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A men1rnn ve İngiliz ajans
ları Türk - Sovyet mü· 
n. ebetierinin daha zi 1 

ya.de kuvvetlenditihnesi 'ıçin b:ı-
JH teıjebbüslere giri.5ildiğ:ni bil· 
dirmişler. Berfuıde merak edil· 
miş. Matbuat toplantısında res
mi Alman sözcüsünden bu bap
ta malumat istenmiş. Sözcü, bu 
haberle ihtimal ki Türk politi
kasında bir değişiklik y~p~~~ıı: 
mak maksadı takip edild'ı.gını 
söylemekle ıberabe:: bunun k.a
bil olamıyacağını gosteren delil
lerden ba!hsetmi§. 

Fakat bununla mesele bitmiş 
elmuyor. Çünkü Alman gazete
leri, kendi resmi kaynak}~ mm 
izhar ettiği kanaate ragmerı, 
Boğazlara ait plQnların tekrar 
ön sa.fa geçtiğine daiı yazılar 
neşrediyorlar. Viyanada çıkan 
bir gazete Stokholmdeki nıuh
birlııin ifadesble atfen bazı ma
JUmat veriyor. Mihver gazetele
rinin keneli propaganda gayele
rine hizmet H;in baş vurdukları 

Bursa 21 <A.A.) - Reiskum
hur İsmet lnönü bugün öğleden 
sonra Bursa Halkevinde hopar· 
lörlerle halka hitaben aşağıdaki 
nutku söylemişlerdir: 

- Bursalılar, sevgili hW'l§e
rilerim. 

Bayram tatilini aranızda ge · 
cirdinı. Sizin, Balıkesir, Cklibo
lu, gibi yakınınızdaki bölgeleri 
ziyaret eltim. Her tarafta vatan 
daşlanmı kendilerine ve mem · 
lekete tamamile güvenir rahat 
bir zihniyette buldum. Millet, 
hükunıetile beraber kütle halin· 
de, demir gibi işi ve gücü ile 
meşguldiir. Önümüzdeki sene 
feyizli bir mahsul elde etmek i
çin hepimiz a~k ile çalışıyoruz. 
lstitıı;;ıl mesclclcr:nde erken hl\.· 
yal yapmak doğru değilse de 
ümitlerin kuvvetli olduğunu söy 
lemek mümkündür. 

A-ziz Bursalılar, 

Her şeyden evvel millet~ ma
nen sükunetle ve maddeten ve· 
rimli yolda çalışmak, millet ve 
hükümet birbirine kenetlenmiş 
tek vücut halinde bulunmak mil 
let kuvvetinin başlıca işaretidir. 
Son bir hafta ic_:.inde belki, sekiz 
vili.vetimizle temas -ettim. Mil • 
letçe birlik duygusunu, demir 
gibi iradeyi her tarafta sarsıl -
maz bir halde bultJ11m. Hükume
tin tedbirleri müsbct semerele-

tini vermektedirler. Varlık ver· 

gisibütünmilletin vicdanında inhisar lar, Posta. Telgraf ve Mal Müdürleri 
doğru ve haklı bir tedbir telak- . 

ki:ı~:~J~~:-~azinekudretine, enkaz altında can verdiler. Kaymakam 
~~iı~i~ce~k~:ı;i=~nf~~; J a n d a r m a K u m a n d a n ı a gv ı r ya r a l ı tabakasında anlaşılmıştır. Ka - v e 
nunun ciddi ve kat'i olarak Ka - ----------- - ---------- -- j 
i~~·1!·~~~~~~i~:~.~: Yeni Rus taarruzu Kızılagı'iı Yardımı 

Bursalılar, - ------••--------- -
Aranızda geçirdiğim bır kaç 

~.?en ~tiyar old~!ll· Tekrar Alman resmıA teblı~ai Rusların 
goruşmek uzere ve guzel Bursa o 
~lı;- en iyi dileklerimi söyliye - D h • _ J A / h f 
rek size veda ediyorum. on cep esıR:U.e man a -
MİLLİ ŞEF MUDANYADA l d ~ k b l d • 

Mudanya 21 (~·~;)-._Reisi· arınl gar ıgını a U e ıyor 
cumhur ismet 1nonu bugun bu· 
raya gelmişlerdir. Miltt Şef Mu- Moskov& 21 (A.A.) - Sovyet Alınanlar bir tek kesimde karşı 
danya mütarekenaınesiniD mü - kuvvetleri orta Don b&tısmda. lık t.aa.rıımı yapını ·lardır. Bü
zakere ve imza edildiği müzeyi yeniden. Alman kıt' alarmı sür - ~ bu ~~~ ta.arru.zUı.~ı geri 
•ezmişler ve mütareke hatıra - atle takıbe devam ederek 8.000 püskilrtölmiişt.Ur. 400 duşman 
~ı ebedile.cıtirmek üzere baş - düşman askeri daha öld.ürmllş - subay ve eri öldürülmüştür. 

- · . ler ve böylece düşman kuvvet- Stalingradın cenup batısında, 
la?mış olan .anıdın . yennı ve Jıerinin verdiği ölü sa)ll8Ull 28 bir Sovyet birliği takriben bir 
planlannı tesb!t e~ledııct;en son- bin ki,iye yükseltmişlerdir. Kı- düşman piYlMie ta.burunu harp 
ra Bursaya donm~l~ır. zılordunun üçüncü bUyilk kış ta harici 1nlnwJtır. Sovyet kuvvet-

Mudanyalılar &:.isıcumhuru • arn.wı ile çok yorgun düşaı ki- leri bir Jc.esimde, Alman karfılık 
muzu_araıa:ıooa gormekten son man onmıan şimdi şimal batı ıaarrulanm ,püBkürtmlltlerdir. 
•z bir Be'91DÇ duymu~r. istikametinde ve Don nehriDin Don Dffıriniıı ona mecrasm -

geniş bir dirsek çir.eliği uzun bir da kıt'aJarmmm bir hücumu 
cephe"iizerinde tam ric'at halin m~vaffakiyetle neticelenmiştir. 

Hadise gerine d~rhal imdat hegetl~rl 
gönderildi. Sıva• Vall•i d~ Erbaada 
Ankara, 21 (Hususi muhabi

rimizden sa.baha karşı) - So.1 
yer depreşmesinde yer sarsıntı 
sının merkezi Erbaa ~duğu an· 
laşılmıştır. Maalesef şehir tama
mile harap ohnuştur. Ölü mik
tan tahmin olunduğuna eöı'e 
ClOOO)e varmaktadır. Erbaa 
kövlerinde de tay:ı.at vardır. 

Zebele hakkında taMlit 

meyanında bulunduğu ~
mıştır. 

Feli.ketzedelere yardim içia 
Samsun, Sivas ve diğer cr .. ar 
viliyeUerle Erbaarun vili>y~ 
merkezi olan Tokattan deriıal 1 

çadır, iliç vesair malzeme ile 
imdat heyetleri gönderilmiştir. 

Kml&y umıuni merKesi bu
gün (ci:.ıı) felil:f.tzedeletııe ·ılr 
dun iç.in geniş tertibat ahnı~ırı. 
Yann (bugün) sabah saat 10 dsı 
Ankaradan 'ilk yardım treni !::ı.
reket eder.ektir. Hükfımeı.e ilk 
vardım '-'lliılaiaılıı aür'aöıe a
lmması h__.mda Tokat '\181isı
ne ıcabeden emir ve diı ektitler 
venlrAi...~. 

kli.s'ık hünerlerden biri budur. ---------------
Gaz harbi de 
başlıyor mu? 

de bulunmaktadır. Almanlar kıt'alannuzın ileri ha 
Stalingrad cenup babsmda (Sonu: s.. ı aü. 4 de} 

Ankara, 21 (Hususi muhabi
r'lmizden telefonla) - Dün saat 
17 sıralarında vukubulan bir zel
zele Tokat viliyeti dahil~ bii
vük hasarlar.a sebep olmuştur. 
lna&nca !azla Z\)'.iabn ve büyük 
hasarın biliıassa Erbaa. kasaba· 
mnda ve civannda olduğu elem
le öğrenilmiştir. 

To.lca.t valisi earaıntıyı müte· 
akip hemen Erbaaya gitınif? ve 
Erbaadak'i feci manz.nra hakkır.
da ille haberleri Dahili ve V t-.ki· 
letıine bildirmeğe ba..~a'"rnı.~tır. 

FA'bea.)"a giiıoderilen t,".ldrıtar 
Tokat, 21 (Hususi muhabiri· 

miı.den) - Kızılay yer sarsın
tısından başlıca müteessir obn 
Erbaaya elli çadır göıllderdi. {.ı 
elli çadırın ihtiyaca ki.fi t!'ehni
yec~i;inden Kmlaydan bin beş 
yüz çad:r istendi. 

Söylemek :istediklerini bitaraf 
kaynaktan çıkıyormuş gibi ileri 
sürerler. 

işte Viyana gazetesinin mü· 
ıacaat ettiği. ~ ka~nın 
teminatına göre, şu sırada Lon
drada orta ve yakın sflrk hak· 
kında dip\oma(ık görüşmeler 
vukua gelmektedir. Gazete bu 
haberden baZl Deticeler çıkarı
yor. İngilizlerle A:meri~alı!ar:ın 
gayeleri coktanberı malum ımış. 
Maksatları Akdeniz yolunu zor
lamak ve cnd.an sonra Boğazl,tr 
üzerinden Karadeniz yoluyla 
Sovyetlere yardım etmek imi~. 

Şimdi Berlinden akseden bu 
bavadisin iizcr"ndeki liliıums•.ı·~ 
tafsilatı ve makyajı atarak me
selenin esasına göz çevirirsex 
şunu müsa.hade ~~iz: :Alman
lar Türkivenın de Muttefıkler le· 
hinde harekele geçmesinden 
~phcleniyoı lar ve böyle bıı
tasavvurun mevcut olup olma· 
dığı hakkında bir fikir edinmek 
iç;n sondaj yapıyoı lar. Bu ha
berlerin gerek bizde, gerek müt
tefikler muhitinde yapacağı ak
sülamcJJerden bir takım ahkaıu 
çıkaracaklardır. 

Geçenlerde avam kamara.ı;ın
da Har'ıciye Nazırı Mr. Eden
den Boğazlar yoluyla Rusya~a 
yardım yntııhp yapıl~mıyacagt 
sorulmuştu. O da, Bo~azl.ardan 
gır p cıkma meselesinin ~on· 
treux muahcdcn::unesı ahkamı
na bağlı bulunduğunu ve İngil
le:l enin mevcut taahhütlere ria · 
yet ettiğini bildit mışti ve mcı>e· 
le kapanmıştı. ~u <:_e~aıbm AJ: 
ms.n muhitler'ını kafı ?.~re~E>dt 
tatm'n ve teskin etmedıgı, daha 
knt'i ve sarih malfnnat veya te
min.'l.t ara<lıklart anlaşılıyor. 

Yalnız, bu bapta <(Ok acele et-

r-----, 
Hacı Şakir' 
Ailesinin Esrarı 

c- ya~"" : :--:::< 
BEHÇE1' S~I 

Olm\1.(1 tiir ~~·adan alı
ııarak ya.mazı tiu meraklı, 
eKariı ve kOrkunç macera 
ve ~ romanını yakında 
"Yeı sabala" sütuı:llarında 
merak ve a1ila ile takip 
edeceksiııi&. 

Londra 21 (A.A.) - Yugos
la vyadan gelen haberlere göre 
AlmanlaF -MillailQ.viç çetelerini 
zehirli gaz kullanacaldannı aöy 
liyerek. tehdit etmektedirler. 

Almanlar Sovyet hatlarını yar • 
mak için boş yere ümit.Biz gay
retler sarfetmektedirler. 

SOVYEI' TEBL1Gt 
Mosk~a 21 {A.A.) - So~ 

tebliğine ektir: 
Stalingradın fiıua.l bstumda. 

tikleri aşikardır. Müttefikler-in 
Boğazlar yoluyla Rusyaya yar
dımı dlişünebilmeleri için daha 
e\"V<'l Şımali Afrikayı tamamiy· 
ie tbrnizlemeleri, Oniki adaya ve 
Gir:de hi.kım olmaları, Şımali 
Ege denizindeki adalardan Al
manları çıkarmaları, Yunanis
tandaki uçak meydanlarından 
kalkabilecek Mihver byyarele· 
rinın yapabile<:.eklerı zararları 
önlemek imkanını bulmaları la· 
zımdır. Bunlar yapılmadan Bo
ğa?.lar yoluyla Ruı;yaya yardım 
ihtimali akıldru1 geçemez. 

VARLIK VERGiSI -Listeler bugia tekrar asılacak. Ver• 
ıilerini ödemiyealer hakkındaki 
talimatname hagülllerde çıkacak 

Müttefikler bu dediğimiz mu
vaffakiyetleri elde ettikten son· 
ra Boğazlardan geçerek Rusya· Bavranun birinci Piinü şube-
yaya yardım etmekten 'ise bu lere asılan varlık vergisi mükel
yardımı Balkanlarda Mıhvere lefleri listesi memurların tatn 
karşı bir cephe açmakla çok da- . ~ !< 
ha müessir ve fiili bir surette ifa yapmalarına ımkan venn ~ 
edebileceklerini taktir etmez maksa.diyle bayramın öçünr-:i 

ve dördüncü günü kaJdmlmıştı. 
değildirler. Rusların her ne Bu listeler sahehtaın itibanm 
pahasına olursa olsun yardım 
gönnc~e muhtaç bir halde bu- tekrar şubelere asilmış bulun
lunma.dıklarım öilivoruz. Mütte- maktadır. Mtikellefler şU'belt"re 
fikler Ruslara kili~derece>de yar müracaat ederek isimlerini ve 
dım imkanını bulmaktadırlar. kendilerine tarhedilen veırsti 
Şimdiye' kadar Rusyayı silahsız miktarlannı öğrenebilecekler<11r 
ve ila<'.sız oırakmıvan Müttefik- Evvelce vazdığımız gibi mil
lerin ellerinde gittikçe mükem- kellefler bu ayın sonuna kadw.r 
melleşmektc olan nakil vasıtala. bo~lannı ödemek mecburive· 
rivle bundan sonra-da Ru8yayı tiodedirler. Bu müddet zarfmda. 
ta"kviyede devam edeöılecckleri ödevemiyenler i~Kı bir ~kinci 011 ı 
muhakkaktır. beş ırilnlük mühlet daha veril· 

da birinci aaftada vergileri:J 
ödemiyenlerden ybde birer, i
kinci kaftada borçla.nııu ödemi
yenlerden yu.le iki zamlı ol•1-
rak vergileri tahsil edilecektir. 

Aynca defterdarlık ba ıist&
de unutulmu~ olan mtıkelleflf'ri 
ara.<ıtırmaktadır. 
Y....01 ~bak.tonda 
~ . 

. Ankara, 21 (Yeni Sabah mu
habirinden) - Varlık vero'is 'i. 
ödemiven mükelleflerin bedenen 
:ae suretle çalıştırılacakları 
hakkındaki talimatname yarın 
veya öbür ~resmi gazetede 
intişar edecektir. 

Şehrimizdeki mükellefler V"r
~ ödemek iÇin hara.retl» 
laasırlanıyorlar. 

Büyük bir 
havaakınr 
~lterede bir mahalde Ame

rikan uçak alam, 21-(A.A.) -
Almanların Remilly - Sur - S.!.1-
ne'deki uçak alanına karşı ya -
ptlmış olan akından dönen pilot 
lar, uçar kaleler tarafından ya
'Qılan en büyük savaşlardan bi· 
rin~ 4-0 kadar 190 modelinde 
Focke • Wulf ve 109 modelinde 

Oeılen malüma.ta göre. Erbaa.
ela aaflam e,,. .talma.nnştir. N u
fueça za}iahn çok olduiu V'" 

fazla miktarda ölü bulunduğu, 
yaralıların. enka7. alhndan kur .... j 
tanımalarına başlıwdığı anla· 
şılmaktadır. Erbaa kaymakamı 
ile jandarma kumandanı yaralı 
olarak enkaz altından çıkar•!
mışlardır. İnhisarlar, posta ve 
telgraf ile malmUdürlerinin , e 
bazı posta memurlannın ölenif~r 

Jı'...rba& De muhabere mü...,i 
Samsun, 21 (Hususi muhabı

rimiT.deıı) - Son yec deun.-~· 
mesınde bithasaa Erbaa pek zı
yadc müteessir olmuştur. T ı · 
grafhane binasının t.'lm·ınw :" 
çökmü., olduğu ve telgraf me
murlarının vazife baş.nd ı ~' ı l 
olduktan rivayet edilmcklcd ır, 

(Sonu: Sa. 3 Sü. 6 cta ) 

Messerdlimitt düşürülınü§ oldu - --------------------------------
ğunu söylemektedirler. Aıneri • 
kan uçakları Fransız sahilini 
geçer geçmez Alman uçaklan 
koşmuşlar. bunl:ırın etrafını al
mışlar ve dönüşte lıfanş merin-
de onlarla çarpışmışlar ve ~ -
lerini blrakma.mı.şlardır. Ameri • 
kan uçaklarının bombardımanı, 
düşman av uçaklannın muka -
vemetine rağmen, şimdiye ka -
dar görülmemiş derecede şiddet 
li olmu.ştur. 20 bin kadem yük
seklikten atılan tonlarca bom -
bala.r, u<;ak alanının altını üstü
ne getirmiştir. Her istikamette 
yükselen duman siiunlan ve en
kaz yığınları göriilüyordu. Manş 
tan Remilly - Sur - Seine'c ka -
dar ola.n meale, takriben 500 
kilometredir. 

( Radyo ne Sabaha Karşı ) 
Ruslar Roatof u tehdit ~diyorlar 

IR 1 
Londra, 21 - Y:!ni Rus t:ıarruzunwı 80ll inkiş~ ı 

~SY a hakkında g{:lc..ıı mnlıiınnt nusların 32.000 Alman 
- öldürdiiklerini ' <' 15.000 e8tr aldıklannı bildh -
mektedir. Almanların da kabul ctt g .ıc gore, Don ceph<>sind .:n 
taarruza geçen Kı.zılorclu 75. l2U kıhımetrc ilerlemiştir. Voroncj -
Rostof demirvolunun üzerinde bulunan Milrovo şehrine de 30 ki
lometre mesafeve kadar yakl·umLcrur. Kızı.lordunun eline geçeıı 
harp malzemeai de pek büyüktur. Bu ordular şimdiden Rostofu 
tehdide başlamıştır. 

8 inci ordu Sirt~nin 40 lı. m. ıarkıntiıJ 
iT bJ 1 Londra, ı.ı - General Mon~omery'nio kLl-ra US mandasında.ki sekızinci ordu Sırte schrir.•4 

Halbuki Akdeniz ve Ege deni- ıniştir. Fakat bu mühlet zarfın· 
~~am~Mfiltefikhi~m~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ti altına girdikten sonra Yu-

40 kilomett'e şarkına varmıştır. A lman mcn
baları Mareşal Rommelin harbi kabul edecği tarih in uzak olm ı· 
dığını b'ıldiriyorlar. Matra.tin mıwkiinde Mihver kuvvetleri 20 tank
la 500 asker kaybetmişlerdir. nanistan tarikıyle tiir Müttefik 

taarruzu çok daha emniyetli, t•!
sirli ve lüzWRlu bir askeri hare
ket olarak kendısini gösterir. 
Alman.ya Rus cephesinde değil, 
kendi cephe&inde, Almanyada 
mağlup olacaktır. Müttefikler 
cenuptan yahut garptan veya 
şimalden sıkııştınnca, Ruayada
ki :Alınan kuvvetleri çok dah3 
kolaylıkla, kendi kendilikleriı1-
den doğu cephegini bırakaea.k-

lardır. 
Alm.an1arlfl bU hakikati bil

mekle beraber, Boğazlar mese
lesı etrafında bu kadar yersiz 
bir telaş göstermeleri aııcak bir 
suretle izah olunabilir. Eğer Şi
mali Af rikada, Cenubi Akdcniz
de ve Şimali Ege denizinde tutu
na bilecekler.ine emin olsalar.iı 
Müttefil;der'ln Loodrada Boğaz· 
lar yoluyla Rusya.ya yardım mi!
zakerelerınde bulunmalarını, bu 
havadis doiru olsa bile, gayet 
lika.yt bir tal7.da karşılarlar, 
batta bununla istih.zn bile eder
lerdi. Anlaşılıyor ki pek yakm
da Afr..kayı bırakmağa, Akde
niaden çekilmeğe mecbur kala
caklaruii pek ara biliyorhlr. ve 
takdirde ne {ıhi darbelere aa
rıu kalacaklanru f;imdiden ~
renmek istiyorlar. ll11kları "lt>.1' 

anının ıuaattccssilf kendilcr~r.· 
tenvir edecek va.zi'·"tte c ııır.. 
H~ (\ı hiJ Y Al,( ı. 

\' ·"'" 
.l~---- ·
~~'-== , 

Hl~ lerin B11şlı11mandanlıll gıldönümil 

'Al 1 
Londrtı, 21 - Kinunuevvelin 19 uncu c-ü.-manya nU, Bitlerin Mareşal BrauRiçi azlede~ek. 

- - Alman orduları başkumandanlığını iiZ&-
rine aldığı giinün yıldönümüdür. Bu münasebetle Lond.ra gv..ete· 
leri ve radyoları -bu bir yıl içinde Abnan ordulannın icraatmı 
tetkik ederek bunu pek parlak bulmuyorlar. 

~ ~.~!n~ ~~~Y~ ca~tı ~!!!DA l 
1 Amerikada kamp hayatı -·-Gine'deki .Amerikan kamp>ıı· 

da, bana tahsin edilen odada ka· 
fi derecede dinlenip de yemeğe 
g:tmek üzere barakadan dışaı ı 
çıktımm zaman, ortalık karar-.. , .... . . 
ınıştı. Nere.de ye.me.k yenecegmı 
bilmiyordum. Bunw ancak ofıs 
forı anlıyabilirdinı. F.akat ofisi 
nasıl bulmalı ? Yabancısı oldu· 
2'um bu barakalar kas~Lbasında. 
karanlık i~inuc istilrnmeti taym 
etmek, hele yoüsuz sahada kunı· 
lc&ra bata ç»ca yüriiınek kolay 
ol.r ~ş değildi. Mublelif bar~k::;.
lar b~ı-cr siyah gölge h.ılındc he-

Jiriyordu. Bazılarında aydınlık 
vardı. Fakat ne sokak, ne isti
kamet tayin edecek işaret, hiç 
bir şey mevcut olmadığı ieim bu
r ada ancak alışkın olanlar Kide
cekleri yeri tayin edebilirlerdi. 

Biraz dolaştım; ofisi ihtiv~ 
eden barakayı keşfeL"Ile~c uğ· 
raştım. Nihayet, aydınlıkları en 
çok ol:ın birini S<'~<.!ı ek ona doğ
ru yürüdiim. Ofis burada icli, i ... 
çindc yalnız bir :uıb1t kclm~ı. ı 
BP..ci ycın.ek yent>n barakaya. gö. 
ttir mck i~i n ~tı, hüyiikçe bir 

(Sonu: Sa • .S" ili. 1 de) 
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Binden fazla sahte 
Y Cl%GIJ : S. GASSON Tefrika. No. 6 

karne bulunda 
Dün sabah Eminönünde Lô.

zarki isminde Nr fmncının ~ 

BiR INGILIZ SUBAYIN1N GÖRDÜKLERi 

ltalyan 'De Yunan er ve 
mullagese 

mecesmde binden fazla karne 
bulunmuştur. Fırmeının bu sah
te karneleri nereden ele geçir
diği 'hakkında emniyet ikinci 
şube müdürlüğü tuafmdan tah
kikat başlamıştır. 

subaglarını 
hı l&hsen kıt'alanu bar-1 :manevralannın .istinat ettiği en 

ite girmek tnere geçişleri - büyük temeli teş'kıl ediyordu. 
ni dalına hüzünle ~ede - Yuna.nhlann ileri ıharekeUe -
r.im. Çünkü hayaturuia böyle rinde baş vurdukları tabiye ger 
pek çok geçişler gördüm ve kıt- çekten şayanı dikkatti. Onlar 
alarm böyle ~ılar söyliytftlk yavq yavaş düşman hatlarına 
ölüme doğnı i1erianeleri harbin ınüfuz aıretile ıılerliyorlardı. Bir 
msanh1c için nasıl btıyük bir d&- ltalyaıı mev:dine hiicum eden 
fılik olduğunu pek bariz bir su- ıbir Yunan ta:buru :makineli tü
rette gösterir. Fakat bu. h~ feklerie mü~ küçtik er 
tıma rağmen *-. ele bir .. grupian halinde her İtalyan 
ker değil miydim! grupwrun ~e yavaş ya -

Vilayet Paru 
kongresi 

Bu Babah saat onda Emincnii 
Rallcevinde .!stanbul Vilayeti 
Parti kongresi yapılacaktır. Çok 
ha..t"aretli geçecek olıuı kongre
de §Chrin dilekleri ilııerinde esas
lı incelemeler yaptlacak, muva· 

-8-

Yunarı müdafaasmın ilk ea:f _/ 
taas İkinci teşrin nilayetinde 801 
aa ermiş bulunuyordu. Yunan 
ordusu şimdi taarruza geçmış 
ffe İtalyan tehdidinin boşluğunu 
ietba.t için İtalyan ordusuna asla 
unut.amıyacağı bir ders vermek 
için ileri atılmıştı. Mussolini İs
panyaya gönderdiği lejyonun 
bayraklan üzerine 'Gual daja ~ 
.:ra,,yı h1r zafer olan.k vazdıra -
ıbilir. Zira orada İtalyanların 
karşılaştıkları acı hezimeti bi -
len pek az kimse vardır. Fakat 
alayların sanCAlclanna ••Yıuna -
nistan., kelimesini as1a yazdıra-1 
mu. Çünkü bu çok fazla olur. 

.. Görice,, yi zaptetmiş olan 
?'anan Jcuvv&Ieri ıikinciteşrinin 
.Yirmi dördüncü günü hareketi
•e cleıvam ederek Arnavutluğa 
... ~ .mil :girmiş ve Ohrice gölü
•ün cenup kıyısında kilin 'bir ka 

be. olan ''Pogracitts,,i zaptet -
mişti. tlkkfı.nunun dördünde ise 
"&geri., deki ikinci İtalyan üs
Wııii zaptederek ttalyan ordu -
~u -bütün hat boyunca ger.iye 
atmışlardı. İtalyanların ileri ha 
reketlerine devam için ele ge · 
'Çirmek · stedikleri iki münakale 
battı, §imdi artık Yunanlıların 
ehne geçmış lbn1unuyordu. Ayni 
tarihte mühim bir nokta olan 
"Premeti,, kasabası ıle küçük 
bir liman olan "Kuranta,, da 
düşmüştü. Şımdi İtalyanlar er· 
ı:aldarını şıma1den cenuba doğ
Tn uzanan ve bir süri1 sarp va
ıdiden geçen yollardan temin et
mek mecburiyetinde idiler. 

lngiliz :askeri hcy'eti i~ his
aesıne ffii.'?en türlü ve çesıt vazi
felerini başarmakla meşguldü. 
Yunan genel Jrurmayile cok sılo 
bir temasta 'bulunduğumından 
bu hey'etin kabil1yetinin mü -
kenmeliyetini, ya.kmdan görü -
yor ve takdir ediyorduk. Yunan 
ordusunun başlıca .mczıycU~rin
den 'birisi subaylarla küçük za
bitler ve erler arasındaki sıkı 
münasebeB"'rde gi2.li idi. Bu ba
kundan İtalyan ordusile Yunan 
ordusu arasındaki fark çok ba
rizdi. ltalyan ordusundakı erkin 
\'il! ümera madunlanna pek az 
inanır, madun zabitler de e:fn.
da karşı 'küçük birer müstebit 
taVU" ve hareketi takınm:lı. Hal 
buki Yunan ordusunda, bilhassa 
mllharebe t:Bhurlar.ında küçük 
ıa.bit erin sıkı bir arkada.~dır 
ve tehlike imnda dost, .hücum-

1 larda da rehber o1arak hareket 
eder. İ:şte bu suretle Y:nrıa.nlı -
nın demokratik mezıy tleri mü
.essir bir harp k1ymeti oluyor -
du. İşte bu suretledir ki subay·ı 
.!arla erler arasındaki müteka -
bil saygı ve in:ınıŞıi dayanan bu 
mtinasebetler ınodenı Balkan 
harbinde ilui tıa.r.eltet ve hücum 

vaş fakat emin surette akıyor -
!ardı. Her Yunan ilerileyişi mün 
ferit grupların. düşman bulun · 
8Wl, veya bulunmasın, hakım 
tepeleri cıe geçirmek için yap -
tıklan sessiz sadasız jleri hnre
lketlerdi. Ve her yüksek tepe 
grupu ele geçtikçe müteakip te
pelerin ele geçirilmesi için ha -
zırlıklar yapılır ve faraza üç 
mil ilerideki hal~im noktaların 

fık görülenleri yakında Anka
rada toplanacak olan umumi 
Parti kong-resine arzed lecektir. 

NIŞANTAŞJ 
Kız Enstitü.sünde 

gördüklerim 
ele geçirilmesi ferdası güne bı- Geçen h:ı!t:ı, guzeı bir tesadüf e
rakılırdı. Bu suretle ilkkinun serı olarak, Nışantaşı Kız Enstitüsü 
.ayında Yunanlılar yavaş yavaş talcbesının, bız erkekleri bile inı
olmtıkla beraber muttarit bir su rendıren '\:e alakalarını uyandıran 
rette ıleri hareketlerine devamı ve modaya muteallık olarak teşhir 
ettiler. ett.klerı eserlerini, Enstitunun he -

Bundan başka Yunanlılar ile- .nüz t.arnin ikmal edil olan bina-
rı hareketlerınde başka bir plan sında gormek tıı1ilnde bulunmuştum. 
daha tukıp ediyorlardı ki bu da Talıınde dıyorum, ~"Unku, otedenbe
her ileri hareket 'hattı mutlaka, :ri z.ihnımde yer tutmus olan kötü 
batıya doğru meylediyordu. bir kanaatın ififı.sını gormck, ve boş 
Çünkü takip ettiklerı gaye ltal- bir hayal ınk..sanna tutulclu.:Uma da 
ya:n kuvve~rini ıçevirmek ve şahıt olmak saadetini idrak ebni$ 
şayet mümkün olursa A. vlonya- bulunmak bir talih d ğil de nedir 
yı ele geçirmekti ki bu suretle Kibar bir alemi, sam i bağlarla 
'S8.hıle varmış olacaklarfü. Bına- mU~eseaine ba~lıyan "e bu husus
enaley'h Yunan ileri hareketin- taki muvaI!akıyetinl doğrudan doğ
de daımi ~ır hat aramak beyhu- ruya müessesenin faal, sevimli, bil
de ıdi. Hareket başlı başına ::ha- gili ve nazık Mudiresı Bayan Refia 
reket ederek düşman gerilerine Berk, bir mekik gibi bir saniye bile 
nüfuz eden münferit gruplarııı yerinde durınayı.p muitenlerin zevk 
faalıyetine inhisar ediyordu. Fa lerinl tatmin etmek ve görüş, bilgi 
kat her yeni ileri hareketi ltal- ve zevkise1ıminı m!isterllerine aşıla
yan geri çekilmesi neticesini :ınak Uu-lındaki g:ıyreUed cıdden tak 
verdiğintien zaten hıç bır zaman dıre lAyık olan. ve Becllnln Marbah 
iyi bır halde lememış olan ltai gıbi tanınmış birçok guzide ınoda 
yan muvasala hatları bu daimi mücsseıselcrtnı senelerce ziyaret et -
gerilemeler yüzünden büsbütün mis bulunnn dik~ atölye ~efi Bayan 
nniteess:r oluyordu. . Semiha Avcı, muavinleri muaılime -

Arnavutlukta kıs mevsimi pek Ierden Bayan M~ Hlkmet, şapka 
erltcn başlar ve ço'k sert 'gCÇcr. atölye şefi ve pek ince <bir zevk sa
Zatcn İtalyanlar da Yunanlıla - bibi Ba1an Kiimile Erkük ile mua -
nn kendilerine ciddi bir muta- \•inleri B:ıynn Blruze ıve bılhassa el 
vcmct gösteremiycceltlerini bu işleri değerli şcfr Ba1an tkbal ve dl 
haşin kı§ı nazarı dikkate alarak ğer .sahalarda faal vazifeler ıorup 
tahmin etmişlerdi. Halbuki olay maalesef "15imlerini oğrenemediğim. 
Jar bu tahminleri altüst etmiş -~ dığcr muallimelere medyun olan bu 
!erdi. Yunanlılar gi'bı inatcı bir müe.!Sf!Se cidden görulmer:e lliyıkbr. 
düşman karşısında 1ta1yan or • Teehir ·ed len eşya, hiç süphe yok 
dusunun vermek mecburiyetin· ki harikaı cf:uı ve ciddi bır ~ayrct 
de bulunduğu bir kış ha-rbinm mahsulü idı. o ne zarif kostümleı-, 
doğurdu~u müthiş felaket ve ı~ ne cana yakın ve şık mantol.ar, ne 
tıraplar ıtaJyanların beyinlerin- hO!i tuvaleUer, ne şinn .. apkalar." 
de ebediyen mahkuk kalacaktır. He.le eı iŞlerı, hele onlar hele onı\r.M 
Zira hütiln ltalyan or.dusun"! te~j Bunlan gorüp de hayran olmamak 
'kil eden 75 fırkadan en az yırmı ve eskı ve kotu bir kanaatin iflWru 
sinin Arnavutluk dağlannda pe tasdik etmemek pek had naşinas -
ri~an olduğunda şUpbe yoktur. lık olurdu. Bı:ı:ım de moda san'atklr 
Far:aza meşhur "ToSkana kurt - larmuz, zeovkimız, ve bir moda var
ları,. f1rkası gibi bazı İtalyan lığımız varmış. Buna pek sevindllit.. 
cüzlitamları Yunanlılar tarafın- Ve bu aevınç saikuiledir ki 11u bir
dan t.amamile imha edildiler. kaç satın karaladım. Mektebin faal 
Zavallı talihsiz Toskana kurt - heyetini. muaD.imelerinl, ve vaklt
cuklar.ı! Mahvolan fırkanIZl.D Ierin1 bOf geçinnedı'ldcrine kalben 
bakiyesi oluak uslu uslu ve tı- mutmain oldu!urn talebelerini bütün 
pış tıpış Atinaya .harp esiri ola- runurııla tebnlt eder ~e bu bayırlı 
rak getirildiğiniz vakit swere müesseııenin yenı yeıı mU\'aftalri -
ne kadar acıdık ve Yunanlılar, :yetini temenn1 ~iıa. 
iherkes .gibi, ~ere ne kadar gül 
ciüler. Kim akıl etti de 'SlZC böy
le budalaca bir li.kap taktı? Hal 
buki sizler de kurda hiç benli> 
miyen küçük kur'a neferleri i -
diniz, tıpkı emealiniz bir ~ 
kur'a neferi gibi. (Devamı 

0

val') 

z. Balcı 

Ta~I laaltaaı 

Taeamıf ve yerli mallar haf· 
tası bayramın ikinci -günü sona 
ermiştir. 

l'i!.:Nl SABAH 

(ŞEHiR HABERL~RIJ 
Lig maçlarında Cümhuriyet 

vapurunda 
hırsızlık Davulpaıa - G. Sarayla 1 • 1 beraberei 

lıatdı. F. Behçe Sülegmanigeyi 3-1 yendil Evvelki gün Karadenizden gB 
len Cumhuriyet vapurunda. bir 
lhırsız.lık vak'ası olmuş ve yol -
cularda.n Omer, Mehmet, Talip 
ve Osman adındaki şahıslar içe
ride çalarak dışarı çıkarmak is
tedikleri cankurtaran simitleri 
ile birlikte ele geçirihnişlerdir. 
Simitlerle yakalandıkları ıçın 
başka türlti bir inki.r çaresi bu
iamıyan hırsızlar, 'hava bozuk -
luğu hasebile bunları almıştık 
demişler, dışarı çıkarmaları es
babı sorulunca da, içeride bırak 
mnyı unuttuk dıye garip ifade
ler vermişlerdir. Hiidiseyi mü -
teakip mahkemeye tevdi edil -
miş olan suçluların dördü de tev 
kif edilmişlerdir. 

Bayramın üçüncü günü yapıl
ması icabcdcrken Beşiktaş - Ga
latasaray arasındaki !'Dostluk 
Kupası,, maçı doia~ t.ehir 
edilen Fenerbahçe - Süleymani
ye ve Galatasaray • Da'"1tpe.şa 
klüplerinin Hg karpılaşmatan 
dü:ı yapııdı. 

Biri §erci diğeri de Feooro.ıb 
çe stadında olan bu müsa1:laka -
ların takın:hı r al"88luda kırnet 
farklarının büyük olmasından 
zevksiz geçeceği tahmin edili -
yordu. Bu itibarla her iki stad
da pek z seyirci kütlesi topla
dı. Fakat maçlar tahminlerin hi 
18.fına çetin ve heyecanlı geçti. 
Zayıf tanılan ve puvan ced -

velinin sonlarında yer alan Sü
foymaniye ve Davutpaşa takım
ları kuvvetli 'rakipleri karşısın
da parlak birer netice elde etti
ler. Davutpaşa G. Sarayla 1-1 
'berabere kalmağa muvaffak ol
odu. Fenerbahçe de Süleymani -
yeyi 3-1 giiçlükle yenebildi. 

Maçların Tafsilatı: 

GAIAl'ASARAY 1 -
DAVUTPAŞA 1 

Dostluk Kupası maçlannda 
güzel oyunlar çıkararak bilhas
sa Beşiktaşla berabere kalmak
lla .kuvwet ve kudretini isbat e -
den G. Sarayın Davutpaşayı 
farklı bir şekilde mağlup ede -
ceği tahmin ediliyordu. Bilh&888 
Sarı • R1rmızılılann sahaya en 
kuvvet1i ikııdrolarile <;ıkmalan 
bu ta'bminleri büSbütün takviye 
etmişti. 

Takımlar: 

Galatasaray: Osman; Fan.ık, 
Salim; Kemal, Arif, Eşfak; Hik 
met, Muzaffer, Cemil, Orhaiı, 
Gazanfer. 
Davutpaşa her zamanki kad

rosunu muhafa-. ediyordu. 
HakE!m: Sami. 
Oyuna pelt lhızlı lbaşlıyaıı Grr

la tnsaray takımı hemen ilk da -
kikalarda kolaylıkla üstilnlüğe 
kavu~uverdi. Çember içine alı -
nan Davut.paşa kalesinde beli -
:ren tehlikeler enerjik .hamleler
le önleniyordu. 

DA.'\7lJTPAŞA'NIN OOLtl 
Sarı kırrmzılı forvet sarfet -

tiği gayretlerin bir türlü SSD&
resini alamazken 19 uncu da.iti
kada Davutpaşa sağ açığı mü-

Araba kazası 
2540 şayılı tak.si arabas1 dün 

'Beşiktaştan geçmekte iken Jib -
lamur caddesinde 35 numa.raiı 
evde oturan 14 yaşlanndaki Fev 
zi oğlu Cevdete çarparak bir 
ha'\1i sürüklemek suretile ağır 
surette yaralamı§tır. Y.aralı ço
cuk hastaneye kaldırılmış, §O -
för yaknlanmıştır. 

Ucuz. feker tev~i 
Bayramdan evvel başlamış o

lan ucuz şelcer tevziatı ikmal e· 
dilemcdiğ'ınden bu sabahtan iti
baren tekrar başlıyacaktır. Te ;. 
ziat !ic:in ayrılan !bakkal ve şe-
kerciler ibu sabah erkenden §e" 
ıker alacaklar ve cvve1ce Hin.;-
Cilen esaslar dahilinde meaur 
ve mütekaitlere ~er tevzi ede-
ceklerdir. · 

kemmel ıbir kafa vuruşile takı -
mını 1--0 galip vuiyete getirdi. 

Bu sayı Gala.tasa.rayın büsbü
tün hızını arttırmasına vesile 
oldu. Top seri ve birb!rini takip 
eden akınlarla De.wtpa.§9. kale
sıni sık tak ziyaret etmeğe baş-. 
ladı. 

GALATA.SA.BAYIN 
BEBABERI.tK SAYISI 

29 UDCU dakikada ortadan in• 
kişaf eden bir Galatasaray a • 
kını Da\'Utpa.5a kalesini karış -
tırdı. Topa güzel bir kafa kon
duran Cemil takımının beraber
lik golünil yaptı. 

Bu golden sonra oyun adeta 
mütevazin denecek bir şekilde 
geçti. Her iiki takını da bütün 
gayretlerini sarfetmelerine rağ
men galfuiyet sayısına bir tUrlU 
kavuşamadılar. 

th."1Nct DEVRE 
İkinci devrede Sarı kırmızılı 

takım hakimiyeti iyice ele aldı, 
Topla hep Da,"Utpa.şa kalesi ön
lerinde oynmyot\. Fakat yorul
mak bilmiyen enerjik Davutpa
şa müdafaası Sarı kırmızılı for
vetin gayesine ulaşmasına mu -
vaffakiyetle mini olmaktadır. 
Galatasarayın galibiyet sayısı -
na. kavuşamamasında. !biraz da 
şanssı:ilığının tesiri görülüyor. 
Sarı kırmızılı golcüler pek mil
sait fırsatlar yakalamalarına 
rağmen bir türlü gayelerine ula 
şam.ı yorlar. 
Takımlar çetin bir mücadele 

içinde geçen maçın ikinci dev -
resinde beraberliği bozamada.n 
sa.hadan 1-1 aynldılar. 

FENE&BAllÇE - 3 
SVIZfMA.NtYE l 

Fen~bahç.e sta.dmda yapılan 
FenerbahQe - Süleymaniye ma.çı 
da oldukça çetin bır şekilde geç
miş, birinci devre 1-1 beraber-
likle bitmiştir • .İkinci devrede 
güçlUkle iki sayı elde etmeğe 
muvaffak olan Fenerbah~ maçı 
S-1 kazanmıştır, 

BAYRAMDA YAPILAN 
KUPA MAÇLARI 

Bayramda yıı.ptlan Dostluk 
Kupası maçlannda &şilrtaş Fe
nerbalıç.eyi 2-1 mağlup elmiş, 
Galatasarayla 1-1 be~re kal
mıştır. 

Ağır itçi ekmek karnaleri 
Belediye İktisat Müdürlüğü 

elunek bürosu bayram gıünleri 
de, yeni .kar.ne teni&tıııın yak· 
laşm.am sebebiyle ça.lı~alarına 
devam etmiştir. Elli ki.jiden faz
la ağır işçi çalıştıran müessese
ler karneledru lırtisat Müdürlü
ğü kapısmda asılan listelerde 
yazılı günle:rde müracaat ede
rek al.acaklanhr. Bundan hariç 
kalan ağu: işçiler karnelerini 
kayma kamhkla.rdan alaC".Jdar

Memurlara yeni 
ekmek kartı tevzii 

lauınbul Beledlye.ı lktısat itleri 
MudÔrlüğünden: 

Hiikümeıçe ekmek ve ekmeklik 
hububat vcsnir eşya ve maddeler.n 
d:l,b'ltılmasına da.r tulimatııame hu~ 

kumlerinden istifade eden resmi da
ire ve müesscscl.cr mutcmeUen vası
tasile 2 ncı kiaun - Şubat aylarına 

alt ekmek kartlarını almak üzere a
ş:ıgıd;ı izah edıldı~ı vekilde Belediye 
1ktısat 1şlerj Mudurluğıml" müraca -
atta bulunacaklıırdır. 

l - Mute.:netlcr 20-28 eb'ndındcı 

kiıgıtlar üzernıde her kll7.a lcin a~ rı 
tanzim edilmiş 3 uwnune No. lu be
yanııame bordrosunu, bu bordronun 
huıas:-ı r:ıkknmlarını bildiren daire
nin resmi bır tezkcre:;ınc ckliyerck 
gctircccklcrdır. Bordroların hak 'c 
sılınt ız ve b:lhas a daktilo ııc yaı.ıl
mış olmasına dıkknt edılccektir. 

2 - Mnhsup mu<ımelesi y:ıpılırkcn 
8 numune No. 1Jı ekmek kartı tevzi 
bordrosu dn y ne resmi b'r tezkeı e 
ile hfık ve sılinttsız olarak getırile -
celtür. 

3 - 3 Numune No. Ju bordroda 
yazılı olup ta bun1<>rdan aıleleri şeh
rimiz belediyesi hudutları haricinde 
ikamet edenlerin buyilk kuçük niı

fus ıtıbanle 'e bulo.ıoduklorı vıl!lyet 
ve kazalar ısimll"r1 karşılnrına ynz.ıl
mak suretile ayrı bir cedveli (.-ılrnr

tahıcnk ve ayni rcsm1 tez.kcreyt- il~ 

tırilerek etirilecektır. ! Aılı•l.-ri iz.
mır ve Anka:-adıı ıkamet edenler btt 
ek cechcle dalııı edilmiyeı;ektir.) 

1 
4 - Muracaatlıır her zamon ı in 

mutemetler vasıtasıle Ylli•t1aC3ktır. 

5--:.. Kaza knyruakAmlıkl!trı 4 nü
mune No. ıu bordroyu tirızm ede ·ek 
ihtıyac;lan obn memur Jor il"ır.ı a
lacakUırdır. 

6 - ı numaralı do~y .. dnn J 00 o 
kadar 24. ı:.uq2 de, ıoı c\l'n 200 11 

kadar 25.12.942 de. 201 den .rno e r:.ıı
diır 215.12.942 de, 301 den .ıuu c k ' 
dar 27.12..942 dr. 401 den ı;onr .. c.J rı 

dOS)"lllar da 28.ı2.942 cunünde kın t 

larını almak üzere munıcaat cdr-_.rı'.' -
lerdir . .Bu günlerde müracaat c1mı- · 
,yen daire \ e muessesclerin ışlerıı •<ı 

gecıkme.qJııden mütevellit mes'ulıyc.

tin kendilerine aıt .olduğu eh"n mı
yetle teblig oiunur. 

dır. 
--<>--- Bayram güzel geçti 
DaireJer açıJdı 

1 

Bu seneki havalann müstesna 
Bayram münuebetiyle cuma gii?.elliğı bayram oiinlerinaı ue-

ş li geçmesine sebep olmuş, şe ı
güınünden itibaren kaPa:h olan rin .muhtelif meydanlannda kıı
dal.rel« bu sabahtan itibaren a
çılmış ve mutad faaliyetlerine r.ulan oyuoılcu·cla çocuklar. dört 
lba.,ıamıştır. gün doya doya eğlenmek imka-

nmı bulmuşlardıı. 
Yumrukla adam öldürdO 

HEP O 
ALMANYA 

Yazan: Nasuhi Baydaa 
"Bir millet, kendiıii koruma 

insiyakını twmm'iyle kaybetme 
oeöoos.;.oo, milletler arası mü
nasebetleı- 00.kııuın~ faal bir 
mütt.efik oknıaktaJı çıkarsa, esir 
millet vazi)eUnıe tlÜŞOI' ve mem
leketi de s()müı'gelcre 2iyık mu
ameleJi görür." 

Bu f"ddr, Baıy Hitleır'iıı ".Kav
gam'' adınclaı.ii pek taDIDID.I§ tr 
8erinbı "harpt.en 1JOIU'a Almaa
yallllll itflfattır :poliiika&" babl9 
dan iktibas olunanış:Qır. Bugü9 
Almanya p.nsölyesi, 've ".Kav
g,am" lU Çlktığı 1933 yJlm<la -
~ ıı.dilü ~ribi - Alman Jl!lSyoa.aıl 
~y·alist pa.rôsi lideri olan &J 
lliderjn bu fikri doğrudur. Aır 
cak 1933 de ve ondaa sonra AJ
man) a için doğnı olan bu fikit 
bugün de, yarın da, her mUle& 
ii~·ı, doğru olmak lazımdır: Bir 
millet, her bakımdan, ıistikJfı.föae 
ıııatıip olur~ kc.Dı<lini korur, esır ı 
\'Rzi~ etine dü~, ıneınlekeü 1 

de sömürge mwunelc.si ~ömıez. 
.Llıkin, 1933 <lcnllCri tepec'k>a 
t.ırilllb":-a kadar silahlanım~, ha· 
fada \'e uoğuila tlt•\·J.ctJer ) ıkıp 
J.reniş topr.ılilar btilit etmiş olan 
191 '! Alıııanyası, kt•ndrsi i!..jn 
doğru bi~i bu pn.."tlSİpi "kiir 
çiili'' dediı'.;i A' ruı•a milletlerhına 
lwninıı:.enıefflr4ui ist-cındlii;iııi bir 
<kfa daha ttı.krarlı)OC. Völki
scher lioolıaf.clıt:er'in ')'aZlp A· 
nadolu ajansı lıususi nıuhahiri 
m:ı lıir hülitsa~ını 'ordilli maka· 
lenin manası budur. 

Ahm1.n :gszctf· ;inin yazannı• 
~<;n· ''kfü;iik milletlerin haJ.ları 
a1tinak-aşa t:clilir.k n eslrldt'..n ol
du~ ~ihi bundan hÖ) le de ikat'i 
.hiil.."\im ifade f:(lerı ~;z, bü)iik 
<)C, hıtlcr tare.hnda.n sö~ leae
Cl"litir." AYnıııamn bii) .. k dev· 
lr.tlc·ri ise - biraz ~a işa· 
ret ~iği ~ri bıi - Almanl'3 ile 
ltaly:ac'hr. Mılletier, Almama ile 
italyıu•n SC\'k 'e idaresi altıus 
b>irerek "ştmdiye kadar oldu· 
ğ11ndan daha mükemmel n şe
reftt llır IDe\iride bulı.ınaatldac
dır." (,'iinkii "~'elli \ mpada 
1..ikük de\'iet.rerin haycdi :pa.rta
nKvıtariıımıi kalm~'1lcakiır." Vd 

çiinkii ~ de\1.et-lorin ikinci 
<k'rt'<ıeıdokİ Mdaşma&lıklllln y~i
riimlen bütiiıl kiinatm a~ al· 
oıa...;ma biz A vrupahlar müsaade 
et.mek kudretinde dcğilız." Bun· 
nan hıÖ)1e "ot&rtıik bir rejim tat
bik ~;f\ olan A\TUpanm gi-
~M. idiçük <\e\1ctler ayak ur 
dıı raealda rdır." 

ı\1nıan ga7.etesinin ·yazarı, 
mu1.a.c.kt~·r suallere de OO\'ltl• ve· 
ri~·or: 

- KiH,...Uk milletlerin n~-d~o 
zoıia hSJi»e siiriil.lü.~ orsunuz? 

- İşt<• Bulgariskuı; do~u 
~·pht>~~i muhareb~'1eı:ioo ynlııız it; 
pobtika ı«:·l~ıh~ri) it• ı.stıluıa.
nuşt.H'. \' ok!'>a ..• 

- Ya Çeıt.k·r, 1\"ll Polou.\ah· 
bu-? ••. 

- Çeld<•r :ıra.mızthı hir a.zı,,

lılt iJik•r. A vruır.ıya kuıulak \,o· 
~ 1til Polonya N A' rupa.m ıı riil. · 
IUi olmak ha1'1iım artıl, ka~ hl•t,. 
nıi~ir. 

- Est~nı..' a, J..et-oııya, ı ... h aıı
ya, N on~, .Daıa.Uıuı:rka, Udçii.:ı, 
Uollanda, }i'ra:-...sa, ltoma.ay11, 
Yugosla\')a, An1avutluk. Yu· 
nunistaıı? .. 

- ...... . 

-::=::.:..---------------------------------------·-------------------, E\n.•elki ıı.kşan:ı Çengelköyün
de çok feci bır cinayet olmuş, 
Aıhmet adında bir odacı Musta
fa adında eski bir gümrük me-• 
murunu yumrukla öldürmüştür, 

'' ..•• A \TUl);L diişnınru de\ h·t 
Yıaz:ınn soıı ~zil udur:~ 

Hiikümd r karşısında korku 
ile kendisıne bakan helvacı gü
zeli Caferi seyrediyordu: 

- Nilıayet elime ıdilŞtüıı1 di
ye söylendi. Haydi bakalım. Ho
candan yardun iste! Bakalım 'E
bu Ali Sina gelip de seni kurla.
rllbileoek ın'ı? . 

Cafer lıiç ibir cev p vermedi. 
Vaziyetimn ne kadar fen~ ol
duğunu pek güzel takdır edıyor
ciu. Onun bu sükutu hükliındarı 
da:ha ziyade kızdırmı.stı: . 

- Neden cevap vennıyor
surı."? Y.aptığuı kabahatlerin De 
k .. dar büyük o!duğuııwı. fa.ı: .. 
kında mısın? . 

Cafer n ha.yet cevap verdı: 
_'Ben hiç b"r kal>ahat ~ 

nıış alduğurıu bılmiyorum. 
- - Demek inkira kalkışıyor

aun. Fokal ben sana değil, keo· 
dı ·· zlerin :Sıanırım. go A k&bab~· - O halde lutfcml 
soyleı" misini1? 

- KU.Stnha bak hele! ~ ise, 
bütÜn bunları burnundan .ı~ 
recoğim. Sen hangi cU:etıe be; 
lın kızıma. göz koyabiliyorsun. 
- Ne yapayım, gönül ~~-

Şemsicihan sulta.na. sımı =nlz olduğu için değil, misil-
sız gü eUiğe malik bulunduğu i• 
g.ill ık oldum. 

- V;ıy küstah vn.yt Demei 
bınıları ytızume karşı soylemek 
~ ... re tini gösteriyorsun 1 
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hakkı mahfuzdur 

- Ben sadece hakikati söy
lllyorum. Sız i.di1 olmak iddia
sında bulunan bir bükümdarsı
nı:.ı:. Şemsidhaa sultana lcanu 
beslediğim büyUk aşk zanne
dersem mukaj)elesiz de dej:;rildir. 
Bu vaziyet karşısında size dU
şeıı şey bizi birbirimizden ayır
mak değil, birleştirmek olmalı
dır. 

- Bak hele neler söylüyor. 
S.. kendini ne ıaayıyorsun? 

- Ben sa.dee.s insanım. Nıv 
muMı bir ikiımleyim. Hayatımı 
kazanıyorum. Şerefle yaşıyo· 
nım. Bu meziyetlerim damadı· 
nıg olmama. ki.fidir zanned~. 

- Bir de bana akıl öğretme
~ kalkışıyorsun ha? 

- Öyle bir iddiam yok. Size 
valnıs ha.kikati ve duygularımı 
eöylttvonım. 8lzin ullwvu ce.na
bllllza ve merha:metin'ize sılım
yorum. 

- Sana ~ göstereceğim 
Wunucenaplık, seni vakit geçtr.. 
meden öbür dünya.ya gönder
mekten başka bir fJeY olamıya
oaktır. Bunu iyice bil! 

- fakat suçum ne 1 Ne g1bi 
bir kabeha t işledim? 

- Bu ÇOClik msaııı çılcbrta· 

ca.k vallahi! Bunu ibili anlama
dın mı, yok.<)8. mahsustan beni 
büsbütün kızdırmak için mi söy
lüyorsun? 

- Suçum ya.lıın: a.şkım. mı-
-dır? 

- Evet! Ve bundan büyük de 
suç olamaz! 

- o halde belli istediğiniz şe
kilde cezala.ndınn ! Son nefesi· 
mi verirken de bu aşkımdan vaz 
geçemiyecegım. Dudaklarımın 

mırıldandığı soıı :t.eıime "Şemsi

c:ihan'' olacaktır. 
- Onu göriiı'üa! Hele ceW> 

başı seni işkencelerle öldürme
ğe haelasın, o zaman ağzından 
çUca.cak kelimenm "Şemsicilwı.'t 
mı, yoksa "imdat" mı olacağım 
görıD.rtiz. 

- Fakat sbı ibmi öldilı:eme.
ainia hükıimdanml 

- Acayip şıy, nede.zı? 
-EbuAli~ ~ 

sama galih&! 
- Onu yabmtiiim değil, 8&' 

nin de umıtman lizmıdzr. Bu 
dünyada artık ııbı Ali .. 
y~ 

- Onu kim yokeddbiliri? 
- Ebülharis ! 
- ~er buna inanıyorsan12 

çok aldanırsınız! Ebiilharis, E-
bu Ali Sinayı yoketmek iktida
rına. asla maille olmıyan bir 
1kimsedır. Allahtan başka Ebu 
Ali Sinayı hiç kimse yok ede-
mez. • 

Caferin bu sözleri, hükümdacı 
bir.ız I.u.1kulan.dırmıştı. Onun 
bu endışesini Cafer de hisset
miştı. Doğrusu aranırsa, Oa:fer 
bu sözleri hiç bir sarih maksat 
gütmeksizin söylemişti. Ei>u Ali 
Sinanın isminden olsun manen 
bir imdat lbekleıni§tl. Filhakika 

"meli de hUküındarın yüzünden 
fuızı endişe bulutlan geç~nl 
f.arketti. Hükümdar: 

- Ebu Ali Sin&nın ıncredo ol· 
duğunu biliyor musıın? diye sor
du. 

Cafer, şimdi h&yAtını kuı'ta
racak yegane amilin Ebu Ali Si.. 
ııa olduğunu anlaml§tı. Ebu A
li Sinannı nerede Dlduğunu şüp
hesiz kendisi de btlmiyordu. Fa
kat-ku:ıtulmak i;blt.V takını ya-

la nlar a.tmak mecbwiyet'.inde ol- 1 
duğunu anlıyorou. F.sra.rcngiz 
bir tavır takındı: 

lero toı~wuu bir basamal 
101aml{ miiheyya kılmak f.>'"İh 
~hli1reiü bir <liŞinoe Uc oynı 
yanlar Poloayamn akitl<'tini u· 
nutınamslıdırta.r." 

- Ebu Ali Sina bw-adan çok 
uzakta değildir, dedi. 

- Nerede? 
- Onu ben de bilmiyorwn. 

Yalnız size şu ka.danw söyliyc
bilir:im ki burada geçen bu sah
ney'ı bile görüyor ve sözlerimizi 
işitiyor. 

Hükümdar telaşla sağıı sola 
bakındı. Ebu klı Sinayı bir kö
şede görecek sanıyordu. Cafer, 
onun bu tel~ görünce sozitne 
şu şekilde devnm ettı: 

- Ebu Ali Sina bana yrm 
iU sözleri söyledi: "Eğer zor o r 
dlJruDUl dilşcr::>en hıç korkkm . 
Son dakikada beni mutlaka ya
:nmda !bulacaksın! Sana fenalık 
yapmak istiycıılcre müstahak 
oldukları cezayı vereceğim ." O
nun için hakkımda son mı nrı 
vermeden evvel~ bunlan söy
lemek isterim. 

Hükümdar derin bir d w unce
ye dalmıştı. Ah şu l."'1lülh n.<1 i
~ni neden tamam ~ap:ı•JJ 
§U Allahın belası ı:ıi.hir'U-.ı.c "lC'l ~ 
b.t'i surette öbür düııyRya g ı -
dermemişti? 'Şimdi işte t. ı. ma. 
yine işler nçs.bilecek 1 · 
bulunuyordu. 

(Dev.·.mı var) 

H.8.cliseye sebep bir çocuk mesc
ilesidir. 

Yaptlğınuz tahkikata naza -
ran, Nafıa odacılarından Ahme
din çocuğu ötedenberi Mustafa
ya takılmakta ve zavallr adam-

ı 
cnguı bu yüzden bir.al' etmek -

. tedir. 
Evvelin gün çocuğun tahnm -

• nıtll ed· ımez hali yüzünden b:ı'ba 
Eu 1 • Mustafa ara ında siddetli 

Bu tl'!hdit, ol~ o1!tt'l, Portekiı, 
lspa.'lya \-eya Şmınli • frilat 
millettorine im·citı etlihni:, ol· 
.mahdırl Rondini "klı,·wtli lıiıo.· 
settiJ~ ''Kur6a ku·w" lıik;.. 
~·esini bımh eden, mıuıt11~1, po· 
litı"bsl, her şeyi kenıtm.ı• bJı.'I 
oL'l.n hep o hlldiğ"imiz AJnuı.n~rıt, 
~t.e bir kere ıiblıa, A\ nıpanın 
htikha.li hakkında twyu.oda btı 
hındu. 

NASl JIİ B4. \'O. H 

bır k:n:ga olmu§ ıve nihayet dö
\'ii. ~ 1.u ar yliksE>Jcn kav~a sı -1 
Tn!:l, da A.h edin attığı bir yumj 
ruk a .fu afa göğsü tıkanarak~- ~~==~===-=~~---==
ol ü tıir. Al met yakafanmı - r 
tır. T lak kata devam cdılm k - T A K V 1 M 

~~~~lanan kumarbı;.zlar l Knsmı 4ii GtlN S5G A3 ı2 
'Di~ öt;le iiztri Snmatya nnhi-1 1361 22 1359 

yesının l{CX!.ımustafapaşa m hal 
lesinde Duhanıye sokağında do- ztLH1CCE I . K" ı incı ku 
kuz kumarbaY. zar ile kum~r oy- lll CI. cınun ' 
narlnrken Samatya emniyet mc- -:. l 

9 4 2 
9 

1 murları tnrafınclıın suçüstü ya. - ---
ka1anmışlnrdır. s A J .. ı 

Zar ve paralnrJa beraber ele 
geçmi~ olan bu kumnrbazlann Güne:ı 

3.39 
8.28 

ba!J]ndn. zabıtaca tanınmış ah
siyetlcrden Ali adındaki . ahıs 
da mrdır. Ciiınlesi de hakların~ Alı".., m 

ö~le 

7.2S 
13:3 

ikindi 
9. 1.1 Ezani 

ı _ v...._ ı 

da tanzim edılnıiş olan zabttl • 12.00 
mahkemeye tevdi cclılntişlerdir. l-.._1,..7 oc:14 __ .._ _____ _ 
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~ OZK~:ASl~JjdYfaı~~~ (~~----~~-=~~==~---=-:B~---~~~-~~~~~Jl~IB_E_s_AB_A~~ 
Tulondaki harp e . zinci İngi iz Amerikanın 
gemilerinden d • harp gayreti 

hayır yok or usu ılerliyor ~~~f~~haı:; 

Acalp bir ıay Ame ·kada kamp haya ı 
-8-

( BıtJtıtrafı 9lrinci~o) 

tlektrik :feneri aldı. Yola. çıktık. 
Yemek barakasına v.ardık. Sa
lonun tenha oluj?undan servisin 
sonuna yaklaştığımız.ı anlaEım 

4:2 numarayı okuduk! Beliti t-u 
'baı'aka.lann numaralarında b. L' 
aıra ve l:)ir intizam vardı. Fa
kat ilci yabancının bu sırayı 
~lmesi kabil miydi? 

Nevyork 21 (A.A.) - T-araf· • diden azami randmı.e.n olarak 

:,::~1~~~ ~~:a:ı~~~~ , Si rte tehdit ait nda :~.~<!; ~~;:~r r:~~ tab:t beni bekledi. 
Bir asker kampında yemek 

listesinin nasıl .olabileceğini me
rak ıccliyordı.ım. Fakat bunun A
nıeıikan ~iınend1ferlerinde ve 
!o~nta\a.rıında mutad listeden: 
farklı ıohnad!.ğır.l g&diim. Ye· 
ıniş $UYtJ, salatalar, et, zerrevat
lar \ e tatlı! Yemekten sonra. 'Za

bitle <ıeraber çıktık, ofisin önün
de benden ayrıldı. Ben de bulut· 
litız gökte yükselmış yarım ayın 
~elliihııc aldanarak 9 numa
l"alı banık.ı:ıy:a kadar bana yol 
g{jgtermeain.1 kendm;indeıı rica 
etnıeyi llllUttum. O da elektrik 
fenerini ibana bırakmayı dlişün
tnedi, sadece o gece .saat ilçl ~ 
Uya.ndırılacağımızı ve er.&en ha
reıı:et edeceğimizi ha:ber verdı. 

Amerikan neferi ile muhtelif 
llıanJtalaxın numaraianna baka 
baka. dolaştık. H~ birinoo -9 ra
kamını göremiyorduk. Nihayet 
mı gence, ofise giderek ora~ 
tahkik etmeSini rica ettim:. Bel 
,,ı.1nız kaldım, o gitti. Yc.rulmuş 
olduğum için birlikte gitmem~· 
tim.. Fa.kat bu bir hata d.eğU 
miydi'? Ya dönii.,.<Q:e beni bula
mazsa? Ya ofise g'ıt.nıeyi ben
den kurtulmak için bir f1rnat te
lakki etmisse? Olduğum yenle 
uzun müddet bekleyıp durae;.ı k 

Touloııdaki Fransız filosu için vurulmuştur. Salahiyetli malı _ 
eksperle!" tarafından yapılan! Kahire 21 (A.A.) - Orta~ark yısı açıklarında uçakhmmız:ı fillerde, 1943 Nisanında aza.mi 
incelemelerden çok inkisara düş İngiliz müşterek tebliği: taarruz eden Messerschmidt 11r, ~anchmanın yüzde yüze ula.']aCa
tüklerini belirtmektedir.. Eksper DÜ§man çek.Hıneğe devam ~- tipinde bir düşman uçağı ta.hriı gı ıknnaati .hakimdir. Bu şe!ıir
lerin verdikleri raporlar, gemile- mektedir. Deri ke~f kollarımız edilmiştir. Bu hareketlerden S de kurulan ve en eyimser tah • 
rin büyük kısmtn.iD. altı ay için- Sultan civarında bu .kuvvetlerle uçağımız kayıptır. minlere göre inşaları 10 ilA 12 
de battıkları yerden çı.lmrıla'bi- temas halindedir. Daha doğuda ltal)-:m resmi ~ ayda bitmesi gereken harp fa.b-
leceklerini bildinne.kle beraber mayinlerin temizleme ameliyesi Roma, 21 (A.A.} _ İtalyan rikaları yalnız 7 ay gı'bi kısa bir 
bu gemilerin içten uğradıkları durma.dan devam etmektedir. umumi karargi.hmın 940 numa.- zamanda. meydana getirilıniş ba 
ağır hasarlar yüzfüıden aneak Haı·p sahası üzerindeki hava fa- ralı tebliği: hınmaktadır. 

değil miydim'? . 

birkaçının tamir edilerek kulla- aliyeti küçük mikyasta olmuır- Sirt bölgesinde İngilizler ta
nılabileceğini, bunun ic;in de bir tur. Bununla beraber 1vlüttefik rafından ya1)ılan ve boşa Fiden 
yıl müddetle <;alışmak icabede- avcı l::c.mba uçakları rnrt - Buc- hücumlarda 6 lııgiliz uçağı sa
ceğini belirtmektedir. Batırıla - rat yolu uzerindcki düsnıan tu- va~ta. düşürülmüı;ıtür. Alınan-

.1 't'b .1 k" ~ıtları:ıa kar~ı hareketler yap- larla ltaıya:nlarırı kayıpL:ırı yok-Mütevekkil, bekliyordum. ~elı 
ta.buı şeffaf karanlığı içinde. 

mıyan gemı er esa!> ı ı arı e u- :ıİıışlardır. 
ç:iik tonajda buhmanla:rdır. Bun tur. Düşman kamyonetleri ta-

çok geemeden, bir gölge belirdi. 
Bu, benim meçhul haliı.skarım 

Buerat'taki hadeflcre 19 - 20 rafından yapılan izaç hareket-
lar arasında ü.ç muhriple 2 ha - llkkan~ un ~e:->esı'nde uenı'dcn t·•- le · ·· ' tl , ___ lını -..-:'-· f"f kr · ·1 ~ - 3 .... - r.!, sura e Alil Qtır. J.U.W.Ve-

1 uvwr vardır. Bu gemı er arruzlar yapı1mı5tıı·. nu··n, Juıı- · ··ı · "tm' 1 hlı f 

l' a\mz kaldım. 
9 nnn:aralı baraka oldu2unu 

tahmın eti:igim bir biııaya doğ
ru yürüdüm. Ortada kimse gö
rüı::ımiyordu.. Hattı lstivnya pek 
Ya.Inıı hır göğün ay nu.dariy1e 
dolu kubbesi altında, bütün ba
~kaların hop uykuya daimış gi
bı göründüğü hudutsuz bir mey
danda YaJ>ayalruz .Pulunnyor
dum. Ben burada kimdim? Bir 
raba.ncı ve ne kadal' yabancı! 
Ortalıkta derin bir sükiıt bü
küm sürüyor. Yaklaştığım bir 
barakanın karanlığa isabet eden 
llumarasını zoı 1ukla oku~ab·l
dıın: Benimki değl!d1. Evet, al
daıunıştım. şu ileriki gölgeyi dö
tlersem 9 numaralı barakayı bu
lacuktım. Kumlarda zah1'!1et.e 
~Urüyerek L~ı tahmin ettığim bi
naya vardım: '9 numara değU ! 
llelki şu olacak. dedim. Başka 
bır barakaya gıttrm. O da değ l ! 
%ndi artik ofis de kaybolmuş
tu, oraya -da gidemeztfınl. Y:apa
"alnız ve a~ıkta! Artık, iimıtsiz
ce. rastgele d~ı~r, yoru. u
Yor ve sınirleniyord-um. Ay 5ll
l"~· k:ıı.yıbetmiş, aydınlık ~k gi).. 
~de kapkara. !kesilmişti. Ber~ 
lt_et versln ki gece latif hır se
tıııiik ~etiımişti. Yoksa gün
dü.ziin sı~cTında buralarda hiç 

idi. Yanıma geld. Tekrar yola 
çıktık. Bu defa bir ilci hatadan 

. - rın l en gr ı.ş o an zır mü -
ta:hrip ohınm:ı.mı~ ve havaya u- kers 88 tipinde bir dü ;man u- rezeleri, Tunll.:>-Ll:ı büyük bir f:ı.ı.
çurulmamışsa <la çok daha e\' - çağı PorL - Sa:d arıklarıııd:ı de- iiyet zöstermiş ve İngiliz ~:.1-

sonra 9 ııumarayı bulduk. Ra
hat bir nefes aldım. Bu insan 
delib..nlıya teşekkür ettim. Kar
şiliklı bir bayırlı gece temennı-

velden beri· silahtan tecrid edil- nize düşürülmüştür. Tunus kı- lerini püskürtmüştür. 

dolaşılamaz.dl. 

siyle ayrıldık. Bir mi.safir~ alı.1-
kın olmadtğı bir muhitte böyle 
zorluklara ma.ruıı: bırakmayı 
düşiinmiyen te.şkiHlta hayret e~ 
dilebilirdi. Fakat onların bu ih
mali bir Amerikan g€ncinin asil 
iru;a.nlık h'isJPrini tecrübeye ve 
fıtri alicemıphğmdan istifadeye 
imkan verm3ş olduğu icin ben 
çok memnunum. 

Barakadaki sade odanı bana 
pek ho~ göründü. Sert yaiağım 
pek rahat geldi. Kora barakada 
valmz başıma derin bir uykuya 
daldım. Gözümü ~ıçtığmı vakit 
sa.at üçe gıeliycrd.u. Beni uyan-
dırmağa ı;-elıı-cek zenci h~zmet<;i
yi bekl:yerek yatıywdurn. Saat 
üı; oldu, fü~ü çeyrek geçti: Kim
se yok. Süphesiz beni unutmu~
lardı. Filhakika, kendiliğimden 
uya.nmamış olsa idim, Cine kam
tyında kalacaktım. Çiinkü giyi
nip dışarı fırladığım ve ofisi bul-
d11r,öum zaman bile benim hali 
barakaya uğr::ı.van kimse olına
mıştı. Neferlerle birlikte. tıpkı 
bir şehir lokantasında olduğu gi-
bi muntazam ve mükellef bir 
kalrvaltıd:m ~nra. otobüs ile 
tavva.re meydaw.ııa doğru yola 
çıktık. 

Bii.->eym Oahld YALÇL~ 

mişlerdir. Fransız deniz kuman 
da.o.lığı bunları ktymetsi% alarak 
saymıştır. 

Eksperler raporlarını, batırı
lan büyük ve orta gemileri çı -
karmağa ~ahşmaktanSa. bunla -
nn yerine tamamen yenilerini 
yapmak daha muvafık olacağı 
mütaleasile 1bi lirmektedirler. 

ispanya - Portekiz 
görüşmeleri 

Lizbon 21 (A.A.) - General 
Jordana'nm, M. Salazar tarafın
dan şerefine verilen z.iyaf ette Is 
pa..'1.ya ile Portekiz arasında bir 
ittifak meydana getirm.ek tasa'Y 
vurunda olduğunu bildirdiğine 
dair bir rivayet dolaşmıştır. Me 
selenin hakikati şudur ki, Gene
ral Jorda.na viicude getirilecek 
İberik blokunun yalnız İspanya 
ve Portekizin tarafsızlığını ha
len ve iliyen i<lame ve muhafa
za ettireceğini söylemiş ve itti
fak meselesinden hi~ bahsetme
miştir. İspanya hariciye nazırı 
olan General Jordana'nın bu bil 
diriği, İspanyol ve Portekiz ha· 
riciye nazırları arasındaki mü-
zakerelerin nihai noktasını teş
kil etmektedir. ----o----

~ Ne yapacağımı kestiremedi
!fön bir dakikada. bir gölge gür
c.l.ü:n. İptida ~ndim. Sonra te
~cidüde di.b?tüm. Bu b:r :nöbeL':Ti 
lae? Askeri bir kampta benim 
~eriya.n~ dol.a.şnıam .kend.iı; .. '1i 
ltuşlrulandırırsa? Ona nasıl dert 
•n1a.tabilece1rt'.nn !_ ~üğ:İi'Ilı 
~rluk yetismiyormu§ gibi hir =., inci makale= 
de şüpheli bir yabaneı tl!lakki Perpembe günü pkacakta 
01ıınmak macerasına maruz ka- ::::::::::::: 
lacaktım. Fa.kat .biç olmaz.sa a· -

Bir bava akmı 
Londra 21 (A.A..) Dün gece 

İngiliz hava kuvvetlerine men
sup km-ıretli bir fil.onun taarru
zuna uğrayan Duisburg, miil:ıim 
mat tevzi isinde mnhlm bir mev 
ki tutmaktadır. Bu şehir ayni 
zamanda birinci .derecede ehem 
miyett.e ıbir demiryolu kavuşajı 
dır. 

Çtkta kalmazdım, benı bar.ı.k::ı.
ltıa yollarlardı. 

l3u gölgeye doğru yüı ildi.im. 
aiı: Amerikan neferi idi. Kendi-
lline 9 num:u alı barakayı sor
ıiuın. O da benim gibi bnra.nm 
~ahancısı olacaktı? Bilını~·oı-dn. 
ı;-akat bir ecnebi ve si-çil olduğu-
~u anlayınca işmi y.ııhu.t uyku-
Unu bırakar.ak 9 ~ bar 

":"~k:.tyı bulmak istedi. 'Biraz yü
t'UQük, bir barak:-ıya y:ı.ld~-tık: 

~A~AAA.AA,...AA,....,,...~ 

MAREŞALiN 
TEŞEKKtlRU 

Ankara, 21 (A..A.) - Genel 
Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi 
Çakmak Kurban Bayramı mü
-ırasebetiyle aldığı tebrik telarai
lariyle ordu ve. şahsı hakkında 
bildirilen ivi temennilere karşı 
teşekkürlerinia ib!Ağma Anad·.)
lu ajansmı tavsit etmi~lerdir. 

Bu akın, Duisburga karşı ya
pılan 55 ci .akındır. Avrupa.nm 
en büyük nehir limanı -0lan Du· 
isbut-g'ta ~lt biiyİik b.a.ss.r vü
cuda getirilmiştir. 

~==================================================== 
rry KLI 

Elimlzd ki atmetıa 
rint bll8llm 

(60) grama inmiştir. Diğer taraftan vesika mu· :1 
kabili cüz'i miktarda verilen ba'Zl maddeleri te
min elmek ibile kabil olamamaktadır. M'eSeli 
Pariste 1942 yılı içinde yok.arıda saydıtımız gı
da maddelerinin az miktarda tevzilerine bile 
imkan bulunamamıştır.,. 

Fransa gibi ziraati geniş, çiftç.isi bol bir mem~ 
leketteki be. vaziyeti gö.zöı:ı.ünc getinnce hali
mize bin şükretmek icabeder. 

Ne katlar yemeli? 

Yeni Rus 
taarruzu 

( Ba~rafı Blrlncido) 

Tunusta geni 
harekat yok 

reketıni durdurmak tc~cbbüsiin Amerikan paraşü1ç01eri. 
de bulurumı,..">lardır. Silahlarımı - · b. ff k · zın indirdikleri şiddetli darbe - nın ır muva a ıyetı 
ler neticesinde büyük mikta:rda Nevyork, 21 (A.A.) - Şimali 
ganimet bırakarak <;ekilmek zo Afrikadan gelen telgraflar, 

Fransız kıtalarının Tunusta 
runda kalmışlardır. Bir çok mes Sus şehrinin 45 mil batısında 
kCm mahal zaptedilrniştir. bulunan Penşon köyun." ü ele ge-
1300 Alman öldürülm~ ve mü- çirdiklenlni, dü.şmana ağır ka-
him miktarda mühimmat Urhrip •rıpiar verdirdiklerini ve esir al· 
edilmiştir. 90 top ve bir çok esir dıkl.annı bildirmektedir. Fena 
alınmıştır. havalar Müttefiklerin Tunus-

tan Bizerte' e giden yol Ü7.erinde-
Diğ~r b_~ kesimde kı~'aları • ki ha.reketlerin'i izaea devam et

mız bu; ~uşman fıarnıu;>nu~u • mektedir. Bununla beraber 'Mi.it 
çenber.ıçu:ıe almışlard~!· Bır ko~ tefik uçaklan doğudan ve batı· 
~a~~e~ın:.LŞ _ye 380 duşman erı dan harekete geçerek Bizerte 
öldurµ.lmu.'jtü.l'. ve Tunusa yeni akınlar ·yapmış-

Merkez cepheainde, kıt'ala.n - Iardır. 
mız mevzilern:i sağ~tırmış Cezayir radyosu, sekizinci 
lar ve ta.arru.zı hareketleruıe de- ordu öncülerin.in Sirte körfezi 
vam etmi§lerdir. kıyıların.a. u.la.ştıklarmı bildir· 

ALMAN TEBL!G! mekted!r. 
Berlin 21 (A.A.) - Alınan or - La.linea'da.n gden ha.berleN 
duları başkumandanlığının teb- ~e. Cabelüttarı.lt'da mutnd 
liği: faaliyet devam etmekte v:e bi-

Kıi'fkas cephesinde Alman uük bir ha.va ve deniz har:ekPti 
kuvvetleri dfü~nıan taa'truZlarını yapılmak üzere ha.zır.lı.ltlara de

vam edilmektedir. Dün sabtıb: 
geri atmıŞardır. 1 buraya 14 büyük uçak gelmiş.-

Terek çevresinde Sovyetler tir. Başka ııçakla.r dev:unlı ola-
tarafm-dan y.apılan <delme teşeb rak yere İıril.mekte veya buradan 
büSleri akamete uğra:m.ıştır. Al- muhtelif istika.metlere ha.vala.o.
ma.rı. mevtilerine girmeğe muvaf maktadır. Cebeltittank'da 28 ti· 
fak olan diişmaı& bir ka.r::>ı ta.ar- caret gem'.~i ve birçok büyük 
ruz esnasında piiskürtülmüştür. ,.olcu gemileri bulunma..'lttadır. 
Almanların eline mühim miktar Furinus uc;a.k gemisi ile R~ 
da esir geçm~tir. now:ıı zır.hl.ısı, üç kruvazör •Je 

Kara.denizde, hafif Alman bircok muhriplerle demaltıl.ar-
kuvvetleri bir Rus den.iz.altısını dan mürekkep bulurum l~iliz 

filosu harekete hazır W.r halde 
batırmışlardır. bulunmakta ve Argus uc;ak ge-

Volga - Don çevresirıOO ~id - mis.i. ile takv'iye edilerek li.m.an
detli muharebeler devam et - da. yatmakta.dır. Bundan ba§k.a 
mektedir. SovyetJer §i<ldetli filoya 2 kruvazörle 4. muhrip da.
tank Ye piyade çarpışmalarında ha iltihak etmiştir. Evvelkilere 
yen~ in.sanca ve ~e W5betle çok bi.iyük snyıda uçak· 
ağır kayıp{ar.a uğMı.m.ışlardır. lar Cebelültarık boğazı üstünde 
Alman en son. h.ııberiere göre devriye faaliyetlerine deYam·et· 
dün y-Mmi.;ıde::ı fa.zl.:ı düsman mektedirler. 
tankı Don kesiminde tahrip e _ Bir Aım~Nıian bllskınl 
dilmiştir. Nevyork. 21 (A.A.) - Şima-

li Afrik.'.1.d.:.ıki Amerikan umumi 
Merkez Don çevresinde birkaç karargii.h.ı nb:dinde bulunan bir 

gündenberi mühim tank ki.l.Ue - ba.rn oıuhıbiri, Albay ~on 
lerile taarruz etmekte olan düş- Raff'ın ku.ı::na.t1dası allında bu
man bu çevrenin müılafaa cep - lı.ı.nan ve Tunusun cenubunda 

S on posta ıle gelmi§ «an. bir Fr~nsız 
gazetesi 1937 yılında yini harpten ev

\'eJ orto halli bir Fra.nswn iatih1&k ettiği gıda 
ttıalldclern~ bugün kart mw.kai:rili ..:rilen ~
tıu-ıar arasında bir mukayese y~r. Bız 
hu nıu.ka.yeseyi tetkik cdcr.ken ao~k kı 1937 
hhnda y~i normal zamanlard& bir Fra.nsı~n 
~r !haftada istihlak ettiği yiyecek :milı:tannı b~z-

t' bugün harbin 4: iiııcii yıJmda olmamıza rag
ll:ıen bulup ~.iyebilmekteyi:z. :Mese!:i 1937 de or
ta halli •hir Fransız haftada vuati olara.k ( 7-00 ı 
C't'a.ın et (3) kılo patates, {3) ~kilo ekmek 
(&<xl) ~Dl peynir, yarım kilo tereyağı, {87) 
t:'tam kahve, (375) gram pirinG, (oÜO) gram 
Şeker sarfetmekte im.iş. Fiya.t.Jann bir hayli 
Y~ oımasına f8h'melı bugün bile orta 
h.aui bir Tüı·k bu miktar yiyeceği bir h:ıfta. 
ıçinde a.şafrı yu'kan istfhl-k edebilir. Meseli. ek
tnek bizde~kart usulüne tA.bi tutuklnğu halde 
~ (300) gamdan hafta.da. ~2) kilo yüz 
~Ekmek yiyebilıyoruz. Halbukı normal 7,a
tan.lard:ı. Fransızın haftalık ıstibliki (3) buçuk 

B ir İngiliz alimi incelemelerde bulwunı.l§ 
ve normal bir kimsenin günde yaln.ız b1.r 

nevi maddeden gıda almak suretıle ya.şayabil· 
mesi için o maddeden ne miktar istihlak etmesi 
lazım geldiğini tayin etmiş. :Me:-ela yalnı~ sütle 
mi ~danızı temin etmek istiynrsunuz? Şu halde 
hergün (9) litre süt içmeniz icabeder. Yalnız 
yumurta ile mi yaşayacaksınız 7 Güuc.ie (18) 
yı.u:ıurta yemek mecburiyelindesinı?.. S:ı.oe<:c 
ekmeğe mi eyvallah diyecekıiinız? Bir kilo yüz 
gram ekmek yemelisiniz. Haşlanmış 'Patatesi 
gfüılünüz çekiyorııa tamam (15) kı1o patat~ 
gövdeye indirm.eğe MzırJ~m:nalısmız Canınız 
yalnız kuşkonmazla mı doymak istiyor? Tamam 

lıesincle yalnız bir gedik acma- y.e ~ indikten sonra kc.5if hare
ğa mun.ffa.k olmuştu!\ Bu ge - ketleri icr:ı. eden Amerikan Pa.
dik Rus kuvvetlerine pahalıya raşütçüleıindcn mürekken bir 
ma.lolmu~tur. Alman tümenleri. müfrezenin İtalyan askerleri Ht 
yanılan bir tehdidi önlemek içm dolu bir gara yaklaştığını ve 
daha gerilerde mevzilere çekil - b.wıla.rdan teslim olan 21 kişi 
m.işler ve böylelikle düşman mu müstesna olmak ü.ıere diğ~rlcri
vaffakiyetinin büyümesine ı:ı.1a - ni t.ıı.maınen öldiirmüş veya ya
ni olmuı;lard.ır. Muharebeler ay- r:ılamı~ olduğunu ha..lıcr ver-

' ni .siddetle devam etmekt:c<lir. mektedir. Paraşütçül<'r Ameri
Alma.n _ !talyau \'e Rumen ha va ka, yerlilerinin harp iZi iizerin
kuvvelleri devamlı bir surette ık.ki hareketleri tarzında gara 
muharebeye i.ştiı'ak etmişlerdır. yakJ.a..qzru,<;1:ır ve İtal,\'aıılan t.a.
H:ıva. çarpışmalan esnasında 23 mamiyle gafil avlnnmı')ln r<l1r. 
ve uçaksavar 'bal.aryaları tara - Aynı muhab·r, b:rinci hatta 

.':lodan ibaretti. Halıbuki ibugün 'bir !J'ra.m;ıza ve
~l:a mukabili haftada verilen ekmek ~k~ 
lı(t' çuk kik>dan ibarettir. Yine vesika ile 
v rallSada nüfus başına haftada (00) gram kah
~ e, (125) gram patates, (125) gra.m. şeker (15) 

(23) kilo kuşkonmaz tedarik etmelisiniz. 

orcu bay ar 

Y ü.ksek atlama rekoru (2,06) metredir. 

fmdan 6 düşman uçağı dil.§ürül- bulunan Amerikan askcrJ.r>..rb.inJ 
müştür. Bir Alman ve ıbir Ru _ kenciiler'me g-elcn \'<' cvlerind.e•1 

1 

~ .. · t · e:Qncl€.rile:c hcdive-rlcr d u olan 
men uçagı geri dönmemış ır. ilk Noel taşıt uÇağıııı a1:m;lamı~ 

Toropetz'in.batısıru:la hik:um oldukl.a.r:ını da b''dirıuektedir. 
kıt'alarından mürekkep bir Al -
man g:rupu bir dfu>ınan taarru- Genemi Gimud na.<oıl ı.açm ? 

Şimali Afnkad.ıkı Amerikan 
zunu defettikten sonra hücumla umumi kamrg-fıhı, 21 (A.A.) _ 
kuvvetle müdafaa -edilmiş l lu- General G raud'ntl!l Afrikaya 
nan bir düşman meV?.iini işga.'l ne suretle geçmiş oldUt-,c"Tuua d.'lir 
etmiştir. olan en doğrıı babPı şudur: 

Dün Veliki T...ıuki kesiminoo General Ei.:-:cnhınwz. ~fö't1e-
şiddetli dü.jman ta:ırnızları mu filder..n S 11ci-;cite:;nnde Afrika,.. 
w.ffakiyetle püsR:ürtülmüştür. yrı asker çıkamıalarm an bir-

B8yilk bir zelzele 
lelAketı 

( Ba~arafı Blri"clde) 

Erbaa ile muhabere temini mum 
kün olamadığından bu haberı 
tevsik mümkün olamamıştır. 

Muhtelif yerlerde s:ırsmtdar 
Ankara, 21 (A.A.) - Ekse!"i· 

si ,hafif ve bir iki veroe siddel
lice olmak üzere dön gece· -·er 
depremleri Tiıkua ~diğ'i aınla
~mıştır. Bu telgrafları veriyo
ruz: 
ORDU: 

Dün saat 17 de merkez ve miil
hak.a.tta ikis'i ~ok ~i<ldetli olma.K 
üzere 4 er saniye devam etmı~k 
üzere üç yer sa.rsuıtısı ohnu~
tur. Merkezde birkaç bina kıs
men hasara uğra.ınışsa da öfü o1e 
yaralı yoktur. 
SİVAS: 

Dün saat 17 vi 5 O'ece siddetıi 
bir sarsıntı oı.ni'uştur. -
KASTA1UONU: 

Dün saat 17 vi 5 O'PCe siddetlı 
bir yer sarsıntı:sı olmuştıir. H'l· 
sar yoktur. 
BAFRA: 

Dün sa.at :t 7 yi 8 de 25 sani r'! 
süren oldukça s.u:ldetlı bir y<::r 
sar.::;ınt.ısı olmmlur. 
YOKAT: . 

Dün saa.t 17 de 25 saniye de
vam eden çok ~itldetli lıir yer 
depremi olmuştur. Almus nahi
yesinde 3 ölü Ye 1 yaralı \'ardır. 
43 evin cephe duvarları kfunilcn 
çökmüstür. Niksar Ye Erbaa
dan b;r haber alınamamıştır. 
Vali gece Niksar ve Erbaa ka
zalanna hareket etmiştfr. Fe
L-lket;:edelere {!adır, yiyecek ve 
sıhhi 'ımda.t güııderilmiştir. Er
baada mühim hasarat olduğu 
za;ruıedilmektedir. 
FAT~A: 

Dün saat 17 de çok şiddetli 
bir yer sarsıntı.ısı olmuştur. Ha
,saı· yoktur. 
KAYSERİ: 

Dün saat 17 de 5 san.iye süren 
şiddetli bir yer· sarsıntısı olmuş
tur. Hasar y-0ktur. 
ZARA: 

Diin saat 17 d.e çok f?i<ldetli 
bir yer sa.rsıntll:.il olmuştur. Halk 
evlerinden, umumi yerlerden ka
pı ve pencerelerinden sokağ':ı 
fırl.aıw.şl.ardır. J'lerkez ve nahi
yelerde hasax yoh.'tur. 

olarak ver~~ir. Bu denizaltı, 
Fran::--,ız sahili vakıuında Gene
ral G:iraud'nuu muvasalatını bil
direcek olan işareti beklemiştir. 

Virght, diyor k.i: 
"Günlerce -su altında ~etin ':ı.r 

int.izat .. Ancak geceleri hava te
neffüs edebiliyorduk. İntizar, 
uzun sürdü .. Nihayet işaret ve
rildi Denize daklık. Limana val'
dık. Deniz üstiine çıkbk. Ta
mmn.iyle gece olmuştu. Bize 
".Bekleyiniz" işareti verildi. İkin 
ci bir işaret daha: "Her şey yo
lıında" gece karanlığında orta
ya bir b-a.ııdal çıktı. Sandalın i
<:inde General Giraud, oğlu ve 
ibirkaç subay v:ard.ı. Fransız kı
yılarında mutlak w sü:kfıt var
dı_ Sade d~nn sandalla de
ui%o.lbnıın teknelerine çarpmu
sından çıkan hafif şınl.tı aks.i 
duyuluyordu. 

Giraud ile ar.kadasları, deniz
altına bindiler. Yeni b'ir i~ret 
dn.ha: "X de biı' denız. uçağı 
~-..ıtli ye eksiniz." 'l'ekrar deni
ze daldık. .li.m:ıDdaıı ayrıldık. 
Randevu mahaline geldik. Halı!. 
""COe idi. Deniz uç.ağı gcldi ve dc
niuıJ.Lmın yakırun.da den:ize İilllL 
Faka.t her ı-ey birde.il bire dul'• 
du. Çünkü ikinci bir Uçak mey
dana çıktı ve bi7,e yak~mağa 
başı.adı. Bu deniz uçağı, 40 da
kika yolta vurdu. Nihayet uzak
laştı. Derhal Giraud ile arkadas
Jan den.iz uçağına atladılar ye 
ertesi günü Afrikada karaya çık 
ular." 

-·-

Bo llıeyı1emıaa özıiiT!il tabii 
diale,n•,a olma.m'1> '\-"\' d:lh-.1 lstau
bub ayak h3sa.rkea kaim m:ı.n-
1ar t4loo.uh kadın a~'alı.ka.bıla.rı 
yaıj{ıa ~ı~b.ra iı)t'iJai 
malzeme yetişti.mıeğe kan~,~a0ı 
bu. aoa~ip ~·mcuı:ı.r miidıkinmu· 
m.ifiğe testim edilmişler. Şa lca.
~·ar "'a& ki "Cümhu:ri~~" vapa
rundan birl>ac: giin evwl ··E~e'' 
l'apu.riy.le tima.aı.nnza ~ bir 
dost yukı~nda.kJ hadi ·t-yi işit.in
t*- bir kahkaha atb \:e: 

- Ayol. <Wm. bu ~odtın:lar C\'a
ımnm c:ıu brt.aı-.ı.=ı l""lddcrinr 
benimscmeAe Jt>ltezm..lı-ri, öyle 
za.mııe~iulı: ~i.bi.. mo.;ıtn,r t.a· 
OOıılı pıabu<;ılar ~~'an k nra
clJarn ~ için d..~il, ~:rahat 
csnasuuls ~.den :fnzla. 
ahruuı bir takım 'fııWl-· iicret
kr.i karsda.nıali iç'n ublı ~ 
Bak, n~ gelirken kod.en av
rtl"a ".'emek ~"'ı i-stediler. Hal
buki ı~ bildi;..,'tinı hik~t esma· 
ııma ~ •L: bttddiuin de dahil 
Qf:iuğudur. &-f,p.hın.f sc.r.tum: 

- Vupur 1st:mbul(ren Ka~ 
df'r-ize ıtmreketinde fırtı:ıa doJa.
~n İ;\·L-- gt~ kaldı. Bız <le y<>Jıcula.... 
ra. iki ~(J nJük .vcınıt'k y"t•riaıe dörl 
giinfük ~~m.-k vennl'l>: mecbn.rl· 
wt.in<lı- kaldık. Ru :,\;iz!ll'mlic ki 
siz~·nlnı yem'"--k ii('refj istiyo
nız. 

- l'eki~ di~-eeek oldu.uı. yemc
~i K'aradJ~.e ı_ri~o ) olcular 
~t·nıi~rr. H:ılbuki bf-~ JUrade
:nizclen lstanbula ~eliyorum. On
ların ) edikk~ yl'm~k ımralo.nnı 
biW.mkıı ~ı i ... ti~·cbilir.;lııb'? 

Bu itirazım iizerine headesı 
almadıbu- amuıa, ba.4;;alarmdlo 
cayır <."3.J"U' a.klıbr, fakat be~ 
'ii:ı gramlık bir ş.isc kiüp ra.kı'!>l
na (';(iO) lrn~ calmak sureti\ lı· 
hi ... ~·ınt• Jii~-n :r.ar.ır h]s.scsini 

oldnl&r. l~ mı;İm. can 
kurt3rrs.n ,·elelJe.riıW benimse
~ enler dp belki höyk pmıcdikle-
ri ;\aıı~'"'in. ımns.sım ödemi~ \ '8 

lnı itiharla bi.rk:ıt; C"..ln lı.-urta.ran 
simidiyle z:ı.r.:ı.rbrrıru \"tkanınya 
~·eıtenm~ ~k ~fuılenlir. 
.. .......... 'Nı .. h''' ··~~~·········•••.AAAA,liı.. 

Bitler • Lavaı 
mölikatı 

Londra, 21 (A~.\_.) - Hitlel'in 
umumi karargahında, ıs ve 1 ~, 
Birincikanyunlarda Ribbentrop, 
Mareşal h.aytel. "Mare.5al Gii
ring, Kont Cia.no ve İtalyaı 
genel kurmay reisi General Ka 
valleronun iştirakiyle mühim biı 
toplantı yapılmıştır. Bu toplan• 
tıda Laval de hazır bulunmuş.. 
tur. Bu toplantı vaziyetin, Milı· 
ver için !buhranlı tbir .:-:a.fha va 
gırdiğine nlamet telakki e<:lıl· 
mektedir. Hitlerin beyanat11ıa 

göre bu to•ı1antıda Frıı.nsaya ait 
meseleler s:örüşülmüştür. Mi ... 
verin tarafsız kom.':uları müte
vakkız olmak g-erektir. Mih,, . ~ 

rin artn.n ümitsizliği, Müttefik .. 
ler tnı·afı:ndruı cesmet verici nıt
aliı:net olarak tclii.kk.i edilmek 
redir. 

itaıyada tahliyeler 
Nevyork 21 (A.A.) - Avruı

padan gelen hnsusi haberlercW 
halkın Venedik ve Tiryente'yi, 
hem de pek büyük bir sür'ath 
kil.tle ha.imde terketmekte oldl) 
ğu bilctirilmektcdir. Floransa v& 
Bo..'lonyadan da muhaceret baş· 
lamıştır. Flor:ınsa müzelerinde 
ki san'at hazineleri olduklnrıı 
yerden kaldırılmış ve :neresi ol
dugu söylenmiyen yerlerde em .. 
niyet altına alınmıştır. 

~ b.lıve, (75) gram tereyağı, (70) gram 
t~~ir verilmektedir. Pirinç :ıse ismi unutulmuş 
h il' lll.adde lbaline gelmıştir. Fra.ılmz gazetesi 

U. lt'akamlan verdfkten sonra diyor ki: "1937 
~~?8: orta 'halli bir Fı ansız vats.ndaşının. gıda 
~~- sarfiyatı ile J 942 'başında.ki ınıktar 
..,;,~ yukarıdaki nisbet meml~etin n:. bü
~ tna:l:ırıımtyetler · e nde bulundugunu goste-

Halbuki pire boyuna :ı:ıisbetle (300) de.fa 
fazla sıçramaktadır. ki bir a<l.a.mın ©oyuna nis· 
betle ayni kuvveti haiz olduğu takdirde tamam 
(510) metre yüksek ntlamasl icaibeder. Karınca 
ise vücudünün tamam (25) defa far.la ağırlığın· 
da bir yük taşıyabilmektedir. Binac.naley:h bir 
insa.n da vücudüne nisbetle karınca kadar lmv
vclli olsa (1750) kiloluk. bir yükü kaldır~bilme
si iclr!->cdcr. Halbuki ağır siklet Jrn.ldırnıa :reko
ru ( O) kilodan ibaı ettir. 

İlmen gölü çcvre~inde .ı\lmaıı knç sa::ıl eYv-el Amerikan donan
kuvvetleı"i. bir çok dfu)man müa marn kumandıuu .Jerauld Wrig
tahkem noktlannı havaycı uçur- bt''ıı C'rt:>neral G raııd'yu Jnırtar· 
muşlardır. Düşmanın mahalli ınak emrini h1mı.. oldt ğ-unu em
taarruzlan püpskfrrtülmüijt··r. r · yt•-,. de .ı::kretnti ~t . Elı:in 

11 !ıkkanun ile 20 ilkkanun a m \.e-Ut l~c bir der.!zfılb bıı un
rasındaki mildd.et içinde 1518 m d ğmdan Sir .AndrE>W Brown 
Sovyet tankı talır.ip clilmifJ ve- Cun_ningham ~ W ~
ya eı.e geçirilmiştir. ht'a blı İngil deru.z, lt ı ar ~t 

TURAN TİYATJW l'E SİNEMASINDA 1!2'.11111ım:!llll'Jıı.. 

24 Birinci !Kfuıun Pe:: öt'!!Dbc günii Akşmru. Haliae Pifkin Gecegi 
Yu&sck sıın'alkar MüZE:Z YEN SENAR ve KF.J\IANİ NECA.Ti TOKYAY 

ve Saı: nrkad~ı. 

. liatta. ho.ft.a.lık peynir tayını (75) gramdan 

Halide Pi.şkın t:ıraimdıuı (ARTİSTLER REVO'SO') Dtl~müI tt JS
l\IAİL tekmil l wnpanynsile b.irliktc bu g <"C)'\' m:-hsııs büyuk v ry 

i,..<'Ürak cde~ür. 
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270 l!ı.WAC Al)I AYLIK TRAMVAY KARTLARI 
Y A .. OK ALI ı 2 3 4 S 6 7 8 9 latanbul Elektrik, Tramvay ve TOnel lııetmelerl V t Unun MOdOrlOiOndan : 

1 - YıI>asiı tatilleri dolayısile 1. 2 ıoe 3 lkinci klmuı lt4.I l(lnleQ Dai-
1 •• 1 

1 1 

Devlet Daoizyollan 1. U. M. ttanlan 
1· 12·942-28-12-942 tarihlerine lıa 
muhtelif lıallanmıza lıallıacalı 

oaparlann latmlerl ve lıallııı giln 
aaallerl lle lıalkacalıları rıhtımı 

2 remiz kapah bulunacaiındBll tkinciklnun ayına mahsus olan n 4/12/"2 
3 den 3/2/943 tarihine kadar muteber ollıc!ak Ocrew aylık kuUaruı trnla-
4 tma 22/12/9'2 tarihinden bqlanacal:L 

1 4akil ~e iktibas hakkı mahfuzdur 1 1 • •ı 1 
1 l• i ,. 1 

Yörük Aliyi ber ne kadar 
füıtad v mahir bulmuş idiyse 
de son l.alkış ona cesaret vP.r-
1'.1if}ti. Yörüğün kemanesini bu
da varak kalkmaaı Baltaclda il
mit 'er uy ıdırmıştı. Baltacı, ne 
de o' a safdil bir adamdı. Kuv· 
v t ı.e. bazllhwıa güveniyordu. 
~.r anda Y\. .. ilk Al•nhı maharet
kr ni unu•..4.l•.e!'lllifti. Ba1taeı en
ac hağında durorkaı tunu rfü-
L-lİildü: 

- Şu çoeuia bir çapraz daha 
gireyim. Bu, aefer ,._.. wrarak 
belini kıra.yun ••• 

Yörük Ali, kol sallıyor, başı
nı da yana çevirmiş etrafı sey 
rediyor halde ıdi. Ha.amının yü
züne bile bakınıyordu. Bu, h ı 
Baltacı için biçilmiş kaftandı. 
Bundan daıha büytik fırsat olur 
muşdu? .. Küçük hasmına gire
aıek yere vurmak lbımdı. Arna
wtoğlu, Yörüğün bu, haline 
~ü. Poınak Murat sordu: 

U ta ' N ...;;,ı·· ., - s ... e ,. ... uyorsun. 
- Yörüğün duru.şuna! .. 
- Ha!.. Baltacıya emniyet 

'ftriyor salması için değil mi? .. 
- Ne d yorsun? .. Tam yem

lik ... Avanak Baltacı, vallah, aa-
laeak ... 

- Ben de aynı kanaatteyim .. 
- Hem, y·ne çapraza gırecek 
- öyle gözüküyor .. Bak, Yö-

rük hiç bakıyor mu? . . . 
- Cin gibi çoc:uk. •• Herifi yı-

ne kandırdı. 
Demeğe kalmadı Baltacı. bir

denbire hamlesini yaptı. Bir el
de Yörüğü çaprazladı. Yörük A-
li. zaten bunu bekliyordu. 

Fakat bu sefer .Baltacıya büs
bütün başka b r rol oynıyacakll. 
Baltacı, sıkı ve, zorlu b r ' ap
razla kiic;ük hasmını yerinclf"D 
oynatarak süniü, fakat dört beş 
adım giU.eden Baltacıyı ters ve 
110l taraftan pyet ımmmuı~ bır 
,_ ..... getirdi. Yödk Ati, bu. 
J1D bat OJUDUDU O denıce ıh't 
lir dönlfle ve, sıyırma ıle yaptı 
ki, tereyağından kıl çeker gibi 
oldu. üste de tam yerinde kba
teği vurdu. Koca Baltacı, ümit
lerle dolu bir hamle ile yürüyüp 
giderken birdenbire çaıı:>ıldı. Ve, 
ti.~te de lırıö&teği ye'/ince dızlene
rek =etü. Yörük Alı, hu-
1111, toparlaaıp doğrul· 
doğu Çın üzerine gitmedi. Yal 
nız oldugu yerden bırdenbire 
d ndü ve çırpın&,rak sekti, se
kerek döndü ve bır nara savur
du: 

- Hay maşallah! .. 
Yorug m bu, maşallah na?'Ul 

l&fi al ydı. Baltacı ile tam ma
nasiy'e gleniyordu ve, ooa fUD 
lan demek istiyordu: 

- Nasal, vurdua mu gı; t .. ? 
Ahali bu, oymadan llODr& ela

.ha zıvade cüfjUburuşa pldi. A· 
ftZl çıktığı kadar blğırmap 
1laşladı: 

- Yaşa Yörük Ali! •. 
- Hey m. Wlah !.. 
- Hey aı ~ıau hey!. 
Yörük Ali, gülümıuyordu. 

B ltacı neye uğraflığını bıbne
mışti. & nli ~ışa dönm\it
tU. Çok yaman bir şeydi bu be!. 
Yorük Ali, olduğu yea-de dura· 
mıyordu. El nden gel!i~ sıçraya
caktı. O kadar ht7.lı idı. Faknt 
daha hamleye gc•:memi~ü. Bal
tacıya meydan verıyt.rdu. Bilı
yo!\lu ki, o, müdd'a:ıya geçe
cekt . Li.kın daha zaınan var
dı. 

..Arnavut.otlu, im kıs gülüynr
du. Baltacı, mütb · ı bir inkisan 
hayale uğramıştı. Gilreııi baya· 
tında onun çapraz.mı böyle sö
küp atana daha rastlamamıştı. 
Baltacıyı \;ekrar bil' düşünce al-
41. Ve, düşünüyordu: 

- Ulan bu, çocuk beni •·ene
eek .. Hem de kendi oyunumla. .• 

GüretJ tekrar bat*'ı. J'akat 
Yorük .Ali, hamle yapmıyordu. 
Yme ea1k'si ~ıbi eme bağlamı§tı. 
Y ne hasmına soldan bai vaoıo 
aag kolunu serbest sallıyordu. 
Ve, ba.şpıı da arkaya -çevirmit 
etn.fı seyrediyordu. Yörü2iin bu 
ank 11 ve tabii halleri on binlerce 
acy re Y lazerine celbetmeğe ıra.
fi geı.vordu. Baltacı, dllşUnool: 
idi. Kticük hasmını ortadan çı
karamıyaca.2ma kanaat Jreth -
m stı H c olmusa ıOreti bera
bere gotlirmeli idi. Güreş Yörıi
iTun hamlesini daha ortaya koy· 
m akit vermemişti. Yörük, 
b m ın e kadar hWıel'i vaı -
&< ortaya k · masını belr1fycr. 
ı · mını ı c arı hay-1e uğrat
t tan. ünı. rinı tamamile kır
dı ı. ruhi varlığını aarsmıya 
ugr ştı.ktan sonra tam hıziyle 
hasmın g;recekti. I.lkin Bal· 
tacının daha Um"Ueri vardı (). 
nu beklemek 18.zımdı. Y~k A
l h smının kınlduhnı, lim1ta13-
1 e düşmek mere buluııdlğunu 
s diği halde daıba lıili sabru 
teeruyı elden larü:mıyonlıı. A
celeye oelmiyor .• YaJdtaiz haauD 
UlenDe ~.. .. .... 
tamam•v~ bikim _,ordu. D-

rUğt1ıı pehlivanlık meziyetlerın
den biri.de ve bellı başlıcacu da 
buydu. Temkinli olmak, sabret
mek, hasmı öldürdüm diyerek 
aceleye kapılmamak ... Başka biı 
peb.liv111 olmuş olsa derhal ri
r·~ girerdi. Fakat Yörük .Ali 
bu! •• Tam Arnavut.oğlu ustalı
ğı... Hakikaten Yörüğlin dedik· 
.eri çıkıyordu. Baltacı, ümitaiı
liğe düşmekle beraber hasmıııuı 
bamleıı1ır ve bJzsaz kahnumdan 
can ve bıı ahyor, mukabH o
ymılarla b&pna gelealeri unutu
yordu. Hemen bir hamle ile kil
çilk basını üzerinP. salarak bir 
şeyler -.ab.ıecei!ine emin olu
yordu. Demek, llaltaclda daha 
Um tlcr \. •, um tlerlt' beraber l: -
r k.miş gizli kuwetıer mevcut
tu. İşte y oriığun de bekledıği 
bu, kuvvetlerin, ünutlerin tama.
miyle uful etmesi ıdı. Baltacı, 
beş on dakıka ayak güreş nden 
sonra hasmının salmadığını gö
rünce derhal hücuma geçti. V ~. 
Yörüğe tekrar ve biıyük bir ce
saretle ça.praz topladı. Baltacı
nın başma bu, çaprazdan ne
ler gelmemişti. Böyle olmakla 
beraber JıD8&D oğlu ümitlerinden 
vazgeçer miydi. Baltacı, sıkı bir 
çaprazla basınım sürdü, fakat 
be§ alb adım sonra- Yörük, has
mını kuvvetli çap. azını üstten 
delerek ve kobmnı geçirerek bir 
anda söktü ve. gırtlağına dayan 
dı. Koca Baltacı, olduğu yerde 
iskele kazığı gibı çakılıp kaldı. 
Küçük hasım işte bunları yapa
biliyordu. Kocaman ~vdeli baa 
mırun çaprazını üstten delerek 
bopltabiliyordu. Bu, müthiş 
bir kuvveUe olurdu. Baltacı 
gibi bır adaının c;aprazı böyle 
sökülemmıdi. Yarı okkada olan 
Yörük Ali, koca Baltacının gırt,. 
la.ğına böyle dayanamazdı. Bal
taeı, yine inlMM'a uğrumtb. 
ea,nıt elli)W41L Qa,.t ~
tak durul h9wmg, OJW 111'• 

1 1 1 1 1 1 
1 

1 1 2 - Altı aylık mQddet hitam buJdulDndan kart1ann tebdili lblm ,.ı-
S meldedir. Kartlarım yenileyecek olanhııuı bir tofolrafla a.Jatada Tramn7 ı•: 1 ı ı a ı 

1 1 1 6 Hareket Dairesine müracaaUarı aayuı ;rolculara bllclirilir. (UM) 1 1 1 1 1 

1 l•ı----r 7 
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80LDAN &ACA: 
1 - Yakin bir akraba, Meriçin 

bir kolu. 2 - lyi, Zehir. 3 - s olur
- l'ramaıun bir tehri, Binidlllde 
kullanılan bir tAbir, Bir aota. 4 -
Kwlayıa ate'\"leriııin eski imli. 5 -
Bir ID"a78 seline &61 olur. 8 - Ml· 
nan& bir kelime. 7 - Nota, Bir ec
nebi fsmı, Nida. 8 - Bize renk ve

Aletler, Denız kena-

ldırar w tenufll 70Darı u.ı.
bkı.n .......... 

Tallarl lasaılftltr ...... 1'o. il 
'l'eWID: .... ..----

1 Devlet Demiryollan ilinlan] 
Muhammen bedelı (2263) iki bin iki yuz altm13 üç lira (40) kırk ku

rut olan (468) dört yüz altmış sekiz adetten ıbaret muhtelif eb'adda am
buvatmanlı dökme akıntı borusu ve teferrilatı (4.tkinciklnun.ı943) Pa
zartesi lilnü saat ( H.30) on dört ottızda Haydarpaşada Gar binası dahilin
deki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Wıte girmek fsdyenlerin (119) - Yüz altmıı dokuz Un (78) yetmiJ 
altı kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun tayin ettW veaaıkle birlikte 
eksiltme C(lniı aaatiııe ka~ar K.oırrlsy-Ona müracaatlan lhlmdır. 

Bu iıe alt ~rtn111Mler K<lllllayond.'U ~ız olarak dalıtılmıaktadır. 
(2'28) 

Devlet Demıryolları tenzllli eaa tarife ücreUerı 30 İkinci kinundan 
muteber olinak üzere arUırıknıştır. Fazla malumat için t~ veya 
merkezde Ticaret Servisine mOracaat edllmelldir. (2451) 

SüpOrp (Orta bo)-) 5000 adllt ) 
> (küçük bor) 210 > ) 

l'oeforlu ıoe fodom.ıa Pik 4800 kilo 25.12.HI 
ı - Yukarıda cJmı '" m.Uttan )'&Zıh m:ılzeme paz:ırlık 

alınacakbr. 

2 - Pazarlık hizalarında aösterilen liln ve saaUerde ltabataft8 
ıma Şubesindeki A1un Komisyonunda yapllacakbr. 

htanbııl Defterdarlığından: 
3 - SQpör .. rıümuneleri lıaersiln ölleden sonra ac aeoem ~ 

- rilleblllr. 

Dosya No. Cinsı Muhammen 
B.del Teminat 

611tu/41 Haliçte Tqkazak ve Valide havuzu 6nuır 

de bat:,.k bir torıpito enkazı 
> Haliçte T.;kızak ve Valide havuzu önün

de batık cephane dubaaı mkazı 
, llallçte Taılmak ve Valide hnum 6nun-

4r: .... 1'lllıllm intaatmda UU.ıulan .... 

116 

eıiba MOO 

4 - tstekli}erin pazarlık için tayin olunan gün ve .. tte " 15 
1ne parntıe birlikte adı ıeçen ltomls~na plmelerı llln olurıur. (11 

1 - Şartnamesi mucıb1nce 3ocfO kilo Mu Flltran paaarbkla 
;ııacaktu". 

2 - Pazarlık 29/12/9'2 tarihine rastlıyan Salı sWıü ... t 10.61 
baa.ta ~azım Şubeslnct.ki Alnn Komiıt)• ..... ıatpalacMbr. 

1 - Şartnaıneler par8SZ -- herıün 9illli1 ..... fUbederı 
• - ı.ı.ıcıae..n puarlılt için tıa71n edllllll - ft ... 1' il 

dıgı ••" o lalıdal" ..t ft btl .. - ----------· 
buluyordu ki, iki duntt anMlin· A•kerHk eri 

Yubnıla JHllı Uç 191\i enDzı lıılıpah Mrf UIU111 Be artbnBa7& ıııllla
nlmıl ile ele taUp zuhur etmedlllııden T/12/9'2 taribindeı Wbarft bir u =========ıi============:::::= 

1elnde ~ıı:-m~~t makbuzları ve nilfua hiviyet cümanlari- BİNA TEVSİ ETIIRİLEC 

parelariJle birlikte lıdı l9Ç9ll Kcıaal9,Jona pir ııeı &il* o1anal'. 

da mu)ayese yapmaktan aciz ,,,,,n ~-J1...-.la'- ,.1 _ _,,. 

kalıyordu. Ense enseye durur- ~v _,...... aıın .....,..-
larkeıı gayet yum.uşak ve. iste· B .. lktaf Aekwllk fuHelnden: le birlikte 15/12/942 taribindeD itibaren 'l/1/943 tarihine kadar ve hafta

mn Puartılıll w C........ l(lnleri ••t H den 18 7a kadar lllllt Emllk 
JılildOr~ ınOracaatlmı. (2111) 

mlen taraftan yakalanıp yere ı - 340 dotumluJann ilk ve 90D 

vurulabılecek gıöi görünen bas- )'Oklamalaruaa 22/121142 SOnilndea 
mınm mukMeledaki ~ iUbann ~ 16/2/148 pa..- ::;=====::::ı=::;:::::============:::;= 
müthişti. Baltaeı, im ıiörtte bir de b6taeektii". 
ümitleri ve bavalleri ıçinde bu- ı - 339 dotwnluların yoklamata-
lunuyordu. Kendi kendine: n yapılırken ta'twilde oldukları tea-

- Belki!.. bit olunanlar ~70klamaya plmi -
Diyordu. Baltacı, beş dakilla ~. 

kadar daha ayak güreşi yaptı. 3 - 311 ve eu doiumkalaria mua
Bu, ayak IÖfelİDde Yörük Ali, mele tören wleıta llllld lnzaJarı 
eskisi ~ bamlesizdi. Enae bağ- dola;,ısile _... ._esoe bıraikılanlar 
layor, hasmına hic; bakmadan yokl8mlrya ~. 
yan taraftara bakıyor... tkide 4 - m dotu.ıuıar1a IOll )'Otla -
birde Aıtaavuı.aihma güı lmpı- ma a&w* 8lbbl dunamlan dolayl

,..._ Pcmak Jılurat. - bı ... ...... 9IDlfe .......... -
gülllJorıdu. QWmek)e beraller i- ;roklamaya lelmi7-* MI ~ 
(mdea cllrtli dertli dü8finii,yar- ı.nn ~ 8111•....,IP. 
du: 5 - Yoldımıalar 22/12/"2 Sah 

Zira 1 VellAle..11 Salınalına Komlago
nundan: 

1 - JCap8fı :urf tl8Ultt ile ıa.ooo- ll0.000 adet fare ~ete maı.u. 
IU nep'ellen Hora ve ....ıı filıekle bu flteklerln tatbildmıde kullanıltr.ak 
--500 adet ilet •lm ahnacaktır. 

2 - J'!felllderin IMıberine tabmia eclHıea fiyat f4 JluNt 'ile beher iıete 
tahmin elwwı fly8t 411 kıın4, hs fkl Çlelft malzemQıe ait ilk taniMt 
.. lira il klAfbır. 

a - ... ...._ ııı/MI ~ aono aat ıa c1e Ziraat VekAlet! biDMmcla 
~. 

4 - Şartnameler Ankuacl• Ziraat VeldWI &mnaıım. ~ 
ktanbt•W. Zliaat 116dOrlDlilnden 231 talnq bedel mukablllnde 'Nrilir • 

& - ı.tekw.ta Wdit metduplsım ill teminatları ve 2490 ayılı ka
nunun 2 nci ve 3 nci1 rMddelerinde 7.iJı:redllen wslkalarla birlikte belli 
8bde elailtme saatinden bir ... t ~ kadar ~ wnnekri. 

- Bu, çocuk bundan sonra ıünündeo itibaren haftanın Cal'lllD
bap. gtlretecek .. Ne yapacağız ba ve Cuma günlerinde ••t 9 dM 
bu, çocuğu?.. 12 ye kadar devam edeeektir. llU-
Amavutoğlu. Yörtiğün tuttu- kellellerin nilfUs cı0w1an•n, i.kam8'- Yealee .... B Ald•llll•dea : 

ğu gw. tabiyeabıi tamamiyle llb MDetleri Ye .an'at ..Wpleri ela D. No. rı 
anladuhnda.n neticeyi bekliyor- 1ann aan'at:lne ait v..ıblarlle dör • Yeme.ün Kalkım Nabt)-e ~ 1brah1m oila Ramazan Kara-

Deolct liman/an İfletm• amam müJarMfin,,_. 
Ketif bedeli 23413 lira u kuruttan ...... Y~ tmert ne • 

mevkünM yapalacak bazı tamırat ft i"'8at itleri pazarbkla ıhale 
oekiir. 

Muvakkat teminat 1'17 lira 25 kUruştur. 
ı.teklilerln pazarbb ittirak etmek üzere 4.1.MI PuaJ1eli 

ıs de O.lata rıhtmundaki Umum MMürUlk binasında ~ 
alma Komiqonuna milracaafüırt Jlzımclır. 

Şartname ve teferrilatl hereiln w.m ._,_ Kom~ &ili 
(:&311) 

T. C. 

ZiRAAT 
BAN1<.A51. 

du. Pomak llvat, aordu: dtt adet ve.ikahk fotocrafiarı bir • &k'iln kansı Berpmmm KUJ1.UDlu m•lııanwınc1ıen olup hl1en ikametılh 
-· Ugta! Yörük Ali, daha gü- llkte ı;ube merkezinde bulunmaı.n ve adnll meebul Jılelaet km~ .ıe,blne Yenice ~e Hukuk .\ 

reee bapımadJ değil mi?.. ıelrniyenler hakkında kanuni taki • mahkemesine aÇtılı ihtar da~ ~D duralhıası eorıunda: Kadriye-
- Yoo... bat yapılacatı illn olunur. Din iki tene 9"el .Jrocermn evini terk ve evlllllhı tahmil ettiii vazifeleri 
- Bir bqlua.!.. • :J'8Prll&k nuıkalıd!Je ~ ve llmdi:re kadar blrlile ae~ .ablt oklu-
- Daha her;ti oldurmakla Emınana AL •· nılelı: landan kmıpamedmiDin 112 d maddellııe tevtilwı ~ Ubun 

meşgul... I - MO. Dolumlulann ilk ve 8D JMlll'i taahlnden blr ay içinde birlite a'lldet ve evlWk ftZlfelerin1n ifuına 
Oldu herif be!.. ~ '* uwla 78Plmak ime- 1'1/11/H21Dn ve 11/ta A7l ile kararverlldtllnden ~et nınen teblll 

- Hayır; oldu amma. •. Tam re 22.12.142 ıomı ~ ft eu- elunur. lf/12/M2 

Umitsizl.iğe dü§ürmemek J&mm... bet ayı eonunda ~ INı..ktlr. ===::E:::==================== 
2-ntD.Juftilmlllta -

harek~;!.. ~r.' ~lı :e:.:u:! ::--...:==. y.ı ...... 1 RADYO PROG~RAMI 
- Usta! Bu çocuk Jimn ba.- olduldanndan bu ~~ ıebnt- A a O N B B B D J: L t 

pnuza beli olacak .• Nasıl çıka· ~eklerdlr. nr1c1ye ...... , -22 ilk Kinun M2 
racatıs ortadan bunu bizler... a - m D. ıuıarıa muamele ,...... ....,llr t40I Kr. l700 Kr. 

- ÇJkaramlyacabmız!., rek ahbt darum1an do1a)'llllle bir 1 Ayhk 711 • 1411 • 'l.10 Protram 11"5 MQzik ~ 
- ()yle ıörüntl,or... 8elle ıert bırakılmı •lıer 141 D. Ja• ı Avlak 40t • .. • '1.12 Vilcudümü • Jle:J''eu 
-Blrak öteaini.. Bugün, Yö- Jarla ~ .. Jeeıelr1e-dlr. A,tık 111 Dl çahfbTa • lt.IO A. Habederi 

rilk bap «Unlmil ola idi, bu, 4 - Yoklamaya tabi tutulan era- ........ ~. -
111
-t:-A-. -c..a--1-_.-... -.-..,.-.... - 1-u1 ıaın. 1Uı5 llllzik 

imla hısgbiz gabratallirdinis &ın iln"'11Ah 1ened1 ve 4 adet ..- ka 'l.40 A. Haberleri 2815 ..... _ a. • 
ODU W7kDdttn?.. llkahlc fotıolraflarlle birlikte um- ....,.,llt MDdlrU: M. .... r•y•I 7.11 llilzlk (Pl.) • ._,., 

a.tdtlı yer: H. Bekir GDnoyl•r zet.11 = i:ifii;\nme.. 86ylel .. VaDab =e ==:.::--: ~ Jte A. Cem•Leddln ..... , .. ıu Mtb. :: :m (Pl.) I0.'5 llQdc (PL) 

~!. _.••••••••••••••••••••' 12 a A. Baberlerl ıl,OI :ıtc.-.rıa - Doğru eöylilyonua, -...!.. O u:O. llOzlk 11.111 llklk CPL> 
- Böyle, bu, if... Yk'lk~, s • E R B A N K 11.0I Pıc:cmı 21.10 Kcıa~ 

çok pebltnn oJmUfbır. Baltacı- Y ...... 1 MALLAR PAZARLARI ıua ııozik Bacl- 21.a MClılk 
y& gtınıe yapDll oMa çarçabıpk AKLI ~ sam or - ıuo A. Baberlerl 
yenecek. •• Kendini ,onnak .,., il el lüAA .d t.fnlı 12.45 Kapenıı 
üzmek bitemiyor. BaaıDJ yavq Mtie•HH•I ti tir ·-· ea: 
~;:..~ ~ MAfJAZALAR JÇ/N 

~-Deo--ya. SATIS MEMURLARI lLINACl l 
_ Evet, bu. gtıret onuıı için fetanbal harlcl map.r.aıannnwla m9rı1ee' uamı 100 liraya 

idman gtlreoid\I'. F«er ıUreee ""-~-- 8cNtli •"• memurluJdan ...._ ..psaJarda &,: gırse dirmadaim eder Ba!Wı- llUMMU"" -. ~ 
yı. •• Fakat yorulmak iatemlyor. mOddet -- memarıutu yaparak ..,,_ Nan eıtllllll 

- NereaiDden yenmeli bu nanlar ahnacalrtlr. 
çocuğu!_, ~ik lıimMhı1 ifa eb:aif a1mak prttır. ı 

- Biç bir tarafmdln J9N"" &te1di1edn a§alıda yMlh v.lblarla 80/l.2/M2 lll!htne 
meuinı .... Allah sağlık verine kadar Sultanhamammda KatırCJolbı Bmmu1a Mle•ııe Zat 

Ziraat Bankumda ltumbarah 'ft llıbanla tuamıf ı.. 
en az IO 1iruı bulunanlara blr l8De lçlnde 11 ... dakl plina 
~ nrilecekUr. 

100 Adet 

llO Adet 

' Adet 1000 l1rahk 4000 111'8 
4 Adat IOO lir8hk !.o lira 
4 A49t 2IO Unlık 1000 lira 

40 Adet ıeo 1blık 4000 lira ıeo Adet IO lln1ık 3200 # 
Jtur'alar MDede • defa, 11 Kart. llRazirmı, 11 1!71al ve 11 ~ 

rlnclkhun tarihlnde çekileeektlr. 
DlKltAT: Hesaplarındaki paralllr bir .-e jçlnde IO 

aplı ~ lkramiJellrJ Y. IO tazlalqtu"ilaeü:br. 

~ llq ~ ... Ye- İlleri leflljlne mtıracaat etmtlm Jlmmcbr. 
De1D1yeceblniz .. Ka\'UOtlhuwn 1 - Nlftl8 Bltbet Olbıdlld 
Kel AliQfwu ela ~)'eceL.. 2 - AeJrepJUr ,..... 
Ka'VllllClilaNm Kara lbOaa da a - ~ " 
~· Yls klJ'lı okbhk ' - Btwet lllPtı. 

K A Ş E l:_.p_ A I 
BAŞ, Piş, NEZLE, GRiP, ROMA 

VE BOTON A(İAILARI DERHAL KESER 
...._ ffiMZ ' 1 ı 7 ı•ı .. , •r. lCA.BôfDA oVNDm 1 KAŞB AUN Mabılmm 41a ,...-IJwk... 6- v .... .....,.. . ,......,..., 


