ru orum kı biraz faz-
laca · r oluyo t uz. 

- Ben sızin bir cın yot işle-

mcniz:I önlemek orum. 
- .Aşnı zamanda da oözfu:ı 

olan bir genci de Jrurtnrma.k de
ğil mi? ~bir :taşla iki kuş vur 
mak diye buna derler. 

- Neler söylilyorsuııuz? 
- Doğru değil mi? Zaten ne 

doğru sö)•lemiŞler. klar bü
tün iileın:rl kör ve serşenı sanır
lar iiiye.. lşte sen de böylesin. 
Beni kandı.ra1rileceğlni sanıyor-
sun. Fakat ben her şey'i, her şe
yi anlıyonmı. Ve sana şunu da 
nçıkça. bildireyim ki bütün m.a
novralann boşa. gidecektir. O 
helvacı çırağı denilen kii3tn:hm 
nasıl gebereccğıni de bizzat göz
lerinle gö . Anladın mı 
~! 

- Demek bu cinrı.ycl:i ışlem.e.
ğe katiyen karar verdin! 

- Elbette.. Ve benim verdi
ğim karorlartln ne kadar sabit 
bir ndam oldUnüumu da her hal
de bilirs!n. Onu ölümden hiç bir 
k'UVVet Jturtnr8maz. Haydi git 
artık! 

Fcıknt babasının oda.sına iste
miye istemiye gıd n Şemsiciha.n 
ulta.n biç de çıkmağa niyetli gö

rünmuyordu. Babası açıkça ken 

disini gönderdiği halde o, hala 
yerinde duruyordu. Hükümdar, 
kızının bu halini görüyor ve bı
yık alt.ındnn gülüyordu. O, mu
vaf'fakiyetine artık yüzde yüz 
amin olmuştu. Kızır.·n bu zayıf 
ndktasını simrey<' kam niçin a· 
lal cdı de ,istismar oclar.ncmi§ 
olduğunrlan dolayı kene· · e 
§ıyordu. 

Zavallı Şcmsicihan sultanın 
haleti nihiyesi ise bu e.snada 
büsbüUin başka idi Genç kız, 
babasının ne kadar inatçı ve ne 
kadar zalim bir adam olduğunu 
pek iyi biliyordu. Onun için 
zavallı Caferi elinden lturtar
nuya hic b.r imk8n yoktu. Bu 
aklı ona her lıalde Ebülharis 
vermiştir diye düşündü. Şu an
da bu mendebur suratlı sihi • 
ze. karşı iç.nden o kadar k17.1yor
du ki .. Her halde bir şeyler yap
malı, zavallı Oaf eri lrurtarnıağa 
çalışmalı idi. Onun için baıbası 
kendisine git dediği halele o, ye
rinden b1le kıpırdamıyordu. Ni
hayet: 

- Brı:bn, dedi. Rica ederim 
bunu yapma! 

- Beli.im işime kimse kanşn
maz. .Be.n bu t.aprnklar il7.crinde 

kimi isten;eın öldürür, kimi is
tersem ihy ederim. Ve Cafer'i 
knt"i olarak ölüme mahkfun etr 
m.iş buluneyorum. 

- Kalbınizde hiç b:r merha· 
met duygusu kalmadı mı? 

-'Onun gibi cürctkar ve kiiB
tah bır ndnm merhamete layık 
deği dir., • 

- Onun hiç bir kabahati yok. 
Bütün kaba.hat bende. Binacnaı
leyh ona .vereceğin ıcezayı 
ver! Razıyım. 

- Sana 'CCZa verip :vermemek 
ve ".ne kaBar ceza ermek bcnun 
'bıleceğim · !i· Her koyun kendi 
lbacağlndan asılır. Belki sen de 
ceza göreceksin. Fakat bunu taı
yin ve tatbik ettirmek m 
vazifemdir. 

- Karohn.ti. olmıyan bir in· 
:sam ö dürmek kadar büyük gü

olamaz. 
- Onwı kabahati yok mu? 

İşte sen'lıı bu son hareketin ve 
sözlerin de onun .kalbahatli oldu
ğunu isb t ediyor. Cafer mutlak 
surette olecekt.ir. 

Semsi.cihan sultan arlık bU-tün mn~ ni ı.,.,. .. .ıv.tn: N 

Karar vermiştı. İntihar ede
cekti. Böylelikle hem kalbindclı:i 
sonsuz a.51< yarasını ebedi~n 
lkapıyacak, hem de babasından 
intikam alnını olı caktı. Onun m
tihan aynı zam nda tahtını ıh 
varıssiz ırak cakb. Çünkü ba-

mın ba§ka hiç bir çocu"'u 
ydlrtu. 

Y vaş ynvaş başını önüne :eğ· 
d'i. Geri dondu ve kısa adıınlın·
la babasını Y'tnından uza.klns
mnga başla . Tam kapıya gel
:mişti ki:bab ının sesini duydu: 

- Şcmsicihan ! 
Genç loz durdu. Yoksa, l>..ı • 

BllllD lmlb . .ndc b"r merhamet mi 
doğmuştu? Bunu hiç ümit 
memekle beraber bazruı muccZe 
denilen şeyh: rin hasıl olduğunu 
duyduğundan durdu: 

- Buraya gel! 
Bahasına doğru y~tr..qı:ı. 

züne büvük b::r heyce nl ı-
yor, gözl rinden i.ç'"mde · ı· 
teri o1nrmağa çnlL5ıyordu: 

(Dcv:ımı var) 

li rt Gükry:üz bayramdan 
sonra tckr. · fuıkanı.v gidecek 
tir. 

~ir 1mar gayreti 
cJ:ı.rinı:·z olan Arık 

yd r 

TA K'\I~ IJI 
lfasını '1-0 GVN 351 A~ J"' _::._--
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(S~arllfı tılrincl=) 

~u 'JI' · le re~e ve !ha
lik t karı.ısında. \ e içinde idilt. 
&, dod:gını gilii, tesadüfün 
1 

... 

-ıı 

(Ba_ştarafı birıncıde) 

.mu.zatferiyetıeri temennisini .na, 
1.ık .olan mescı.Jma muttali olup 
olmamış old~unu ve lqgiltere 
hükfunetinin bitaraf btr devlet 
tarafından beynelmilel kaidele
re karşı yapılan bu aykırılık 
hakkında bır protestoda bulun
mak t.asavvurunlla olup o1ma -
dığı sorulmuştur. 

YI~Nl .SABAB 

~~~~~----;~r--~~~~~~~ 

·? 

ine r ğm n 
iyorl r 
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c.ra, 16 - Fra.n ız Ba ,_ 
'\ ışi'den P s gi

. :anlaşılnmıyan ıbir 

Moskov.a. 16 (A.A.) - Her la zapletm.i§}erdir. Sc>vyet kar
ne kadar Ai:nnnln.r MoskoYa ba- şı taarruiları kanlı kayıplarla 
tısaıı:la Vliltl Luki ' c RJev cep- pfuaürtillmü.51-ür. 

ly ınevkiinue oto -
Tlhniştir. Otonıobıl 

,,..11'-· ,~~ da Lavnı'e bi.rşcy 

heler.ine 'bo;ı yere piyade ve tank Toropetz in cenup batısında 
takvıyelerini lıcrgun ac e ola - sanılan diŞnnn kuvveti~ .imhn 
.ra.k göndermekle iseler de, ml- edibniştir. 
.diye ka<:b.r Kızılordıınun eri Düşman, 25 sonteş.r.nden 15 
yürüyüşünü durdurmağa mııva:f lıkkımuna kadar 3300 den fazl 
fa.k olaınc!mıı:1lardır. Kız. ordu <$r, J.26 · an: , ve 221 
do:n<Ytı Kafüasyada N::ı.Jç· ccn ~ ~ar> kaybetmişttr. Sovyctk·rin 
dogusunda Alman mticla:faa hat ı ın.smıca kayıp' n 141:.000 kiffye 
larına 1.500 metre krdar d rin- baliğ ol.maktadır. 
l'ğine girdikten c:-onr.. önemli Alman uçakları, fJİnral bölge-
bir ' vktayı ele ge<'i~mı.stir. .,i münte!.~a ... ında Murman ~ li . 

ALMAN RESMİ TEBL!Cİ ma.nına muvaffakiyetle hu.cwn 
n~ ı· 1•: (AA etmişlerdir. 1 hkkanw1dan 15 
~r ın v • .) - Alınan or "Ik' • duları umumi karargahının teb- 1 ;rnnwın k dar Sovyctl Al 

liği: uçak kavbetınişlerdır. Bu uçak-
• ların 348 i hava çarpışmaların-

_,,..~~Q:.I... .Ü ... 'IUl'"1.AILll ~ w· 'V UÇLU ...,,.,.ustur. ''Jli zrunan z P
• r Dün, Tcre'lt ceı>hlli"m· ..l~ So,. - da dn~-....;~ı ....... - · A 

Yet taarruzlarJ p urf" ·· .J 

"/{ Nev ork, 16 - Şimali Af- tür. 24 düşman hüc:um ~~,!; zarfında Almanlar 89 uçak kay 
rikr. ord ları ~kumandanı ge- tahrip edilmi.~tir. Alman _ nU.: betmişlerdir. Batı Sirenaik te 
neral Aysen:hu~r ş mali Afrika- düşmanın sayıca üstün kuvvet
de.. kU!'U1aca1t modern bilhas;a men birlikleri, Vo!ga He Don a- lerile çarpışmalar d 'am etmiş. 
Fransız or usunun hava kuvva ~ında ~nadln. müdafaa edılen I tir. 1.6 lhücmn .arabası \ e ~· çok 
l ~r~n:in çok kuvvetli olacagını bır<}Ok düşman mahallini hücum top tahrip .edılmistir. 
..,öylemiştir. Amerıkadan bu or- --==-==-------_:_-=~=::'.::..:::===~--
duya en modem malzeme veri
lecektir. 

a 1 (Baı.tarah blrıncide) * J..onclra,, a6 - Pazartesi - küyorlar. Brcga'nın h tı dak:i 
S ... ıı .aeces.ı ... ,poliye yapılan ge arazinın mahiyeti is~ ta arı _ 
c:e hncamunda nedef olarak bil- mızı_n .mutlak~ ana yo d n .geç _ 
tm.ssa münakale }"'lillan, benzin mesıru gerektırmektc, ve bu su 
ve mühimmat .depoları seçilmiş- retle ileri hareketimizin bu ilk 
tir. Lıarar büyüktür. 

1 

mer'bales"nde y vaşlamnsı sakı-
mimaz bir şdkil nlmaktadır. 

e s yor .ROMJıfE[, TUNUSA .MI * 1Londra, 1~ - E1~lfı ~- 1 ÇEK1L1YOR? 
ogilizl_crin eline geçeli dorl gun Madrid 1.() (A.A.) _ Afr'.h""U-
oldugu 'ha!?e ~lman ve İtalynn I -dan öğrcniklıgine gôr-e, Sidlya -
resmı t"'baglerı hakikati Alman 'Drablu~. - 'Tunus üçg ni 'lÇ ndc 
ve ltalyan halkına hfı.lfı. 'lb:Idir -1 son '4 gım zarfında Mıhve1'in ke
memışlcrChr. Bu sülı:Ut çok m8r- s!.f b11. deniz faaJıy<:tı gô · 
nalı sayılıyor. tur. Şund ık bu faaliyetin se • 
~ a i beplerini anlamalt imKHnSizdır. 
rQ 'Sanıldığına göre, Rommel sol * "T.ahran, 16 - 1ra.n Başve- knnafümn ve gerilerinin çok za

kili söylediği nuttikta 'bu sene yıf 1>u1unduğunu 'bderelt Tunua
mabsuı:.ın fona olması yüzünden takl general Ne'hring'in kıt'a • 
memlekette iaşe darlığı çekildi- lan ile bir an evvel birleşmek 
ğini, bu hususta Amerıkanın ihtiyacını duymaktadır. Bu bir-, 
yardım ettiğini, Ta1ıranda vu - leşıne vuku bulduğu takdirde 
kubulan son hadisl'1er sonunda yeni gelen takviye kuvvetleri del 
l~ -ki~inin te:dcif edildiğini, :bü cblıil olmak artile B.ommeJ ve 
Uin zararların tarnıin edilecği- Nehrin12;'in emirleri altuıda t.ah 
ni ve lfrınnn dış siynsetinin minen 109 bin ki§i bulunacak -
müttefiklerle ~birliği-esasını -ka t.ı.r. 
bul etü_ğ.ini -söylemiştir. ALMAI\"'LARA ,GÖRE HARP 

S fya a • i ar VAZ1YET1 
'Ber;&in 16 ~A. ) - Bcyne1-

Sofya, 16 - Müddeiumu
mi gizlice sabun yaproaır ve bu· 
nu karaborsada fahiş fiy .. tlar
la satm:ıl: suçile bir fabrika sa
hibınin ve dört ·a:r.dımcısınm 
idammı istıemiştir. 

mil~l istihbarat bürosu Şimal 
Mr.k~t mu'harebelcri hakkmda 
aşağıdaki haberlerj ver.m.ektc -
dir: 

olduğu bu muva.ffakiyets"z.lik ü 
zerine Montgomery, Rommcl 
k~vvctıerine sahil yolundan ya 
n~ c<:p'h~cn yaklaşmak için ye
nı luÇbır teşebbüste bulunma -
m~tır. 

Buna ~ukabil İngiliz generali 
Almnn · ltalynn hatlıı.rına ko1 -
tuk altından ve ger 'den ulaş -
~ak için cenuptan t.aş.an geniş 
bır hareketle tankları.o desrek -
!ediği muazzam kuv:vetlcr.ı har
be sokmustım Fakat 'bur:ıd:ı da 
İngilızlerin adet bakunıııdan us 
tanlfo-.1eri sayesind muhım 
ınıktarda tank ve .askeri h::ı.ttı
harbe .sokmak sure:t.ıle elde ede
biLnıek ü:nidinde bulwıduk1arı 
netice <le akım !kalmıştır. 
BİR 1NG1L1Z GAZETF.SlN:tN 

:t.rü'TAI.1EASI 
~dra 1'6 {A..A.) - Daily 

~a~l ~esinin asken münek-1 
!kidme gore, 'T-ra.b1us, §İmal Af· 
rika sf'ferinin mCJ kez noktası 
halini alını tır. Bu bakımdan 
JP:?mmel'iıı ısrata'da bir köp
ı uba~ı kurması mulıtcmeld"r. 

1u 1 münckkıt şun arı yaz-
maKtaJır: 
Mısrata Hmanmın .ka)"bedil -

mcsi .Mmanlar için cıddi blı' l:e
zimet olaaah"i.! •. F ... !t :1.. Alman • 
Jarın bur.adaılri :zayıf duıum.lnrı, 
ke.ndile.riııi, .M.ısı n.tayı .terke ve 
lbülan hamulelerini Afr:kadn 
Turıus şimaline t.oplnmağa mcc 
bur bırakacaktır 

M. Eden, şu c~·o.bı \~rnıigtir: 
- Almanyaıun 68I'kta yap -

makıta .oldı.ıh';u sefer hakkında 
general Frankonun M. Hitlerc 
ıgöndemili.ı ..olduğu me ajı gaze-
1.elerde gördüm. Sualın ikinci 
kısmındaki teklifi kabul etmek 
ve yapmakta hiç bir fa) a gör- 1 

mü yorum. ver 

Si'l'enail(in bıttısında mühi-m 
anü'h'im keşif ku ·vctleri ile Al
man - 1h:alynu hatlarına yaklaş
mak tt~biisünde bulunan ve 
bu eşebbiisü mayn tarlalan '\ c 
tamrumle be1?ı"Siz bir hale geti
rilmiş manialar ·ve Mihver kıt -1 
n aTlnın ·y1ldrrım gibi sür'atle 
yapmış dldu'klan mukabeleler 

'Drnblus elim.ize. geçti ;1 za -
man: Tunus ve Bizerte ıstika • 
metinde kıryı boyuncu b r taar -
ruz hareketi m •dana gelecck
rtir. Bu şartlar altında birinci 
?-niu!1nn ;nzif.csi başlıca dii,'µDan 
uzerınde baskı tabik etmek ve 
sekizinci ordunun ··zerine a.la -
cağı iş de taarruz etmek ol:ı -
ca.1rtır. 

M. Gak&, sorgusunda ısrar et-
1:iğinden ve daha geçenlerde ts
panyctl cıtükümetine İspanyanın 

'mÜstem'}cke1erinin anıami -
'Yetine 'tarnfmıızdı.m riayet edi-
11eccği lba'ldnnda teminat veril
miş :oldUt;ıcTımu Heri süı diiğün -
den iHarfoiye No.zırJ, general 
.IF1r.anlronun lııg',ilterenin düşman 
larının muva'ffa.ltiyetini 'temen
ıniye matuf olan mesajını l!spa.n 
yol enera"linin, ciddi ve dost .. 
1 °'a m-qgayir bir hareket ola -
Tak itcllildti e"wnekte oldu!:'U ce
vabıııda 'bulunmuştur. 

M. Eaen, sözlerine ilAvcten 
şun1arı söylemiştir: 

- IF.r:ını'konun • iy.ıı.tma hiç 
ele iştirak -etmediğimi söylüyo-
nan. !benim nokta:i nam
rıma ,göre, bu babda her1ıaqgi 
ıuir ~sde 'bulmımak zah -

.ınükcllc!iyetl('J"i gö.ste

na ııliılml.,tır. 

sayesinde akamete uğrayan 8 in 1 
ci 1ngı1iz orduswıun dün düçar 

hin. Yaşar ve Amnnolodıs 10 o·n 
1Nurcttin Baki Ersoy 20 bin, ~a
Jtir biradcr1eı· 50 bin, Kfuıi (lfo
racçfüır) bira<ler1cr 10 b.ı1, Sa
lih Sabri kardeşler 15 bin, Ab· 
dullah Sade 15 ilin. J{emal Yurt
bil · r ve Şiikni 'Toprak 16 bin, 
lbraJıim Erler 10 bin, Osman 
Fcrrı.ılı H'.azmirci 15 bin, 'Ncdiıq 
Eıın"ül 10 bin, !ı_yn.s Batum 30 
'hın, ie1ımet SalbI'i ve Uqak 10 
bin. :Kii.zun Altıntop 10 b·n, '.f\ii· 
sc:.yfo Gi.ıllü 1'0 'bin, t-•fümtaz 
Y':l.ğcıoalu '20 ljm, Hant Çingillı 
70 'bin. 
ıGa~l 
~.uoo-.ıı·""·"'"1 ... n ,..,,,..,,.... ..... 

.-

i al Darı 
v ziyer ni izah e i 

Şimal Afrika A -~..:t.--~ k .o.:w.ı::.ı.·~ umu-
~ _ araıgahı 16 CA.A..) _ 
goruş:ı:ne sırasında Amiral D 
l~n ezcümle şunları söylemi§ 
tır.: .. 
Şahsi ihtirasla:rmıı ta.tmino 

~'iyen tı::mf tar ve niyetli de
ğilim.. Yegane gaye ve hodefim 
evvelce .de bildirdiğim ·01 
Fran Afrik 

gı ' 
ız asım kurt.arın.ak 

ve .ana yurt Frnnsnmm kurtar. 
nwğa yardım etmektir. Bu mak 
sad.ı temin ettikten v.e bu hede
fe ulaştıktan sonra çcldlecck ve 
hususi ha.yata döneceğim. l< .. rnn 
sız milleti • istediği iıüklımcti 
kendisi seçccektir. Nıh yet, 
F'ransız ı::imal Afrikası, ı\.lma.n 
~e tt..ılyanl ..... ın kendisine ccb -
t'l"n kabul et• rdikler Mahru . 
miy Ut>rE' şimdiden ra tabi 
tutulmus b l nmaroak r. T • 
rar Fran lZ <Clleklcnne rröre 
yeni ve k e uygun h ') 

0

tmı 
dEn"a.Ill ett"r ·ıre-~tir. 

1 

Yasan: A. C. SaraçoSla 

ramazanJ:ın .cami-

;.; :ı:ıaht:ın el <: •• --.. -
::lığı bırakarnlc ·r a~ ııa

m.az:.ı, .o c:ı d~\runa l:arar "er
mlfi.. 11ul~ yaptıklarm:ı ı 

(Ba~ıırafı lı rıncl.de) il "' ~Je lı slamı~ b-
tcd.i.r kı, bu da sadec u lıa~ at karlar, ~ lizl<'l'in~ brtfuı ·mtt 
sa.haları ı,ı birliğine d.Lşürı<lruı pıkırmı ı~.ı~) an bu sfal ri i i-
yo.pıJacal n Jıer tür. u bo'.w u t 1:e: 
müdn.!ın.lcye k.ırşı emnıyct ifa- - ıra. -tteınek la biz ne ::ra.p
de ~de:ı de letlerin mı.Ln~ a <;alt fu~ l :yok. O .ıtrutle i.,_:;u 
g~~uı~ez s~ ve id. re! ~J.lc P<>şuna bir ~y aif;in .HÇ dur.ahın, 
~n~wıd ır. Ku.ç\ik devl t.lerm 1ıanıaı ·ı.lı!c:tğız diye ıugra~"ilım? 
ilmı ı .. uere c:cıcltı aUill! atlık - •. ~·kmkı D-::1tl olsa ~lıenncm
ları yuzunden ıbütun · u Lın a- Jıga, bari girdi!;oimiz z::ınuın oo
leş alır sına bız A' ru ı::ılılar hı> nem ~sallab ~ ah c tlü-
1.!:~saade er.mck kudretinde de - suı ür!er rn .onıcıı, :r ... uuıiı, iba-
gılız. Avı upa nullet: ı , Avt'ü.pa d ... 1 ''"·' i~t~ lı...r tar:.ıfo lnrakıp 
bütunru "nün nt'f ıne obnak ii- a.kS!llllCılıl~ın:ıa ba~r onıç 
.zere hm:l.,amlı~rrn t.beç.mek ~e~lp signr.:ılan.."U dıunaııhb'nrek 
ve karşılı'klı fedakarlıkta b lun le('~ ifl • ·ae halmdıınlı. 
mak ~orw1cladırlar . ., 4 • • 

Bundan sonra muharrir ya :.ı
sında k.. k de ;r l ı n ota k 
bir r J o tatb:lr e k o un bu. 
yük saha ekonom nııı tempo
.suna uym~1a mı ken ıı m nfaat-
1cri ıemrctt.iı-.mi bciırtınckLc v.e 
küçük de~ le'tlerin Alın n!'ll ile 
İtalyanın sevk ve idaresj altına 
girece'k oran yeni A Yrupa 
şmıdi:ye ar 'O.l~öınıruw 
ha mükemmel ve şer.eflı bir nıev 
kide bulun:ıcoklanını ilen sür -
nı.cktedir. A\1rup;ının h·ç bir ·ü 
çük dedetnıi Afmanyanın zorla 
har.be siirliklcroediğini söyl yL'.n 
muharrir, bizimle .b"'ılu bir dost
luğu Gln.n Bulgaristan, Alman 
mılletinin en ufak bir sitemine 
mar.uz 1mlmadan döğudaJti iınr-
be dahili .selıcyler ]/üzünuen 
ııklı.. olarak k.at.ılaınamışbr. 
Çckkrlc Polonyalıların mukad -
deı· tı ıdiğ'er ıküç.llk mm~u re bir 
misal teı::kil -edemez. Çünkü Al
manya ve Almanlarla qevrilmış 
olan i6 ımil.yon Qc'k tr..bi. kanım 
fan icabı yüzlerce yıldanbcri 
ıA.lına.nyamn \lir parçP..m ssy.ı1 -
maktadır. Kaldı ki, şimdikı du
m-umaa nüfuslarının bile artmak 
ıta olduğu, görülmektedir. Polon 
yaya gelıncc, kendi kcndmi suç-
andıran bu millete k ... rşı bir 

:ma.iıkomenin hükmü yerine geti 
rilmiştir. İngntcrenin t-eşvikı;,•le 
Avnıpaya lrnndak koyan bu mil 
let. artık Avmpanın bir rüknü 
olımı.k hakkım ka;~betmiştir.,, 
demekte ve muharrir m c -
sini şöyle bithme'.ktedir. 

t.'lt c:mıızın ikapılaı'llm 1 endi
leı ·ne bu harbin ebediyen l.ap;.ı.t 
mış olduğu A\ nıpa. a·~mahı 
devletlere toı:mıklarmı ır a..c;a-
~ olarak müheyya kı k gi 
bı ıtclılikeli bir düşünoe · y -
na)·anlar Polonyanın mukadde -
rabnı bir ikaz halinde göz önün 
de tutmalıdırlar.,, -------------

Kutlu bir nikah törcrıi 
Oı'd 

r n kraba ve alı 
cm cd..ilnı ~tir. 

'l'örendc vaıı ve ..... ...,""'..,. 
Dr Lütfi Kırdar, Or:!f'~,.,-·r. 
di Altay, Orgencıcıl S 

\ c diı::er zevat d.ı 
11 da bulunuyordu. 

Gen~Jcrunızi ve Sa) 
"ı hararetle tebrik 

t 
Ynrın m::um.~ itibaren 

Bayr.am ferefine: S nenin en ıblıy- Tıi!:nk 
Arnerlkmı ve Mısırlı artıstl.cr tara!ı.ndan nı~ Am~ 

e d hazıtinmrııştır. 
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sertleşir ... Müthiş bir mukabe
le ile karşılaşırsın ... İşte Balta
cıya da onu ydpıyor ... Aptal Bal 
tacı , dolu dizgin girecek şir1'di 
w , ilk elde kaptLracak kendini... 

- Tam anlo.dın şimdi. Görü
yorsun ne 1'nrnaz pehlıvan ... 
Haer.una ilk elden kendini nasıl 
takJ:m ediyor• .. 

- Çok zeki bu, çocuk... Çok 
JrorkWl~ ..• 

Baltacı, hakikaten hafü giiı·
mili;tü h""mını, bir tarafından 
yakalıyacaktı. Ve, bir elde bas
b.racaktı. Hele bir çapra~a a
ln '& tek elde i~iııi b t r .rd ı. Yci-

1 r;;k Ali. iv• ikı el non~ lıw.mı
nın ne :1yetle dö,·ii•tüeii11ü 
sezili. Hiç belli etmeden b<>~u,·
ma;,,, ba~ladı. Baitacı, calımına 

~- . ~. 

get.r.p çapraz kaptım za1'n~.t; 
;:rorüğc ~lenerek vürüdü. On 
binlerce halk Balbcının çap
razını l:lıl ' rd . Belitlı çaprazı var
dı. Ahali heyecana dii.ştü. 

Yörük Ali. nıiıth·ı; bir u~ma 
Se gidiyordu. Yünığü sevenler 
üzüldüler. 11 her f. ılk elden e
meline mu· ı'fak oLcaku. Bal- 1 

tacının taraftarları a\'azı çıktığı 
lı:adar baıfınyorlard ı : 

- H. y<i. BdLı.cı! .. 
- T·ınıamla i.<nı! .. 
Çın;:ı·neler d~ yardım ediyor-

<ıu Baltı:.cı taraftarlarına: 

- Haydi be kara oğlan!.. ı 
-- Haydi be Hüsmenin oğlu'. 
- Cızgırla be! .. 
-- Tıngırla be!" 
Ç.nge..,ekr sevinç içınde idı. 

Y ri ük tarnftarhrının dl' tulul
mustıı. Ciink'i l'· ite c:nın ~e 
b<; a hır ~aprıızrı olduğunu b'li
yo•:ardı. Onu:ı çaprazından kur
tu! .. ak kola~ clc;Zildi. Arn:ı.voıt 
oğiu . slnulendi. \yöl'ilğe, nası 1 
bat ta etmi,,t:. Murat ağaya; 

hareketi yaparak dev cüsse Bal
tacının ayakları ucuna bir anda 
süzülüp çöreklenmişti. Baltacı, 
küçük harunııun teşkil ettiği ma
niaya çarparak uçmuştu. Eğer 
fazlaca ağır gövdesi olmasa ıdi, 
muhakkak tepetaklık kılarak 
sırtüstü yere vurması hiçtendi. 
Bereket versin sallı vücudu ol· 
duğundan yüzüstü kendini yere 
atabıldi. Baltacı, yüzüstü yere 
dii<;er düşmez Yörük Afi, bir sıç
rayışta hasınıının üzerine atıldı. 
Baltacı kaçamadı. Yörük Ali, 
hasmını kispet kasnaqrndan tu· 
taı::.k zapt~tt .. Baltacı, lk e'<I·~ 
kc_~di oyıınu...,-lJ. l:c.nd·. alt:ı U~i:}
mi!. • o!d~l. ."örüğii scvcnl('r çığ
lığı kop:ınlılar : 

- Yaşa! .. 
- Ya..,a Yörük! •. 
- Varol Yörük! .. 
- Arslan Yörük! .. 
Baltacının taraftarları ve, 

çingenelerin sesi b · r anda dur
du. Yörük Ali, hasrr.:nın üzerı
ne çıkmış, tebessüm ediyordu. 
Yöl'ük Ali, gülerek aynı zaman· 
da Arnavutoğluna baktı. Demek 
·ıstiyordu ki: 

- Usta! Baltacının zorlu çap· 
razı St)~rtılabilir mi? .. Sıyırtıl
m•kla beraber alta da alınabi
Lr rı:ıi ? .. 

Arna\'utoğlu, derhal Yörüğüıı 
dediğ.ni anlamı.ştı. Gül!'rek: 

- Murat ağa! Göriiyor mu-' 
sun bakı~larını ? .. 

- Gördüm usta! .. 
- Ne demek istl'diğini anla-

dın mı? 

- Anladım usta! .. N'lsıl an
lamam ... Bu, yaman bir :ıfacan
dıl'. Ne hale getirdi Baltacıyı ... 
Ne güzel sıyırttı. Üste de ycne
b:l'1'di. 
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SOLDAN SA~A: 

1 - Şan, Küt'ı.en evvel gelir. 2 -

Mamur şehir, 1zmirin bir kazası. 3-
Dı.inyanın iki ucu, Şimal Afn.kada 

bir mernlC'ket, 4 - Bir Rus ismi. 5-

Utanmak, Tahk:r mAna:sına. 6 -
Baş, 7 - 1\1 ... tlu'nun kardeşı' 8 -

Si~'1h, :\1.cto. lu K._•yık 9 - Sorgu e

datı, Herkes!n i.stedigi 

YUKARIOAN AŞA~IYA: 

1 - Ne- ·eıı, Bir harfin okunu. u 
2 - Arapçada i inılcrin başın;ı ge
lir, Elbisentn b:r kı!«Tıt. 3 - Yaş, Şiş. 

4 Buhaı terf'ızlı..,ı SıkıJ. 5 - His

se. 6 - Par'.llar 7 thtiyar, Bir 
nota, Bır ho.ıyreı 'e t.cınıa 

8 - Arif olan anla ', Allah 

masın. 9 Eskıden ~·0 1 ~ 

GUnC'ş uf kta ik.en olur. 

n.dası. 

baştır-

çalınırdı , 

- Dünkü Bu lmaca nın h•tli 

1 '., 3 4 5 6 7 8 9 

l~J S A B E T ~ A K 
2 ~R A H'A_T llA DA 
3tAl',J NllJ,\~._I R 
4NARhC::KIMtt 
5 1İTBP.K_l LL 1 
6 S ' ENi!All 
7 ,\ R A ii Mm Y 
8 D i Y Y E B Ş E 

-.-- --- -- - - <= 
9!FA•RANA 

- Ağa, ne yaptı bu çocuk 
be? .. 

- Sıy1rt.tr usta! .. 
- Bu, her:ften çapraz s.ıyırt-

ına tehlikcl.id:r. Yener adamı. 
- Kaptırdı. .. 

- E<jer hır kılçık yetiştirebil· 
scycL, ınubakkak taklağı attırır
dı B.'lltacıya. Fakat ne cesaret 
bu ... Acaba bile b:te mi yaptı? 

- Hiç RÜphe etme tl.'ilta! .. 

--- 1 

f RADYO PROGRAMI f 1 
- Koruyah; lird.i kendini... ı 

Bile bıle yaptı. Hem de bize kar
şı ... 

-17 ilk Kar.un 9.;2 -ı 

Diyordu. 
Cazgır da üzülmüştü. Çünkıi 

, lrüğü en ~k sevenlerden bir. r 
de .J, idi. Yörüğün köyliileı'ı de-
li d:vane olmuşlardı. CazgLr.ı 
söyleniyorlardı: 

(Devamı var) -,, 
Yeni Sabah 

ABONE BEDELİ il 
Türkiye 

1400 Kr. 
750 
400 

150 

• 
• 

Ecnebi 
2700 Kr 
1450 

800 
• 
• 

- Nereden kaptırdı kcnd.ni... ••••ilk 
Herkes heyecan içinde çalka- ı Ayl•k 

larur dururiı:en birdenbire Bal- 3 Aylık 
tacının bir maniaya çarparak Ayhk 
uçtuğunu ve, yüzükoyun yere 1--'-------------ı 
düştüğünü gördüler. Sahibi : A. Cemalcddln 6araco(llu 

7 .30 Program 19.30 A. Haberlerı 
7 .32 \rücudtimü - 19.4.5 Kon 

zU çolıştır;ı - 20.00 Muı:ik 

Iım. 20.15 Radyo 
7 .40 A, Habeı·lcd 

<-eteıoı 

a 

Ga - \ 

7.55 J\.1üzık (Pi.) 

12.30 Program 
20.45 I\luziK {Pi.) 

21.00 Kvııu~ma 
12.33 ~Iuz.k (Pi.) 

21.15 Muzih. 
12.45 A. Habeı ı~ri 

21.45 Mtiıii\. Rad-
13.00 Mu.tik 
18.00 Program 
18.03 Müzik 

yo Senfonı O!" 

Yörük Ali, çaprazı sökmüıı'tü. Neıriyat Müdürü: M. Sam i Ka .. yel 
Yani sıyırmıştı. Her vaicit oldu- Bııtldı01 yer: H. Bek ir Gürıo)'lar 
ğu gfi:1i mükemmel blr sıyınna 1 ve A. Cemaleddin Saraço61u Mtb. 

1 
19-.00 Konu~ma 22.30 A. H:·ı.:erleri 

ı 19.15 Müz.ik (Pi.) 22.45 Kapanış 

Trikotaj ve Çorap San'atkiirları 
Cem iyeti Mensuplarına: 

Cemiyetımizln senelık ıoplaı>OO 25il2/942 Cuma günü saat 10 da E- ı 

nıinönü lial~>:C\'i ~alonunda yaot}aea'1ndan bütün ~zanın gehneleri ehem· 
ınlyctlf' ilı"ın cı!unur, 

RUZNAME: ~~ 
. lcy'eti raporunun okunması . 

a - liLSAP RAPORUNUN okunması ve hmapl:iıırm tt.ikiki. 
3 S43/yılı bdt('f'.sinin k.a.bulU. 
4 - tki .,......ap mü.!ct~i seçilmesi 
5 A1.anu1 te,,;.lillcrl. 
G Yeni :dare hey'eti se<,i.mL 

dram._..__.__.._. ................. , 
T. C . 

l! Q..6.AT 
BANKASJ 

Ziraat Ba.nka."ınd-i.l Kurr.bdralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 

crı at $0 Lrası bulunaııl•~.:• bır eene içinde aG.&tıdakl pana göre 
i\ra.niye vc,.-Jecekt : 

4 Ad<!\ 1000 ı;raltk. 4000 !ıra I' 100 Adet 50 lirahk 5000 1irıı 
4 Aoet 5GO llrolı:< 2000 lira 120 Ad t 40 liralık 4800 lira 
4 Adet 250 hrailk 1000 1irıı 0 

40 Adet IOC lir.ılık 4000 1irıı . 160 Adet :W liralık 3200 lira 

Ku r'alar _,, 4 del•, l1 Mart. llHaziran, 11 E)'IQI ve 11 Bi· 
r~ncık5.nun !arihin<ie ~lttcktir. 

DiKKAT: liesapJaruıd<ı.kl po.ra!ar b1r sene içinde 50 liradan 
~air dü,.-cJyalt::in ikrami)"elnr"i % 20 fa.1ala3tııılaçaktu:. 

1 

NiÇ i N 

Veni T okalon 
Pudrası nı 
K U LLA NIVO RUM 

·#~'~""- ~\\r 
-~ 

P r enses 

ALLA TROUBETSKOY 
Eşbabım anlatıyor : 
• Onun b1r çok cazip ve 

yeni renı:lerl •ardır. 
• O. bütun kullandıllm 

pud ralarda.n daha 1 nce 
ve daha ha!lltlr. 

,. Ondaki hakiki çiçeklerin 
nefis kokusuna. pere!tiş 

ediyorum. * O bOtün cün sabit Italır. 
Çünkü terkibinde ~"" 
biç bir pudrada bulun· 
mayan Krema llöputil 
•ardır 

• Yatmurıu. rusga.rlı ha· 
••1• ratmen Yeni To
talon Pudrası• tenlml 
dalma teri t.ue muha
faza eder' * Eminim ır.ı her ' ne l>a- ~ 
hasına olursa olsun bun
dan daha iYi bir pudra 
bulmak ımuru yoktur ' 

YENi SABAH 

İkramiye 

Adedi 

1 
1 
1 
2 
2 
5 

20 
50 

l 00 
~00 

J .000 
•.ooo 
5.000 

ı oııo 

0.682 

İkramiye 

Mi.lctarı 
Lira 

100.000 
60.000 
50.000 
40.000 
30,000 
20.000 
10.000 

5 000 
2.000 
1.000 

500 
100 

50 
5 

Yckfın 

lkraınlyc 

Tutarı 
Lira 

100.000 
60.000 
50.000 
80.000 
60.000 

100.000 
200.000 
250 000 
200.000 
500.000 
500.000 
400.000 
250.000 
250.000 

3. 000 000 

Tam bilet ıo lira, 
Yarım bilet 5 

liradır. 

Beyoğlu Beşinci Noterliğine l 
Unk:ıpanınd1.ı Yavuzsınan n10.ııalıt run M.ıhnıı.ı.<Lye caddc.>sinde 602 in

ri ld'- d.J 8 par"el 2 eski 214 yl·rı: k:ıpı No. ıu berve<;hl ınülkiyet Tütüncü/ 
gcJiğınden .uunkalip dük.-..tı.n ;:ı 3710 ;.;o lu Beıect;yeler tstiınl3k kanununa

1 

te,•f'kan 1300 l .::ı k1ymet takdir (•dılm tır. Fa~ıtı Tapu sicil muharızlığın
d:nı alııı:.n t sarru! kaydınd;ı 5/280 hissesinin bervec;·hi mülkiyet tasarrurj 
edılrnf!'! ldeıı dolayı bu hihsseııin kime a t olrlu,:u bildirilmemiş ve bu iti
barla hıs ve ık&Unetgfıhı t~bit M lcn1edigiı:ı.den bu hisse meçhul kalmıttır. ! 

Bı.ı ·ebep:e il:incn tebli ;ne za rL•f lıa.<""!l o1m.akla bu hisse sah.binini 
nan tnrıhind n aren konuni mud t aı1~nda bedeli kabul veya ~dem· 
kabulil haL·c ıhkemeye mür<..tla::lt t t-di;:i tnkchrde mezklır ka. 16 ve 18 
lOC'• n1addt:ler n tatbJk olunaC'r.g:ırı nı:..u kanunun 10 cu ntaddesi iktiz.."lSın

ca tE"b ğ mak<l -ı.a k"lim olır .. k iı c t• J.; 1 Y« nıi gazete Jle 1ıd:1 ettirilme
sini ve il<int muhte,..; g~zetC'll'"rden ık 4'>r T'Jtish~~ ınır .P,önderilmesini rica 

';!r;rıı. 

• V.ıli ve Belediye Reisi N. 

lstlmlik M üdürU 

Al ı Yaver M azal 

f~bu ılcinname talep v~hile neşir ve nan edilmek üzere Yeni Sabah 
gazet~ıne tE"bh;:: olunur. 

BEYOc:lL U BEŞ i NCi NOTERi SENiH YAŞMUT 

1 Istanbul Belediyesi I aııları 
1.ınııun tik. te 
tedeli mina.ı ı 

24.67 1.85 Kunık::tpıUa Kaı,g;., ni Sadi mahallesınde Jsmail Safa 
ve T~bur soko.ık l .rı ara.. .. ında 9.87 nH?trc murabbaı sa
halı arsa 

23.90 1.79 Kurnkı:.pıda Ka;:gı.ni Sadi mahallesinde tsmail Safa 
ve Tabur sokakları arasında 9.56 n1etrc murabbaı sa
halı d!'Sl. . 

35.00 2.70 Kumkapuia Kazgani Sadı mahallesinde t smail Safa 
ve Tabur sokakları ara_ında 14 .40 metre murabLaı s.1-
halı arsa . 

4.0.25 3.02 Kumkapıda Kazgani Sad. ınahallesinde 1smail Safa 
ve Tabur sok<ıkları arn!:iında 16.10 metre murabba sıı
hah ar :ı. 

50.62 3.80 KuJTıkuµıua Ka_ .nni S:-.dl ınahallesinde ısnıail Sara 
ve Tat.u1 tl•l ,1,daıı arasında 20.25 ınetre murabbaı sa
h;ılı rs: 

75.95 5.70 Ku k. PH1a J-. u.ll Sadı maho!l~~uıde 1sına:I Safa 
\'e Tabur s-okUK1<•r1 ara~ında 30.38 ını.:trc murcıbbaı sa
halı :ır a. 

225.00 16.87 Aks.-.ır~vda :rı.1ım;.ı KeıeaJ mahalles:nin Kızılt...ı~ soka-
nda 2E. , 3da~ lS.75 mt-tre ınurabbaı sahrılı arsa ı 

T ahn1in bet1e ri de l ;.::: ıern n t n .ırla?'I yu. 1 ::ırıd~ yazılı (7) parça 
31" a srılLlmak uze ·e a "1 av· 1 !!. ı •t ay;ı kon· .mu.,t..ır. ·t ... nclrri 
Zabıt ve ~luaınclL l\1urlti.rlu,:ü K eb ı~:. lh. l ·hr 12/9 ı 

Bayram ve Yılbaıı Hediyeleri· 
nizle devamlı bir hatıra temio 

etmek istiyorsanız ; 

KİTAP HEDiY E EDiNiZ 
Yalnız iyi intihap edilmiı olma•• 

lazımdır. Banu11 için: 

Maarif Vekilliği 
Yayın Evi 

ne ınl1racaat ediniz ( %414) 

Kar s P. T. T. Mlidür/üğünden 
Yazın oto, kışın araba, kızak ve icabında hayvanla haftada karşı\Jkll 

iki defa nakliyat yapması ve gitme celme h01' aef..-de 900 kilo ytik taşımaa 

prtnamede ıösterilen menzillerde k6h miktarda hayvan bUlunduruJmasa 

ve hariçten yolcu ve eşya almakta müteahhidin serbest buhmma:n mer 

rut Kars - Göle araşı posta mtıteahhitliı?inin aylıgı 1500 lira muhammen ~ 
delle 7/12/942 tarilıındeıı itibaren 15 gün müddetle kapah zartla ekı;ill
meye: konulmustur. 

Muvakkat teminat 1350 liradır. 1h&Jes; 22/12/942 Salı gilnu saat ıs do 
Kat'S P. T. T. Mudü.rlüğünde yapılacek\u', Şartname mezkur Müdürlük\& 

dir. isteklilerin belli saatten bir saat evveline kaOOr kapalı ""'ktubunu tıe

minat makbuzu, zabıta ve adliyeden alınmış il'İ l.al kılgıUarı.nın ve iicaıııt 

metgAh vesikalannın Komi.!y<>n Reıslil!ine veTme!OTi !IAn olunur. (2046) 

1 İnhisarlar U.Müd~lüğündcn 
Malın Cinsi 

Süpürge (Orta boy) 
• (küçük boy) 

Mjktarı 

5000 adet ) 
250 • ) 

Paz.o.ırllı;.n 

Gtinü S;;:;1;U 

25.12.942 10 
Fosforlu \·e .:osrorsu-... Pik .fOOO kilo 25.)2.942 11 

1 - Yukarıda cins ve miktan yazılı nıalzeme puarlık usulil~ satJ'. 
allnaraktır. 

2 - P'a-Jrhk h:izahınnda gô~terilen gün ve saaUerdc Kabataşta Lev•" 
znn Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Sı.ipürge ni.imuneleri hergiln ogledcn sonra adı g<'çen Şubede gÖ' 
rülebilir, 

4 - İsteklilerin pazarlık iÇin tayin olunan gU:n ve saatte % 15 ı,rüvcn .. 
me parasile birlikte adı geçen Konı.isyona gelmeleri il5'n olunur. (2161) 

' 
1 - Şartnamesi mucibince ~000 kiıo Mas Filb"an pazarlıkla snhn a)J"' 

nııcakiır. 

2 - Paz2J'lık 29/12/942 tarihine rastlıyan &li günü saat 10,50 de !{•~ 
beı.tac:ta Levazım Şubcsir.d·:ki Al.un Komisyonunda yapıl:!ı.:aktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak hergün silzü 'eçen şubeden ahn ... b~li f.-
4 - 1steı<lilerin pazarlık için tayin edilen gün V<-' saatte % 15 gü vcnto' 

pa~lariy}e birlikte adı geçen Komisyona celmeleri UAn olunur. (2273) 

~ 

Cunıa gü n;.ı saat 14. de Da.ıni Enciı c l • ı) L..ıC",ı . .;:tır. Talirılcrın ilk tcnı .· c===================~======::::;::: 
nat makbuz veya mcktupl~rı ve k nunen ibra_ı ı:izıınrelen diğer vcsıkala- -,~;;11-.-.-:cı:-•a•maa•am••••••••llllBB••ıt 
rıle ,hale günü muayyen saaıı_e _o._im-ıEncw.ıtnde bulunmulan. (~189) Devlet Dcmiryolları ilanlarıl 

ttfa:ye Amir ve efradı ıçiıı y~.ııtırılarak 401 ç;.ft çizme ve 40 çift iskar-
p in kapalı zar! uı;ul:lc ek lhnf"ye konuirıu~tur. 1 

. C.:Z:neterin beher çift n m~haınmen bl"rl •l: 45 lir.a ve is·~~rp nler:n beher 
çiftın muhammen bedelı 23 lır:ı olup mecın"Junun ılk t"'""' ıatı 142:2 lira 38 
kuru..~ur. Şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü K ·t:mınde· ~t>rulebil'r. 

1h.ıle 4/1/943 Pazartesi günü ~ .ıt 15 rlc Daimi Encümende yarıl..ıC'aktır. 

Tuliplerın ilk teminat mak-buz vey!l mektuplnrı ve kanunen ibrnzı ll'
zımgelen diğer vcs~kalarile 2490 No. lu kanunun tari!ntı çevrt.•s·nd4'> hn..,.Jrlı

yacaklart tefl i! mektuplanru ihale günü saat 14 e kadar D;,ıimi Encümene 
vermeleri ldzımdır. (23U6) 

20.1.1943 t.ırJıinden itibaren: 
Yerl; ınadcn sularına m;ıJ:ısus D. D/237 ve yumurtaya mah:rus D. O/'b-J 

l'o ıu teıızılli tarifeler yiı.rürlnıcten Laidırılmıştır, İstasyonlardan daha çaJ" 
b • .12'.i verilı..-Lilir, (2410) 

20.1.1~43 tarihinden ilibilren: 
K· .;: hay\·i.lnL:ı ra nıah.stıs olan f ·:!vkalide tenz:J.1t, dotru 

rar :s0\ ..... y uı rti le H:ıyd'1rpaşaya yapılacak nakliyata tat!:tik 
cektir. tst;-ı~yonlardan dal~a ı;ok bilgi alınabilır. (2413) 

l\Iuham"'ncn bf"dcli (2263) ıki bin iki yüz alt ıış Uç 1i1·a (.S'.'J k:ırl~ k.ı.I: 
ruş ol:ln (4<>8) dört yuz altnıış sekiz adett<"n ~bü c~ muhtelif e!:"'adda 111 

bu\-atm.ınlı döknıe akıntt boru::.?J ve teCcrrüatı (ı;..ikıncikl'ın·.:n.19ı:3) J~': 
zart"si günü ~aat ( 14.~0) on i.ırt otuzda J{nydarpaşada Gar binası dahiLrt 
dekı koru.. y0n ta.ı-Jlından a ık Pksiltm<' usutilc saun alınacaktır . 

Bu ;şe girmek ıstiyenlerın ( 169) - Yuz altmış dokuz lira (76) ) ıı 11! 
altı kuru~luk n uvakkat temın:Jt ve kanunun ı:: y.n etti;::i \..!SB•kle birW't 
c'· ., rne gtinü saatine kadar Kon1ısyon:-ı müracaatlart ıAzıma? r. 

liu ı~t.. ait ~trneler KomisyOndı.n J;arasu c.!'tt!" k d.ağıtı1r::ı:ı-kt.adJ! 

(2.;::B) 

Müesseselerin tutacru:.J.arı bütUn dcftı·r nfrnuneleri fo?miı. ve iti~Jl.J 
şekilde birinci h:.mur k;;.ğıd :-ı basılmıı;, h .. ı.ırdır . Def:erlcrımizl bir k• 
re görmeden karır venntmcn izi tavs yP ederiz. 
Umumi Satış Merkezi: INKILAB KIT .. BEV!. t.tanbul, Ankara Cadi 

'ı 


