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• 
Haf'Pten sonra ltaıya oniki adayı tama· 

miyle bopltafak Şarld Akdenl.zden kat'i su
rette çekHecektlr. Batkanlarm ,,. Şarki Akdeni· 
z\n emniyetine, sOkCın ve authuna taallOk eden 
bu iki şarttn behemehal yerine getirileceğin• 
biz eminiz. ltalyanın Şimali Afrikada ufak bir 

R İıs l ar Letonga hUda- ltalya üzerinde hiç 
duna 97 k. m. mesafede birtesiryapamazmış 

L yerde bil• ~alabileceğine ihtimal vermeyiz. _J 

Yazan: Hüseyin Cahit Yalçın 

D
a ngiltere ~vekili Mister 

Clıurclıfü'in son nutkun
da italva mühim bir yeı 

bir flört t.eak'il ediyordu. Şimdi 
de Mr. Clrnrchill'in '!talya aley
hinde h~:.ırlanan müthiş h ava 
hücumlarını vaktinden evvel ha
ber verip İta.lvan milletine dü
şünmek -ve bi~ çare aramak im-
kanını bırakması bu flörtün sa
dece Eflatuni bir şekilde kaJmı
yarak biraz daha 'ileri gidebH
mesi ihtimalini ciddi surette dü
şünmek ıazmı geldiğine delalet 
eder. 

tutuyx.ır. Nutkun hatibe ait ta-
1'8.fla.rı istisna e<lilin;e hemerı 
hemen yaln J İtalya gözönüncic 
tutularak ona göre· ıi()z ~öylen
miştir. h issı hasıl oluyoı. İngil
tere B~velulı İtalyan mılletine 
çok karagünler b~lıyacı:ı.ğmı 
haıoc,· vermiştir. Bu karagiinle
rin ne olacağı !hakkında !tal) an· 
lar kflfı bir fikir edinnıis ola 
<'.akları için isfıkbaldt> kendileri- ltalya acaba 7,ararın nere<>in-
ni 'bekleyen felakelleıi Mı·. (.."'hm - den dönülse kardır düsturunu 
ohill'in ağzında.r İ1iıttiklen za- gözönünde tutarak atıldığı çıl
man soğuk ter dökmüş olac-ak- gın maceradan sıyrılmak çare8i
Jarına ihtimal verilebiliı. Hat ta ni arıyacqJc mı? İtalyan milleti 
Duce'nin Kahireve gıreı ken, hür olsa idi muhakkak ki Ber
bininek üzere haz°'rrla.d;ğı bevaz line arkasını <:e,·ırcrek Müttefik
at b!le mahzun ~abzun ki~C'-

1 
lede sulh ak<letm<:'k imkanlarını 

"'*''" cd nrarclı . Fake1t İt;lvan miJletinin m~, zann enz. J 

Torino sehrı w.erıne vt>ni atı - başındaki fa..~izm folitkc>t ı içinde 
· ı k b. b ı s erlw<>t bır karar verebilmesi lan dörder tonilato u om a ar 

ltalyaya <:,'Ok müthis bir müjde imkansı?.<lır zannederim. Faşist 
~bUınniiştür. Müttefikle.- yalnız partisınin ekser !yetinin b'ir kur
Habcsistan ve Şarki Afrikadaki tulııs yolu aramaları alda gele
ltalyan ımparatorluğunu yıkma- bilır. 1',akat en büyi.ık wrluk ha
dıla.ı ; y. l• z Şımali .Airıkayı s} kıkatt.e ita yayı avuc~ içinde tu
Jıp sHpürmedıler. Yalnız. ı:;ırf 1- tan A:ınan ~~g:il km·vetlerinderı 
talvan denizi olacak Akdenızı kurtulmaktadır. Alman kuvvet
b "r. ltalyan mezarlığı halıne ~o~.:;- !eri lhlyada hak'im iken ltalya
malila kalmıu..ılar. ~ıl 1talya.n nın Müttefil.ler le barışabilmesi 
vatanının en mamur, en mooııt çok ıt..ordur. 

- göre: 
Merkez kesiuıinde başlıyan Ras taar
ruzu süratle inkişaf ediyor. 10 günde 

66 bin Alman askeri esir alındı 
Stokholm 30 (A.A.) - Gene

ral Zukov'un kıt'aları, kütle ha
linde Ml'\Skovanın batısında Al
man hatlarında açılmış olan ge
ô.ikleri açmışlardır. Bu kıt'ala.· 
rın Letonya hududuna 97 kilo -
metre mesafede kain N ovoso -
kolniki şehrinin kapılarına var
mış oldukları söylenmektedir. 

RUSLAR BIR ŞEHRİ 
ALDILAR 

Loncıra 30 (A.A.) - R jev>de 
Stal iL.gra dda yapılan sokak mu 
barebelel'i kadar şiddetli çarpış 
ma tar olmaktadır. Ruslar mu • 
hasara toplarının şiddetli a te -
şinden <:onra hücumla şehr i ı,ap 

tetm.clttedirler. Almanlar büta..'1 

k9naiizasyonları kurutarak bun 
ıarı h ır ısti hkam silsilesi haline 
getirmişlerdir. H er ev, küç.ük 
b!r istıhkam halini al:ımştır. 
Ruslar, sükfınetıe meydazıa ~ ~ 
kan bo'.11 bar<lıman planörler i 
kuli:ınmışlardır. Yeni modelde 
bir çok 1 anklar Ruslara Alman 
mukabıl taarruzlarını geri pü& 
J.:ürtmek imkanını venniştir. 

DON CEPHESiNDE 
Moskova 30 (A.A.) - Sov • 

yet gece yarısı tebliğinde bildi
rildiğine g Ö'l'e, Kızılordu Don 
nehr inin doğıı kıyısı üzerindeki 
Alınan müdafaa ha.tlanna gir-
mişti r. 

( Sonw: Sa. 3 Sii, 2 de) 

- Askeri vaziyet -

Afrika çarpışmaları 
ne netice · verecek? 

Almanya 
• 

Fransız harp esir
lerini serbest bı

rakmaktan vazoecti 
Tulon faciaslnı 
göz/erile gören 
bir müşahidin 

anlattıkları 
Londra, 30 {A.A.) - Al 

man rad.)'IOSunun bildirdiğine 
göre. Fransız harp esirlerinin 
memleketlerine iadesi işi tatil 
edilmi.ştir. 
Fr.ınS1'.t: Anıiralı da Öld.ii 
Zürih, 30 (A.A.) - Basler 

Nahrihten gazetesinin Berlin 
muhabirinin bildirdiğine göre, 
Strasbourg urhh.sının üst aü
vertmi.ıiliı su soviyesinde bu
lunduğu sırada dahi filo ku
mandanı Amiral Laborde ve 
kurmay heyeti gemide buJun
ma.kta ve vazifeleri başı:nda. 
hareket.~iz durınah'i.a 'idiler. 
muhabir bundan ~ka bir 
büyük kruvazörün bütün top-
la.riyle diğer gemiler üzerine, sehirlerini bile hara.beye eevır- lt.-üya mılleti basından faşizm 

diler. Mr. Ohurclı"Jl, }jır tarafta-:1 bt-lasını aUırken Müttefiklerden 
ltalya içın en müthiş felaketle· belkı bir m iikiıiat bekliyebiliı. 
nn hazırlandlgın<la.n bah~edeı - Fakat k:~ıuı.~tnn 7.1,;~ hemen he
kcn, diğer taraftan "Güzel İtal· men uç sene oev<tni eden bir suç 
ya" dan bahsetmekten kendını ortaklı_~ından ~onra İtalyanın 
alamıyor. Filhnkika güzel İtalya hıç 1.ıtrar etmeden i~ içinden 
ıçin f.:'O'k acı feliiketler mulıak- sıynlabilmesi ka;bil ckğildir. Bfr 
ka.kt.Jr. kere ltalyıı Balkanlardan kat't 

M•b k tlen• El ) ... sahil bat.aryaların da aynı za. 
1 ver uvve agey a ve marufa bütün gemilere ateş 

Tunuata sıkı tutunurlarsa Afrika- eltikleriru ve Alma.nlaı-ın eli'flO 
geçmeden evvel onları tahrip 

dan atılmaları çok güçleşir etme-ğe çalıştıklannı ilAve et -
mekt..edır. 

Yazanı ~mekli General Kemal Koçer] ._ __ t_s o-nu_s_a_. ı_s_"_s_t_c>_, 
İtalya bir 'ıstılaya uğrayacak bir ~ıırette ı::ek.ilıneğe mahkiı.ro- B ir Lorıdra telgrafı, Airika ~ 

mıdır; Burasını bilmeyiz. R>ğer dur. Hatta Arnavutluk ıle harp-
Müttefıklerin askeri µlanlı.ırmd:ı ten evYelki sıkı rabıtasını bile harek&tuun, doğudaki ta- M h k t 
ltalya.ya askeı c.ıkanna hareke- muhafaza edemez. l talya Bal- arruz. t~b~Ierini. kola.~l~ır- a ru a ve şeker 

tevziine başlanıyor 
ti me\cul ıse muhakkak kı b:r kanlaıın Balkanlılara ait olduğu maJı: ıçın , Mihver dıkkatını ve 
kı onom~tre saat intı?..amıyle bu· pr~rıs bi karı?h:iında boyun efhne- kuvvetini cenuba çe.kmey'i istib
nu yapacaklardır. Şımalı Afrika- ğe meci:ıurdur. da.f ettiğini bildiriyor. Filhakika 
va y pıfan ve biıtün diiny;ıyı Bundan haşka , lt.alya Oniki a- Mihver, Afrikada atıldığı Lai:>y-
havran bırakan cıkarma haı eke· rınthe'den kurtulmak yolunda, 
tinden soora artık İtaJyıınlar 1la dayı l::ı.marniyle boşaltarak Şar- bazı cephelerin zaafı pahasına 
bıle bıı bapt.a ;;.i.ıphe kalrnamı~- ki Akdenizden kat'i surette çeki· da. olsa; her fedakarlığı göre aJ
lır, d · yc.,bılinz. I<'akal Müttefik- leeektiı. Balk:ı.nla.nn ve Şarki ma.k ıstırarmdadır : Afrikd.1UD. ~Jemur/ara ıJerileceJı UCUZ Şekerin 
ler 1Uılyaya b r ıhra.ç ha~eketi Akdeniiin emniyetine, sükiın ve artakalan toprakları, g·enç 'im- kl ha ı. 1. d J.. i'Jl 
yapma~a is-ter nıye~ elmıtı ol- sulhuııa taalluk eden bu iki şar- paratorluğu.n son ümidi ve ge· tevzi ŞB l MMln 8 nBrBr ver IU, 
suıılar, i::-: ler elmemıs . c lsunlar, tın behemehal yerine gelirilece- ni.~leme emelinin garantisidir. Dün Vali MuaYini Ahmet Kı- yüz elli kuruştan daire mute .. 
şurası muhakkaktır kı ltalya ce- ğine biz eminiz. lt.a!yanın Şimali Zaferler yar atan Rommel ordu- nığın riya.setinde memur ve mtt medler ine ıverilecektir, 
nııptan tla ul'ak ;ıkınlarırıa ma- Afrikada ufak bir yerde bile ka- sunun Akdenizin ötelerindeki t ekaid.1er e verilecek şeker tev • Her daire mutemedi vilayet
ruz kalacaktır. Şirr.aldw. c•enuı,- lal>ıleceğ"ine ihtimal vermeyiz. varlığı, Akdeniz emniyetinin kA· z ii hakkında bir toplantı yapıl- t en tasdik edilerek alacağı bor-

ALMAN SÖZC0S0 DiYOR Ki: 

İngiltere aynı tehdidi geçen sene 
Almanyaya da yapmışh ....... 

Bombalanan Torino şehri halkının 
yarısı şehri terketmiş bulunuyor 

• Londra, 30 (A.A.) - Bu sa- Da.ily Ma~I şöyle yazıyor: 
'baıl:tki. Lo.odra gazeteleri, Çöı-çi- Çörçil'in lt.alyaya vaptıih rot\ 
lin dün akşamki nutku ve bilha.~- h; . ihtarın bir tesir bırskacaöv11 
sa İta.lyaya ihtarı hakkında. tef- U;nit etmek isteri:e.. Fakat ltad 
Birlerde bulu.n.ma.ktadırlar. Ti· yanlann bu ihtara kul.ı.k asaca 
mes diyor ki : lan muhakkak olmadı~ ~ 
Başvekil, İtalyan ıniileti:..ll bir ümide bel bağlamak doğru def 

tek a.dam ve o nun rejimi tanılın- ğildir. 
dan girişilen sergüzeı=-tin netire-ı Da:ily Express "!Övle dı"or: 
!erini diişünmeğe daV'et etmekt · Önümüz.de geniş ufukiar açı 
isabet ~tir. (Sonu: Sa. 3 Su. 4 de) 

Müttefikler Tunus -
Bizert yo unu kesti 

~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~ 
Tulondan kaçan bir Fransız 
denizaltısı Cezaire geldi 

I...ondra, 30 (A.A.) - N~rP.· ı--- --
dilen resmi tebliğlerden anlaşıl- y • M b' 
d.ığı:na göre, 'l'unus ile Bm~rt a- e 0} e ÜS 
rasmdaki sirn~Jıdifer müuakala- 'ı 
t~ kesilr:ıişİir. B•ı iki şehri _hirb.- seçimi kan UDU 
nne bagl1yarı 1ki } ol dan bırı de .. 
kesilmiştir. Her an Bızctt'm dı~ - • -
müdafaularına karşı bır taarruz 
ıbeklenmektetlır. Biı-ıncı orduya 
gelince, ayrıca bir taarru1..a he
def olacak Tuııusa bir top men
zili yaklaşmıştır. Müttefiklerin 
ele ge<;ird'ikleti Cidıda, bir demir 
yolu Ye yol kavşak noktasıdır. 
bu mahal Tunus şe.hrinin 23 kı
lometr e şimali garrbisinde bulun- · 
maktadır. General Anderson'un 
kumandasındalti kıtalar sahile 
kadar ilerleyıip gediği genişlet-

(6enu Sa. 3 Su 6 da) 

Meclisin yarrnki içtimam. 
da görüşülecek 

Ankara, 30 r Yeni Sabah mu· 
habiıjnden) - Büvül;: Mıllf.>t 
meclisinin ca~amba ~gün kU toµ
laıı lı.~ında inhisarlar Uı~um M\i
dürliiğü, mütedavil sermav<'Si
nin arttırılması hakkındaki 18.
yiha müzakere edil eccl~tir. Bu 
İayihJI. 'ıle iı,çi ve iptidai madde 

(S0tm Sa. 11 Sil. ·' d..f' ) 

Kızılayın çok büyük 
bir hizmeti -tan hava bombardımanı r m:.ı ta- Çiinkü emperyalizm hırslarına filidir, bu emniyet, Avnıpa mıştır. drolara göre şekerleri listedeki 

b. tutulac~.k mini mini lt<ı.lyanın artık peı·de çekmek ve her mil- nizamının sağlanmasında en bü- Nakil iş.ini memurlar koope - memurlara tevzi edecek bu tev- B b ht tt•ba e h .. n 16 fJOO 
b:wtanba..~ p<'k kolaylıkla bır !etin ıstiklal ve hürriyetine hür· yük tesiri haizdir. Diğer taraf- ratifi yapacaktır. Şeker şirke - ıiatt.an bizza.t mutemecller mes- u sa a an ı r n er gu ,. 
hanbeye çevrileceginde kimin met etmek bir prensip olarak tan, !talyanın seı.a.meti ona bağ- tinden 145 kuruşa alınacak Şe - ul olacaktı~: . fakir vatandaşa sıcak yemek dağıtacaJı 
§ÜI.ıhesi ola.bilir? kabul edilecektir. Bunların haı·i· lıdır ve Afrika, yenli bir cephe- k erler i kooperat if Beyoğlu, Be- Yalnıı mutekaıd, dul ve ye • 

~'akat Mr. Chıırclı'ill İtalyan- ciıı<l<' italyaya, tabiidir ki hayat nin açılmasında bir h ücum çıkış şiktaş, Kadıköy, Üsküdar ve 1s t imlere ait ~eker tev.ziinde he • Hazarda ve seferde her llir!ü termişti?'. Kızılayın İstanbul g;. 
lara selamet volunu da gösteri- hakkı tanınacaktır. Müttefikle- yeri vermek bakımından da, çok t anbul cihetlerinde açılacak de- nüz bir karar verilmiş değil • f elaket ve kaza.la.rda e.n büyük bi n~us kesafeti bir milyonu 
yor g.~>i<lir. ll:ıtta :-ıfr;;lerınde ôy- rin ftalyadan istıkbal için bir ga- ( Sonu: sa. 3, su. ı de) polara ge~ek, ~ker burada ( 8Gnu: Sa, 8 su. 4 de) insani vazifeyi yapan karagün bulan bir şehr'in fakir halkına. 
lb -~ k"İtaJ ·ıbuk~ ==================~==========~========== ~~fü~yd~ywm~~~ ~g~~~ ye~ ~m~ e •r t!UU. ''ar ı, yav • - rantı i:;.t.ıveceklerin.i de tahmin 
ıi } l k ltaı a mı' lleti J ra.nlı anında şehr'.im.izde 16 bin cidden bü'l,'ii.k bir inB.anlık ::;em-

:Lr ıırpa ama • Y n · - etmek zor olamaz. Her halde 1- J 

n bu kad::ıı mııst_arıp e~mek İR-1 300 fakir e her gün sıcak yemek bolüdür. . 
tc:miyoı', dennchılır. E?er nut- talyan milleti için kendi hudutia- vermek suretiyle en biiyük ıra- Kızılayın bu maksa.tht şeıhrı. 

d·-· . rı ıcinde serbestçe çalı~:ı.bilnıek 'F" · vn-w::Pvedıg.~ini bir kere daha ı:ı:öe- (&mu So. -~ Sü. S dt;) 
kıın acık a<.;ık haber ,·er ıgı gı- ve ma-ıut yasamak imkanı mev- J-~ •• 

b itaİyanın h~r taraf~ bir 
1 
h:ı- cut olacaktır. 

ı ..ıbeye çe,Tılecek~, Muttef ı<ler .. . . • 
bunu adeta istcrniye - ~1emıye, 1 ,Husı>::nn Q\lrU] "\'ALÇI...~ 
mecmıri bır hareket gıbı yapa-
caklardır. ~riliz Bı:ı..<;\•ekilı öyle M J 
bir tehditte bulunuyor ki buııuıı emur ara pa

rasız kumaş ve 
ayakkabı 

h:ııber verilmc.>sıyle tatbik mcv 
k'.ine konulması ar:ı::.ında pek ln
b1i olarak bil' ıt..ıını:rn geN'('P.klir. 
Bu müddet esnasında ltal)an 
mıllet i ıakıp edeceği hattı hare
ketle başının üstiindeki felaketi 
ge.._;i st.ır oek imkanını b~lacaktır. 
Mr. C't' rchill'ın siizlerındcn bıı 
manayı . Hilı \'C kat'i surette İR
tidial L m(•k c;ok kohydır. 

lı1g ht re ve A.merikada butun
duü-uıı1 .,ır:ıda Müttefiklerin lta.1-
l a~a kaı <a mul:nbbetlerl değil · 
t:{} ·de h(: h: ide derin ve affet
mcz bit düşmanlıkları bulunrua
dıU-ını hissettim. Hatta Amen-

"' ka<la Mr. fü)()sevelt. ltaıyau Le· 
beasını serbest bu aktı. Yani, on
ları bir düşman gibi teliı.kki et
me1ctcn vazgeçti. Aynı zaın:ın
tln 1uılyanlara ltar~ı radyolar t»· 
Vl!rc.:iihkar b;r dil kullandılar. 
Beıf nin tesir. ve nüfuzu :ıll:n .. la 
bulunclukları aı:: k ~r olan ltuh-tır. 
radyoları buna '11 uta.il vcçhile a
lıp tuttularsa da lı~r l~a1<1:e Am7-
nkanın bu :.ı...· "11:-ıp JCstuıe hı 
kavt kaim.ıs "ı~mnzlal'. Btı fıdeta 
harp ic•;ndc .k dür;ımı.n ,:.ra.sırnfa 

--o---

Tevzlata ba ay so
nunda başlanacak 

Ankara. 30 (Yeni Sabah M u
habil'inden) - Memur ve müs
ta.hdemlerle ailelerine parasız el 
biselik kumaş ve ayak.kabı ve • 
rilmesi üzerindeki hazırlıklar 
bitmek üzeredir. Maliye Veka -
letinde kurulan muvakkat bi.irq [ 
daı!ıtılacak kuponları hazırla · 
m~a ve bunlardan istifade ede 
cekler in 1istelerinı Yerli Mallar 
Pazarlarına bildirmcğe batila -
mıştır. 

'l'cwziata evvela şark vilaycl
lerinden b.'1,.~lanacak, t<rtanbuJ 
ve Ankaıa+ c\ağıtma. en son o
larak y.qnl <'aktır. Diyarbakır 

( Soıw Na. ~ 8ff ~ cill) 

Filo - Allaha ıs•orladıle J 
Fransa :-- şer,,fle. / 

-

IOLAYLARIN MIZAHJ 

AL TiNCi KOL? 
...w.A.v.t""'........,..,.., ... _...._ .. :.. kalmadı. Bereket ven;Jn 

Gask.ollYad.an Ode- 3 ~ 
saya, Arka njel ba- ~ Yazan ~ kı Millt ~orunma k~u-
tısından M.atabı.· ~ j nunda bır takını yerın-

kadar kollarını sal - -~Ak GU dU de ve millet~n faydası-
:arak giren l>~şı~ci ~.ol 3 a n Z na y~ni tadıller olacak. 
T .. kiyeye gtremedı. Çun < Blzı, vurguncu denı-

ur · milli "'i.V"'NV\VWWWY'N'N."N'o" l ""dü bozuk•.. z k\ı Türk.iye bir va- en su . ....n ı.-
tandu· bit paxnrı dec,il... yade bozauntıı denilen ru-

Gir~Li:.ler vur olduğu idd.!a ed.i1-e b u. mayası kopuk meşgul etnıel!-
bıle girenlerin iki kolları da çarpık dir. Bozguncu'nun isi; yaLm yı:.nlı:ı 
ve çolak olarak girebilın.iırtir. Hem ;>ayiaları, uydurma, milletin zihıımi 
bugün biı· takım kolların . . ay_akla:i-: şaşırtıcı ve vu.re~i burkucu haber.-
le beraber bir pabuça gırdıklerını leri ya:rmaktır; ve. bilerek, dlişün.e-. 
eörüy~:uz. önemi ~a~ıs sıfırda~ r~ rek. i.qtiyerek yapmaktır. Bt»:guncu 
l)agı duşen bu .eı>~ı çarpı.it k olla vUigtıncunun. vurguncu bo?.guucu -
Ul!rasacak vaktiıruz yoktur. . . nun hesabuıa c:~'llı•ır 

Biz ~i111di altıncı kolun bileı:ın_ı. . . • • 
d. , g-· · mt·~uı1u k" pru··cük kemı- Sıze \'Urguncunun tonturaltlı tıı-
ırse mı, o U · • v ·1· , t . . l)U . . Bo· 

ı:ini kırmakla m~ulüz. Parm_ak- rı mı ynpdıg~~ ~!çınd ı . r~lllJ:.ı:. z-
1.arını a. et maki.nesinden geçı.re- guncuyu a .... n e eyıın. 

ijz. Bir bozguncu, kırk bır w rgun .. 
Bizde altıncı kol var mıdu-'? cu,va bedeldir! 
Birdenbire ve damdan du.şerc·esi- İ$te altıncı kol buna derler. Ve 

ne karsıma ç.tkıp (yoktu!") dıyPCek bu kolu kırnmk ic;in devlete ynr-
olan da bence altıncı koldanôır! Ya- dım etmek yeter. 
but onun uşa •ıdır. Boı!:umu denilen altınc1 kolun t;-

Bizde altıncı kol \at·dır. \e .ıôına bhr 1mıfi sudur; Tifüs bıtinır.. ko-
vurguncu ıle lıc.ızgıım:ıı derle: . 

Vurguncu' u t:ırif t'Cle ede <liliıııcie lerıınııı - Bf'ni öldurur!- diye ısı-
tü.v bitu. Bıl;hın tıs.'lııdım. Vurgun- raııı::ıdıj!ı ' .. ııasam:ıd:gı kımscve 
cu M•1lieıı k;ıtıı dolünu ı.anımı"·an rl"'ı lı ·ı 



u 
1 

Yazanı T. Vcuilyadıa Tefrika No. 15 

1 
n iştirak eden bir 1' ı mu batıraJan 

Saklandığım ahıra Alman askeri.eri 
gelirken-, az rtme saman örttüm 

r Oiy r 1 : 
Mem11r/ara ucuz 

e~zak 
Piri iyat an Ha kev " YJ 

Omit beni ~u. 
ihnyct ız y1lrtklük 

fütckait Yilz~l Münir im
znsıle EU mektubu ~: 

cHükümeümiz, memurlara ve 
- Teşekkür ederim. mütekaitlere --b.alllıanra naza-

daha düşece Yaz n: asuhi 

kögUk bh- öye vu .. 
. Borada AlmM askerleri 
ıtklnm la.rdı; fak t onlar • 

&n rt korlan yordum Yira 

0 sıra.da. kapı çalındı ihtiyar rnn- ucuz erzak tevz1 edecek. 
bir erkek girdi. Kadııun kocası Çolt güzel bı.r tedbir. Faknt; ucu
idı. Meseleyı ona anlattı. o da za verilecek olan bu crutk, harp
muvafık gordU. Sonra bana: ien evvelki ~atlnrıı nisbetle yi-

- Binı.z yemek yeyiniz do ne ytlks_<>k olacaktu:_ 

Tiyatro piyesi o nanırken seyirci bir 
kadın istemlger.. h baş role cıhtı 

Şehrin 

içinden 

Gecenin saat i· 
kisi. Bir gün ev
vel b şlıyan ü -
şütücü yağmur. 
sinsi sınsi hfila 

hem.en çukurun etrafını çevir • 
diler. ller kafadan bir ses çıkı
yor-Ou: 

- Cezasını Çekiyor. Nerede 
kavga hiç eksik olmazdı. 

Şehrimize bo1 miktarda 
çeltik geliyor 

Son glinlerde şehrimize ney. 
pazan, Boyabat, Maraş, İsken
derun ve 'İ'rakya gibi baş! ca 
istihsal mıntakalarun:Ian mü -
Jıim miktarda. yeni sene çeltik 
mah u1ü gelmektedir. Bunlaı
derhal fabrikalara sevk-oluna • 
rak piri~ haline get.irllmeh1:e 
olduğundan yakında pirınç fi • 
yatlnnıun d1Şnesi beklenmek· 

)öy h serbest serbest do
~~ b ıy !ardı. 

On · me en ılk 6Vln t 
ma vurm ğa karar verdim. Ni • 
t~t geceyi orada g~inıwk ,. 

Çift kattı topmıc ~ 
ı bır ev di.k'kat:imi 

.H nado 
üm ve teroddütsilz elimle kapı 

iYl vurdmn. Pencere açıldı, on 
şlanndn bir çocuk çıktı; ron
bir de }'aşlıca kadın g6rfuı • 

ü. Beni gorünce tra n sordu: 
- Kimi istiyornunuz? 
- SizınJe yakından koou~ 

lır miyim? 
- Nereden geliyorsunuz? 
- B n askenm. 
Kadın bunu duyuuca hemen 

IJICncereyı indırdi, n.Şağı ındi ve 
apıyı a ı. 

Bu run: çabUk giriniz. 
- Te ckkür ederım. 
- N re.el n geliyorsunuz? 
- Ka\:alndao. Fakat evvelce 

Tımovada idim. 
- Zaı\ı'allı çocuk buraya ka-. 

dar nasıl gelobildin? 
- Allahın ya.rdun1le, anne. 
- Nereye gidiyorsunuz? 
- lstnnbula. 
- lstanbuJa mı? 
- Evot, 1stan'bula. Ben ora-

lıyım. Beş ay evvel 2omillü ola
rak geldim. 

-Ya! 
Kadıncağız şaşırmıştı. Bana 

bir sandalya göstererek : 
- Otur ya.vnım. pek yorgun 

olımaln;ın. 
- Teşekkiır ederim. 
- Karnın ac mı? 
- Şlırıdılık hayır. Y lnız bi-

raz su istiyormn. 
Biraz onra çocuk bır bardak 

m ile geldi. Onu içtim ve bir 
<laha ~stedim. 

- Acaba bu gece burada ka· 
j}aJbilir miyim? 

- Bak oğlum. Buranın bü -
rt.ün evlerini dün ve bugün Al -
ma.nlar yazdılar .. Her aHe için 
:Mr-oda 'bırakıyorlar, ötekilerine 
ahitleri yerl~ekler. Bu gece 
geleceklerini haber verdıler. E
vimizin <\iç odası var; ikisini on-

ra vernıeğe mecbur tutulduk. 
- -Başka hiç bir yeriniz yok 

mu'? 
- 1steraetı bizim odada kal. 

'Kocam biraula.n gelir ona da 
-~ 
~ - Olma2 madam, çünkü ben 
yarın "Sftbah erkenden evinimcn 
~en beni burada kalacak 
tMmanlardan ~irisi görUrse, hem 
ı\>eni dıem de sizi tev'kif edebi -
.lirler. 
' - Ö~e ise nasıl yapabnı? 

- .Ahınnız var mı? 
-Var. 
- Orada yatacağım. Yann 

•ballı da erkenden giderim. Ora 
da hayvanınız var mı? 

- Bir ineğim.iz vardı aldılar; 
elimiı.e bir kaç Alman para.81 
verdiler. 

- Öyle ise şimdiden ora.ya gi 
tleytm. Zntcn akşam oluyor. 

- Pek iyi oğlwn. Ben orasını 
i>1raz Silpüreyim, bir de batta • 
l>lye sereyiın, sonra gidersin. 

Fakat bu anda garip bir şey 
oldu. Herk.esin gözü önünde ko 
ea cellat birdenbire göz yumup 
açınca.ya kadar geçen btr za. • 
man zarfında. ufaldı ve bir may 
mun haline geldi. 

Ebu Ali Sina gülerek doğrul· 
du. Ve bu maymunu ensesinden 
tuttuğu gibi kaldırdı IV'C rafla • 
rın birine koydu. 

Bu hAdise karşısında herkes 
§a.sırım§tı. Fakat şaşkınlıklan 
sevinçle ikanaıktı. Cünkü -evvela 
herkesin çok sevdiği Ebu Ali 
Sina ESğ kalmıştı. Saniyen .za • 
lim celllt da maymun haline 
ge1ip maskaraya dönmii3fil. 
Diğer taraftan hükümdar sa... 

rayında ırsızla.nmağa. 'ba.şl&
mıştı. Cıellit gideli bir~ ol" 
mw, htl§. dönüp Ebu Ali Bina
nın kellesini getinnooıiştl. 

Hemen yanına. ikinci cellAt • 
başıyı çağırdı. 

- Var git Ç8.lllda helvacı 
Ebu .Alı Sinanın kellesini getir 
rburaya.! Birinci oelllt gitti, ha 
1a görümnedi. 

1kmci collfi.t 'bunu bir nimet 
addetti. Çilnkii onun da gözü 
lıükünıdann birinci celladı ol -
mnktı. Böyiecıe birinci cellıldın 
yapamadığını kendisi yapacak 
olursa hUktimdarın hemen gö • 
z;ıııc giriverecekti. 

- Emredenriniz! deyip Pıa • 

sonra yata.ısınız. Harp ecnelerinde ma~larmuz, 

kldir ~ çok iyi- ancnlıt bir defıı, yüzde ylımf ~ 
siniz. cıt.lnde .artmıştır. KUçük me-

Bir ta.bak i~ zeytin yağlı mur.bra, az m:udı olan mü.tcka-
fasulye ile beyaz peyniri tlere, dul ve ~ CVYC1! 

.anüme g tirdiler. Yedim. Sonra S&tm nbc:ılt lrudrctl ba~ 
da fz1ııra. gittim. Hemen uzan .. icap eder. Bu da lllbŞ1amwı. mn-

AyakJ nm şişmişti, Fakat ınns%P tarda bir miktar dabll 
yurgunluğun tesirue, yerimden artması ıc k bil olar. HfikOme
kımıldanamıyordum bile. ürnizin bunu da dQ:tinüp hallede-

devam ediyor. ~eki Arti • 
ıun meyhanesinde ayı tutan 
balıkçı Hasan yamrı yumru-dar 
sokağa yaklaşınca. a.ğzlw ,çar 
pıttı, narayı bastı: 

- Oh olsun. Allah boyleleri
nin ayağına; bakın nasıl dolaş
tırıyor. Elfilemin kavgasından 
sana ne1 

Naciye can acısnn filfuı unut 
tu. Tepesine g:lilcrek dıkilmio 
kadınlara a.çtı ağzını: 

tedir. 

ceğine €lll nız. 
Gecenin ilerlemiş bir saatın • 11--------------' 

de birdenbire çrayn.rok uyanı ~ ~ 

Kediler gtbı uykusu -.tetik ma 
halle kadınlan yaştıklar fu.e • 
rınde biraz dönüp, yükselerek 
bır müddet dinlediler. Soora hep 
sı birer biı er elektriklendiler, 
yeldırmcsinı kapan, ayakkabı -
sının tekıni kapamıyan haydı 
<lışarJi•a .. 

- Allalunızdan korJnın. Ben 
burada derdimle uğraşıyorum. 
kalem k\!nıiğim ya kırıldı, ya 
çatJadı. Acısı yetmiyormuş gibi 
bir de bana taş atıyorsunuz. 
Haydi ben sokaktayım, fena • 
yun, kötüyüm. Ya sizin ibu saat 
te işiniz ne? 

verdim: Ahınn kapısı zorlanı • S p O R =-
yordu. Etraf karanlıktı. Dışa • 

B Jıkçı Hasan her akşam mey 
hanede çeker, eve gelince de ka
rlSlJla sopa çekerdi. Eh bu da 
tiyatrosu, sıneması, dansı ol -
mıyan mahalle halkına -tabii 
kadınlara- Naşidin balıkçı Gas 
par rolüne çıkması gibi tatlı 
gelirdı. 

İstanbul memurlar koopera -
tifi dün de ortaklarına pirınç 
dağıtrnağa devam etmiştir. 

~ ıir:ffmih., llmsalr.iliı.rd:ı, tiY• 
f('rdc (buralarda faikı'\ i; Jlalk· 
o sı dı.ıu lliır) mahntrin ~dın· 
1 rı illnlkc\te.rinde ıoak od l::ı.r, 
ı.ıtaıtS3.1'8)"1ar, hnL", nm'Jilcı 'a· 

rıdan at sesleri geliyordu. Dü - -----
§Ündüm: "Ya bu atlar~ ev~e Bir lurvat ta ımı 
yatacak olan Alman zabıtlenn . 
atıan ise! Ve bu atları da emir 8brtmfze gelmek 
berleri ahıra getirdilerse!,, Ya- I U 
pacağım tek iş vardı: "Karan • S yır 
hktitı istıfade ederek ahırda 
saklnnmak.11 

Ben de oyle yaptım. Hemen 
üzenme saman yığdım ve ahınn 
hır köşesınde bekledim. 

Haluka.ten de d"ıişfindiiğjiın gi 
bı çıktı. Ka.pı açılınca önde iki 
at onlardan sonra da bir asker 
aiııra girdi. Bu arada abn biri
E.ı üzerime bastı fakat St.' çıkr 

Zagrobin en kuvvetli takımıa
nnda.n lfai olan "Ask" Kwt>an 
Bayramında Beşiktaş ve F-e:ıen
bahçe ile birer maç yapmak üze
re İstanbula gcl:mek · ~temekte
dir. 

Hırvat takımının teklifi aıa.
kndarlar tarafından tetkik edil
mclrtedir. 

madım. Sonra Alınan a.ekeri ka V 1. p · M k · d 
pıvı kapadı ve gitti. a 1 artı er ezm 8 
c~ .rimden samarua."1 ttım ve 

derın bir nefes aldım. Orada 
kalamazdım artık. Faka.t hiçbir 
yere de gıdemezdim. Onun için, 
tekrar yatmağa karar verdim. 

onra düşündüm: 
"Y ben uyanmazdan cm>el 

Vali ve Belediye Reisi Lfttfi 
Kırdar dün öğleden sonra. Cum
huriyet Halk Partisi Merkezin· 
de Suat Hayzi Ürgüplü ne muh 
telif ~eler hakkında gijriis
müşlerdir. 

saba'hloyin atları almağa gelir- Barlçtea deri geldi 
lerse!,, 

ı ·a ılsa hapı yutmuştum. Tek 
şansım enurberlerden daha ev
vel uyanarak ahırdan· kaçmaktı. 
Fakat çok yorgun olduğumdan 
dolayı bu ümit te beni ~elli e· 
demedi. 

Artık yaknlanacaktım. Bunu 
göze alarak ellerinden nasıl kur 
tutacağımı dilşünmelıydım. tık 
i~ım rovokeri yok etmek oldu. 
Onu ahınn bir köşesine göm -
dum sonra yattım. 

Sab.ıhleyin bir takım seslerle 
uyandım. Almanca konuşuyor -
!ardı. Bu sesler yavaş yavaş a
hıra doğru yaklaşıyordu. Her -
halde atları almağa gelecekler
di. Kalktım, aralıktan dışarıyı 
gözetledim. İki AJman askeri a-

E?relce Irak ve Suda.na sipa
riş olunan köselclik sığır deri -
lerinden 150-200 bin kiloluk bir 
parti İskenderuna. gelmiştir. 
Bunlar yakında şehrimize geti-
rilecektir. Bunların şehrimize 
gelmesiJe mevcut kösele fiyat -
larına müessir olarak fiyatlann 
bir miktar düşeceği söylenmek
tedir. 

Belediye //ttıaat Müdür
lüğü ttJfınıyor 

Belediye lktısa.t Müdürlüğü .. 
nün eski belediye fen işlerine ta 
şınması bitmek üzeredir. MU • 
dürlük yakında yeni binasında 
çalışmağa başhyacaktır. 

ğır adımlal'la oralarda gezini - Beledi e lktıMJt Müdürlü ~ü 
yorlardı. Ahırclıuı çıksaydun be Y . . g 
nı mclıakknk göreceklerdi. Tek . :r'?Prak ~~a~~Uen 0,fıs'i ~e<;· 
rar yattığım yere gıttim. Otur- lisi idare reısligıne tayın edıldi-
dum. Atlar da uyanmışlardı. ~. y_e. paza.rbe günüerd •.. -~~Safya. 

. . • . . . . . gıtt'.igıw ha r v ıgımız -
Kapının ~ekiJdıgını ıttim, he fet Sezen'den boş kalan Beledi

men uyuyormuş gibi yaptım. 1- lktisa.t Müdtiıiiiğünü ~ 
çeri girenler bir hayret sadası :i:n muavin Kadri Gürsan idare 
attılar, sonra yanıma yaklaşa • etmeğe başlaml§hr. 
rnk aya.~laı-ile ittile!." U~nıyor Müdürlük mabmına henflı 
~~ş gıbı yapa.rıf:k yuzlcnoo gfi! kimin tayın edileceği belli dcğil
dilin. Bunlar ı.ln Alman asken dir. 

idi. Bir şeyler mırıldanarak be- --=-==~--
nim kalkmamı işaret ettiler. 
Fransı'l.Ca konuş.t:um, anlama • 
dıklarını anladmı. Sonra yattı -
ğım yere dikkatli dikkatli baka 
rnJc çantamı yerden kaldıroılar. 

(Devamı var) 

Sigara lrafakçuı 

Galatada bir tütiincüde 6,5 
kilo beyanname tıaric.i sigara 
ya.kalanmıe ve hakkında takiba
ta başlanmıştır. 

Nacıye hanım da yatağında 
şöyle bir doğruldu. Fazla daya
namadı. kocasını uyandırma -
mak için usul usul yataktan in
di. Yeldirmesini omuzladığı gi
bi sokağa kendini dar attı. Şim 
di deli gibi kavganın başlıya -
cağı eve doğru koşuyordu. Ne 
de olsa mayasında komşuluk 
gayreti vardı. Acele bir evin 
kapısını çaldı. 

- Hu Saliha hanım. Yeti.' a
yol. Balıkçı Hasan yine sa:rtıoş. 
Kansına sabaha kadar ")'qil -
dım allalı,, çektirecek. Kuma.z 
kan her gece böyle etleri par
çalanıyormuş gLbi yalancıktan 
nasıl da bağınr, şaşılacak ,şey 
doğrusu. 

Saliha hanım, kocaSt uzak bir 
yerde şekercilik yaptığı için he 
men hemen her gece evinde yal
nızdır. Bu sebeyle onun kapa
nı her 7,aman gilrütt.ü, _patırdı 
He tartaklamakta bir korku 
yoktur. Zaten müba.reğin uyku
su sabun köpüğü gibi pek ha
fiftir, hemen dağılıverir. 

- Ne var Naciye hanım böy
Jc gece yarısı. Yüreğimi oyna~ 
tın. 

- Lakırdıyı barak da sokağa 
fırla. Öyle güzel bir kavga sey
redeceğiz ki.. 

- Aman bekle ..kardeş. Yel -
dirmemi giyeyim, şimdi geliyo
rum. 

- Ayol çabuk fazla bekJiye
nıiyeceğim. 

- Bir türlü yeMirmemi bu • 
lamıyonım ayol. Sanki yer ya -
rılmış içine girmiş. 

- Canım şimdi yeldimıeniıı 
sırası mı'! Kavganın hızı geçe
cek. Gece vakti hem seni kim 
görecek. Canın isterse. Ben faz 
la bekliyemem. 

Naciye hızla ileri atıldı. Fa -
kat ikinci ad.ılIKfa tökezledi. 
Günd"tizden açılıp kapatıhnanui 
bir kanalizasyon ~ukunına ya
rı beline kadar misafir olmuş • 
tu. Balıkçı Hasanın kansının 
feryadlarını susta durduran fer 
yad, figan makaralarını koyu 
venneğe başlayınca tiyatronun 
ikınci perdesi açılnuş bulunu -
yordu. 

Işığa koşan gece pervaneleri 
gibi sc..c:;e kO§an bu gece kuştan 

Herkes ne olur ne olmaz diye 
Naciyenin çulnırdan çıkbıak i -
çin uzattığı elini tutmuyordu. 
En nihayet: 

" - Kocasıqı uyandıralım. 
Gelsin; ne dertleri varsa gör • 
sünler. Çukura düşerken ıbize 
sorınadı ya!,, dediler. 

Zavallı adamcağız kapının yı 
kılacak gibi vurulduğunu işıtin
ce bir müddet korku ile dinledi. 
Ev sahibinin kira istemeğe gel
mesinden korkuyordu. Bir tilr
lü beş lirayı bir araya denk ge
tirip veremiyordu. Karısını dürt 
tü. Yanı boştu. 

"- Allah belasını versin böy 
le karmın. Galiba yine bir yer
de kavga var. Herhalde kapı ar 
kasından kapanmış olacak.,, 

Dört bin ortakla kurulan koo -ı 
pera tifin bugün on beş bin 37..a-
ı vardır. Şimdiye kadar yedi 

bin ortağa pirinç dağıtılmış o • 
lup bugünlerde de diğer ortak -
lara tevziat yapılacaktır. Ev -
velce de biJdırdiğimiz gibi kilo
su 120 kuruştan ve parası pe -
şin alınmak suretile her ortağa 
3 kilo pirinç verilmektedir. 

Kooperatif bundan başka o • 
dun kömür de tevzi etmekte ve 
yakında başka diğer erzak tcv 
z.iine hazırlanmaktadır. 

Adliyeye verilen 
tüccar 

Tanınmış tüccarlardan Ab -
dülvehap gümrükteki malları -
nı çckmedığı ıçiıı Milli Korun -
ma mahkemesınc verilmiştir. 

-o--

Diye söylene söylene yatak -
tan kalkt1. Kahkahalar arasın -
da öfkelene öfkelene · çukura 
gitti. Hırsla kansını çekti, ~ı -
kardı ve omuzhyarak eıre getir-
di. Pekmeze konan 

Na<'iye Çukura kendi a-
yakkabılan yerine teliş ile giy- aa?" 
diği kocasının aya abılarilc Belediye tktı at ~'üdiirlüg!il 
diit>nıüşt·· Ü. ~u 

""'t tarafından pekmeze konulan a· 
Zavallı adam sabah olunca zami 140 kuruş fiyatı pekmez 

çalıştığı fabrikaya ıslak ayak · tüccarları az gönnü~ler ve .şi • 
kabılarile gidemedi. Kansının kayette bulunmuşlardır. 'füc -
yüksek ökçeli ayakkablanru giy car, pekmezüı yerinde bu fiyat
di. Aksi gibi o gün beden ter- tan daha pahalıya alındığını i
biyesi mükellefiyeti muayenesi leri sürmektedirler. 
yapılacaktı. Fabrikaya insan ---o--
tartan ve öl_s;en bir kantar ge - (İ _ • 
tirmişlerdi. ış çabuk bitsin diye skudarhlar hır 
herkes olduğu giıbi tartılıyor - k l. • · t• l 
du. Fakat ne de olsa kantarın iZ ISeSJ IS ayor ar 
yanına bir iskemle atıp otur • 'Cski.idarhların. kazalarınd,1 
muş olan şişman, kanlı gözlü ı'bir kız lisesi nçılması u~in yap
beden terbiyesi öğretmeni ola- tıklan teşobbüs1eı· incelenm k • 
cak zat yüksek ökçcleıin farkı- tedir. Üsküdat' kız orta mektc
na vardı: binde her sene bır sınıf ilavesi-

"- Hey bana bak. Size mü - ie bir lise açılması düşüniılmek· 
samaha ediyoruz diye bu kadaı- tedir. 
rını da yapmayın yahu. Size ilk --
&:rste söyledik. Yalancı ruhlu "'°Ç aylıkla_.• te~ıı 
ol.anlar kat'iyen sporcu olamaz. il • ua •~ 
Jar. Sanki yüksek ökçe ile bo • Üc aylıklar 'bugünden 1tiba • 
yunu ölçtürüp kendini kilo far- ren Emlak ve Eytam Banlcasın
kılc zayıf gösterecek: bu suret- dan verilecek, yarın da Malınü
ıe jimnastik dersinden kurtula- düdükleri tedıyata başlıyacak • 
caksın .. Amma bunu bana yut- tır. 
turnmazsın. 

Zavallı adam karısının ayak
kabılarım çıkarırken ameleler 
arasında yeni kahkahalar daha 
işitildi. Bu sefer de ayağında 
karısının çorapları görünmüş -
tü. 

Üçüncü perde de böylece kah 
ıkahalar arasında sona eriyor -
du. 

---Bir tayin 
Geçenlerde istifa ederek vazi- I 

fesinden aY.rılan Ticaret Odası 
Tetkik Müdürü Tevfik'•n yerine 
Sadettin Saley tayin e<?ilmi tır. 
Yeni müdüre, vazifesinde başa
rılar dileriz. 

ıtalan, por salomarı bulup 
~erine gön• j.:lokuza lmtl:ır ıı:ıl· ld 

~lı~ koll:ınnda hksf"I :rine 
isah~t •den '\'l!zifeleri ) apaıı·ıır
lcr. I.ıli.~le.r'.i 'e Hnlko • Ll1 
Ciimlıuriyet Halk Parfis:ıu~ 
menıJt'lkM ) dınfan:ın en deg~rlı 
nnn J'..rn udır. 

nu, bti~ lo ~lduğu haldt>, '0 
Jlall.t•\ 1 ri 1hir araya ):,('t.lr&n') ol
<luldarı Jtıa<IJi imltii.ııJ:ırn ra~
n:nı, ~:ı)ct, lienwlcrinıli•n f.ml.lc· 
nill",. l.i:ıımetlı'ri ı.vnpmaktadırhıt, 
gdJJ his- düia Ch-ri üriil('.C~·k o· 
forsa huna stirak ~demİ)oct·P,i· 
mnJ ı l'fi ISOr'1er \i~ kusuruıı 
ancak \C la ıcak a)dıı larda ol· 
duğu ıu da ılfnl' ıederiz; o üJaın· 
lar ki 1l alklf eder, 'f:ıl•nt Lwk· 
sanı .-jd rnlcli ioin uz~rl«>r'hw du· 
t"Dİ :rnprnadılrt~n basJ;,a dN1· 

Jere dı•\ a ldt>ğil. d::n afara herhıın· 
g, biı hnJ un-ti lf.h· ~'Öster('lt1wz· 
k . ..u miitnl~ !a t r i hı.ull 
m 1 ı.t"lı bul-ıcalc <0lanl.ıra ıra· 

nz: c Pfa, ('n hii~iik 'f( h ani~ 
o~m;. l5.i:ı:ıhnhın s:ıl ısı ) uzlt•rı 
g<'<'< rı moslrkl<'rin«> 'haı.,'iı ) dın· 
fannJa.ı oğu, ~fara7.a, Emi.tônıı 
't':\ .ı Bı 'oı'.:rfu illalkM inin '-.ıt'JO· 
fü;· u:niıa dot;'l'tı<'a ta~in t'dehı
hrlı-r ni? llatb .. J...i hm ardan t JJ 

'uic~;ek tntr<tebalisbi.ı dahi llal· 
kM ·ndt! l,\'llpıtlı"leceği bir is • ll'
dır: nil!!iSiadf..n ıarlillrlaşl:.tn ıl 
On da n.lınna bi. Lfınin, iı ıl 
kı' .ı ınl r~la .da hö) lf:d r: DP\ 1<·· 
t n , miit""SSt derin .oktı:· ~ nwr 
2m:r H' meımırfa.rhif' rh .... t 
mı·~kkl(•r ı•rh.tlıımtruı ı~çı J"ai· 
kt'' lnmde 'e Hnlkodal:ınııd.• 
' lı.:Jnay:ı v.c'1<: ıedinn•i 1 ·r~ 

t;, ut, hih~ ontz ~i, lıaz.ı ~ ·ı. 
lerdtı llalkM leri idaft"Sini t 11.·· 
rindt• 1ıutanlnr ıora a~dınları 1111 

hrp ;:ıi ı:ıhsettiğimiz i~lı rle il· 
gt'lt>ııdirme!• •usoUeri · lı .nı~ 
krsfı•llenlMU1~1t"r, IY.ı7.ı ~ erlerd:ı 
iSP lrizzat ,·dmJo'.u·. lnf'J1f hd •r 
IJ~lt'!Sil't.n °d r klf'N~\ İ İt'ı C 

J<c:: , ilerim h. ıısec!er..:l<; hu ish" 
re knr ı ol·a.' fbız lm!nmJartlu · 
imdi, hlrlil~ n ber.alınliği ili• 
öner 111afüe' i A&hsı aı.t1n ıa g .r. 
<'rl,I t'recclc zamanlnn:ln.'ız. 

TEFRiKA 
No. 85 1 EBU ALİ SİNA Nakil ve iktibas 

hakkı mahfuzdur 
' çını öbür dünyaya göndermek 

boynumun borcu olsun! 
Ebu Ali Sina halkı susturma 

ğa mecbur oldu: 

Altın fiyatları 
Dün bir altın 3200 ve blr gram 

ktllçe albn da 426 kunıstan mu
-amele görmfu ttlr. 

Jilli Şr1f"uni7., lllikfm t '" lsi ola· 
ral{, :ı ii.' iik utukla mı t~ıtlıı 
sO) lemcdi -• w dl'\ ~t r ı o· 
tarak, o bf'nzrrstz (\nh ı sitt 
ınutkumm enis kısn tı ı Jlıı kt' 
Jrt"ine t.ah ~ -ehm•cli mi'! Dalı~ 
diin, C.H.P. <•e.•wl · kret rı 
tatil gurıiiniin dört -s t?fi!ıi Ht 1 
kmi ~.alıstruılarr ıa ıs1 ıl<anwı 
, ermeğ ıluı_.rronu tır. 

Bızım ıçbı ı;elı .ız!z olan hl 
me\ zu.ı t~kr.ı.r "tcl• mr fo_nmf•lı 
için dnbua.1ırsa.t '"·' n<·a~ı 11 1 

- <i'- lr'rlien 'Tii[~<İ~ t ı.-. a.' clmı ı Uzüm sah~ı hararetlendi ·' ı t ı ı • ,·a1ltffi'" cl:n a ... m · l ı 
lalannın en irisini omuzladı ve 
doğruca çarşıyı boyladı. 

Halli henüz dağılinamıştı ki 
uı:aktan ikinci cellit göründü. 
Kendisini görenler bu defa hiç 
telftş göstermediler, 

CcllA t bağırdı: 
- Ebu Ali Sinanın diikJcinı 

hangisidir? 
Kendisine cevap veren bi.mat 

Ebu Ali Sina oldu: 
- Burası. Kimi istiyor&lll? 
- Kendisini. 
- Ebu Ali 8iııa benim! 
- Çok ruA; o halde ölüme 

hazır ol. Mıınr hükümdan bana 
kafam kesmem için emir ver .. 
di 

- lyi ya itte kes! 
Halk knlıkaha ile gülilyordu. 

Bu manzara oeUadı ~ 
Şimdiye kadar asla böyle bir i
dam sahnesinde bulunmamıştı.,. 
Birisinin kafasını keseceği za .. 
man herkes müteessir olur, bal 
Jan bağırır, çağırır. hele idam 
edilecek olan hepsinden bcrtl8d 
olurdu. Halbuki burada. heı:kea 
alaylı alaylı gülüyor ve idame
dilecek adnm gilliiınsi)'Cl"e:I mı 
dislne <bala.ıııonlu 

Bu gayri tabiilik kendisini ol 
dukça ürküt-qıliştii: 

- ~en gülersiniz? diye sor 
du. 

Kendisine cevap veren yine 
Ebu Ali Sina. oldu: 

- Dükkanımda bir maymun 
var. Çok maskara bir vey. liel'
ke.s ona gülüyor. 

Ebu Ali Sinamn bu sözleri, 
yeni bir kahkaha. tufanı daha 
yarattı. Ebu Ali Sina elini uza.. 
tarak raftan maymunu aldı ve 
cellMa gösterdi: 

- İşte maymun! dedi. 
Cellat buna fena halde kız • 

mıştı: 

- Öbür dünyaya hele bir git 
de, maymunu falan o zaman gö
riirsün dedi 

- Pek fili!.! ~ şimdi bo-
men kellemi uçuracaksınt 

- Hem de bir dakikada.! 
- Haydi bakalımt 
CellAt kocaman palasım il> 

m-ladı. V-.e Ebu Ali Sinaya .p 
emri verdi: 

- Yere diz çök; Boyııwıu ö
n doğru u?.at! Ne kadar kımH 
damaz, ycnnde sağlam durar -
4an kellen o kadar ~nbuk lr.e • 

par. O kadar az iztıraı> çeker • 
sin. 

- Pekala! 
Şimdi herkes neticeden emin 

olmakla beraber yine heyecan
la onları seyrediyordu. Ebu Ali 
Sina yere diz çökmeden evvel 
cellada döndü: 

- Sana bir şey sormak isti
yorum. 

- Ne imiş? Sor bakalım. Y:al 
nız kısa olsun. Çünkü hüküm • 
dar keJJeni ~rmek için bekli " 
yor. . 

- Soracağım şey çok kısa .. 
dır. Hanr,'i h • anı en çok oov-
diğıııiz b isterim. 

- Bunu n den soruyor.sun! 
- Canını soruyorum işte. 1-

dam edilecek olanJarı.n son ar -
zularııu yerine getirmek sevap
tır. Benim de son arınım bu! 

- O halde söyliyeyim. Ben 
çok köpeği severim. 

:Su cevap yeni bir kahkaha 
tufanı daha yaratmıştı. ceııAt 
da adamakılı kızmıştı: 

- Ben size kahkahalarla g.iil 
meyi gösteıirim diye homurdan 
dı. Heıe evveli §WlW1 :kellesiııi 
t~r.ıım.~ stalçrden de bir ka · 

- Ağalar etmeyin. Ccllit.ba
şıyı kızdırıyorsunuz. Hele bir 
bırakın! İşini tamam görsUn. 
Kafamı bedenimden ayınım. 
Baksanıza, Mıslr hükümdarı sa 
rayda kellemi sabırsızlıkla bek 
liyormuş. 

Nihavet halk kahkahalarını 
kesti. .....eııat da palasına dav • 
randı. 

Ebu Ali Sina hiç itiraz eüne
den kuzu gibi yere diz çökmüş 
ve başını öne doğru uzatmıştı. 

Cellat tam palayı indireceği 
zaman birdenbire yine bir ey 
oklu. Şimdi ortada Ebu Ali Si
nnnın yanıbaşında küçüciik bir 
fir.o köpeği duruyordu. 

Bu netice karşısında halk kah 
:kanalarını koyuvtit'di. Şimdi her 
kes küçük m~yrn.UJJ.la kücük kö 
peği merakla seyrediyordu. 

Ebu Ali Sina hiç birşey söy-
lemeden halkın bu alfıknsına 
bakıyordu. 

Aradan yine bir saat geçmiş, 
Mısır hükümdarı artık yerinde 
duramaz olmuştu. lki cella<lı da 
sır olmuşlardı. Yavaş yavaş en
dişeye de düşmüyor değildi. Bu 
şeytan adamın yine birtıeylcr 
yapmıs olması çok muh~.'di. 

(Dsvcmı v 1"l 

Son günlerde şehrimizde ü- sure1i in aaa.nı.i~i ol 'uAuır.ı lı r 
züm satışı artmıştır. Dün yalnız hnd.ı tre! ~h ı:m: llall mı ı
dokuz numaı a standaı l üziım- sı olınal< , ~ cı"tni~et · in ~ ı -
den 2400 • 2500 sandık rnnl sa- ınaH , ıw.al e Nlım•k ... 
tılmıştır. . N Sf Hl UA'\ J) '\ ' 

Bu nevi üzümler İzmir bom • ==========-
suıda 73-74 kuruşa atıldığı hal-
de şehrimizde 70-71 kuru~a satıl Kültür FtimlcTİ göcteri ecek 
maktadır ı F'miııo•ıiı Halke\ ınde, bugün 

-<>--- e:aal rn:~o da Cnıversitelılere 
ilkokullara odun ve "'en re (Hayatın Sıı-ıı). 

Dtln sabahtan itibaren M'ah- ( r ı :: b!ln t:n hçesı) '.e 
rukat Ofisinin ilk okullar icın t Olimpiyadları ı ısımıı 
verdiği odun ve kömürleri be· f 1 .. "'OSl('r~lceektiı 
!tediye kamyonları nakletme~e u eden herke· gel b ıı 
başlamıştır. Nakliyat bu ak a • 
ma kadar bitiribniş ol tır. 

Pacavra ihracı • Yakında İngiltereye 4000 ton 
kadar paçavra ihraç olun 
tıı·. Bunların ihracı i<;.in ' 
lemin edilmiştir. --Cemiyet kongreleri 

Bugün miiskırat anıılleri ce-
mıyctı scnr~lik kongres nı Aııl'. • 
ı a cad<lc:s'n<le 10 nuınarrılı ccı 1.-
y t il ı kezinde saat on d. 
akt d :cekt r. 

SabahlC'rin rn:ıt ond:ı d. '1.\ :.k 
krobıc. t l ı ti Ça uıdu . 
bı mu- ~ le: ~ ı: ~ . 
t" 
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A 

1 vaz 

• Pasif"' te bir Mısır c ...., .. esinde Ankara Haberleri ~a!~1:Y'' 
1 a çarpışma rı Alman muavin .- Yı A c 

netice verecek ? 
1
gemisi batırıldı ha Va ha r·e kit 1 Meclisin kabul . K ::~.~ ~d~ ::a:::: 

1 tt• v • k } Şey li lam torunu m:.ı 
Mac Arthur umumi karargS.- -------•ı------- e JgJ anWl ar müdafaa manzumesmi vamıık 1 pek iyı_· h_atırlıyamadıgım, z,•-. aıı 30 (A.A.) - Resmi tebliğ: H k .,.... 

ve son İtalyan sU.mürge ini al- Şımal batı kesimi: er j j t.-ıı ıraf hava kUVVetlerl• Ankara, 30 CYenı Sabah mu- maııın ilmiye rı ar den bırisının 
(Ba arafı bil' 

mak meöburıyetindedirl r,. Za- • hal>ırlnden) _ BUyu'k Millet Yakını bir Abdurrahtn n tıe'"i· 
ı... Dent.z kuvvetlerimiz bir Al - rdı s "' man, !>Ur ıda en mi.ıhim biram·ı- b •• .. k f ( Meclisinin bugün" kil' toplantısın- mız va . on derecede ta' la 

d M ff kı l k d f maıı muavin gemisine rastla • uyu . t .. t . ·~ ı.ı. ı b r. uva a yet ~·o U, co e a aa ıye gos erıyor da harp veya fevkaHl.de hallerde me.tllAilSl O an Uzat partiyi ka-
gu e n n emı- dikenlid;r. İkmal ve takviye im- mışlardır. Gemiye birkaç obüs

1 
askeri şa!hıslar aleylnne açılan ~ndı mı çen i açılır nükted n~ 

"midin venr. Akdem den kanlan, Sic !ya - Bi:zerte geç·dı isab t ettiginden mürettebat ge Kahire 30 (A.A.) - OrtWjark santralı üzerinde infiliklar vu- hukuk dava.lamıın görülmesi vo lıgı deJ)l"eşir, dünyalara s•ga-
·uk Brıtanya.nuı can damaıı iki başiyle elde kaldıkça, .Mıh- mi i b tırnıı9tır. İngiliz kuvvetlerinin bugünkü kua geJdiği görülmüştür. Ayni bunların kira hakları hakkında- maz olurdu. La.kin talihi aksi 
er; Sıcılya • Bizerte, bu da- vere yürünür ]stikametler ç"ze· R mal doğu ke"imi: Pazartesi müşterek tebliği: gece Tunus ve Bizerte limanla,. ki kanun layıhasiyle yine fevka.- gitti de oyunu kaybedeceğini an-
ı keser. cektır. Artrk. üstün bir duruma Müttefik u a'darı Buna'ya Karadaki kuvv Uerimiz bak- una hücum edilmiş ve burala.rda lide hallerde veya seferberlikte ladı mı oyua bozanlıklara den-
;ııvcr Afrika ordusu, kuv- girdiği hasımlarınca d it raf ta. ıye kuvvetleri çıkarmaga kında bild'rilecek hiç bir şey yangınlar çıkarılınışur. askere abnenların maaşlarının sizliklere başlar, mızıkçılık ya. 

~tlderın·ı tesbit eder, Ortb~ardh."1 edilen Mihver hava kuvvetlel'i, çalısaıı dort d~man destroye • , yoktur. Dün Libya üzerindeki DUn ağır bombardıman uçak ne suretle verileceği hakkındakı par, itiraz üstüne itiraz yağdı· 
ı ;t eder. Olaganü fü ı u- hem bu 'stikamette harekctleı i r n. b usla dır. İkl de<>tro- hava faaliyeti, ufak mikyasta larımız, yeniden Trablusgarba kanun layihası ınüzakerP. ve ka- rır, hillisa- ma.ğlUbiyetini itirafa 

t"Uın, bu ord 1 r beslerı el - d, te liye~ek, hem de. hare' 'ı o ıştur. Bir Alman av uçagı. şiddetli bir taarruzda bulunmnc: bul ed lm. t:.r. İkın" cı' lAyı'haya bir tiirlü yana m k. ·stemeW.i. 
ne y l ılırd' B t ye~ O ı kilo.uk bombalar isa - b ,_,. - C o aç ı. u- eye gr ya S" ·u~ac- - ı .ı.ı:> •'·ar taryala.n taıa ın- lardır. Bu taarruz esnasında i- veterm rlerın de ithali kabul 0 • - mm A rrahman bev, 
rakJamalar, tedbır alışlar M h- lardır. Mrıka, kanlı h rek«t· b~t et•niştir. Gc'llı1erd yangın d n d ·. ·ı ü •• il .tür. 28 29 ikın- alx>tli endahtlar yapılmış ve ls Iunm~tur. işte hep gördük: bal g bi y niı~ 
\reıın dinamizmıni gö.ıt rmek-ı sahnedır. a z er. ghçllıv.- 1.;llUlll~tır. İkfaiı,;n de battığı sa cıL-rin gecesi, ağır bombardı - patıyol dalga&ıranı boyunca de- Liman reisleri dm .. di}e sata tık mı: 
teu"..ır: Orada da Mihver: 'Ya leri yenme· nı b 1e ı e m' 'url- nıımak atlır. O' ı iıti distroyer man u 1 arı. Trabh garp li - mirlemiş olan hır ticaret gemi • - Ne münasebet eıendim., 
he , ya b"ç!" düsturundan kııv- dır. iMale <1oğru J,a mışlardır. marund k n-c. ı:-rle liman te • sı ateşe verilmiştir. Rıhtımlar- bakl.mda e 1 zaı tuttuğunu farkedemediniz 
\ret ve ılham almaktadır. sislerini bo nba · ıman eı.mis - da da yangınlar çıkmış ve infi- D J D mi? Hem o dü e öyle m· oyı. . 

Müttefikler Fransız Şimal s t t lerdir. Dalgaktr nlarla elektrik laklar vukun gelmiştir. b8111mler nır? ... 
Afrikasma ayak bastıkları za- ovye aarruzu e -İyi amma partivi kazandı 
ınan, Rommel ordusu, ağır ka- 1 ~ı• h Ankara, 30 (Yeni Sabah mu- ya. siz ona bakııl. -
Ylplara ugray rak, zafer volun- ngı iZ te dı· dı· habirinde ) - Münakalat Ve- - Körün k ıyi ta la vurma-
dan dönmüş bulunuyordu. Mont- (Ba,ıarafı bırincıdeJ j bin kamyon, 4677 vagon, 122 kaleti teşkilat kanw unu tadil sı kab.Inden aıka arka a attı°'ı 
gc ery'de bu ordunun kılıc ar- ALMAN ESİR ERiNt.~ 1i.ihi.rıma~ deposu ıi:ısara uğ-ra- eden kamuı projesi Meclis Blit- çiftlere dua etsin. • n 

lıklannı savaş dışı edcbıleccğine SÖYLEDİKLERİ tıhnıstıı. Stalingrad bölgesinde (Battarafı blrınclde) Ahnaolara Göre çe Encümenınde müzakere edil- - Abdunahman bey, mesele 
in~nmıştı. Oysa ki, Rommel. bır Moskova 30 (A.A.) - Muaz- -UB:nlarunız 3 l'lot~>rlü 72 düş - hyor. Cörçil, Rommel kıtalarınır. Berlin, 30 - Bugünkü basın mektedir. Bu layiha esaslarına orad.. değ.I, partıyi k ndı mı, 
kere daha tatrbik mevkiine koy- zam Sovyet taarruz nu tefedr man ta,şıt uçağını. tahrip etmiş tamamiyle tahr'binden scnra hu- konferansında AJman matbuat göre, badema liman reisliklerine kazanmadı mı? 
ıiuğu parlak manevrasına bu~- eden Mosko. a basını bu ta::ı.rru- lerdiı·. sule g\ k vaziyeti ta.c;;vir etti. sözcüsü Church'ıll'in nutku hak· bilfıil denizlerde ca1ı~ınış ''e - Bir tavla oyu ... ,ıınu kazan. 
vurdu, kuvvetlerini, S'rle''n l h- zu şöyle tefsir etmektt:dir: Kuvvetlerimiz merkez kesi • Fakat bu aralık şimali İtalya ~i- kmda şöyle demiştir: ''Chur- ytiksek d~niz ticaret mektebi me madan asıl m ksat b.r an e\vel 
kimli hattına muvafff'ktvetle Stalingrad şımal batısında nünde de ilerlemi len:lir. Birkaç zerine yağan. bombalar ya- ohill'in bu defa İtalyaya kar9ı zunu obn1arla, emekli denız su- besi yapıp tavlayı kapamaksa ...• 
cektL Mısırın muzaffer ordusu, başlıyan ve cenup b tı \·c cenu- meskiin mahal geri alınm1~tır. kında CenU'b~ Italyanın üsleri:ıi tatbik etmek istedeği mmı yerıi bayJarı tayin edılccektir. - Canım efendim, bir tavl& 
Yenilgiye uğrayan Mihwr ordu-1 ba doitru yolunun üs 'inde ıa,.t.- Bu kesimde yapılan carıııl$Jlla ve l•nıanlarmı tahl'jp edecekler- b;r "'ey değildir. Aynı talep ve Liman reislerinin maasları d·ı partisi baska türlü nasıl kazanı-
larını adım adım takip etti, fa- ladığı her scyi bir dalı:;a gibi b- lar esnasında. dün 55 top, 64 dir. Afr"ıkada karada ekie edi- t~hd Uer takriben bir sene evvel bir miktar arttırılmaktadır. lır? 
kat, onu önleyemedi, bunun icin nüne katıp götüren ana taarruz mıtral. öz, 8 tank ve 15 depo e- lecek muvaffakı• et denizalt. 1ngil~zler tarafından Alman mil- Tutkal 98 DaftallD - Meselenin asıl can alacaki 
de Elage"la'yı daha önee tuta- basklill ~J°rr.di, Nazilerı Don üs • le g~ırılmiştir. 49 düşman tan-ı harbinde kazanılacak ~uvaff. · let"ııe karşı da savnılmuştu. noktası da burada ya. Oyunu 
ınadı. Hava, va.kit vakit, muha- tünden ikinci Rus ordusu yolu- kı hasara uğratılmıştır. DUş - kiyetin bir baslan~ıcı olacaktır·. Churchill'in ltalyaya hitaben labrl'"'al&rl bütün ihtimalleı'ı gözününe alıp 
lefet ediyordu. 1100 kilometrelik na doğru sürüklıyer k :Stalin . man bu kesimde 4800 ölü ver - Çünkü, Müttefik bava kudretini söylediği sözleri göronüııde tu- icabedcn k:ıpıları kapamak sure-
biı merhalede ikmal zorluklariy- grada dönmekte ve Sta'ingrad· mi~tir. hissettirecek yeni fıısatların zu- tac_ş.k olursak şu netic0 nıeyda- Ankara, 30 ıYenı ~n.bah mu- tiyle, tıpkı bir harp meydanında. 
le karşılaşılıverdi. Çat'tan kalk- Rostov demıryolu boytın"a batı- Alımwl 1'ebliği buruna sebep olacaktır. na çıkar: Cburch'll, Mihver <iev- habirin·len) - Memlekette bır kanlı b r muharebeyi idare eden 
tiği ha.ber verilen kumandoslar- ya doğru devam etmekredir. Berlin 30 (A.A.) _ Alman Torino Yan Yan)a Bo~dı !etlerinin aynı mukadderatla tutkal fabnka.sı kurulması hal=- bir kumandan gıbi, gereken ted-
sa, çok daha büyük giiçlüklere Yorgun, silah ve t ehizatı ek orduları baş kumandanlığının Zurich, 30 (A.A.) - Öğrenil- bağ-lı olduklarını hala anlama- kında Sümer-bank tar.afında!ı birlere ba:, vura kazanır. 
rnanıııdular. 5 ik bir çok Alman tümenleri. tebhği: diğine göre La Stampa adındaki mıştır! sarf edilen gayrctıcr muvaffakı- - Oemek ki ha.smuıız da böy-

Fas ve Cmayir kıyılarına ya- Stalingrada doğru cekılişlerin - Şımali Kafkasyadi Rusların İtalya.il gazetesi, Torino şehri a- Alı:ıan milleti nasıl kendisi yetle neticelnerni~ ve bu fabrika le hareket etınek suretiyle sizi 
pıla.n çıkarmalar, m.ağli'tp ordµ- tie durmau n tttarru uğ-ramıl:$ bır çok hücumları akamete uğ- halisinden 3~ bin kişinin bu Nasyonal Sosyalist idaresiyle rastlanan bütiin miişkü!ata rağ"- yend· ': 
ııun Trablwı topraklarında ıki lardır. Bir verde karlar arasın- ramı!'l ,.e düşman, ağır zayiata §elırı tcrketmış olduklarını b 1- yekvücut görünüyorsa, İtı:ı.ly.t.rt men Beykozd kurularak ışle-me- - Hayır tend.im ben yenıl-
ateş arasında bırakılae~ına. darr dan uçar ~ibı bir sür'atle gecen' ducar ol.muştur. dirmej<tedir. Şehrin nüfuf;U, 600 milleti de kendıni Faşist idare- ğe açılmıştır. Bu fabrika bü- medim ki, hem rıc ederim siz 
tı-it1 -..ıı·-yordu Duru.... Kazak ....ı:..-rı·1 ..... n· '•ıbveı· m'.if - ljm idi ı gju}e o""yle ··rm ktedır· Ch tün Sümerl>ank fabrıkalarımn de gördünüz Ben şes hanesın· .ı ..... er uyauuıu · ~.. nuva. "' .w .. 27 ikinciteşrin<len beri 60~ · · -~. J ,. g~ e. · ur- t tkal ht" 1 ' ···· 
Mihver için çok kritıkti. S.cıl- rezelerini ku~tmıı,tır. Ye kılıc; t k t h . d'l . t" İtalyan Be8mı Tebligı ctııll ın, tehdıtlerıru ıbombardı- u 1 ıyacını karşı ıyacaii1 Ve bir suru faıazıye tufam 
Ya • Bizerte köprüsünden va· üşürcrek yoketmişlcrdir. Sta - an a rıp e 1 mış ır. .. Roma, 30 (A.A.) - İtalyan manlannı arttınn~k suretiylE gibi piyasaya da senede bin to- aratSında partiy'j kazananın, us-
l"lrak, Bizerte - Tunu6ta bir köp- lingraddaki Alman e~ rleri, b,ız .. Kalınuk bozkırlar!nd~. motor- orduları umumi karargahının İtalyanlara hatırlatacağı muha k na yakın tutkal veı e<bilecekti" talığını örtmek ıcin didinir du-
rübaşı, bir tevkıf seddı kur- gwıluklarını şeflerine ntfrtmek lu -:'-l~an k~vv~.tıerı, duşmanın 919 numaralı tebliği: kaktır. Esasen Milino, Cenova Sümerıba.n.kın Karabükte ''llDtır- rurdu. 
ınak mecburi idi. Mmveı· bava te ve onları kP-ndilerine me\JSİ· genl~nndekı ~un~ale yollan- İngiliz uçakları, Trahlüsg-arp ve diğer şimali İtalya sehirlerin~ dığı nafWin fabrikası da ikmal • • 
or<ltıları bu çetin teşebbiisii des- me göre elbiHe ve t1.:clm.at \er- n·1 hucum etmışlerdır. üzerine birçok bon1balar atmış- yapılan hava hücumları ile edilmi" ve ··arılan ilk tecrübed~ Şark cephesindekı son taar-
'teklemeliydiler. Daha cekiliş memekle itlıam t>vle. :ektcdirler. Volga ile Don arasında Alman lar ve hafif hasarlara .sebebiyet Churchill, en kıymetli kültür ve mtisa'it netice alınmıştır. Mernle- ruzlardan sonra Berlinden, Miı
devresinde, bat~ doğudan fıio- Esirler. her askerin o tii gibi kuwe:.tleri. Rus tanklarının ;,re vermişlerdir. AhaJiden 21 ki~i- tarih anıtlarının bile kendisi ~çin ket naftalin ihtiyacı bundan son- nihten gelen tefsirleri, askeri 
le.r kaydırıldığı duyuklu Trab- kullanmak iı?.ere ikinci bir ka .

1 
piyaJe kuvvetlerinin şiddetli nin oldüğü ve 45 K.i§inin yaralan- kıymetsiz oldufunu ki.fi derece- raed. bu_ fabr

1 
ika tarafından teınm sözcülerin rnütalealarını. bilmen 

lusta olduğu gıbi Akdenız üsle- put tedarik etmek emrını aldıkl lıi.i,..umlarını yeniden püskürt • dığı haber verilmektedir. Uçak de isbat etmiştlr. Fakat İtalyan ilmı.5 ° aca'ktır. hang'ı mahf lin tahmınlerini o
riooe ve şimal kıyılarında yetesı ıarını ilave etmişler \e Rommel nıfo=ıerdir. savar batarvaların attığı mermi- milleti, kükür, sanat ve tarih ------------- kudukca tavla meraklısı A·bdur
\'e elverişli meydanlar vardı ve ordusunun bozulduğunu Ruslıı - ~t?lingrad'da sadece mevzii 1erden birinin isabetiyle bir uçak anıtlannm baki kalmasından zi- Müttefikler Tunuzl rahman beyin talıhs'zl'ğıni öıt-
Mtdenizdeki olaylar, her k L'i nn attığı beyannam rd n öğ - faaliyet olmuştur. yerde parçalanmıştır. yade şeref, haysiyet ve milli • • mek için lif eberğ·vıe hakik r 

lüzum anında, büyük hava ordu- rendiklenni söyleıni!-:'lcrdiı·. A!ınan kıt'aları, büyük Don Dün gece :orino şelı;i~ kJr- bütünl~ğünün ba~ kaln.asırun bızert yolunu kestı nasıl gızlemege çab wladıgını g · 
!arının faaliyete geçiril:mcl('rme ALMA.L'J ESlrtLI<iRl 66 BİNİ j dire:eğ'inde muvaffakiyetli kar- şı yapılan bız: akın, mühı~ h:ı.- ehemmıyet~ oldugunu çoktan (Baprafı birincıde) 1 rür gib' oluyorum. 
ıtnkan verm'işti. Hava tehl kt•,,;ı BULDP ~ı taarruzlar yapmıslardır. sarlara sebebiyet vermPmış~ır. anlamıştır.' meğe muvaffak oldukları tak· 
iee, kara hareketlerıne durakla- Londra 30 1 A.A.) - Rus is-ı , · · · d Bataryalann attıkları memıle- ..ı:--ı~ ı...üt· •• Al · f Parti •ae,.111 IÇ.rllllil ' ( ephenın .. m .. erkez . kesım .. ın e n·n : .. ~k~tiyle bır' bombardıınaıı A uuuc u wı man mtida aa sis- nıı;. "" a r 
Jtıalar vereb;lirdı. ı tihbarat bürosu dün g~e aşa - tı 1 d d ~ LMANYA te · alt"..._ 1 kt Muh b • gl t 1 

1 zıdaki huausi teblig-i necı.retmisl ve n:ı.e~ go ~ çevresın e u~ma uçağı, Micheline yakmrnda dü·.· mı ....... o aca .. ır.. an: e uD D (jll. anacak 
Şimdiki durum şudur: Rom· 1 

.. -r- nın bu~~n ~u<;~mları ye'nıden mii<•.tür. r<~en akın RR:tasında sahasına gelen Muttefık takvıye • 
lhel, t .... ır.e kuvvetler de al ı k, 1 tir: 8UY duşmuştur ~ ~ ' Fransız harp esir· kıtalan bu takdirde h:ç vakıt Ankara, 30 <Yeni Sabah m I• 
380 kilometre derini K n<lekı iı-1 29 Sonteşrinde kuvvetlerimizi · a • · diğer üç düşman uçağı düşürül- kayıbetmeden herhangi bir kesi- hab ri~den) :- Cümhuı iyet Halk 
lün önleı'mde bır müc ı.fo,• ı;ı lt'- Stalingradda düşmanın mukave LE:NİNGRAD CEPHESİ milştür. Geçenki hava taarru- lerini serbest bı• me sevkedilebilecek halbuki Part:sı Me<:lıs Gruoo yarın (b ... 
- · t . t kti M l ' ı""-"tı"nı· y""ner""k, Don nehrinin Berlin 30 (A.A.) - D. N. B.- zunda telef olanların miktarı sı-1 ··' de :....:ı_ • "fad, ed b' gu'"n) saat 15 dC' ut"d topl t ""· esıs e me r. on g-omeı J' ·~ " " nin ög-rendig-ine göre, Leninurad vil halktan 15 ölü ve 22 yara.- k kt ycuruz nua.acn :ıstı e e ılen • 1 

« n ı-
Yen· taarruzJ ra girişm.d: u· -n', doğu kıyısı boyunca buluııan ye ~e ra ma BD vaz- Mihver :ıse müs'takil kafilelerle sını yııpacah.tır. Du toıılant1rla 
tertiplemnektı: · ve GOO ın o- ni bir düşman müdafaa hatuna ~-cı:;imiu<leki dünkü savaşlar, ge lıya baliğ olmuştur. t• Tunusa ve Bizer'e takvıyeler ve Har'iciywe yekili .. Num Mene-
teden taze kuvvetler. gcrt;'kh girm"şlerdir. Bir co!< müEtah · çen hafta.kiler gibi mevzii ma- seç I mühimmat sevketmek zorunda mencıog1u nun soz alması mulı 
IXl::ıddekı getirnuye- uğr.ışıy r. kem noktalar işgal ~dilmiştir. hiyette olmuştur. Bu kesimin 116ahru/ıaf Vt! feJıer (Bıttarafı birincide) kalacaktır. 't--iliz ve Amerikau temeldir. 
~ hd' ı l v hh bir noktasında fevkalade lQ.ı T ... 1 __ .,.~-'--- wrn.A • uıı; A!.ıı,f ııhawer, ha.va te ıt Prı Bu noktalar şunlart ır: ertya- · •AUUO .r~Jalll ..... ayesı :hava kuvvetlerinin vaziyeti sii- !IBll!!!:lll!!!!B!!!l!!!!!!!!~-==!!!'!9!~!!!!!!!1--~~ 
Yli/.üııdcn uzaklarda ka.raya ·ı- şi, Peskovatka. Tokorevka, La- ehe.nmiyetli hiçbir hareket ol- levziine başlanıgor Londra, 30 (A.A.) - Toulon retle iyil~ektedir. 
ka•1 ordusuyla yetişmesine. \'f"r- riono ski. mamt:jlır. Ve ak.sini iddia eden (Battarafı birincide) 1 fa.cıasını gözleriyle görmüş olan Beunion Ada&I Teslim Oldu 
li kuvv~n derlenip toplanma- Stalingra.dın cenup batı ..ke - habt!rleı • hakikate uygun değil- dir. bır zat, bugün Daily Ttılegraph Londra, 30 (A.A.) - Vichy 
larıııa ve yeni kuvvetlerin gdme- simlerinde de ilerleyen kuvvet- dir. Simdilik mütekaid ve emsa • g~~tesinde hidi~eyi" şu suretl~ !'8.dyosu, Reunion adasında ate· 
•iı.e istizaren. Tunusta haRımla !erimiz, Ermokhusk· Ye Obil - ALMANYANIN VAGON lin~ verilecek şekerlerin kar.a • hıkaye etmektedır: Fransız fi. şin kesilmiş olduğunu haber ver-
tem.1sı muhafaba ediyor. Anca!ı: naya'yı işgal ctmıcJerdir. lliTlYACI larda muayyen bazı şekercilere losu erkanı hari>iyesi, vaziyeti mekted:r 
~aziyet, isticali emretmektedır. 29 Sonteşrinde yeniden 3000 Stokholm 30 (A.A.) - Oslo- verilmesi ve buradan şekerin ka\-Tar kavramaz gemiJerin mil- J\bna...;, ~ ~ri,orlaı-
ki-hvet, neye mal ursa o un. esır alınmıştır. dan öğrenildiğine göre, Alınan Malmüdürlüklerinden intihap e- rettebatı det1h~ şehirden ~ğı- Nevynrk, 30 (A.A.) - Alman 
'liınus. gediğm' tık mak a.zmın-. 19-29 Sonteşrin arasındaki makamatı, Norveç demiryollan dilecek bir memurun nezareti rıl~~la~~" Bır ~im~ müfre- iba.şkumandanlığının Bre.ner ge-
dediı. Romm l ın her n paha- müddet içinde 66.000 esir alın- kumpanyasına halihazırda Nor- aJtında dağıtılması dÜiÜDillmek zesının on~e ~gır bı~ tank, çidi yolu ile Tunusa takviyeler 
&ına olursa olöun, Sırte doa me- mıştır. 2000 top, 3935 mıtral - veçte sefer yapmakta olan Al - rıhtnnlardaki agır demır par- gönderdiği bildirilmektej'ır. Alı-
ci de sebat etmesl beklen bılır. 1 yöz ve 1379 tank ele geçirilmis man ngonlannın derhal Alman tedir. KÖMÜR TEVZİATI m~~ı kırıp~ parç~ ve nan,A)ll .raporlara göre, ikısi 

Müttefikler. hiç de vakit ge- tir. yaya iade edilmesini emretmiş- Mahalle birlik1erine dağıtıl • Mihvereıler, dogrud~ ~ogru~.a zıriıJP'"olmak üzere beş tümene 
Ç;rrııcden, Trablusu kapıyan ıki Gene ayni müddet içinde. 6 ti:'. mış olan odun ve kömür kupon- s.~~~ zırhlısı uzerıne yu- yakın bir kuvvet İtaly ya ge1-::::.:====================================== larına dair beyannamelerin pek rumüşle~ır. . . miştir. Bu tümenler şimdiki haJ-az.ı Mahrukat Ofisine gönderil- Muhacımlenn ilk sa.fl~rı.. zırh· de Milano'da bulunmaktadır. 

,,,,___ı,ı~RAKLI llfOTLAR-~~~, 
_ .... ..,__. .. ler IÇlll IE8llY8 laJIDI bede!"leroi. Zira Karadeniz seviyesinden 20 met
u.aarr...- re daha derin bulunan Bakfı mıntakasında 200 

S on zamanlarda Fransız muharrirleri hii
kfımc m"hiın bit müracaatta bulun
nıus a d r. Bt nların ıleri tJU.rdükleri me

ı;ele şu: 

Hukumct ağır i ıci"cre, fazla bedeni gayret 
sarfettıkleri ıcin d ger ID"a.nlara nisbetle da:hıı 
fazla ekmek ve ya ' rme ·tedir. Buna mukabil 
nıulırrrirler de ya ı ; J.Zmak ıçın diğer ınsanl3ra 
nisbet!e çok fazla kah e içmeğe mecbur bulu-
nuyorlar. Onun i h · bunu göz önünde 
lt ar.ak muharrı • · .. "yınını arttırma-
lı ır. Aksi halde y yacak şiheserlerin 
tnes'uliyeti btikiımete raci ola.eaktır. 

Kafkasya ve Baku 

A lma.n ord ının kendilerine esas hedef 
olarak i bulundukla.rı Kafkasya ve 
bilhassa B..:kıi dc.r demez insanın aklına 

\ıehleten ZP...ng·n l n akalan gelmektedir. 
F'ıJ!ıa.kika B .a •t o "'ı enede verdikleri 30 
lllılyon ton pe •. uiL.,y ukar ya.kıt istihsala
i 1nda mühıı.ı bır n vki isga1 etmektedir. 

Fakat i .in goze carpm".lya.n başka bir tara
fı da~ va dır. So\ıy tıer Bakuyu kaybetmekle 
bUtü ctrol haz nelerini kavbetmemı.ş olacak
lardı. Zıra bugün hem Cral ·dağlarında, hem de 
Sibiryada çok zengin petrol kaynaklan bulun
ltıll§tur. Fa.kat Bakuyu kaybetmekle Sovyetler 
~uk iltf'ttwJatanıo hemen hemen :hepsini kay-

bin hektarlık ideal bir pamuk yet~tirici mınta
ka vardır ki buraoa istihsal edilen pamuk mem
leketin büyük bir kısmının ihtiyacını karşıla
maktadır. Bu pamukları işlemek için Bakuda. 9 
tane büyük kombina kurulmuştur. 

Kafkaslar petrolden başka tlirlü madenler 
bakımından da pek zengin bir mıntakadır. Ba
kır, manganez, kurşun, demir, nikel, çinko ~t: 
civa mader..leıi pek boldur. Fakat işin garibi bü
tiin bu zenginliklerin en tabii sahiıbi olan bu mın
taka yerlilEri bu ışlerle kat'iyen alakadar ol
nıa71ar. Onlar maden oca.klarmda çalışmayı, bu 
ta·bii ı:::ervetleri istihsal etmeyi akıllarından bile 
geçirmezler. Ccdlerinden kalına halı dokumak 
i:;.inden başka hiç bir şeyle meşgul olmazlar. 

Ayakkabı tasarrufu 

H arhin doğurduğu zaruretlerden biri de 
ayakkabı buhranıdır. Avrupanın bir çok 
yerlerinde ayakkabı fevkalade nadirleşen 

bir mata halini almıştır. Bunuh için şimdi bir 
çok zihinler ayakkabı kul1anmakta yeni tasar
ru{ i kanları araştırmaktadırlar. Bazı y rler
de r smi dairelerde ve evlerde ayak kıt bı ır yı -
memesı taammüm etmektedir. Bu daıre' rde me: 
murlar ayalclanne. patik giymektedirle . e '1a-
hı n esalilı de ayakkabılarını kap1da ,,.a '!a 
ve çeride çorapla do1aşmağa mecbur tu ıı k-
tadır. 

mı·ş bulunmaktadır. Havaların lının derhal açmış <>ldugu ateşle noı...~ .. m ...... Mihver Ta,,·:ı'&l'elen 
imha edihniş ve 3 dakıka sonra ... uıraa.--- 01

• • 

gittikce soğumasını göz önünde limanı aydınlık içınde bırakan ~aım~tx>n, ~ (A.~.) - Şı
tutan Ofis, beyannameleri gel - müthiş bir infılfık vukua P,"elmiş- m~li Afrik~aki ~z:ıkan. umu
miş olan birliklere mensup hal- tir. Strasbourg, artılt yok ol- mı karallgilh.ı, :Muttefıklenn ha
kın odunlarını vermek için muştu. BütUn mü,.....:ttebat ve va s~_vaşlarında veya yerde ol
scmt bayilerini tesbite başlamış zırhlıya doğru ilwıeaıekte olan ma~ uzere ~O ~n ve !taly n 

tır. Odun ve kömürler bayiliklerı Almanların bır <"': ğu derhal telef uçagı tahrip etmiş olduklarını 
kabul edilen bu kömürcülere ve olmuslardır. St.rasbourg'un par- bild~rme~ir. Bu uca~lal", ~i
rilecektir. Oduncular kendi va- çalan bütün .navuzlara cır mu~- malı Afrikadak'ı harekatm ilk 
sıtalarile bu odunları kesecek • tür. Bu e!=:•"'ada bütün nhtım- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lll!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!J 
1er ve ellerinde kupon bulunan lards tonı.ı.r, tüfekler ,.e m'tral
halka Ofisin evvelce ilfın .ettiği yözler, ·ehennemi bir pus
fiyatlar üzerinden ı>e halkın gö- kü:-üv ~rıardı. !nfil8.kla11 ı <.ıkar
:ıii önünde tartarak verecekler- dıg :;;esler, bu in:-ı nıl nıyacnk 
dir. m r 1 gürültü icinde b ı b"rme 

Kuponlar kaymakamlıklara k m;ıyordu. Uçakların •nbÜl'-
hakiki ihtiyaç sahiplerine dağı- tüler yle düdükl~rin b, - rtılan 
tılmak üzere verildiğindeı bu • 'birb"rinden ayırdedilem .>ıordu. 
nun har cinde vanhş iş yapmış Her t rafta çıkan yangın! r, mu 
mahalle birlikleri varsa şiddet- azzam facıaya pek U) gun olan 
le cezalandırılacaklardır. Kupon hailevı bır fon teşkil ed' yordu. 
tevziatında esas semtlerdeki fa Geı ı'leri bir çoğu kaçmak tc
kirlik kesafeti göz önünde tu - şeb ru ıde bulunmuşlarsa d.a 
tularak ~"apılmıştır. Temin edil g~ erde ağır olla ~eçrn~k mec 
diğine göre ellerdeki stoklar da buriyetinde kalmışlar ve Alman 
ğıtılan kupon miktnnnı karşı • ucakları için kolaylıkla avland.
layacak derecededir. Ve yeniden cak b rer av obnu~lardır. 
de odun, kömüı getirti1ec ktir. Bıı denbıre gök. kıpkırmızı ke 

İşlerini ikmal etmiş mahalle sıhniştır. Tersane, tek b'r bü
birliklerine yapıl .Çak olan tev- yük infılkk neticesinde be- hava 
ziata bir ikı giln i ınde başlan- olmu~u Tersa eo·n hem n ya
ması kararla..rıtırılmış, ve şim - kınında tamir edilmeld.e bulu
diden bayil"k yapacak oduncu - nan beş gemi, aynı zan da ha
larla temas&. ba.şlanmı!Jtu:. vava uçmuştur. Gemilere 1tide· 

memiş olan bahriye silihenda.z
lıırı ile tayfa1ar, limanın dükkan 
ve kahvehanelerinde pusu tut
muşlar, Almanların üzerine ateş 
ediyorlardı. Ertesi günü fedr 
vakti, Toulon'un merkezirlde ha
ta çarpışmalar devam ediyordu. 

lAlmBelar rt!:i= MftMHD 
Madrid, 30 (A.A.) - Dolaşan 

bir ~yiaya gore, Hi.ımnler, Fran 
sayı Mihvere bağlamak için La
valle nihai bir anlaşmanın esas
larını müzakere etmektedir. Lar 
val, terh:r.; edilen bütün teknik· 
çilere Al.manyaya gidip ç:.alışma
lan için emir vermiftir. Alman· 
Jar görünüşe göre, Lavalden 
memnun deihldirler. Ve tama
miyle Alman lrontrolil altında 
bulunan Pa~ radyo meı.•kezi dt" 
La.vali Fransız füoeunun ken~:. 
sıni 'batırmasındası ıuesuı tut· 
maktadır. -

yirmi günü esnasında tahrıp e 
dilruistir. 

Ttmusta Miitteıfik Ku~ •plan 
.Berlin, 30 (A.A.) - 27 2ö İ

kinci teşrin arasında ı;;imali Fr 
sız Afnkasının limanları ile k -
ra sulannda hac1mleri yekunu 
165 bin tona b liğ olan 29 tica
ret gemisi batırılmıştn. Hac!m
leri yekünu 100 b t n \ 1 n on 
b" r ti< a et gemısı de a.:ı ret
te hasara uğratılmrntu. Bunla
rın batmış olm ilar-mn muh.ık
kak nazariyle bakıl ... bılır. 

Bundan baska haciınlt=>r'ı mec
muu 398 bin ton olan 65 gemi 
daha hasara ugratılmıst:ır. Diğer 
taraftan iki zırhlı ile 'b ti cok a· 
ğır olmak üzere ü~ ucak gcmiı:;J 
hasara uğratılmıstır. 

5 muhafaza mu1*ibı ile 5 kru· 
vazör batırılmıştır. 

28 'kruvazör ve muhrıp hasa, 
ra uğr::ı.tılmışbr. 

I..ondra 30 (A.A.) - F rad· 
yosunun bu sa:bah bil ıdıc'Yiııe 
göre, Amiral Darlan, F nm 
fevkalade komiseri fa \ e 
Fransa Mareşali' ve Devlet Reı· 1 

tarafmdan kcn lis ne verılmış o
lan salahiyetlere istinade 
emirname neşretmistir. B .ıır 
ınamede gi>yle denilmekteô r · 

''Fransamn Fastaki umumi 
komiseri, neşredeoeğı ka anın
melerle Fransız Fasında sulh 'l· 
ınanıua Fr~ kamınl rına 
ve Fransız hilkiı.metinin k .. ı. r
name ve nizamnameleri.ne h • r.e 
ittihaz edilebilen her tUrlil ted
birlerl a1mak sa.Wıiyetine tama
miyle malikktir." 

o..,,m, &Jlea hansa 
J>rhıMa. 

Iaıdra, 30 (A.A..) - Cez.yiı 
rad)llOIR1 bir Fransız dca z tısı 
mn bu akşam Toulondan ccz:ı· 
yire ~ğini bildirm 
Radyo, bu gemUıin Ma UıvJ 
denizalbsı oldujmıu tasrih et· 
Dl(}ktedir. 



rnR KA No ~ Kızılayın çok büyü 

Y~~~~~ahfuzdur~ ... .J bir h~zmeti ~ '2 H s,~:~ ( 
Bu sabahtan itibaren her giln 16,300 3 l•I i 1 1 1• 1 
/alılrııatandaşasıcakyemekdağıtacak ! : 1 /.ı•ı \ l• I Görülüyor ti, Urilk Ali, ni-

1aayet hasmım akiatalJilmifti. Si· 
Tash, küçük hasmııuo mütema
diyen hamle yaparak ac;ılclığııu 
gördükçe emniyeti lirttı. Ve, ln
desini kaybetmeje bqladı. Se
yirciler, Yöriiğün bu hafuıe lli
Dirleniyorlarcb. Sivaab, mubak • 
kak surette Yöriiğü bir oyana. 
getiren!ık yere vuracakb. Se,Jir
mkır, Yöriiğü k«umU için tıek
ıar ~ •ıtnmw: 

- Yörilk, kolla JEmdini! •• 
- Aman Yörtlk! •• 
Çünkü Sivulı, hamıeJerini cı. 

lietirmişti. Kapmağa çalışıyor
du. Yörük, hasmını bu hale ge
tirince şimdi kendi kendine naz 
yapıyordu. Sanki kendıııj kap
:tırmaınağa savaşıyormwJ gihi 
hareket edıyordu. Çalık çiledeu 
pkt.J. Yerinde oturamaz oldu~ 
kıvranıp duruyordu. Cazgır, top 
.akalını avuçlan içı1ne alnıış Yö
rüğü tetkik edıyordu. Ve, ken
tti kendıne: 

- Ulan! Bu oğlanda yine bir 
domuzluk var... Sivaslıya bir 
madik oy ıyacak! .. 

Cazgır, eskı kurtl&rdan oldu· 
iu iç n gôruşlerı kuvvetti idi. 
Çalık soyleruyordu: 

- Bu oglan deli olun "' .. 
Nıhavct Cazgıra döner k: 
- Usta! .. Ne yapıyor bu oğ

Jan ? .. Neden ham.Je ediyor? .. A
(ık verivor... Kapacak herif!.. 
Hay Allah cezasını versin!.. 
As bıy te kapıldı. 

- ..... 
- U ta! Neden laf etm\ •or-

- Yörük gitti! .. 
- Toparlan Yörfik! .. 
U9ta. ihtiyar pehlivanlar da: 
- Bu, oğlan, neden bu kadar 

açık duruyor? .. Allah, Allah!.. 
- Bak hele! .. Şakı da verdi ... 
- Hem de kendi eliyle ... 
- Yenecek bent!_ 
En usta pehlivanlar bile Yö

riiktea el çekmq,ti. Çünkü Sivas
lının altmdan ve eliDden kolay 
kurtuJamudı. Çalık'm akh ve 
fikri lra)ıboanu§bı. Oğlunun ye
Dilmesini görmemek için gözle
rini kapamıftı. Ellerini yüzüne 
maske edip durmwıtu. ~r, 
Ça1ığm bu hatine gülüyordu. O, 
daha bili. Yörüğün bir şey ya
pacağına emindi. Fakat ne do
ğuracağını bilmıyordu. Hele pk 
ki.inte&inde mukabil oyun doğur
mak o kadar kolay değildi. Nı
hayet hasmı elini kasnaktan bu
darken öne doğru atılmak vardı. 
Yörük Ali, bunu da yapwnıyor· 
du. Cazgır, güldü. Çalık'a: 

- Aç şu göızlerinı be! .. Ne o
luyorsun? .. 

Çabk, gözleri kapalı, mukabe-
le etmişti : 

- Ne oldu? Kurtuldu mu? .. 
- Yok be! .. Şakta y·ne!.. 
- Aman söyleme! .. Gözlerim 

. . ' gormesın. ... 
Yorük Alinın duruşu o derece 

tetık, o derece çalımlı idi ki, bu, 
kurulmuş va.Dyeti ancak çok 
usta ve, eski pehliva.nlat anlı
yab.lirdi. Güreşte, seyırci olarak 
Kazıkçı Ka.ra.bekır'in ustası A
raboğlu vardı. Bu, ihtiyar peh
livan .. Yörüğün manevralarını 
seyrediyordu. Şak ki.intesinde 
Yörüğün b:r şeyler yapacağına 
emın olmuştu. Hatta Yörilğim 
istiyerek alta yattığına da ka
n olmuştu. Hatta varundakile
re: 

- Bu, Yoruk .. Bir şeyler yar 
pacak ... 

( B•ttarafı birincide) verilen miktar normal bir insa-
mizin mubtelıf semtler::ode aşev- nın günlük ihtiyacını fazlasiyle 
leri açmağa karar verdi~ini yaz- ka.rşılıyabilecektir. 
mıştık.. Bu hususta çalışmalar Bu işler 'için Hızılay :SOO bi:ı 
sona ernUş olduğundan aşevlerı lira tahsisat ayırmış ve aynca 
bu sabahtan itibaren açılmış bu- Ticaret Odası şehrimiz tacirle
lunacaktı.r. Bunlar, evvelce de Hnden yine bu hayırlı ıge sarf.:ı
yudı~ gibi Topka.pı, Lileli, dilmek il7.ere tahsis ettiği 200 
Üsküdar, Kasmıpap, Eyüp, E- :. lirayı Kızılaya teslim etmiş-
dirnekapı ve Betikta.ş gibi şeb- Kmlay ....... ·-eterin bir ""·lık 
rimiz fakir halkının fazla bulw- ~ ~ 
duğu mahallerde kurulmuştur. yiyecek ihtiyaçlannın mühim 
Yalnız Kasım"""'"'~aki • ..ı.ane bir kısmını müıbayaa etmiş bu-

~ ~ lunmakıtadır. 
henüz ikmal olunmadığ'mdan ö- Fasulye. nohut, 1'lercimek. 
nümüzdeki pazartesi gunıi fa;.- bulgur, pirine. yağ. soğ'au, mah
liyete geçecekt'ı · J<;vvelrı tcsbıt rukat vesaire g b. başlıca y ye
olunan fakir va ndaşların lüJ· cek maddeler · nı :stihsal mınta
hanelerden yemek ala.b lmelerinı kalanndan tcmın etmiştir. 
temin edecek cüzdanlar tama- Diğer taraftan Kızılay orta
men tevz· edilm ştir. Bunlar o- okul ve lı.selerde okuyan fakir 
tuz kuçük sayfa olup her biri ü- talebeye de yemek tevzi etmeğe 
7.al'mc.le aıle efradının adedini karar vennişt'.r. Bu hususta Kı
gö terir rakamlar bulunmakta- zılay umum müdurlüğıinden ce
dır. Tesbit olunan fakirler ara· vap beklenmektedir. Bu~nlerde 
sında dokuz nüfuslu aileler dab! emir geldiğı takdirde önümüzde
bulunmaktadır. ki haftadan itibaren bütün orta-

Bu vatanda.şiar bu sabahtan okul ve liselerde fakir t~lebeye. 
it baren her gün saat 10 dan 14 sıcak öğle yemeği verilmeğe baş
de kadar ellerindeki kuponla ait lanacaktır. 
olduktan semtin aşocaklarına Ol.ulların erzak ıhüyacı Kızıi
müraca.atla getird .klerl kaplar ay tarafından temin edilerek ye 
'ıçerisine bütün ai1e efradının ıs- mek okullarda pişecektir. Bu 
tihkakını alacaklardır. suretle Kızılayın şehrlınlzde ye-

Yemek her gün bir kere ,.e, mek verdı.ği fakir halk sayısı 20 
'bir türlü olarak verilecek ve bu l bini bulacaktır. 

Yeni Meb'us 
seçimi kanunu 

- Memurlara 
parasız kumaş 

( llaftuafı birincide) 

6 •l 1 l_I 1 1 1 1 
7 1 l• I l• I l• i• I 
8 1 1 l• l• I 1 1 1 
9 • •• 

SOL DAN aAOA: 

( Battar•fı bıt'l"cıde) 

fiyatlarının artmı§ olması dola· 
yısiyle ve fazla ınikta.rda stok 
vücuda getirilmesi için İnhisar
lar Umum Müdürlüğü müteda
vil sermayesi 63 milyon liraya 

Yerli Mallar Pazarlarına erkek ~ 

:~~~ıDı~~~~an':~ik; RADYO PHOGRAMI 1 
zurum ve Trabzonda tevziata 
başlanacak ve bunları El&zık, - 1 ilk KAnun 942 ~ 
Malatya, Sivas, Samsun, Gazi -

Nl lLI • 18IP • BAi ·Dit 
w lı6lUiA llinlan c1erbal ...... &r M77redM -·-

53$ .. 
işçi ahnacak 

Dwe.t LI ...... ,,. liitıane u..,... MH• •• Jr: 
A1ılH;yemiz UıU,.acı için torwı, -.l)'wi, aaMkel, •i-ıil'nl 

,_, kalaflıia ve bW"IUOol almac:a'kilr. 
'+"Win Brüsbit e'\'I'aldui1- Balil6ıa Qa- f it ... , 'I 

:Y..t A16lye Şeniline aitnıeaat 1'7'ster\. (ini) 

ı 

3 
5 

20 
80 

120 500 
800 100 
800 50 

2.000 20 
8.000 10 

80.000 3 

-YekOn-

hlııl 

Tutarı 

Lira 

25.000 
30000 
25.000 
40.0M 
60.ooı 

60.0M 
80.004 

4-0 °"' 
40.00C 
80.000 
248.00CI 

720.000 

S vaslı, şak kunt.esine el atıp 
sol el m enseye J{otürürken bir
denbire bir manevra oldn. Yörük 
Al.nın sola doğru bir burgu gi
bı dônerek hasmını sol paçadan, 
&aK eliyle, kapıp doğrulduğunu 
ve, sol ayağı ile de hasmın sağ 
ayagı içine girerek burmaladığı
nı gördüler. Yorük, ini olan bu 
manevra.siyle birden doğrulup 
rnukat>ıl oyunlannı yerine getir-

çıkarılmaktadır. Bundan başka 
aynı toplantıda mebus sec;'lm i 
kanun li.vüıası müzakere edile
cekt~·-. Bu l&yiba esasları halen 

antep ve Adana takip edecek _ 7.30 Program 18.45 Muzık 

tir. 7 .32 ~ilcudumi.ı - 111.30 A. Haberlerı ~---------------------..... , E\·vela erkek kumaşları, son- ıu çalışbra - 19.45 Müzık 

TÜKKIYE iŞ BANKASI 

.. di. HaS!Dl, paçadan ve, irten bur 
r ~ı~ n:lu. Ken<lı kcfld ne şoy- mayı yeyince birdenbire mUva-
le dusunemıyordu · • ı, zenesi bozuldu, arka ihıtü ve, 

Bu, ogl n evvelce ~e pa- ı sırtı apğı gıdiyordu. Kurnaz 
ça kapu:nnda cambaz .,ı"tı. ~.k· Yörük AJi, üste de; doğrulurken 
m ştı. H lbukı !"ımdi neden bır- kıçı ile hasmın kasıklarına doğ
litınli.re do erek alta vattı ~ ru sıkı bir vuruş yapmıştı. Si-

Çalık, l bıre Caı~ıra soyle-1 vaslı, derhal şak kUntesinden 
n Y rdu: . . . . boşaldı. Kuvvetli ve, zorlu bir 

Ogla.nın va~yeti kötü. •. B~, mukabele ile öne büküldü. Yine 
ber fi. altına düşmek tehnkel!- fJOrlU bir mukabele ile YörUğiln 
ar. \. lla.h. hamam bohçası gı- elinden paçaslbı çekerek aldı. Bu 
tı . topa.ı,ladı ı gıbı k . dınp yere suretle iki pehlıvaıı ayağa kalk· 
vunır \ e, vahut yurıu gıder. mış oldular. Talih, Yörtiğe yıne 

O k. dar degıl... Sen, bırak yaver olmamıştı. Kıç kılçığını 
J!n dı b nl. ı. Yorügt.in J1eien sıkı vuramamıştı. Sonra da 
&lta dü, tu n b~k!.. 

1 
• basma sağ ayaktan dola~ bur

E ... Du.cmrdu henf ... Do- mayı tam olarak yerl~e
ııuı alta düstugüne amın deıs n miştı. Yan'ı oyun tam ahengini 
bt: : .. Yok a surer, yenerd'. bulamadığından Sivaslı, :zonıyla, 

g,,,·elkı paça ka.pujuada ne- kuvvetiyle bu manevradan da 
den ) e emedı / .. yakasını kurtarmıştı. Yorük A-

B kma o~a '·· Bu. oy!c ka- Ji. ayağa kalkar kalkmaz giller 
pı dt kl . Anı oldu. yüzle çırpındı ve, bir nara sa-

& ı, h oyle zannetnuyo vurdu: 
rum. Hd stebırlı ol bakı:ıhm... _Haydi Sıvaslım be! .• 

Yörıık alta düşer .~~şrof"7: ~.eı·- Yörüğün bu, narası ço~ ma:ıi· 
bal top"rlaudı. Örtulu_P b~~e- dardı; zavallı Yöruk Ali, nara
C<"g1nc açıldı. Sol ayagının uze- siyle edaaıyle tavriyle !fUDlan 
r n d z okt>r gıbi oturdu. Sağ de~k .ist:iyordu: 
ay ını yere basıp dürtı. F.elleı.- _Ulan' Yine lturtaJm ha! .. 
n dl' ) ere ko) up destekledi. Yö- Ha kor PYtan !.. Dur~kalım; 
n un bu vazıyette duruşu aea- be y hancı iken, sen yolcu iken 
y p ·di. Uel, yen benı, ~~k .'!8- yi~~ düşersin elime! .. 
ti) ordu. On bınlerce seyırcı bus- A~l d am··+~ Her 
a.."t tel' d · ;;.,... · N be • .....,& u ayanarn ~· 
vU un aşa uşm"'9 .. u. e r- . ··rUiıus·· durd - d a.ftt · t dı; ..... n..+·· Y" ··k' kesın gu u ugu sıra a ,..... v zıye e "'9"'""'!1"u oru • . . . 1 ı..,,.;...._. • ..+ 
Vste de apaçık duruyordu. Se- çatlak eesıyle fOY e -&•._.UM.l .. ı: 
yircilerın bır kısmı bağıl"Jflyor- - Aferin Yörük Ali! .• 
du: Seyirciler, kıyamet kopanyor-

- Yörilk! Toparlan!.. du: 
- Toplan York!.. - Ya.ııa Yörük! .. 
- Dizlen Yörük!.. - Pehlivandır be! .• 
Yörük oralarda değildi. Sivas- - Nasıl Sıvaslı ? .. 

h, hemen şak küntesine el attı. --:. Alır ~ın şakı? ... • 
Karakucakta en emniyetli ve ye- Yo~ Ali, daha bili ~ 

mer'i olan intihabı mebusan ka
nunu eeaslannın aynı gibidir. La 
yihaıun aldığı son şekle göre 
Türkiye dahilinde seçim V!liıyet
ler itibariyle yapılır. Türkiye 
Cümburiyeti halkından her kırk 
bin kişi iCın bir mebus ~ılır. 
Bir seçim dairesinin nüfusu kırjc 
binden aşağı olsa da:hi bir me
bus seçmek hakkıdır. NUfuslı>n 
kırk binden yukarı seçim da'ıre
ler1nde elli beş bine kadar bir, 
doksan beş bine kadar iki, yüz 
otuz beş bine kadar üç, yüz yet
miş beş bine kadar dört mebus 

ra kadın kumaşları ve daha son- lım. 20.ıs Radyo GR _ 
ra ayakka:bılar dağıtıla~atrtır. 7•40 A .. Haberleri 
Tevziat Birinciki.nunun sonla • 7.55 Muzi.le (Pl.) zetesı 
rına doğru Dıyarbakırda baş - l2.30 ~am 20.45 Müzik 
hyacak ve bütün yurdda bir ee- 12·33 Muzılı: <Pt.) 21.00 Konuşma 
ne ıçmde bitinlmiş olacaktır. 12.45 A. Haberleri 21.15 Müzık 
Verilecek erkek ve kadın ku - 13.00 Müztk 21.30 Konuorrıa 
ma.şlan üçer metre ve 7 -8 desf'.n lS.oo Program 21 45 Muzık tu.enne hazırlanmıştır 18.03 Muzık Rad - · 

- yo Salon or - 22.30 A. HaberlerJ 

seçilir. Ve nüfus m:iktan yüksel
dikc;e mebus adedi de bu nisbet
te arttınhr. Seçmek için Türk 
ohnak, yirmi iki YIUJl:D' bitirmiş 
ve kanunda tası'ih edılen suçlar-
dan biriyle mahkftm olmamak 
lizımdır. Muallimler mU&te8na, 
merkezıden tayin olunan memur
larla müftiler, blkimler, cüm-

lzmirde yeni halk 
dershaneleri açıhyor 
lzmır, (HUSUSi) - Vili!

yetten kaza kaymakamlıkla
rına gönderilen bir ta mimde 
15 - 45 yaş arasındaki okuma 
yazma bilmiyen vatandaşlann 
sayılarının incelenmesi ve tez 
elden valiliğe bildirilmesi isten
mektedır. 

Bu testfi yapıldıktan sonra 
okuma • yazma bilıniyen vata.n
daşlann yeni açılacak olan kurs
lara muayyen bir zaman devam
ları temin edilecek, bu suretle 
viliyet sınırları dahilinde oku
ma - yaz.ma bilmiyen bırakılmt
yacaktJr. 

buriyet müddei umumileri ve 
belediye reisleri seçime başlan
madan 'iki ay evvel istif 'l etmiş 
olmadıkça memuriyet mahalleri-
nin içinde mebus eec;ilemezler. ============ 
Yedek subaylardan gerek me- Z A l! t 
mur, gerek harp lft>ebiyle siWı YoT.gat nüfusundan almıl ol-
altında bulunanların mebus se- doğum hüviyet cüzdanımı zayi 
çilmeleri kabildir. ettim. Yenis'ıni alacağımdan es-

Ordu mebusları ve ukeri me- ki&ioin hükmil yoktur. 
murlardan istifa hakkını hm ol- 1, Yoı&pdm .8anmala Kayaıdi-
mıyanlar ve istifa veya tekaüt- lııl -ı.fyeııi, ~keller 

.kö...nl-.ı- 08maa ,...';.1.. 
lük talebine hakkı buluna.olar- ~ ~ Kesldn ~ 

kestrası 22.45 Kap&nlf 

thtikir 942/534 
Kuu Hula...ıdır: 

Milli Korunma Kanwıuna muha
lefetten Mabmutpaşada Kefeci han 
5 numarada tuhafiyecilik ticaretile 
meşgul Ohannes otlu Kegork Yesa-
78n hakkında İstanbul ikfncı Milll 
Korunma mahkemesinde cet"eyan e
den mubakemesı neticesınde suçlu -
nun !ııli sabıt oldutundan Mılll Ko
runma Kanununun 32. 59/3, 4 ve 
13 uncü maddeleri mucibince bee li-, 
ra para cezası ödemesine ve yedi 
ırun müddetle dukkAnının k9patıl -
masana ve hüküm kat'ileştijinde ilc
M!ti suçluya ait olmak üzere karar 
hulAsasının Yeni Sabah ıazetesınde 
neşredilmeBine 21/9/942 tarihinde 
karar verildi. ( 1843) 

İstanbul Belediyesi 
ŞEHİR TiYATROSU 

KOMEDİ IaSMI 
~EN.BABA 

Cumartesi ve Pazar günleri 
15.30 da Matine dan umumi seçimin ili.ıımd&n i

tibaren nihayet on gün içinde u- ========================= 
sulen istifa. etmiyen veya teka- 1 
===~ı:: inhisarlar U.Müdürlüğünden 
çimlerde istifa ve tekaütlük hak
kım haiz olanlar ilAn edilen ae
çim güqUnden evvel istifa edebi
lirler, Ve on gün kaydına bağlı 
değildirler. Her dört yüz nüfus 
için bir ikinci müntehip seçile
cektir. 

Malın cinsi 

Elektrik motörü 
Branda be"Li (Yatlı kanaviçe) 
FUitre bezi • 
Litoera!ya makineleri 
Merdane kılllı 

Miktarı 

1 adet 
5000 metre 

600 adet 
38 > 

Pazarlı.gm 

Günü Saati 

4.12.942 9.30 
> 10.50 
> 9.50 

> ıı 

nici oyun şak küntesi idi. Bir aüm edi~ ~· t;et;>e-üm bi-
kere şaka el attıktan sonra, ö- raz d& ~ bir snıır b~raaı T emiJilı ifl.ri MIMlüriı 
tesı kolaydı. Yörük Ali, bunu idi. K2';tır Sıvaslı, ~l.übıyet- Silioriye llİttİ 

Demir, pırmç ve Fonttan 
Dökulmu~ ııakı müberridi parçaları 9 Kalem > 10 

hıldigı ıçin şakı acık bıralr:mı§tı. ten .kurtuluyordu.. Hoş Y-orllk A
Sivaslınm, doğrudan doğraJıa- li, haannnm haddinden ~azla ka- d~l~~ 8:;'J!: ~uJc.K:~ 
pk küntesıne geleceğin' biliyor- vi ve, 90rlu olduğuı:"l bıl'iyordu snı·vn·ue te""'izlilr :aıerinde hiz-
du. Öyle sarmaya fıli.n yan~- Fakat ~ ~ ınce ~~l&r .T ..._.. "91 

yacaktı. ~.sarma ~~a. ~- :t~ ~te .lrendini kur- met gören hayvanlar için yem 
yade yağ güreşi oyunu idi: Yo:- tan~ bir ~u idi. tedmı·!~1k. etmek maksadiyle gtt. 
rilk Ali hasmına en emn&yetti Yorlik Ali, bir kere daha Çll'- ~ 
oyun oİan tak lcUnte&ini verir- pmdı ve, bir nara daha aavur- .oııııı,..~---------111111ııııı. 
ken bir anda mukabeleSini de du: •--ı --•·• 
yapacaktı. Bu, ~ yal· - Haydi Sivaslmı!.. . •... .. ... 

1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme pazarlık u ullle atın , -
bnacaktır. 

2 - Pazarlık hizalarında ıostertıen ıun ve saatlerde K b.ıt :jta Le\ a
mm Şubesindeki Merkez 1Alım Komisyonunda yapılacaktı .. 

3 - Elektrik matöru, filitre bezi i9J'tnamelerı, Branda bezi numune; 
ın6benit parç.aları re6İm ve listesi her gıin ö&ledcn sonra ozu geçen be-
de ıörölftıülr. 

4 - tsteklilerin Pazarlık için tayin olunan giln ve saatte ""., 15 gu-
venme Pl!'aslle birlik1e adı ıeçen Komisyona gelmelerı ı!An olunur. (1459) 

nız Yörük biliyerdu. Sivash, pk Yörük. gtllUyordu. Sey~n .&. B O N E 8 E D E L 1 
kUntesine el atb. Yörlliln apıı bile gUldtlrdU. Seyirciler, birbir- Tlrtct,ıe .. ,...,, Devlet Limanları iıletme Umum 
arasından sağ kolunu geçirdı, leriııe: . l effflk MM Kr. 1700 Kr. 
kispetin ön kasnağından iri par- -Yine kurtuldu Si:V~·· ı Ayhk no • ,.... • Müclirl6pnden: · 1 

Küçlllı Cari Hesapları 
1943 iKRAMiYE PLANI 

KEŞIDELER: 1 Şubat, 3 Mayts, 2 Ağustos. 1 lkincitefl'İ' 
tarıhlennde ya.ptlır. ,,. 

1943 İkramiyeleri 
1 AcW 1999 Liralık 1999 Ura 
1 ,, 999 

" 999 ,, 
1 " 888 " M8 .. 
J ,, 777 " 777 " 1 

" 666 " 686 .,, 
1 

" 5.'>.'> " 5rı5 •• 
1 

" 444 
" 444 .... , 

ı ,, m ,, 666 ,, 
10 ., m " 2220 ,. 
so ,, 99 ,. %640 

" 60 ,, 44 ,. %640 .. 
250 " 22 ,, 5.'JOO ,, 
SM 

" 11 
" 

3674: " 

Türkiye 1ş Bankasına. para yatırmakla yalnız para birılt' 
lirmiş ve faiz almış olmaz, aynı zam.arıda talı hin izi de 

denemiş olurstmuz. 

lıtanbul De/terdarlığından: 
Beşiktaş icra Daireı;lnde Mevcut otomobil demir aksamıle demir 

ve ön l"llm kısmı burda halinde olduiundan beher kilosu 40 kU 
7/12/942 Pazartesi ıünu saat 15 de Milli EmlAk Mudürlüiünde 111Uıd" 
kil Komi yonda açık arttırma ıle sablacaktJr. ., 

t teklilerin yüzde yedi buçuk beiabıle yatıra~ teminat makbU.ııl ~ti 
nufus huviyet cuzdanlarıle bırlikte mezkt1r cun ve saatte Mılll ....-
Müdurlügune mUracaatıarı. (1525) 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
Z İRAAT BANKASI 
Kuruluı tnnhl: 1888 - SennaJ'fllll: 100.000.0Ç.f' 1'\lık ....,a 

Şube ve A,,._ adedi: 26!l 
Zirai ve icari her türlil bankla n. ~1c1meleleri 

Para biriktirenlere 2&ı800 lir& ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı •e krımbarUıZ ıuanııt hea~ 
en ıız 50 lira:ıı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile ..... 
plAna göre ikram\y~ daiıtılac ktır. 

4 ... 1.000 &Jtrelık 4.000 Llfa il 1:ilf Heci 
... - ..... lO• 

. ........ 
• • 

~: =: :: :ıı . • • 
rnaklanm ---ıı-:ti sol eliyle - Amma da talihli .imiş... S Aylık 400 • .. • Rıh Do 

de 
--~,..,;~p"6-0 "'.!-ım +-...... Hele ,.. .. ,.lr, o.ld.ugu· ye_rde du- Melaıh tı;tanbul tun, k veAntrepo Şirketi TahvHatının 1/12/942 
~ - ..-u -......... ~ dın 1-A..::y_1ı_k ___ 1_ .. ______ -1I tlıribinde \ldesl hul\U edecek olan 73 No. ıu :faiz kuponlarının beherı 441 DiKKAT: HP phr nd kı pa al r bir ene ı~lnde 50 liradan 

taklak ederek yenecekti. Ahali, ramıyordu. K~Ur . yag yor. lahlbl: A. C..aleddln 8ar•cotlu brulltan bedelleri 2/12/912 tarihin&ıın itibaren ödenecektir. • dü!!Dliyenlere lkıarnıy._ (' .... , • ~ rd o• 20 r. zlasi)le Vft'llec t1l'. 
ayağa f:U'JamJlb. Bajınamalar, mütemaıdi)Wl soylenıyorda. Caz. .......Y8t MINGrG: M. IMni Ka....-1 'Kapan b•Nllshün lWlr1esi, Caıpmba ve Persembe 1unler1 saat O- &ur'alar smede dl:... PfS il ilan, 11Badraa,11 S1'° 
bhtıirine Jaınlb. Her kaladan gır, Çallk'ın QellElBini tutması Bwldllı yw: H, lleklr Gül'90yler .... (11) ll9 W.. War..ız Umumi Mntveebe Müdüıiuiune muracaııtl rı lül ve 11 .Birineiki•ı" ... ar• ı "l'IN~ oekilfıcekdr. 
I* - ~: idıı: ve A. Cemaleddln .. ,..çotıu lltlt. U88l~ .. •-m••------E:~!91D••••••••~ - Aman Yörilt!.. . (Dwmmt v.r) 


