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Kızı lordu 
Taarruzuna 

dünde 
devam etti 

h Kl sini hİS6ıet tUTIJ6'~ ha~ 
1 ::m~'tır. Bu hazırbklann ne 
muthi') ~atle artmakta ol
dugu do meydandadu. Bina
eoaıleyh Mnmn emelleri tarih 
sıayfaslnda tnHan ihtiraala.n- Aziz Reisicumhurumuz ls- Milerovoya yakla• 
mn n~ınütaıı:ıh ·ı;: hatdmı~'b. met İnönü dün sabah Mu· 
bir ônıek olarak kahtc3kt.u·. danyadan Savarona yatile şan kuvvetler 

.__ ___ yazan : ___ _.I Dolma bahçe Sarayına teş- k t f t hd• 
rif ederek şehrımızi şeref- o s o u e ıt 
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Zelzele f elik eti 
Erbaada çıkan büyük 
yangınlar söndürüldü 

. 

Zelzele güzünden Niksardc. 
da 42 vatandaşımız öldü 
Ordanan ve Bızılaym yardım elleri 

lellket lllllltallaıma erı,u 
1 

saat onda otomobıllcrle La- ~ 

A 
iman emel r ne dair Völ- lclı, Topkapı Aşcvkrini zi- Moskova 22 (A.A.) - Röy • 
kischeı: Beo l:tchter ga- yaret ederek yemeklerden 

1 

ter ajansının hususi muhabiri 
zetes nde çıkan maka 1 r~- taunı~lar, ıdarccilerden i7.a· b~ldiriyor: 

nin Tiirk matb:.ıatınaa unıu'fıl hat alınısl ... ve takdiı leıini Bugün öğleden sonra, Don 
hayret ile karıs < bir fena te .r ifade ctı,11 dir. nehr nin oı ta mecrasından ge • 
yaptığı 6Ü.<..C çarpıyor. ~ımd yı; He· 1 u ı'nıı, Milli Şef len haberler So\•yet kuvvetleri-
kadar ı yat sah.ıı:;ı ve yı::n. ni- lsm1.. t lnkıü chir dahilin- nin Milloro, a'ya yaklaşdıkça 
zam ha ·. ıda sarih malumat de bazı ) 1 Jrri gezdikten daha kuvvetli bir Alman rnuka-

Roatofu telıJit eJen Raa kuvvetlerinin oardılılan 
nokta ve kumcmdanlan TimOfenko 

En Tehlikeli Rus Taarruzu 1 
Ankara., 22 (Yeni Sab:ıh mu

habirinden) - son yer sarsıntı
aı sahasından bugün alınan ma
lumata göre gerek Erbaa, gerek 
diğer kasaba ve köylerde çıkan 
yangınlar tamamen söndiirül-

daha göndenlmiştiı . Aynca 200 
kişilik askeri bir imdat heyeti 
de felaket mıntakasına gitmış· 
tir. Yarın da (bugün) De\·Jef 
DC'mıı-,olları tabıbkrınden 5 ki•, 
şilık bir heyet hurc ' et ed1.. .:ek• 
tir. Nıkagarda da zcl ele yüzun
dcn 42 vatandaş ölnı üş, 81 k p 
yaral nmısbr. 

verrnekten ve bu bapta 'fürl: sonra akşama doğru, Ni- ' vcmetini kırmak ~runda bulun Napolyon töyle demişti: 
gazetelen tarafından ızhar edı· santa ·ında oturmakta olan duklarını göstermektedir. Sekiz - Rus askerini öldürdükten sonra yel"e d'kşmesi için it-
.len zorlara ve sorulan sual-

1 

t ·tan bul Mcb'usu Fethi Ok- • saat devam eden şıddetli bir mu mek lflzımdır. 
lere cevap vem ekten daima ce- yarı ikamctgfıhı•ıd ziyaret harcbeyi yandan ve arkadan 
kinmUi olan Alma 1 mn bu iti- eder k bir müddet kalını._- taarruza uğrayan bir şehrin iş- Bu söz, bi,r buçuk asır sonra kıymetini ka~emi§ ola· 
vadı boza.rıık meseleye hır dere· ıar \'e sonra Dolmabahçc gali takip etmiştir. cak ki Almanya, can çekiştiğini bir kaç kere ilan ettiği halde 
ceye kadar temas lüzumunu ne- S~ı ayına dönmtişlerdır. Alman kuvvetlerinin Stalin • bir buçuk yıldanlberi Rusya .ile cenkleşiyor. Fakat bir buçuk 
den hissettiklerı kestinleuwz. \. 6 grad şehri önlerinde tuzağa dil- yıl sonra işte Rusya, bir kere daha Almanyaya saldırıyor. Bu 
Vakıa ondan bır suale cevap -' şiirülmüş ku\•vetlerine ya-rdım Saldırış, §imdiye kadar Rus!ann yaptıkları taarruzlann en 
vermemekle ızhar ed len suphc- götUımek için durmadan delme tehlikelisidir. Hedef Rostov'dur. Rostov'un tam 300 kilomette 
lerı teyıt edecek yolda ızah..ıt T •a k • hareketlerinde bulundukları, Sta şımalinden yaJ!ılan bu taarruz Kafkasyada, Don ve V<>lga ne-
vcrmek arasında ameli bakın.- u r 1 ye lingradın cenup batı bölgesine hirleri arasında bulunan bütün Alman kuvvetlerini çevırmek 
dan buyuk bir fark yoktu"'\·. F.ı RC>Stov'dan alelacele gönderil - iddiasındadır. Kafkas eteklerinde Almanların iki ordusu kara 
kat bu defa b r M hveı g. lebc. --- miş olan düşman tank ve piya- kış içinde, anavatandan 2000 kilometre uzaktadır. 
net ı de bulun Avruı,ar rn y . d .. de yedek tümenlerine karşı yeni Boğucar ve Ka.ııtemirovka'yı alan Rusların Millerovo ke-
Alm n ve İtalyan sevk VP ıd4- en 1 un 1J a. n 1 n Sovyet kıt'a!!ırı sevkedilmi~tir. narlarına geldikleri de haber verıliyor. Bu doğru ise Ruslru 
res 8:ltına geçeceg- nın perv ... - kurııluşuna lıüyük Verldıunv Kumsky'de uğra • Rostov'a 200 kilometre mesafeye varmışlardır ve taarruz bir 
sızca ıtıraf oluı, ası elbette b r 1 dıkları mağlUbiyetten sonra Al· ı yıldırım hızile inkişaf etmekte, demektir. Hatırlardadır ki 
e:ebebe ısti~at e~mek lazım g"· m j }l g 8 S fa 1 (Sonu Sa. 8 SU 4 te) Rostov geçen kı§ da Ruslar tarafından Almanlardan istirdat 
lır. Eger böyle bır sebep yok du ------------· • olunmuştu. Fp.kat o istirdat, yalnız bir şehrin akibetini tayin 
Avrupanın muhtel,f nüiuz mın· ı yardım edeceh D .. . M .. .h ettiği haloo bu defaki bir kaç ordunun ikibetini tayin edebilir. 

takalanna ayn! ca~, ve huni .. - Nevyork 22 (A.A.) - Asso- Un gece 001 ·-----·------------------·· 
nn ya Alman, ya lLAlyaıı l.a:, at d p • k • 
sahalarına dahil olup h ı:;sesino cıat~ . re~s.ın mer ezı Avr.upa b b } d 
düştükleri efendilenn gostere- set vısıcrını ıdare eden \e ha.len om a an 1 
ceklen yolda yuruyecekler mü • Amerıkan ?,aberle~· servısının Tunus cephesi 1 Sekizinci ordu 
d ...... 011

· 
1 

Tür" ltiyede 1 
. J 1stnnbul mumessılı olan Robert 

.... memnunı:,ct p k" . d' A .k d b 1 ile kar ılanacagı iumt edılmı sc ar "t: r sım ~ meı ı a ~ . u u. -
hakıkatcn biıyük b'r psıkolo~ı nuyor. M~·: 1 a:.kc: demıştır kı~ 
h tasma diitülm t.. - Bugun Tiıtkıyeden umumı 

i:I. ur. durumu sa. kı b"r tıyatroda ilk 
.M ama h, b r bakımdan, res· sıra koltuklarda oturuyormuş -

mı Naz g z tes nJekı bu ızahn.- (Sonu sa. 3 su. 5 te) 
tın fayda ... ı olmuştur. Aı tık Al
man emelleri hakkında en iyı 
nıyetl ler ve en sadık dostlar a
rasında bıle b.r şüpheye yer kal· 
mamıştır. Volkı ·cher Beobadı
ter ga.zetes hak kati açık aı;,ı.k 
ortaya koymuştur. Bundan son
ra Mıhvcrin dünya tiz~nncl~kı 
idd alaı ına .dar bizde boş hül
yalara dılşcn b"r k mse kalırsa 
kabahat Berlın n dcğıldir. 

Bcrlınde bu makale ntişaı· et· 
meden evvel, Almanlann c2nu
bu şarki Avrupası 'ıle Almanva· 
nın mıi takbel miinasebetlenru 
ne yolda ani tclarına daır yınc 
miih m b r Alman gazetes ndcki 
maka! .1 bu suttmlaı da mevz.w 
bahis t:t: liştık. Burada mudijfoa 
edilen tez hatırdan çıkaca.'c gı
b deı,riklir. Avusturya ile Çe· 
koslovakya "ortadan kalktıkt.!Ul 
sonra' cenubu şarki Avrupası 
ile Alınauyanın mıinascbetlerı 
başka b·r şekıl almak lazım ge
lıyor ve Abnanya bır takım se
beplere istinaden bu yerler üze
r nde b r m "dahale hakkını ken
dıs ndc buluyor. 

leketlerde bu gibi yazılann fa·.
kala<le b•r ehem.miy~ti olmıyabi
lir. Milyonlarca müttefık arasın· 
on garip diişüncclcre kapılmış 
bazı insanların bulunması bir 
mana ifade etmez. Fakat her 
zaman olduğu gibi bilhassa flU 

n~ık harp devres'nde sıkı bir 
sansüre ve resmi ilhamlara tabi 
olan Alman kalemlerinin müda
faa ettikleri tezler ancak resmi 
makamların fikir ve emellerine 
terccman ol:!bilir. Alman <>'aze· 
telerınde tesadüf ettiğimiz rnü
taleaları bu kadar dikkatle ta
kip etmem zin hikmeti budur. 

Şehirde buyuk yangınlar 
çıkll. 12 lngiliz tayyaresi 

geri dönmedi 

durgun Sirte'yi geçti 

Mi.ttefllt hava 
Londra, 22 (A.A.) - Hava kuvvetleri 

Nazn lığının tebliği: f li . . tt d 
Münib şehri dün gece ağır· B& yetini ar lr 1 

~mba uçaklar~ın hücumun:ı Nevyork 22 (A.A.) - Şimali 
ugramıştır. Şeh1r havanın. bu- Afrika Amerikan umumi karar 
ıu_tlarla kaplı olmasına ragınen gidıı neminde bulunan bir aske
agır çapta bombalar a~ılmı.~ .~e ıi muhabir bildiriyor: 
genış yangınların çıktıgı gorul· u:· tt f"k uçakl bu 

·· t·· Bul ti ·· "nd .m.u e ı ann ayın 
muş ur. u .. ann uzen e ve 18 inde hitam bulan haftada Tu 
açık havada duşman avcılar1vle ·· · bir il ı·bre t 
çarnışmalar cereyan etmiştir. nus uzerme m yon ı u-
En az iki düşman uçağı düşü- tarında bo~ba atmış.~ardır. Bu 

rül .. t•• u,. .. 1,.larımızd 111 bombalar, bııtıassa duşma.n mu 
muş ur. ~ an~ ~-ı hatlan Tun B" 

si kavıptır. YIM:ICUa ~a, us, ~zer-
Hava hlicumlan 8lklaf'mlacak ~ve~ lıman ve gemıle. 

Londra, 22 (A.A.) - Daily nne ve dmıiry<>llanna atılmış· 
Telegraph l'"Uetesinin hava iş- tır. . .. 
leri muhabiri, Duisbouı- ve Cepheden gelen bır İngilız BU 
Romilly - sur • Seine akmlannı bayı Fransız kıt'alannın fevka
Müttefiklerln hava prttarının lide dövüşme kabiliyetinden 
müsaadesi b~linde, gece gün· bahsetnH§, bu kıt'al&nn b~i 
düz Almanya üzerinde hava a- derecede kuvvetler oldugunu 
kınlan yapacaklannın bir delili söylemiştir. Esasen Fra.nsızla'r 
addetmektedir. gittik~ artan bir hızla savaş -

Mumaileyhe göre lN akınlal', malrtadU'l&r. 
Lutfwaffe'nin kuvvei ma.nevı- Baza.n 10 mil kadar yol yapan 
yesıni ve ihtiyat kuvvetlerini tü- bir keşif kolu, düşmana rastla
ketmek için düşünülüp taşını.la· mamaktadır. Bazı keşif kollan 
rak vücuda getirilmiş bir J>ii,nın da yanm mil ileride dtışman 
aksamındandır. (&orıu: a.. ı Bü. 2 de) 

ltalyanlar bir 
muhrip daha 
kaybettiler 

Kahire 22 (A.A.) - Orta -
prk müşterek tebliği: 

Dün bütün gün · ileri kuvvet
lerimizin keşif kol lan faaliyet-
lerine devam etmişlerdir. Dün 
av uçaklarımız Sirte körfezin • 
den 200 kilometre ileride bulu
nan Homs hava alanına ani bir 
hücum yapmışlardır. Yerde bu
lunan 11 uçaktan 7 si tamamen 
tahrip edilmiştir. Diğerleri ha
sara uğratılınL5tır. 

20/ 21 ilkki.non gecesinde Tu 
nusa ve Lagulet limanlarına 

bornıba uçaklarımız tarafından 

yapılan hücum esnasında büyük 
yangınlar çıkarılmıştır. Yalnız 

uçan ve Trablus cenup kıyısına 
doğru giden bir Yunkers, uzun 
menzilli av uçaklanmız tarafın
dan düşürülmü.ştür. Bu hareket 
lerden üç u~ğ:mıız üslerine dön 
memişl.erdir. 

(&ona a.. S 8ü. 6 te) 
İlerı sürülen sebepler arasın

da Macaristanı ve biıtün A vru
payı Türk iBtilisından kurtar
mak uğurunda Alman grando· 
kalanrun yaptıkları hizmetler
dem başlıyarak Alman mütefek
kirlerinın Balkan kavımlerının 
lisan ve tarihleri hakkında tet
kJkler yazmaları ve cenubu sar
ki Avrupada.ki kavimlere men
sup g~lerin .Alman kül!ür mü
eeeeaeleriode tahsil görmclen 
g:bi sözler vardır. Bundan dola
yldır ki geçen~ b ~zı Tlirk ta· 
lebeJlinin Almanyaya tahsile gün 
deriltteğine dair gazetelerde bir 
havad'ı~ okudllğum zaman bir..z 
di$i.uned m değil. Çünkü Al
masılaı nazannda böyle bir ha,. 
reket, ... onra memleketin hürri
ve( ve .stikWine müdahale iç:n 
b r halt teşkıl ediyor. Ru, :ur.&· 
nılır b'r şey değildir. Fakat nff 
çare ki b:zzaı AlmanlanTl kale
minden ~:kmıı ve Alman gaze
telerine geçmiştir. Hür mem· 

Bu harpte Alınanyanın takip 
ett' ği gayeyi iı.deta resmi diye 
kabul edilmesi lazım ağızlardan 
kat'i surette anladıktan sonra, 
bunun ne dereceye kadar haki
kat haline e;eçmek ihtimallerı 
bulunduğunu düşünmek bir va
z~fe te~k.l eder. Çok şükür k; 
meselenin p~njerrnanist temayül 
lerine ait safhası ne kadar ka
ranlık ıse bunların föle çıkma
ları imkanı da o kadar zayıftır. 
Berlin, hangi hedefe doğru yü
rüdü~ünü açıkça anlatmak için, ====================================== 
münasip bir dakika mtihap et
miş de?ildir. Çünkü bu dakika 
ancak muharebe meydanlarında 
elde edilecek galebeden sonra 
hulül edel>ılir. Halbuki bu ~a.
lebc ihtimali simdi her zaman
dan ziyade azalmıştır. Durumun 
Mihver lehinde düzeleceği!ıe 
dair hiç bir işaret, hiç bir ümit 
de yoktur. Yakın ve kat'i zafer
ler hakkındaki Nazi timitleri, 
Yaa.tlan, teminatları hep boş.ı 
çıkmıştır. Müttefıklerin hazJr
hkları artık muharebe meyda:ı
lannda kendisini bissettinneğe 
başlamıştır. Bu tıazırbkların ne 
müthiş sür'~tle artmakta oldu
ğu da meydandadır. Biıw&en
aleyh Alman emelleri tarih say
fasında insan ihtiraslanmn ni.
müten.ahiliği hakkında bir ör

Şark cephesinde taamızlar başladı .. 

Hacı Şakir 
Allelbda Bsran 

1h Uyar ve J'.engin bir kadmm 
ölümü, akrllara durgunluk 
verecek düifunler, sırlarla 
doludur. Onu k1ın öldürdii? 

MAL())I DF.lilL ••• 

Dıek olarak kala.cakt.ır. 
Hiise)ia Oalıid Y AıLÇIN 

Pek yakında bu bü}rilk, milli romanı "YEN t SABA B" 
aitllDlannda ollaya.caksınız. 

• 

... 
38 TUME" 51 T'VGAl' 

11AH'V ETTiK 
%~'t TOP 

't90TANK 
Al.DiK 

müştür. El"baada enkaz altım.in 
kalanlann kurtanlınasına de-

• vam edilmektedir. 
Ölenlerin sayısının maalesef 

bini geçtiği anlaşılmıştır. Ewe!
ki yardımlardan baska felaket
zedelere ilk yardım karşılığına 
sarfedilnıek üzere 10.000 lira 

Jliikumetin yardun.lan \ 
Ankrua, 2~ CA.A J - r:rb~a 

ve diğer 1.d .. ele mıntakalar a 
yapılan vaı dım hal kında .!. :.ı· 

(Sonu Sa. 3 SU 4 te) 

VARLIK VERGİSİ 
Mükellefler borçlarını diindeıı 

itibaren ödemeğe başladılar 
•ı------

Banlıalar kredi muamelelerine ye11l
den başladılar. Vergi hakkında e~a._.,.,,~ 
şayialar çıkaranlar sürgün edil,;1. e 'l 

Varlık vergisi listeleri dün 1 
sabahtan itibaren tekrar alaka
lı şubelere asılmış ve mükellef- / 
lerdE'.n yüzde doksanı müracaat 
ederek kendilerine tarhedilen 
vergıleri öğrenmişlerdır. Ayni 
zamanda tahsilat da başlamış 
bulunmaktadır. 

Verginin tesirleri piyasada 
görülmeğe ba.şlamış ve ihtikar 
vak'aları birdenbire ortadan 
kaybolmuştur. 
Diğer taraftan öğrendiğimize 

göre ba;r.ı kimsele~ menfi dedi
kodular yaparak, vergi komis -
yonunun tekrar toplanacağını 
vergilerin bir kısmını indirece
ğini yaymışlardır. Bu haberler 

asılsızdır. Bu gıbi şay aları çı • 
karanlaı hakkında şıddetlı ta . 
kıbat yapılacak ve sıJrgün ceza.. 
sı t cezalan lacaklaı dır. 

Yalnız un bahıjettiği n 
18.hiy er <: vresi içinde komıa- j 
yon tekrar toplanarak unutul • 
mu.c; olan kimselere vergi tarhc
dı!eccktır. Verginin tayin edilen 
miktanpın inmesi de asılsıulır. 
Zaten kanun bu hususta sa · 
ri:h olarak mükellefleri tCM'ir 
etmektedir. 

Mükellefler maliye şubelerit ı 
müracaat ederek vergilerini a. 
derneğe başlamışlardır. 

Dün bi?ha.ssa. Beyoğlu tar&m 
(Sonu: 8•. 3 8ü. a de) 

PARTi ViLAYET KONG-RESi -Dün Parti Reisinin bir nutkile 
açılarak mesaisine başladı 

Cümhuriyet Halk Partisi vı· ı 
layet kongresi dün sabah Emin
önü Halkevi salonunda saat on
da yapılmıştır. Toplanbda İs
tanbul mebustan, Üniversit•.! 
rekför ve profesörleri, beledive 
ve vilayet erki.ru, parti kaza 
murahhasları bulunmuştur. 

Kongreyi Vilayet parti başk&.
m Suad Hayri Ürgüplü açmış 
ve müteakiben kongre reisi ve 
katipleri açık reyle intihap edıl
miştir. Birinci reisriğe Beyoğlu 
parti murahhası Mekki Hıkmct 
Gelenbeğ. ikinci reisliğe Refik 
Ahmet Sevengil, kat1pliklere de 
Zühtü Çubukçuoğlu ve Atıf ö
dül seçilmişlerdir. 

Riyaset mevkime geçen Mek-

ki Hikmet Gelenbeğ-. Atatürk~ 
manevi huzurunda beş daki.kr ı 
ihtiram sükutu yapılmasını tek. 
lif etıni~ ve ihtiram tazimi biİ" 
yük bir h\l§U ile yapıldıkkta:a 
sonra Erbaa zelzelesinde ölcu 
vatandaşların nıhu için de bir 
dakika ayakta durulmuştur. 

Bundan sonra Suad Hayri 
Ürgüplü gazetecilere, çalıl'm& ... 
Janna samımi ojarak iştirak et• 
tıklerinden dolayı teşekkür l·t. 
tikten sonra nutkunu okumuş
tur. 

Büyük bir dikkatle dinlen"ııı 
n~tkunda Suad Hayri Ürgüpul. 
ibilhassa ~mnları söyk~iştir: 

"Aziz arkadaşlarım; 
(Sonu: Sa. 3 SG. 8 da) 

1 OLAYLARIN GEÇIDIJ 
D'ORYA BABBf, 

G azetelerde hl1A bir 
takım ilanlar var. 
1nsan öyle sanmak 

zorunda kabyor ki bu 
Ulnlnnn sahipleri: ara
sında yaşadık.lan mille
tin durumu. d&rlıiı. tu
tum hamlesı ve bütün dünyanın ız
t.ırabıle al:ıy ediyorlar: 

Roı:ar Arjante. Samur, Tay katır 
derisi manto jlfınları mı ararsınız? 
Fıldır fıldır, parıl pırıl elmas. pır
lanta reklilrnlan mı .oranınız? 
Dört yüz ııralık, ınodel balo roplan. 
zümriıdanka derisi bkı:ırpinler mi 
i&tersiniz.? Mançester kumaşı palto
lultları, Blüclstan ipeii entarilikler, 
örümcek aiından yapılmış corııplar. 
fildicinden el çantası kasnakları, 
son moda son model ppkalar. tak
keler. kokorozlu kill:iblar ... Ne yok, 
neler de neler yok? Hl\PSi var. Yal
nız. yok olan şunlardır: Halkın du-

ÇABDB BiT 1 
rumuna karşı aayeı, vic
danlı mantık ve mantıklı 
vıcdan. insa!W. hayanın 
zerresı. bergün 7ilz bin
lerce kliinln öUimüne ve 
&ehirlerin yıkımına mal 
olan bu harbin ~ada

ki serpintilerine ~ı terbiye .,.. 
insaf •.• Evet yalnız bunlar Yok. 

Herkesin malını rekllm etnlelc 
iıakltıdır. Madem ki mtlltert Wla
Yor veya bulmak umuduııd8dlr. 

Fa~t ne olur bir defa da uca 
ı>eYJUr. ucuz sabun. UC\a ualdcaba. 
ucaz kuskus falan UIDl.lın8a 4-
rastıanuı olsak, 
v~ Londranın. BerUnfa 

::rasa.k ettl"'1ert. ıau. Vlktıor llqD
nun zamanmdakJ methur seneli 
Clbi yalntZ orta halli ft fakir mem
leketlerde mi serbestçe ..ıp tıaaı
cak. ~. Bami,. .-buk ...... 

, 
\ 
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Yazcuı : S. CASSON T Jrika No. 1 

BiR INGİLIZ SUBAYININ GÖRDÜKLERi 
Tahdidata ait 

listeler hazırlandı Ba glio' nan istif ası haberi /tal yan 
esirlerini hayret düşürürken 

Y.uıı ıılılar halıilahalarla gülüyorlardı 
Kömtirdeıı tasarruf malmadl

le ba.nliyo tren seferlerinin tah
dit edileceğini yazm1Ştık. 

.Ama.vutluk dağlarında cere
yan eden harplerin çoğu yiyecek j 
w 'barınacak temini ytiziınden 

oluyordu. Yunanlılar karlara da ı 
larak ArnavuUarın köy ismi 
~rdı leri tnş kovuklannda.n 
kovdular mı Yunanlılar yan donl 
mu b r halde bu dnm altlanna 
sıh nıyorlar, bıı miiddct zarfın- 1 da ise İtalyanlar dağlann engin 
karlı yamaç a.n ib:ıtilnde titreşip 
duruyorlardı. 

Münakale yolları beygir ve 
lmtJr Iişeıerile örttilü idi. ttaı -
yanlıır bir makine harbi ynp -
ma.k için yola çıktıklan halde\ 
ar.azinin teşekki.ilü itibarile en 
iptidai bir harp şeldine k<ttla.n -
mak mecburiyetinde kalmışlar
dı. Arnavutluk da~lannda ce -
re.yan eden bu hari>in dehşetini 
anlata anlata. bitirm.enin imkanı 
yoktur. 

İştl" bu amansız dağ harpleri 
.sonunda YunanWa.r Ergeri ile 
Premet' hirlerini zaptettiler. 
Bunlar sepete düşen o:.muş mey 
val1r gibi kendiliklerinden düşü 
vermişlerdi. Diğer taraftan Gö
rioe ise bir cep e hücwnile fet-, 
Jıedilmişti. Artık Ergeri ve Gö
nce gibi büyüh şehirlerle Moço
poli gibi küçük ka.sa'balar Yu -
nanhJa.rın eli de idi. Biraz son
ra sahile yakın Konispotis ve 
Delvina ile içerlerde kain Les -
koviç de düşmekte gecıınnedi -
ler. ltalyanlaı dan alınan esırler 
ise kesif kütleler halinde Yuna
nistana akmaya !başladılar. !tal 
yanların elinde mühim merkez 
olarak "Avlonya,. ile "Elbasan,, 
§imalde de '1şkodra,, ile "Tira
na,, dan başka bir şey kalmamış 
oluyordu. 

İtalyanlar dağ harbini ancak 
d.:ığ fırkalarile bn :.ı. çıkarabile -
ceklerini nihay<>t ıdrak edebil -
eliler ve hiç bir işe y rnmıyan 
motorize nakil va ıtn.1 nru lb"r 
tarafa bırakarak yol hayvanı te 
dariki koyuld lar. Am vut -
luk dağları gibi arazide müna
kale meselesinin başka surette 
hal ve tesvıyesıne imkan yoktu. 
!t.aıyanlar daima propagand'lya 
yarayan şataf lı is mlrre dili -
kün oldukları dan fırkalarına 
da "Dağ piyadesi fırkası., gibi 
yeni isimler ~e baQla ı -
lar. Bu suretle yorgun piyade 
kuvvetlerine de yiyecek ve içe
ceklerinı artık cm·n bır surette 
eda.r 1· odeb'loceklerfrıi a'llatm s 
oluvorhrdı. Halbuki bu yeni 
"D. - piyadesi fırka ,lan eskı 
mot .. rl .. nakıl vasıt lan ellerin
den ı :rnıQ e 'ü İtalyan fırka -
ların n k b r f'.ev dei?ild • 1 

"Ayasaranda.. ısimli küc:ük 
limanın zaptı Yunanlıları bilhas 
sa P<'k memnun etmişti. İtalyan 
lann, r i'n'n kızının i -
mi e 'F'..dda limanı,, is-
mini eni l rı bu m.inim'ni li
manın 7..al'tı, k:ı.sab:ının Orto--
do1 bi w ak"d si bakı -
mından b'iyük b'r kıymet ve e-

.bemnu ı -0ldı ~dan dolayı -
dır ki. Yunan'ıl:ı.nn pek hoşuna 
gitmi~L 

t te- t sırad d r kı ttal-
y:ı.n general ve Amirallerinin 
birb·n rd stra ıcrtiraıarı vu -
lrna g · 1 kd.znmun altlsında 
Mar .,, B d'lgl o ltafyan ordu
ları b kuma11danlığından çeki-

f 
Hükümdar sordu: 
- Yııru sa.na bır fenalık ya-

ıncak olı Ebu Ali Sina bun& 
manı m'i olıı.ca.k? 

- Evet! 
- Sen bu masalları baslı"..a.sı-

na an.la.t ! Ben yapaca.ğmu bili
vonım. 

Sonra muhafızlara döndü: 
- Bu ada.mı zindana atın! 

liyor, yerme general Ugp Ca -
'VW.lero ıge.ı..1yordu. itaıyan esır -
leri bu ha;ber karşısında hayret 
ten hayrete düşerlerken Yunan· 
lılar da kahkn nal arla gülüyor -
laidı. Zira Ba.doglio .ısmı, ltal
yada. en çok sevilen ve saygı gös 
terilen bir ıs:ımcij Bu istifa .Ba
doglio ile Mussolmi arasında 
bir anla.şma.zlıg:uı mevcudiyeti • 
ıı.ı açıkça gt>staiyor ve !Wyan 
umum} efkarı işlerin Libyada 
pek fena gittiğı bır sırada bil -
tiin Anıavutluk macerasının da 
çatırdamaya başladıgmı anlar 
gibi oluyordu. Hiç şüphe yok ki 
Italya büyük bir felaket karşı· 
sında idi. !lkkanunun yedisınde 
general Vecclıi da Oniki ada ku 
manda.nlıgında.n çekildi. Bu is -
titanın da sebebi meçhul olmak 
la beraber zalnn bir :::>a.dıst ola

Buna ait lıazırlıkla.r sona er
miş bulunmaktadır. Yeni tarife 
tesbit olunnuıştur. Haber aldı
ğımıza göre sefer tahdidatı iş 
saatıen haricic:ıe n}mm1~ yani 
sabah ve akş:ım .işçi ve memur
ların vazifclerh~ uygun saatler 
arasında işleyen seferler olduğu 
gibi bıra.kılm.ıB, saat ll ile 15 ar 
rasmda.ki seferler azaltılımştır. 
Çekmece banliyö hattına tahsis 
edilen 23 sefer 18 e indirilmiş
tir. ~:ı aıt hnzırla:nan yeni ta
rıfe dun dokuzuncu işletme mü
di.ırtl tarafından Vali ve Beledi
ye Re:.sı Doktor Lutfi Kır<hnn 
tasdikine arwlunmu,..tur. 

erni 
rak tanınan generalin Yuna.n a- Eıya nakli ayın tek günle. 
dalarında halka reva gordügü • • 
zulıim ve ış.kencelerile meşhur rmJe yapdacak, tonaı 
bulunuyordu. Onun yerine Etto- ücretlerine zam yapıldı. 
re Bastıco getiril~. Bır gün son Devlet Demiryollan görülen 
ra ıse İtalyan denız k~ma~ baş lüzum üzerine kısa bir müddet
kanı Amiral Cavagnarı ıstı a e- tenberi perakende eşya naklini 
d.ıyor ve bir gün sonra Y nı ılk- kaldınw..ştı. Bu defa bu nevi mal 
kanunun ~~~uz.unda. L byada Si naklıne tekrar başlamnış bulun
dı Barra.111 nın zaptı ve (4 00) maktadır Şu !'ıartla ki ma.llar a
İtalyan e ınnin ~l~ geçirılme - yın tek ğuruerlnde kabul edilip 
sile başlayan İngilız taarruzu ç"ft günlerinde nakliyat yapıl
ıt:vamını bulmuş oluyordu. ~k- mıyacaktır. Dığer taraftan kira
kiuııınun onunda İtalyan csır - lanan yük vagonları mahalline 
lennın. ~ayısı (20.000) rakamı- vasıl olduğu tarihten itibaren 
na ba.lıg oldu. Bu de~rl! g_c~ek gfü;terilen muayyoo müddet zar 
Yun871lıl8:r gerekse hız bgılız - fında tahlıye edilmiyen vagoıı
ler ıçın btlyuk eyecanlar devre- }ardan aiınmakta olan münza.m 
siydi. İt.al. a un bir idari deı:;·şi.k bekleme ücreti de arttınlm~tır. 
lik yuzün len taba SÜ m bir Buna göre muayven müddet 
kaynaşma geçırdiğı a 'kardı. E- zarfında tahliye edilemiyen tek 
le g çen yeni esirler bılhassa çe dingilli vagonlardan geçen her 
k' dikten sonra Badw.lio'nım saat başına alınmakta olan yüz 
h k arasında şöhretinin bt.isbü- k"l.ıruş 200 kuruşa, çift dingilli 
tiın a.rtmı · ulduğunu wyı;jyor- vagonlarda .• alınmakiıı. olan 200 
lardı. Hatta kendisin. !il sol ni kuruş da 400 kuruşa çıkanlm* 
ye rakip sav.ı.nlar b .e wannış. tır. · 
Her hal ve kfı.rda. en i; i düşunen Zamlı tarifen.in tatbikine İkin
İtalyan a ·ı.·eri rical Mu lini - cıkinunun birinden itibaren baş
nin İtalyan kuvvetlcrinı buyük la.nacaktır. 
fer'- le e . vketmiş duğunu D'ğer taraftan Devlet Demir-

kd:re bn aımştı . .tık • ~un yolan tenzila.tlı eşya tarife üc
yir .ı ncı g·· · kuv:..-:etli b~r lngi retleri görülen lüzum üzerine bir 
lız deııiz fır ı Adriyatik d~ni- miktar arttırılmışb.r. Yeni ta.n
zıne ~ırcr k A \ lonyayı topa tut fe 20 lkincikanundc. muteber o-
tu ve şe!-. yüzlerce ton kızgın lacaktır_. _ ___. __ _ 
çelik ya,:d dı kı bilahare esır -, 
ler bize bu hlıcumun şımdıye 
kad r yapılan herhangı bır de
nız ve havn nlonındruı dala faz 
la miıtecssir etmış olduğunu sby 
lediler. 

Noel yortulanndan biraz ev -
vel de Yunanlılar btr sahil ka -
sabası olan Hımara'yı ı "' 1 etlı 
!er. N'oel yortnsu günri alyan
lar Korfu adasını ağır b r hava 
hücumuna maruz bıraktılar. Yu 
nanlılar buna fena halde kızdı
lar. Kendı kendilerine: 

- Mus !ini, diyo.dardı, Ar
navutluğu mukaddes Cuma gil
nü ı gal ettiler, "Helli,, kruva
zöriinü d;ni bir bayram gtinü 
batırdılar. Şimdi de Mesih"n do 
ğum günü yine mukaddes bir i
sim taşıyan hır şehri bombalı
yorlar. Bütün bunlar kcndilen
ne saadet getirmiyecek ... Bu söz 
ler Ortodoks kilisesinin Latin 
akidesine karşı doyduğu nefre
tin yeniden canlanmakta oldu -
ğuna dair en büyük alametti. 

TEFRiK 
1o. 103 

(Devamı v;ıı-) 

et 

Geçenlerde ş!ddetli fırtına ile 
k rısık ·· ç gUn devam eden yağ
mlll' es da bu yağmurların 
doldurdu<7u Silahtar. Karaağaç 
deresinden o zaman geçmekte 
olan İsmail oğlu lbrahlm adın
da birisi araıba ve atlarla dere
ye yuvarlanarak kaybolmuş, ce-
sedı de bulunamamıştı. Birkaç 
vakittir havaların kurak gitme
si neticesi: daiID1L denize ak
makta olan sular, İbrahimin 
cesedini sürükliyerek Ha.lıC"ıoğlu 
deniz kıyısına getirip atmış ve 
zavallının cesedi evvelki !!Ün ci
var halkı ta.rafından görülerek 
sahile çıkanlmıştlr. 

Mahalrne giden adliye me
murları, cesedin hüviyetini tes
bite muvaffak olm.nşlar ve ara
nan İbrahimin n8şı da bu şe
kilde mey.d:ı..ıu çıkmış bulun
maktadır. Hadise etrafında tah
kikata devam olunmaktadır. 

- Benden çekitllr her hald~ Kcndis yle bir daha karşılıı.şır-
Oünkü aı1:ık karşılıklı - sam, kati.yen sağ kurtulamıya-
rimizi a.ttık. K.nrdcş olm DUZ"' ca.ktır. 

rağmen birbirimizle ôlcsive b r - Bak, bu iyi! Nedir bu yeni 
mücadeleye girişmiş bulunuvo- oyunun? 
ruz. Bu defa kendisin' ız çöl- - Ona bir kutu vereceğim. 
lerm ort.nsuın attnn. Fak t ı- Kutuyu eline alır a..lmaz bu. ze-
kinci defasında belki de canını hirli bir yılan olacak ve kendısi
cehenneme aönderebilirim. So ı- ni sokacak. :lşte bundan kendi
m atılmış bulunduğu çölden sağ m:ıi .kat.iyen .kurtaramaz. 
sal m k:nrtul bihni o1dutu da - Haydi, göreyim seni. D&-
(ftiphelid:r d ğrusu. min Caferle uzun boyhı kanuş-

- Fakat 'k'niz karşı k:ı. l"ı ~ twn. O, Ebu Ali Sinarun döne
gelil'seniz, elbette Ebu Ali Sina bllcceğ.inden ve kendisini muta
da bir eeyler yapmak istiyecek- ka ırnrtaracağındaıı emin bulu
tir. nuyor. GD.un bu emniyeti beni'lll 

- Burası doğru. Fnlrn:t blz pek hoşuma gitmemişti. Demek 
cin boş durmıyacağız. artık bundan çclômnem icabet-

- Hep yanın ağızla konuşu- miyecek! 
yorsun. Aç.ık ve kat't bir söz _ Hayır efendim. fstersenız 
söytediffbı yok. Bu iş furifüe, bu sihirli kutunun tecrübesini 
IJ<>yb, böy annıakl . e huzurunuzda yapayım! 
olmaz. Ebu Ali Sinayı - B b n de memnun olıı-
ne geçniişken bldü.ı'CC - rum. H ' li ..,.ctir bakayım kutu-
nu beceremedin. Şim nu' 
le çalı.51Yorsun ! filbülh.J.r birkaç dakika sozı. 

- Onn o üremedim. at elin ·· dört .. siyah 
c:dmdi yem b:.r oymı hnz:ırladır..-. bır kutu ile ~eldl. Şimdi~ 

YENi SABAB 23 --
~ ı~~ 

~==AŞ--=-:;;O=C=A=K=L=A~RI I Banş ~ erini 
. bek ıyere 

Nasrettin Hoc&-ı paraya.. Nişanlı detildinlı da id· 
nın kurbanlık ku- diacı mı iddiacı. Y'ırmi kilo et 
zusunun • ~ vereceğine dair yeni ~ yemin 
gelen!er ma!fim • ler icat etmekte.. 
dm!; 

Hocamn cömert :rulnmdan 
kopan bolluk içinde hergib:ı p 
lişen semiz koçuna .iştiıha -
bartan1ar hep be.rnbei- txJp!an -
mışlar, Hocaya: 

- Hocanı, nasd 
hafta kıyamet kopaeak, ölme -ı 
den ev el dere boyunda bir lru· 
zu Kızartması yapalım d& öbür 
dü y..ıya hazırlıklı gidelim, de
mi ler. Hoca düşünmüş, taşın • 
mış, ona buna, sormuş, sonış -
turmuş. Herkes ayni a.ğ:ızda.: 

Nihayeti~ iddia.ya bindi. Koç 
hemen .karşıdaki~ kesildi, 
yUziildll. Eti tartıldı. Zavallı de 
lılmnh partiyi kaybetmişti. E 
ğe:r kx>ç.tı yirmi kilo gelseydi id
diasını Jumuıncak, yerine fiya
tına bakılmadan hemen yeni blıı 
canlı alınarak verilecekti. Fa • 
kat koç on üç kilo bile gelme -
yince işin rengi değiştı. Koç 
parçalandı, tepsilere konularak 
fırına verildı. Sabaha karşı da 
berber dükkiınında bir şarap 
faslı başladı. Mezesi ta'bii kur -
banlık koyun .. 

Kurbanlık koyunun yanı sıra.
bir sürü şişeler kuı1ba.n edilip 

Kasımp a ocağı 
bu sabah açıldı 
Kızılay tarn.fından şehrin 

muhtelif yerlernıcıo açılan aşha
nelerde 16.300 fıdrlr vatandaşa 
her gün sıcak öğle yemeği ve
rilmekte olduğu m:ı.lfundur. o~ 
küdar, Beşik~ Kıı.ragümrük, 
Eyüp, LA.leli ve Topkapıda açı
lan aşha.nelcrde.ıı başka bir de 
Kasımpaşada bir aşocağı açıla
cağµu yamuştık. 10 bin lira 
sarfJyle meydana gelen bu a.şo
cağı binasının İI1§3.S2 tamamlan
mış bulunmakta.dır. Bu itibarla 
bu sabahtan itibaren Ka ımpa
şada bulunan 2000 fakir vatan
daşa sıcak yemek tevzilne ~ 
lanmıştır. • 

Fiyat tesbi i - Ne yapalım Hoca., takdiri 
HU:lıi bu kad.:rnıış. Allah cüm -
lem.ize ôbür dünyada Cenneti 
filfı.dan bir lröşecik ihsan etsin. 
İmamı imansızı, sarıklısı sa

rıksızı hep böyle söylilyor am
ma, Hoca merhum· tab1i kıya • 
metin sadece kendi kuzusn ha • 
şıı a kopacağım anlamış ve ken 
di"'ni çar n' çar bu kıyamet da
laveresine in~ gibi göşt.er • 

d~yor. Zavallı deli~~h h~m Bu hususta dün Ti c a 1' et 
düşünceden. hem de ıçkıden ile-
ri gelen bir cesaretle yeni bir Odasmda bir toplanh yapıldı 

miş. 
Kararlaştırılan gün hep be -

rabet· dere boyuna söğüdler al
tına gitmişler, kimisi kuzuyu 
iboğazlrunış, kimisi tcmizlemi!h 
kimisi de başka neva.leler hazır
lamış. Hoca da ateşi yakmak 
isinf üzerine almış. Hepsi bıyık 
altından kıs kıs gülerken, yağlı 
kuzu da. bir kazığa geçirilmiş. 

Hoca bakmış ki hepsi meş -
gul. Önlerindeki işten başka bir 
şeyin farkında değiller. 

Ha va da güneşli ve sıcak. 
Herkes soyunup, dökünmüş. L8 
talar, setreler içindeki saatler 
ve paralarla ateşin yakininde 
bir küme halinde. Hoca bunla.n 
kaptığı gibi ocağa fırlatıvermiş. 

Telfı..."!R düşenlere gayet saklıı 

?ddiaya girişti. lctikçe içti. Kcn 
dislne iştirak edenler de hak 
yutan ~ki kadılar gilbi yuttuk
ça yuttular. hk iddiayı kaza.nan 
delikanlı nihayet içmeden ke- -
sildi. İddiayı kaybetti Bu sef cr 
alınan bütün içki paralan ken
disine yükletildi. 

Ancak iki gün sonra. iki ta . 
raf ayılıp birbirlerine tesadüf 
ettiler. İki taraf da bir iddia -
yı kazanmaktan memmın, biri
si kaybetmekten milteessir kar
ma.karışık bir sesle .Arna.vudun 
dediği gJt'bi : 

- Bir sizden bir himen, di -
y®ild'iler. Bayramlaşmak alnl -
larına bile gelmiyordu. En ni -
ha yet birisi hatırladı: 

- Yahu bugUn bayram, dedi. 
Ötekisi C~"ap verdi: • 
- Hem de bizim kurban ol -

duğumıız acı bir ~ bay -
ramı. 

~AT İLERİ 
bir se le : -:;;;~:=;;::;:;:=:::;::::;:::;:;::::;::::::::::=: 

- Ne kasavet çekiyorsunuz. 
Kıyamet sadece bizim kuzunun 
başına kopacak değil yn... 

* Bu bayram bir delikanlı da 
yeni nişanlısına. §irin göıiinmek 
istemiş. borç harç etmiş bir koç 
satın almış. Müıbarek hayvanı 
yürütmek talbii günah.. Biraz 
dnha paraya kıymış. Kendisini 
Sırat köprüsünden tnşıyıı.cak <>
lan ktızlb:ınlık koçu dünya yü -
zünde ayni işi yape.n bir taksi
ye yüklemiş. Koçu tabii arife 
gününden ni':alllısma götiirmek 
lizım. Koçla beraber bizim koç 
gib delikanlı da n.işanlısmın &o 

v· ... gid cek. 
Tıraş olm:ı~ için her zamanki 

berberinin önünde hep beraber 
otomobilden indiler. Hayvanca
ğızı mel melfil melemelerile 
dışarıda bağlı olarak bıraktı. 
Kendisi berberden içeri daldı. 

Berber dilkkfu:ıı bu .. Kahve ,. 
lerle b r iber en çetrefil dllnya 
hicl' selcrinin lıalledildiği, en ol
maz ~vlerin iddiasına girişil -
dıği küçük çapta birer akademi. 

Bu .sefer de böyle oldu. Deli
kanlı dükkandan iceri dalar dal 
mnz hemen bir m.ilnakaşa pat -
ladı. Y'rmi beş liraya. aldığı ko
çun on OC'? kilo bile eti çılomya
ca ~ na dair yeminlerin bini bİr 

Nal<il ve ildibas 
hakkı mahfuzdur 

de te<>ı übe .} apılacak bir adam 
bulmak 18.zım. geliyordu ki bunu 
da hükiimdar derhal tayin ettı. 
H ç bir şeyden haberi olmıyS1J 
zavallı bir muhafız asker tecrü-
lxye knrb edilecekti. 

Hü · dar bu askeri çağırdı 
ve kend· ine şu emri verdı: 

- Ebülhar s·n elın.deki şu kü
çük kutuyu al .Je ha.na getir! 

A k rın h!ç bir şeyden habe
ri yoktu. Bu kadar manasız bir 
iş cın kendisi!Ili niçin çağırdık
ların b r turlu akıl erdiremiyor
du. Mııamafih dtişünmek vemu
hnkeme yürütmek ona düşen bi.r 
i3 değildı. Ebülharisin yanına 
gitti. Ebülharis de küçük kutu
yu avucuna. verdi. Ask.er gen 
dönerek daha iki adım atına.mış.. 
tı iti- kutu b 'rdenlrl.re kocaman 
bir boğa yılanı haline geldi ve 
knçnınk isteyen askerin vücudu. 
nu sardıktkan sonra onu hr -
kışta cansız bir halde yere 
di. 

Hüküm.dar. hütfin bu z:n.am:ıı. 
ra.1arı Cll ufuk biz' acı duymadan 

Dün öğ!e Uzeri Kadıköy va
pur iskelesi de oldukça ehem
miyetli bir kaza olmuştur. 

MUteka"dinden Şevket adın· 
da gözlerinden ınalfı.1 birisi köp
rü Karak.öy vapur iskele~inde 
dolaşmakta iken deniz kenarına 
yaklaştığının farkında olmıya
rak yürümesine devam etmiş ve 
bu sırada doğruca denize yuvar
lanmıştır. 

Hadiseyi ~ören sandalcılar ve 
aha.linin gn}Tetiyie maliıl Şev· 
ket kurtaxılıı.rak hastahaneye 
knldınlmıştlr. Zabıtaca tahkika
ta başlanmıştır.. 

Feci bir kaza 
Evvelki gün Şişlide çok feci 

lir kaza olmuş ve 14 yaşında 
bir çocuk tabanca kurşunile ba
şındaA:ı yaralanarak derhal öl.
mü.~. 

Hadise etrafında yaptıib.mız 
tahkikata ıröre Şişlide Perihaın 
sok.ağında oturan H yaşlarnıda~ 
ki Turan evvelki gün amcasına 
ait brovnik tabancasını alıp 
ka.nşbrırken her nasılsa patla
mış ve çıkan kurşun zavallı ya.~ 
runun başına isnbct ederek ölü
müne sebep olmuştul'. Zabıtaca 
tahkikata devam edilmektedir. 

seyrediyordu. Asker öldükten 
sonra boğa yılanı y'lııe kıl4:ük bi .. 
kutu haline geldi. Ve Ebülhans 
eğılerck onu yerden aldı. 

Hiıküm.dar: 

- Aferin, diye Ebülbarisi 
takdir etti. Doğrusu bu çok m•ı
kemmel bir şey. Bu defa Ebu A.. 
li Sina kurtulıınııyaeak ga.J.J:ba! 

- İmkanı y · efendim. 
- O halde derhal Caferı bu.-

raya çağırtalım ve kendis ··ı. 

dürelim. Kendi i!adesine gore 
Ebu Ali Sina o dakikada ortaya 
çıkıp onu kurta:rnıağa snvaşar 

caktır. O zaman da sen bir '~
sile ile kutuvu eline tutuşturur
sun. İç.in.den çıkacak yılan onun 
da kamu itmam eder. 

- Hav hay! Emredersiniz. 
Ben her arzunuzu yerine a-etir
meğe hazınm. 

- Cafcre mükemmel bir ô
ltlm usulü bulmak istiyonını. O
nun ö le bir dakiluı.da az acı çe
kerek ıni ıstemem. 'Bar.auta 
bağırta aıdisini gebertmeliy'ım 

· içim rahat et.sin! Helvacı 

~.ası iş'Tcnce altında can v 
mel'dir. 

- Emrederslııiz! 
(Devamı var) 

Anka.;a, İzmır, Mersin, Sam
sun ve şclu-iıniz ~carct od:ıların
clnn seçileccıt murahhasların İii· 
tirakiyle bir topla;ntı ya ılarak 
ithalatçı, toptancı ve peraken· 
deci kar hadlerinın tcsbıt cdı · 
lcceğıni yazmıştık. Ankara tica
ret od&;ından seçılen birinci 
reis Vehbi I{oc ıle reis vekılı 
:Nazmi BaJkano lu. M rs'n tic.ı
ret odasından Nıhad Sozmen, 
~fehmvet Kar m ncı, S:ı.it Dar
men, ş~nı ın · ' gelmi lerdıı". 
Bunlar dün l .. tanbul ticaret o· 
dasından fıyat tesbiti h)n se<:· 
len murahhaslardan Hiisey·n 
Hüsnü Arsal. Cevat Acar. Naz. 
mi D~iröz, Vasfi Girer ve Ham 
eli Bekaroğlu'nun istirakiyle bır 
ıçtima ya.pmı lardır. lcfönada 
fiyat tesbıt· hakkında bazı f 
kiri r derm ya lmu: tir. }<]· 
sas, bugün yapılac:-ı k bir toplan
tıda tesb-t olun aktır. 

"'---o---
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Sarhoşluk yüzün
den bir gaıı 6n 
Diin akşam Kocamııstafapa. 1 

şada b r yangın olmuş ve C 
ad nd l bır ad· m da viıcudu 
muhtelıf yerler"nden yaralana
rak ka.ldırı ·ı ha taha ede öl· 
m ·· tür. 

Y ptığımız tahkikata nn.zaran 
Cemil adında b ri dün tı m 1 
Kocamu taf a a cad® ind k 
lmlübesınde bir milru!.r i ıfrto : 
çerek sar oş olduktan nra o
dasına gırmiş ve maıı alı yakar 
rak uykuya d lmıştır. 

Uvkn arasında ne ol mmın 
farkmdn. olnuyan Cemil b'r r.ı: 
!ık goztlnti açınca kulübe · n a
teşler iç'nde yanma.ktn oldu;;.tt-
nu gormtiış ve kalkmak istem;ş 
ise de muva.fıf k olamıyarak 

yanmağa b'.lJ}l.unıştır. Bu sıı ada 
etraftan yet şilmı§, yangı:n sön 
dürülmüş, kendisi ha-r.;tabancyc 
kaldırılmı a. da biraz sonr.ı ol· 
mUştür. Zabıtaca tahkikata baş-
lanmıştır. . 

Varlık vergıs n ilk m bP.t 
netic sı piyasa.da k · i 
term tir. Dün şehrimiz p 
sına miih'm miktarda ı 1 ar
zolunduğu halde pek az a l cı bu
lunmuştur. Böylece arzm fazla
Iıgı \'e talehJn azb~ bilh sa gı
da. maddeleri fiyatı rında his e
dilir derecede b.:r dıl,5üklüğe se
bep olmu.qtur. Dün zeytinyı gı 
toptan 175, pirinç 120 - 125, 
kuruf ulJ a 60 - 70 1o.ını n ka
dar dUşm iir. Diğer taraftan 
altın piy;ıs ı pek d 
Alıcı ve satıcı yok gib"dir. 
R iye altını dün 26 1'1-ay 
satılmıştır. 

e 
ö üıniizdeki aya a t el~me 

karneleri d hblm ~ a ba amı -
tır. Şimdilık mahalle bi 1 er 
karnelen d ;, ta ... ar, bi r 
verı1 cek emirle karneler ayr 
numa.ralanara.a. fı. ınla.r t • t 
cdllecektır. 

ahirin çöp erind n 
gotre ya d c k 

V zan: N su i Baydar 

S ert bir hüküm siinneğe 
'bıışL'lmlştır. Böyle m

rm:ııı1.ı.rd:ı dit . rimiz QO)( 
ÇOculdu, az !:,r(>f rli, dar geçiıİı~ 
odsuz ocaksız, kaL'l.bahk aileler
le dullar \'e yetimler içimfo·. na 
loş rfti;nilrute bunlar ne .} apa.r
hı.r? 

~yağmur~ tipi yoliarda 
w kırJa.rda katınlara mc.riıam&-
thniZ1 ~ bir ze!ze~ ev
i · ~ ık ve 'ÇOCII!dariylo 
nılıat uyuynn ynrtda..<dan, bir 

ı i"1ndc, PJlf'ri ğürl rmd bı
rruınnşt)r. Damsız, y·, ı ('{' ... iz 
ve hriycooJuJz olan bu 'ç · ı asizler 
112 yn.pa.eaklardır? 

Harbin ve üç dört )lltlaıılwri 
memleket~ yer :ı,. er l oldıs ~ı :u-1-
.zclenin kurlıwu, iştie, il..i OO\i 

yurtdas. Bu iki turlü acıklı.'t a 
dm;ht w ~rı at k"lD'Imllnn a.ş-
0\ileriyle, çı.,'tbr, illlt;, çam::ı.: ır 

\'e h'lrl:a n ~N i;\ le ya.""ll.ım et
mektedir! r. Şı':ıplıe lOK l..i bu 
yarthm1ar ~"t'trnn_ Onları aı;lı
ğın \ e zdzelmin tnb biı l ıı 

de\amh ol:ıra.k lnırta.rmak ·e
r !{fir. Vt• şüphe yok ki Cünıhu· 
ri.)d llükiımc · · ı karan da hu 

rk.~dcdlr. Kin 'z çocuklnr 
ve umumi ohr.ık .l oksulliır lıaJ,. 
kı da .l :1!Ihn , ı l~rla. ~mıı. 
iımck>mderclen im süt da ev
' t' halw..etrniştil . .ugıın 
lıl. ;nı-., <l:"o:;n Çonumla, daha 
ön Ege kıyılanGda 'e rk 
\ila~l"tt>lrlıuie hü.) ın, Jt:ıhl a.uk
ları l'\\'iİz rn barksız bırakan 

zPlul~lı>::e karşı , • ı.t ~ l'(>

Jwıı t.<-dlrirlere b~illO!"; hu hıı-
sust d'a o · m riJ •t ff' ' 
ti . '.tca.r:ı. • 
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Otarşi Cereyanları 
M illetler aruı mü-badıeie &en.tisine ~e~ bir ha-le adkınak 

mefl untuatıll yanı.uda, .es iiseredir. 
kiden beri ya.şayan bir fikir de, Mücadele senelerine mahsus 
Dıemleketlerin keneli mahsulle - olarak yapılmış gı'.bi görünen bu 
Pile geçinmeleri ve kendi ~Oia- hareketler," hele muharebe böy
rile ka:vrulm.alandır. Yeterlik. le ur.ayınca., tama.mile halkta i
tifayet veya otarsi diye adlanan t!baıt .ha1ini alacak Ye bu .şimal 
'9u. ı ve formül zaman MmaD. memleketi mükemmel bir zira -ı 
-Bir <ik taraftarlar bulur, bMe at illlcesi halini alacaktır. Sul -
lıarp yılları, tahmin edileceği! hön avdetinden sonra bu batak 
Ve<: ıle, bu da.\tanın en çok ileri 1*, orman "'\'e mer'a.la.rın tekrar 
sürıi düğü zamanlardır. eski ha.ller:ıııe dönmelerine ko -

DJ.ha geçen. Bü;iik 1914-18 .layhkla milletin razı olacağını 
bofuşmasından sonra Bi,tlk wmnak çok isabetli bir tahmin 
Bı, va adalan.nda -.ah tıir JllPl'll&k değtldir. Her ne kadar 
ha.re.ı.:et göründü kı t>uDun ga - Y~ Dünyanın bol buğdayı çok 
Yesi, kabil olduğu kadar, ekimi ucuza mal olacaksa J.a nak"l 1Hi 
~ğaltarak gıda bakmundan dı- tona.j azlığından dolayı uski ko-1 
§arıya muhtaç olmaktan kurtul-r 
nıak idi. Çü'nkü, bilin..ı~ veçhi- la.ylıklara şüphesiz uıalj.k ulun-

\Mfi• mıyacaktır. Bu sure e lngilte-
le, Büyiik Britanya sabah kah-ı re, ktsmen kendi yağile kav u
~altısmdan ekmeğine kadar her 
leyi hariçten tedarik ed r ve lacak olursa Birle~ik Amerıka 
~umiyetle gUmrü.ct himayesi • del"letlcri için mühim bir 1mbu
ııe lüzum görmeden k p.la.rını bat mahreci tıkanmış olacaktır. 
arkasına kadar açık bulundu • Böyle bir 11*-Iiıı 1 eni Dünya e -
rurdu. Fakat d izaltı baro· kononıisi üzerine de derin tesir
bilhassa (1917) tarihinde ada - Jer yapacağı ve ticaret c rey n-
ları fazla sıkıştırın g b rümi larmı~ istikamet Ye scyrinı de· ı 
Yordu. Ha ta o zaman J3aşveki- ğiştireccg· dlışüınilebuir. Pu 
let makamını igıgal eden ateşli mır.etle belki Yeni Dünya da şi
lfister Loid Co ç Avam Kama- mal ve cenubu ile kendi k ı i e 
l'asındaki bir ·hitabesinde pa. - kifayet etmeğe y8.ni otarsiye gi 
çık şöyle demişti: "Düşman bo- decektir. 
fazımıza ilmiğı takmış bulunu- Böyle i>ir dwıım karşısında 1 

Yor. Bunu sıkmağa muvaffak o- Avrupanın da başının ça.ııes"ne 
l\U'sa bizi çok ınW1kül bir vazi- bakmağı düşünmesi hiç de uzak 
Yete sokabilir.,, Den~ltılara bir -ihtimal değildir. B5 lelikl 

1 karşı müciı.dele muvaffakiyetle birbirinden müstaRil büyük 
'etevvüç etti ve .zafer rüzgin kıt'a grupmanlan olab"lmek ıh
lngiliz bayrağmı dalg,alanclırdı. timalleri ufukta lbelire'bileoek 
Suna ra men o acı gunlerin demektir. ÇUnkü §U ciheti ha • 
lneş'um hatırası bir kabus gibi urdan çıkarmamalıdır ki Biıy""k 
İng'iliz umu.mi efkirını ve bil • Britany~ t-0praklan bundan yet 
bassa devlet adamlarını işgal mi§ küsur yıl evvel b"r Rus A • 
etti. Bu itibarla zer'iyatı hima- narşist al"mi Pr:ens (Ktıopot • 
l'e ve hUbtıbat elde edilmesi yo- ı 
luna gidildi; y&ni kl "k serbest kin) in tahmin ettiği veçbile en 
lnübadele memleketi olan ve bu ~ (90) mılyonluk b"r nUfusuı 
'°1da tek k bulunan lngil- besliyecek kt d tt r. Halbuld 
t.ere de, rvt.ıaaıarın tazyiki al fimdiki halde a sak leri (45) 
tlnda, dünyada geniş iş bölü - milyonu geçmemektedir. 
lttiinden ziya~ toprağından fay H'Ü8e!Jm ŞukMl BABAN 
ılaıanma. temeline dayanmak ıs- ------------
tiyordu. T h ~ 

Üç yıldır:BilyUk Brttanya ada. UDUS Cep eSl 
larında topraktan yapılan istih· . . l 
llaller tar"hte misli bulunmıya.n . (Saftarafı Bırlncıde) 1 

bir dereceye yükselmiştir. 1ngi- milfrezelerile çarpısmaktadır. 
ljz Ziraat nazırının esme gö İngiliz u ·akları dl"ı kü keşif 
~ hektar 'ba4mB. buğ y hası - uçuşları esnasında bu· tek e r -
lltı bu aonbaharda 36 hatta ba- pışma yapmı lardır. Bir Yuı: -
il. y rlenie (58) kentale kadar kers ~s .. v~. ba: .. Mc r~mı t 
~i8tir Bu ra mın bü • 109 dü.şurulmtistur. 1 Tız uç k 
Y6k ü- ü · lamak i~in Ame - lan hiçbir ka i>a u-ram mı tır. 
li.ıı:ada randımanın hektar başı- P'as radyosu tarafından ncs -
'a (11) kental olduğunu tesbit ?edilen ~ansı.~ teblıg", ~f x'm 
'bnek kifayet eder İki buçuk cenup dogu bölgesıı de F nsız 1 
'ltlilyon hektar ık a , ı eski zer- öncü krt'alarının düşmanın mu
~na il8. ~ edilmiş · . Ayrıca kavem&t.ini kırdıktan sonra bir
liir buçuk milyon hektarlık ça-ı kaç esir aldıklarını bildirmek -
hıık ormanlık ve batak ık arazi tedir. Tebliğ, Koiruan bölgesin-, 
de kurutulmak temizlenmek ve! de Fransız kıt'alannın bir gıin ı 
~lenmek suretiıe müstahs•I bir evıvel zaptettfkleri mcv~lere 
~le sokulmustur. Bu yti-7..den karşı düşmanın yapını& olduğu 
~ı bataklık topraklarda ara - kal'§l taarruzların topc;u ate;:;i
~tıin kıymeti bi e elli -n. o3betin- le püskürtülmüş olduğunu i avc 
~bir fazlalık f;-"°stermiştir. ediyur. 
ı..~ 1Çen harbin acı günlerinden ll'ra.n_aız kuvvetleri birkaç esir 
~!tereye miras kalıp da bu Ye ganımet almışlardır. 
llı.ücadelenin dıha sıkı günl rile BİR FRANSIZ 
. ·eticnen nefsini korum en- MUV AFFAKİYETİ 

i Büyük Britanya ad an-, Cezayir 22 (~A.) - F_ran.~ız 
Ziraat ve iaşe bakırnlanndan umumi ka.rargjUu Fahs kopru -

Ankara Haberteri 
Soikast muhakeme

sioo b g"n 
devam edilecek 

, 22 (Ye Sabah mu
ha-lnr. dee.) - Yann sabah Voı 
Pape e karşı suik se mahkf 
me.:ine de\'am edilecek ve Ru 
m~unlar mü<lafaclarını yapa 
ca.kfa.rdır. Abdurrahmanm avu
katı Şakir Ziyanın müdafaa içın 
mühlet istiyeceği öğrenilmişt r. 

Dag~~kü Meclis 
Anhara, 22 { Y ni Sabclh mu

hab rinden) - Meclisin yarınJ.i 
(bugünkü) içtimamda. P.T.T. 
süvari müvezzileı:nc hayvı l 

yem bedeli verilmcsıne, Devld 
Kon.,;ervatuarı mczunla.rıııa 2;,o 
şer liralık elbise !Jedcli ödenme
sine ve hava sırufına verilcct:!!c 
tazm.11at hakkındaki 15.y.lıalar 
gorüsülccektir. 

2 günde 21 gemi 
hizmete girdi 
Vasm~n, 22 (A.A.) - Bah

riye encümeni iki gün zarfında 
21 Amerikan gemisinin servise 
gird klermi bildirmektedir. Bu 
keınilerin 15 i harp gem"si olup 
dığer 6 sı ticaret gemisidir. 

• • Varlık vergısı 
(Baştarafı Birincide) 

da "'bazı mağazaların eşya kaçır
mağa teşebbiis ettikleri görül -
düğünden bunlara ihtiyati ha -
~ kunmuştur. 

Vergiyı ödetnek için kanun 15 
gün müddet koymuştur. Bu müd 
det içinde her mükellef" n ken • 
disine tahakkuk cttiri n mik ~ 
tarı ödemesi lbm.dır. Listeler 
aypı 17 nci günU asılarak ilan 
edilmiş olduğuna göre 15 g;iin -
lük müddet 1 l{inunusani günü 
akşamı bitmektedir. 

Varlık veıgisinin tavazzuh et 
mesi ve mükelleflerin 'V-ergileri
nin ilan edilmesi dolayısile mu
vakkat bir zaman için kaldırıl
mış olan t\>e.nkalann kredi mu -
amelesi yeniden \1aşlamıştır. 

Kredi .muamelesi yapıldığı gi 
bi, herkes ına.llarını satmakta 
serbesttir. 

Vergiyi ödemiyetıler 
Ankara, 22 (Yeni Sabah mu

habirinden) - Varlık vergisi 
müke1lefi olup da bu mükellefi
yet; yerine getirmiyenlerin ne
relerde ve nasıl çalıgtırılaca:k1~
n hakkında hazırlanan talimat
name son şeij:lini almıştır. 

Talimatnamede kadın mükel
leflerıden mükellefiyetini yerine 
g-etirmiyenlerin ne şekilde mu
amele görecekleri hakkında hu- ı 
susi hükümler bulunmaktadır. 

sünün Franmz kıt'alarının esır 
aldıkları yegane nokta olduğu -
nu tasrih -etmekteôir. Fahs köp 
rtisü Tunusun cenubunda t.a.k -
dben -60 kilometre mesafededir. 

~ı i~RAKLI f40'fLAR-~-~ 
~E KAD B llB&T& Gıda maüelerhda kalori 

D 
MIWi&Cll'I kıymetleri 

B unuc içın ise muhtelif gıda maddelednın 
ihtiva ettikleri kalori "ktarını bilmek 

gerektir ki bu da inceden ın eye 'hesap edilmi§ 
ve şu netice elde edilmiştir: Yüz gram zeytin
yağında (846), ayni miktardaki veje: lin ya
ğında yıne (846) kalori var.dır. Halhuki ayni 
miktar tereyağının ihtiva ettiği kalori (771) den 
ibarettir. D m k oluyor- ki mytinyağı tereya
gından b s yicilik b&kımınd n çok dltlıa kuv
vetl•dir. Ytiz g am koyun etinin gö?üs tarafın
da (385), bud ta.rafında ise yalnız (142) kalori 
vardn·. Sı~r ve dana etleri kalori bakımından 
koyun etine nidbetle bir hayli kuvv.etsizdir 
Bazı sebzeler vardır ki etten fazla kalori ihtiva 
ederler. Me la yüz gram dana etinin omuz ta
rG.fuıda (13 ) kalori bul w hald ·· gr m 
kuru soğan aki kalori mikt rı (281), a k· 
tar fasulyenm (335}, mercimeğin (337) diı. 
Bundan da anlıyoruz ki me.sela yüz gram pirine 
avni milttardaki tavuk etinden daha k V\ etli-
ır. Zira.bu miktar pirincin kalori i (346) oldu
nı halde ayni miktar tavuk etinde yalnız (200) 

kalori "'"8.rdtr. 
Mey alar içinde de çok mugaddi ohtnlar 

vardu-. Meaela yüz gram cevizde (372), fmd k 
(~), kuru incirde (276), hurnı~da (269), kuru 
erikte (257) ve kuru üzümde (252) kalo i var
dı.r. HaJbuki bir çoğumuz kuru Uzümü. ce\ izd n 
daha ~sleyici sanırız. Hele yüz gram şekerdeki 
kalori miktarının (400) deıı ibaret olduğu dU
şi.\.nülecek olursa kalori miktarı (372) ola.n ce
vir.in şeke ·n yerini pekftla tutahlleceğini a.nla
nz. Wın kısası yemeklerimizde sade m ·de -0.ol
dnrmayı d ğil, bünyemizin ihtiya.cı olan besle
yici kı)llXl eri göz önünde bulllll~ak icabe
d "yqr. 

l.' :f.: N l SARAR 
S' 

_I-IAEJ:EJ: t.L.,:Ej""~ / / •ıa u•••J 
KIZILORDU / ingilizler/Aj-:::..~nn 

(B~rllfı ~rtnolde) n:u tahrip etmişler ve ibir çok~ = 0 
' 

n~aııl~r _taarrnzların_ın merkez sir ve ganimet elde etmişlerdir~ Blrmanyada bfr 
sıkletını cenuba dogru kaydır - Toropetz bölge inde mevr.it 1:.eblr tft.6611-
.nuşlardır. Pazartesi günü ismi Çj:l.l1>l§mala.r sonunda ım:iittefik. Y zap ~UMFr 
bildirilI?iyen. bi~ gar dolayla - ler bulun&ıkları yerlen sağlam Çindeki .Amerikan Jıava kw-
rında sıddetlı bir muharebe ce - laştırnu~lazıllr. vetlerin'in URWmi kararg§hı, 2" 
rey.an etmiştir. Alınanlar ta.al' - (A.A.) - kıgilizıer, Akyab'~, 
ruza 35 _tank sok?1uşlar fakat Sekı·zı·ncı· ordu dogru ıl0f'.lenıekte okluklıın ve 
buna !'%<1"ffien gerı atıhnışlarcbr. Ja.oonlar Ywman'a ·rd.Hderi 

RUS TA4B,RUZUNUN raıda harclt t üsleri" ç·nde oı: 
EHEM1v1İ11ı.""'Tİ Londra 22 (..A..A.) - _.ommel .Amerıkan bomba uça.klan, 

Londra 22 (A.A.) _ Daıly OO'l.lıı.su .kaç.ma.h""ta devam etmek- zar gunil, dcişmarun Binnan~ 
E>epress gazetesi, ilk sayfasında tedir. Berlinden gelon ha.berlerel daki Lashe uçak alanma. ve bu 
askerı münekkidi Morley Rıc - gt>re, Roımn.el'in yt!Jli müdafaa bölgedeki btitün askeri tesi ıere 
h.a ds n b~ yazıstw. noşretmiş. hatları tesis etmekte olduğu hücum etmişlerdir. Bu uçak a
tır. Mtuna leyn, bu yazısında söyleniyor. Fa.kat Trabb&s'tan laı.uoın bütün havalanma p!8t
son zanıanl~d~ Ruslar tarafın- gelen haberlere göre, hakikat leri ~uJ.lanılama.z bir ha.le getiril-
.d~n eld~ ed lmıs o~an ~uvaffa- bu nerkezde degi dir. mıştır. Bir: bomba paketi, benzin 
kıy tlerın evvelce :5talın ve as- M trati n \ad in ..: yandan denosuna ısabet ederek b"r ya.n
keı ı müsavidcrı tatafından u- yapılan lıüc mlar Afrika Kor-, gın çıkı asına seb b yet veı
Z" 1 uzaJıy:ı ~hazırlanmış o.lan Pw'ın geri hareketini hı ... lıındır- 1 miştır. Du J angın, 100 k"lomet· 
~ır stra1. •Jmın sc?. releri oldu - mı§tır. 8 inci orou öncü kıt'ala reden görülmekte idi. Amer:kan 
~u beyan ctmc:r::Ledır. M"orl 'Y rının nercdJ bulunduğu hakkın- ~·va kuvvetleri, bu hücumlar~ 
Rıcb:ı.rd~. yazıs~ua su suretle de, da malfımat yoktur . .F' ~at Cu- ıl~ h"ç olmazsa muvakkat b"r 
v2.n1 ed yor: A 1 t b. şkuman- mart.esi ';<'C"bi Su't'i iO. kilo • müddet ıçin üsler La.5ho'da bu
danlı ı bile mu 1 ..... au h tla .n•n metre kad r do.;usund· Alınan lunaıı J pon uçaklarının Yun
bit· cok nıahalleı de y lmış ol- ardcılari 'e <:.arp şmalar cereyan n.ı .. "llda r. ud:ıba.lede bulurunalau 
ma ına _?inaen ~~uv etlcrınin ba ettiği bi d"ril ektedir. imkanını ortadan kaldırnuştır. 
tıya do2Tu cek IDl: rte ol ukla- B4 a hır takım raporlara gö Lasho, B·r:manyan.ın şimalm İ" 
rın.ı k h •l e e .. ed.r. re, 8 inci ordunun ba ... ı bıılik Japonların y~ane mühim uçak 
Fılhakika Sovyetlerin Don leri Elagheila'dan 2W kilomet- alanlarıdır. 

~eh~inin merk~ cepheli· deki re ileride bulun Sirt'in ötesin Bürükselde sujkastlar 
ııerı lıarckeUerı, Alman ordusu de bulunmaktadır. 
nun bu kış u raınış olduğu mu- Müttefik havu kuvvetleri, 150 
'affakiyetsizlıklerin en biiyügü kilometrelik sahil boyundaki 
dil?'. Hatta i!<. Alman ord unun yollarda bu1unan Rommel ordu 
yani Kafkas ve Staling ad or -ı sunu bortrbalamaktadrr. Müt -
du arı ile Millerov().. • stov • tcl'ik hava faaliyeti Tunusta art 
Kotclniko müsellesindeld ordu- maktadır. 
ırnn cenber içine alınmaları ih- İtalyaıa Tebliği 
timali de mevcuttur. Roma, 22 (A.A.) - nalya.ı 

Ukrayna'nın ve Do~tz .hav • 941 numaralı tebl"ğ·i: 
zasının yeniden istila edilmesi Sirte'de az faaliyet görülmüş· 
imkfım da derpiş olunab"lir. tür. Tunu ta faaliyet artmış v.e 

ALMAN RESMİ TEBLİG! cereyan eden siddetli çarpışms-
lar esnasında. düşman baskıları 

Bertin 22 (A.A.) - Alman or püskürtühnüş ve birkaç es'ır a-
~~~rı başkumanda.nhğının teb-J lınmıştır. H v ~k;llerimiz Bo

l ne ve Filıpcille lima •1
• rıua bı.i-

Lon<lra, 22 (A.A.) - Müsta
kil Bek ka ajansı, bir gece ıçı ı 
de 13ruksdde bomba ile bırçok 
s1:1ık.astlur yapılıruş olduğ"unu 
b.ldırmcktedir. 

.Alınan ajarılaı ıı ın d vam et
mek~ oldukları evler ağıı hasa
ra ugranuş ve b ı ç >k kimseler 
yaI'alanmıştır. 

TÜRKİYE 
(&,ı.ırafı Bırınci1!«") 

sunuz gibi tam ve mükemmel 
bil' urette gör bil" r in· z. Sakın 
'Ve savaşa hazır bulunan Ttir • 
kiye, lngiltere i e olan ıttüakı
.ıı.a ve Birleşik U" .·letierk dost.
l~runa sadık ka.lmakt· d r. :;;et 
.Reis lnönünün id r ind bu 
demir kudretli 'l'ürk ye Milli 
menfaatinin çi.,,diği yolu metin 
adımlarla ta~p eylemekt~dir. 
Muha.kkak ki Türkiyeden bah
solunacaktır. Ve muhakkak ki 1 

TüıJdye Yeni Dünyanın kurulu
şuna büyük mikyasta yal"dım 
.edecektir. 

• 1 -

Y "°": .A. C,. Sartıço/tM 

B ÜIPeDı • de dİldQtt efttJıU 
mı'! Sadece y«dlfikred 

..... ~~mö~ 

... w.g; Whediı4iğiai iddia ~ 
..ciyte 2lelıgWik tas'wnak ~ 
illi nedİl',, vepun)a, 'tntm'Ya.yda 
mftl et eniB Ye hKii. diikkiıa öa.. 
.lariiade .... ~ ~ 
~-

- ._ oa bet MR gıeöı_ 
- u.. ~ ım-e........,_, 

bir beniınldni Wls •··· 
-S.. aeg9idl ldf 
- ( Y'8pteeığı be8ıiıı1 arituı1 

mak icln ~' 3okbı )8c ~ 
~wro; ~n-ay, \apur gibi 
nfil.:l \"aSrbahnnda buiUDllyors& 
y&lQllıda.Wiere duyunua.k ~ 
yiWıelterek) nm ... yirmi bba. 

- ti>!!! 
- Ne -öyle YÖZÜIUıe ba.kıvoc-

suu, ina.nme4ın bU? (!:' ~mo
da.ki sel'IP&yeDtn ~ ~t.İUM Ü9 
~ yiiz li.raş1 ~ hiç 
~Y~) Ititıjwwda ser
maye gta.rali olsun olliMlll da 

haydi 30 bin lira \"ai tii~ "'lin1. (Bu 
son sözlerj adeta beilr.ı.rak s0y
ler) Otuz bilı JiJıa sermaye ile 
~imli bjı lira ~i :\-erilir mi~ .. 

Her ü · · ıi tle tamyaa muzip 
bir ~daş yanta.rıadaa go
~ :lı:en kıs kıs gülerek okur: · 

- At .murtiui debrell il.asra , 
• • • 

~ bir maksa.dı mttftsusla, 
gp...reksc ~buda.la lıir 1ö3· 
ier~ yiizfrc '8ll lre.udilerioe böy
le muhaıncl \-ergi ~ 
~ı ) aınla.ı-ak en müf'MU' ce
mı, o muha~ ·rcl vc-r ,.;-ivi lt&kika.t
ros~. Zı.ra. 'Vkk vergi
Si ii7.erin.de litifeler \ :ıprlmasma 
ta.lı~ıü .. ~ OOw\'a!;. oidıdi ,,,, 
n ;Ui b:ı mevzudur. Hnl.es, ne 
kadar ağır okuısııt obu:Q, bir 
\ ı.rt t .c ıu ~ · P ~ •tiri.Pken 
i~ iz'a.nsı'*Il bu ı ~ 
bir biihiirleamc vesilesi ~
M yuh..ız bü~ ük hiJ' cür'et ve 
küs1 '~lık d ğil, oolki bir ııeıt&
Jama ve hM.gunculuk hareketi, 
ha.tti düpedüz meoıickete iha
nettir. 

.l>t""l>l'eli JIU&D bile o ......... 
ıııa.rtJcmi her yerde a.Uau-Nt ! .. 

Terek cepbes.inde AJman kıt- cum.larını tekrarlamışlaıdır. Bu 
aları düşman taarruzlarını pUs- hiicumhr esnaamda te islere 
kürtmüşlerdir. Stalıngrad'da müteaddit isabetler k ... vdolun· 
Volgayı ~n diismnn tutunma- muştur. Uwn mcıız:ıli uÇakları
ğıı te~eqbüs etmişse de şiddetli mız Tra.blus Şam'a ve Bevru.t'..ı. 
çarpışmalaman sonra geri pti&-ı· kadar g-iden~k petrol tasfiveh&
kUrtülmüştiir. Don nehrinin mer nelerin'i ve depoları bombalamış 
kez kesiminde çarpışmalar 'ayni lar.dır. Çok uzaktan görülen yan 
çiddetle devam etmektedir. U -ı omlar çıkanlmıştır. Cereyan e
çaklarla desteklenen Alınan kuv• den bava ~arpışmaları esnasın-
vetleri diişman:uı. de· amlı taar -1 da iki düşman uçağı dü~ürill
:uzıarı~a dev~nı etmişler ve a-ı ınümür. Biı: uçağımız üssüne 
gır zayıata U~'1l&tıw lardır. Son dönmemiştir. 
10 gün zarfında iki .artılı Alman Akdenizde cereyan eden son 
tümeni tarafından tutulan bir hareketlerde b~r torpito muhri
kesiınde 404.. Sovyet hücum ara b"m.iz batmıştır. Mürettebattan 
bası tahrip edil.m.lştir. Don c.ep- bır kısmı kurtarılmJitır. Dt?n. 
hesinin diğer kesimlerinde ve ögleden sonra b:r lng"liz uçağı 
Soukainıtctıi bölgesinde Alman cenup doğu Slcilyada bir treni 
ve Macar hiicmn kıt'a:ları bit cok 1 m tralv.}~ atcsine tutmuştur. Bk 
d. &n ?ne.vziini ve Blokha: •zu- ı..işı olmüş ve ıic ki . yn.r la:nm tır 

Parti Vilayet Kongresi 

Zelzele Feliketi 
( Bagtar.afı Birincide) 

ğımız mütemmim malumat Ş!.1-
dur: 

Milli Müdafaa Veldiletı tara
fından 7.elzele Rahasına gönd • 
len ı,;ıhhi vardım hevetine ıla .,. 
olarak 200 vataklık bir seY) r 
hastahane göndc.rHclıgi gıbi Sam 
sundan, Ama.syadan ve Tuı h l~ 
dan birer .sıhhi imdat heyeti de 
gönderiL.'Uiştir. Eu:nda.D ~aşka 
Miinakalat V ek· ı ti de Devl t 
DemiryollarJ Ankara hastahane 
sinden operatör, bes d ktQrdan 
mür kken hır hcyetı felaket 
sahasınd· ki yardım ııılerin t
kullanmak üzere Tok t v·ı sin"n 
emri ıe verm.lştir. Ankara nil
munc hasl:abanesmden terkıp o
ltman sıhhi bir heyet de Erbaa
ya ha et<et etmek ıiJer.e · ·. 

Yaralıl f · t sahasın-
dan civar ~ D ere ll kJı 
için Ladik ile Sam· r · a 
işlemek üzere yine M.ılli Müaa
faa Ve let"mce tahs s ed en 
motörlü vasıtalardan başka b":
askert nakli e eni d u i le 
tavzif eoilmiş ve Eıbndaki y r 
dım işlerinde büyUk ya iıkl • 
n görüaen erlere ılaveten b;,r 
istihkam mli.frezeili de f lak t 
nııntakasına. gönderihn'lşlır. 

Samsuna • dilecek yara. • 

1 
lar ic n bir tevakkuf merkezi ol· 
mak üzere Ladik Hal1ievınde mu 
v bir l ast ane açılıuı9 I 
'e Sa usun ınemle rnt h ah'l· 
.nesinde a ' cak ) etler en b, 1)

ka Ha kevlnde de 50 k L"r 
hastahruıe vii<;uda g r lm . tır. 

B"" · Y ~ g en ekip 
leı 'ınd n tllmu. ~ .. .,... 
To ' lıs;nde11 b ka Sanu un j 

tahsl.8 edihnistir. 
Erbaadaki fırınların yıkılm~

sı üzerine bu mıntakaDın ekmek 
ihtivacı Samsun \C Tokat fırın· 
lan tarafuıdan ~min edileeek· 
tir. 

Zıya.n hakkınd henüz kat'i 
malümat abnmaıruş olmakla ~ 
raber yer sarsmtlsırun bu mm
ta.kalarda sebep olduğu yurtdaş 
kavıbının bine yakın olmum 
dan korkuluvor. 

S:unsınıun ;v.aııdımı 

Sam an, 22 (A.A.) - Erbaa. 
ver sarsıntısı haber alınır ahn.-
maz Ladik istihkam kıtasınd:.ta 
derhal yüz k.isilık bir kurtarma 
ek'ıpivle ekmek, doktor ve sıh
hi leva.zım sevkedHdiği gibi "'J 
ab" b Samsundan arazöz v~ mo

t.6ıirpomp ve müteakiben sıhhl 
ek" l rle sıhhi mal7..eme ve fmn
bırla askeri .kıtaJarda mcvcı,t 
ekınek, cadır, hiirek, ltazm11., 
benzin göndenlmiştir. Bir tı:.
raftan .da Kızılay marifetiyle a· 
cileıı giyim e§yası topla.nmasma 
baslanmış ve kurulan atclyelcr
de imalata haşla:ru:xı.t§tll' 

Ladikteki Ha~evi b · na.'iı mu
vakkaten hastahane .haline kal· 
b !unmuş, merkez miiessesırtı 
s hh"yesinde de genis mi!..va.'!ta 
hazırlıklar T., .. , 'lılıruşt.ı.r. HallJ.e.. 
vı salonunda yen· den eJli yatakh 
b"r ha tahane açılın t '!'U e
d":lmiştir. 

Samsundaki m tö.,.lli va ıtal:ı.r 
Eı baa - Ladik ar "'l da malze
me ve yaı ah t· ,_ım 1 h~ 
ket ettirilmis. L;ıdik c arıııda 
sevk ve baı ındı t ıti • len a-
luunır; ve ac"l · · · ) l ı çin o
fisten iki vagon un n.lınarak tt
nol da ekmek ·n liı.ım ger

i t r. 

(&§tarafı 8iri1tcıde) 

Kongremizi bu yıl da k. nat
ta ~şi kalmıyan mesut memleke
timizin sak'i.n v~ em·n h?.va ı i
çinde tam. b:r b"rl k 'e kar ıl klı 
sevgi duygularımızı taıµraraıt 
yapıyoruz. 

Bu vatanı kcrtaran ölmez A · 
taya, yurdu bin b'r felaket ve 
tehl'kcden koruvan nziz Milli 
Şefıntize .dar zainanlarda öden
mesi j:J'ereken bon;larnnız var
dı.ı. .Bu. borçlarımızın ba. mda 
milli ıbiriüt, çok ça.lı.'jr.lak \ c dru~ ' 
ma dürüst kal · gelir. Zor rlu
rwoda şalışmanın, en belfilı za
m.anı da boğt.ışmanın ve aklın 
aJma.dığı güçlükleri kahı-... tnıe 
nin sevki çok büyüktür. Türk•in 
bütün kaderi, bütün talıhi de 
vu değil midir. 
Vatandaşlan gerekt~· zaman 

silk.ip uyandırmak, onları bı?.
den, bWm. gibi inanmıs ins 
yapmak başlıca vazifemiz o •

1 malıdır. 
Mesut topraklar.ı.mızm yarıı- j 

başmda akan kan selioi. k m
~~ üstünde odun yüklü gıbi 
olu vatan evladı taşınan kun u 
memleketlen, sa'rısı ak.ıJ hesabı
na sığmıyan .kolsuz, bac·aksı 
gözstiz, hasta, köılırüm, in<>an 
v 'nbrının sı.iründıigtl yaı mıs, 
yı ılmış, harap vat:nı:la.n un t-
maınak; ten.kitte mukayesem.i 
d:ı.ıMa ve yalnız ıc kom u ile tfe
gıl, dış komşu ıle de yapmak 
ınsafın. elden bırakmamak iyi 
v :tandaşıtn baş vazifesidir. 

Yeis. h~dbinlik, neme lizım. 
eılık; daima. r.orlukları ve ıstırap 
ları çaiı!"ır ve arttırır. 

Bugünkü ho. u.cmıa isbat P-t
. tir ki ger<;e,k de · lıfuvnn 

·• US yığınla.r:ı hic 0

1' kı Pt 

ifade -etuleııı Wr. Biz, OB ye• 
di ni.ilyaıau , .em li ç k an 

uyuşuk, kötlimser, bastalık,1 
yiiz ydm.ış milyon yapmak fik
rınde de,; il· z. Biz her Türk va
tandaşı n kabilıyetiıtl, verimın 
on vatandaş değer~ne cıkarar·al 
yUz yetm'ı.cı milyon Türkü en kı 
sa zamanda kazanmak ve büyük 
davaya vermek yolundayız. 

Türk gE>Jıcinden meyus olma 
ğa asla ı:aıcıı d~ğiliz. Onlara l ' - ) 
yık Gıldugu şeyı vermekte tered
düt etmemeliyiz. 

1ı:ıleriınizi intizamla ve mu- , 
hak.kak helletmeği kararlaştır- ı 
nuş bulunuyoruz. Bun.la.r iciıı de 
merkezde büromuzu takvı;,.~ ve 
her kazaya da birer mu~a2 .:.f 
ka~p tayın etmeği tasvibinize 
sunuyoruz. 

Yardımlarımız her yıl artmak 
tadır ve artacaktır. Pnrt· \"e 
Halkevlerimize yaptlglmız y:ır
dınıla.nıı yekunu yarım milyonı. 
bulmust.ur. S ·nesinde altı yiı?. 
kız ve erkek talebeyi barındıran 
yurtlara vapt ğunız yardım iki 
yuz otuz bir b:n liradır. Halkev
lerine yapt - yardım 'kı yüs 
y'aıni iki bin liradır. İki bin ka· 
dar ayakkabı ve giyim eı-;va ı, 
bır~ yü.z kıre sıcak vemek 

" 

J TU-RAN T1YATRO VE $INEMASINDA 

1 
:M Birinci. K n p ~ mbe gun[i Ak.şamı HALiDE PJŞKIN GECESi 1 

Y'!l.belt -·atkAr Zli::YYEN SEN KEMANI NECA'l'i "TOKYAY 

e Saz arka~arı, 1 
1 Hatide Pifkin tara mda!ı (ARTi n..:u .REvtl'SO) Dtt ı üLLt} ıs 

MAtL tekmil kumpan,vasile b.irl ide bu aeceı'e mahsus b"i.yilk Varyetf' 

' i~~~- ~ 
ve n ya valileri d sllıhi yar
dıuı l.<:\ c. tJerıvle birlikte h5.d se 
nu:.hallme gıtmışleroir. Felıike
tin hemen aka.b :\e Kıı.ılay u
munu makeZ'ı eli r eki bliti.in 
vasıta. ve imka:ı:ılaı u ist.lf aclc 
ederek yurt.da laı ıu imdadına. 
koşrou.ş ve sl.hhi ya.rdıı:nla.rd .. n 
başka 1500 çadır, 500 battan·~ e 
Ye çam.a.şuiardan başka çav f:~ 

1 
ker -.e zev.ti.n göndetibnİŞti?'. 
Yme Kuııla.ydan )'Vdım mn.c;.. 
rafların lta.r§Wk olarak Sam 
sm VBlislnill enrin& ıo ~ 

S.eaenin en mahtep-em ve efl~nceli ,aheseri 

MİAMİDE MEH 
•• 

TAP 
MELEK ve İPEK Sine ta rında 

GörOlmemiı bir mu.vaffaJ<"y t a devam ediyor _m!!!! _ _,, · 



---..~-~\\.,.., """""'""'~..,,r:--ıs~;. "'• -- .... 

= 

994~~~ J Nakil "e ik_tl_ba_s _______ _ 

- Usta! .. Bu kadar yükselt
me Yôı iığü! ... 

- 'Eh! .. GörürsUntiz! .• = ':N;d-~den yeneceksiniz b':.i, 
çocuğu be? .. Çelik gibi herif! .. 

D ye konuşurlarken Baltacı. 
Y oru~iın bir dalışımı. mukain 
kaz kanadına gıı:ıd.i, fakat bu 
k z kanadı paparası kul&ğıua 
küpe olduğundan derhal ovunu 
bo. lttJ.. Başına. biı· dert gelme 
6ı muhtemeldi. Bunun tizerine 
Arnavutoğlu: 

- Gördün mü Baltacıyı? .. 
- Yılmış her f! .. Aldığı oyu-

nu b l b ra ayor. 
S , ol aydın, bırakmru. 

mı) 111 ? .. 
- Amma yaptın uı:>tn! .. Va. 

Jnh b rakmazdım. .. Ne mün St!· 

i>et '> •• 
- Ne yapardın ya? .. 
- O, !benim karınmda da sıy· 

nlıp topuklara nemezcli ya! .. 
- İnerdi vali ah!.. 
- Usta! .. Bu kadar yapma! .. 

Sıyrılamaz benden o ... 
- Muı t, ıyrılır ... 
- ..... . 
- V !ah sıyrılır ... 

( - Ne dı)eyım ? .. 
- ldm n yaptığınız zaman 

tec nı gormedın mı? 
Bakma idman boğu mas.ı

na ! .. C ddı boğw .. ma büsbütun 
başk olur ... 

Sen böyle öy1ersen acem 
pehlıvanlar ne soylcm z... la
nı n gure. m he.'lk ta dır. Hd.ı:-ı· 
mm ne oldu bcllı olur. 

- Kurtulmaz zannetmiştin 
değil mi? .. 

- Vallah, öyle zannettim. 
Tam paçaları kavramıştı. 

- Y önik bu ... Allah vergısı ... 
Herif anasıııdan pehlıvan doğ· 
muş be! .. 

- Usta! Ne olacak bizun ha
llıniz? .. 

- Dünyada bu, çocuğu çıka
ramazsınız meydandan ... Ne Kel 
Aliço, ne Kara tbo, ne Karag "z 
Al , ne Makarnacı, ne sen Po
mak Deli Murat! .. Göreceksiniz 
gelecek sene Kırkpınaroa neler 
yapacak s zlerc ... 

- Hep n .. bır arnya gcl:-ıcnız, 
ç vg-aı aa nız •l ı a t ez. 
Vallah, sırayd koyar sizlcrı ... 

- ..... 
Murat nğ-a, susuyordu. Söyli

ye ek laf yoktu. Mesele son ue
reçedc cıddi id . 

Allah rahmet eylesın. Murat 
aga, bana Yoriığun bu. h kiı.yc
leruu anlattığı zaman ikide bır
de ıçm çekerek: 

- Abe! Koca Kel Alıçoyu, 
dove döve meydandan kaçırdı 
be!.. Gözlerimle gordiım bunu 
be~ Bcyım, ben de zehır g bı b r 
pchl vandım Vallnh yılaıdını 
oııd n Ç k gozti pek bır adam· 
dı Y oruk Alı ... 

Murat nga, Yori.ik ıçın: 
- O, yaman adamdı v~e

lam ! .. 
Dcrdı. Heı ne hnl ı. e; ) öriık 

Al p ç lard:ı:n kurtulup alt-,t 
du t ;ten sonra a ılmış clurala
dıpı h d Ba.ltacı, aptal aptal 
kema· d bckley p dm uyordu. 
Y ı t"k Alı, hiç kıı mlanuyordu. 
Bal.tarının oy n almasını bekli
yordu. Ö.}Je alttan kaçayım fı-
lan diye hareketlerd bulunmu
yordu. Baltacı b rkaç dakika 
kemanede hareketsiz krıldı. Yö
rak, sag ayn.Pı U?..crıne b smış. 
sol ayagı) 1 d zl miş, cllerını 
ycı e dayamış, kurulmus bır yay 
gıb bekl"yordu. Oyun ıtıbarıyJc 
her tarafı açık demekti. Kema
nede fazla dun mazdı. Bir şey· 
ler vanmak Ifı.zırrı<iı. Yahut ha -
mını bırakıp ay - kalkmalıydı. 
Böyle b r hareket de ayıp olur
du. Baltacı, nıhn\ct musbet o-
yunl r yaprrı.ah • karar verd. 
B ı enbiı c aUadı. Yörü;:e kurt 

Ulus okullan acıldı Bir Kamyon devrildi 
1 mir, lY nı Sabah) - Oku

ma yazına bılmiyen vatandaş
lar için vilayetimiz knzalannd,, 
a ılınası kar rlaştırılan "Ulus 
okullan" evvelki gün birçok ka
zalarda töre ıle açılmıştır. Üç 
ay devam edecek olan kurslaı
dan mezun olanlara birer oku
ma, yar.ma belgesi ver'ilecektir. 

Balcıham tahkikatl 
devam ediyor 

Geçen gün tamamen yanmış 
bulunan Balcı hanı tahkikatiyle 
müddeiumumilik ehemmiyetle 
meşgul olmaktadır. Hadise etra
fında birçok dedikodular deYam 
etmekte ise de bunların doğru
luğu üzerinde henüz bir emare 
elde edilmemekle beraber .haki
katin pek yakında avdmlanabi
leceğine muhakkak naz<1.rile ba
kılmaktadır. Diğer taraftan ys.ı.n 

İzmir, (Yeni Sabah) - Şeh
rim. :i 17 yolcu ile Bergama
ya hareket eden 88 numara!~ 
kamyon l~rigiil virajında dev
r"lmiştir. Kaza anında yolcular
dan 60 yaşında Mustafa, annesi 
Fatma ve Hızır ölmüş, diğer 7 
yolcu da muhtelif yerlerinden 
yarnlarunıştır. Kaza etrafında. 
tahkikat devam etmektedir. 

Şeker tevzii başladı 
Bayram günleri durmuş olu 

memurlara verilen ucuz şeker 
tcnıatı dün sabahtan itibaren 
tekrar başlamıştır. 

@ov.o PROGRAMI 
23 ilk Kanun 942 

gının kazaen vukua geldijf ni ıs- 7 .30 Pr ranı 18.45 :Muıık Rad-
r rla beyan etmekte ola Marı· 7 _32 \ ucudumu _ 
ka adındaki kadının ycnido.1 ,. 
fadesıne müracaat olunmuştuı. 
M r ka ifadesini değ ştirmemck
tcdu. Tahkıkata germi veril
mekted·r. 

lzmir Vilayet bütçesi 
İzmir, (Yeni Sahalı) - Vila

yet mizin muhtelif dairelerind..: 
9-13 yılı bütçesinin hnzırhP.ı s•>· 
na enuıştir. Vılfıyet daımi en· 
cümenı önümüzdeki ay icerisın
de bütçevi tetkike ba.şlıyacaktır. 
Yeni meclis subat ayının ilk ya
rı ında açılacaktır. 

zu çalıc;tırn -
hın. 

7. 40 A. Hnberlcrl 

;ro Dans or
kestrnsı 

19.30 A. Haberleri 
19.45 Mi.ızi.k 

7.55 Muzik Rad- 20.15 Radyo Ga-
yo Salon or- zetesi. 
ke tra 1 20.45 Milzık 

12.30 Pro ram 21.00 Konuşma 
21.15 Milzık (Pl.) 

12.33 Muzık (Pi.) 
2

1.
30 

Temsil 

12.45 A. Haberleri 2ı.50 Muzik Riya-

13.00 M zık 1 eti Cumhur 
18.00 Program Bandosu 
18.03 Mi.iz k Fasıl, 22.30 A. Hnberlcri 

Hey eti 22 45 Kapanış 

'TiJRKiYE İŞ BANKASI 
• Küçük Cari Hesapları 

1943 iKRAMiYE PLANI 
KEŞİDELER: 1 Şubat, 3 Mayın, 2 Ağustos. 1 İkincitcşrin 

tarıhlennde yapılır. 
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J \., __ _ 
kap nı vurmak isted. Fakat kla al b" k 

23mı~ 

muv fak olamadı. Baltacı, bas· Türkiye 1ş Bank asma para yatırma Y nız para ın · 
mının kollıınnı çırpırak üzcrinP tirmiş ve faiz almış- olmaz, aynı zamanda talıhinizi de • • • 
bınd gı sırada Yörük Alı, bir denemiş olursunuz. ., K o A. .. e ı At 1 % 
h m ede hasmı 1 kapanını boz- Br.ı•••••••••••••••••••••••••• J n.J!>"'J ... ' ili' JJ lf ~ A 
du. Koca Baltacıyı hır hareketle =======================================================-=:.===========:=..-=.:::=..-=-.:::...::-::.._~ 

. n ·. zun oynuyor
.ıı d u ak yti

.. anı hır hamle 
dönerek kend ni 

. şıdJett lömişle 
t ı p alar ı •n ;;ınden 
cıu oruk, yuzi.ıkoyun .} e· 
11iı tt. Yanı Bnltncı cm 

ola.m ... m ., tı. Y o
t 1 k n kurtulmuştu. 

it duşmü tll. Baltacı, 
Alın n altçılığının üstün 

. tın şt:i. Lakin ·hasmı 
k buyuk bır zevkti. 

'e ışıt len nasıhatlerı 
unuttu. Küçük hasmı 
Uld . Baltacının goz· 

armı tı. Laf değıl, saat-
gurc tıkler ı halde nasılsa 

k ha ınmı altına alabilmış
t . uruk Ali, paçal ian kur
tulup < ita dü er düsr. mu se

ba ırı Ular: 
Y şa Yöruk: .. 

l' kat bir ıın ıçtn herke.sin yü-
rc ynamışlı. Yörük, yüzde 
yiı gı'.i • qrdu. 

P m k Murat bıle: 
- Usta! Gıtti Yörük!.. 

gı..: ısın geı İ) e adc etti. B ltarı, 9 
b:.r har.ılcde daha buJ~ndu ':~· .• \U LU &. # &.:~ 
zorla kapana gırmek .stedı. 1 ı- ~ R A .. ~ '§: ' 
ne muvaffak olamadı. Yöriık, <:P • 
hasmına müsbet oyun veımek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
istemıyordu. Yörük Alı, bu mu- l I I I ı•: 
kabıl harekctlerı esnasında ka· · 1 çıp ayağa kalkmak fırsatların- 2 1 1 • ı 
d n ıstifade etmedi. YörıiğUn bu 3 1 1 1 • • • 
hal' nazarı dikkatı celbediyor- 4 •I l•l•I 1 1 1 

du. Yorük Ali, alttan kalkma- . 1 
mak hasmı ı alttan yenmek is· 5 1 l 1 l•I l•I g 
tıyortlu. Güzel hır kılçığa geti- 6 \ 1 1 1 •I 1 l 
rırsc Baltacıyı zahmet çekme- I I I I I 
den yeneb'lırdı. Baltacı, hasmı- 7 • I 1 1 • . • 
nın hareketsızliğınden şUphcye: 8 • I 1 1 1 1 • • 
dfüµnüştü. Onun fırsat bekledi· 9 • • ı 
gıne kanaat getirmişti. Hatta 
Arnavut.oğlu: 

- Murat ağa, görüyor mu
sun Yörüğü ... Kalkmıyor ... 

- Evet, Baltacıyı alttan boz
mak istiyor ... 

- Bozar<ia ha! .. 
- Fakat Baltacı üzerine git-

SOLDAN SA~A: 

2 _ En faydalı bir maden, Kırmızı. ı 

3 - Otomobllln a!ababnsı. 4 - Dö

ıernenin üstü. 5 - Bir kız ,iıSmi. 6 -miyor. Kurt kapanına gıreyirn 
dedi amma muvaffak olamadı. Blr sigara nev'i, Birkaç gün 

_: Yörük vermek istemedi Ç()k yapıldı. 7 _ Yunanlstanda bir 
kapanı-. Pisipisine ezilmek de-

k yer, Yemekten emir. 8 - Çok milba-me ... 
- İstiyor ki sarmaya girsin. lagacı. 9 - Yemekten oınlr, Kurnaz. 
- Baltacı çakb işi. .. Girmez 

başka oyuna ... 
- Hele dur bakalım ... 
Demeğe kalmadı. Baltacı Yö

rüğe bir yan kazığı vurdu. Pa
ça kasnakla asacaktı. Bu, oyun 
da aşağı yukarı mıisbet oyun
lardandı. Baltacı,. yan kazığa 

YUKARIDAN A.ŞAC.IVA: 

ı - Naz Bır harfin okunuşu. Bir , 
hitap. 2 - Nlllnusluca. 3 - Belli et-

me, Pilavın sulusu. 4 - Tersi bin, 

Seçkin. 5 - Erler, Tersi Yara. 6 -

giiince Yöcük Ali, derhal ıçten Arr.ı:ba çeker, Tersi namus. 7 - Pa
budadı. Ve, bir hamlede Balta· 

~1-- KURTULUŞ-·~ 
Doktorlar, Bankacılar, KA_ 
Uplcr, Mühendisler velhasıl 
bütun mürekkepli kalemle 
yazı yazanları mürekkebin 
ceplerine akmasından, ku_ 
rumnsından ve ucun bozul_ 
masından kurtaran yegane 

RAKiKi 
KURTULUŞ 

P. 8108-6318 

DOLMA 
KALEMİ 

Milrekkepli kalemle yazı 
yazmak mecbur yetınde o_ 
lnn halkı hakikaten bu ezl 
yetten kurtarm~tır. 

cu aşmmaz, bol 
mürekkep ahr. 
Kuvvetlice bası
hrsa 4 kopya 
çıkarabilir. 

Bozulan parçalıırın yedek. 
leri tamir ücreti alınmak_ 

11ızın yerlerine takılır. 

KURTULUŞ 
Kalemi sekiz parçadan iba_ 
ret olup her bir parı;ast 

bulunur. Açık bırakıldı[:ı 

halde her ne ıeldldc du_ 
rursa dursun mtirekkcp ı 

akmaz ve kurumaz. 

KURTULUŞ 
en sailam ve en kullanışlı 

mürekkepli kalemdir. 

HEB YEBiJE 
ARA'YINIZ 

1HTAR: Halkı ıaın1acıılc 

derecede, bircok yeni mar_ 
k.alar çıktığına nazaran, 
r.ayın müşterllerlmizin na 
zarı dikkatlerini celbedc_ 
riz. Garantili olan yalnız 

1 ktlsat Vekatetlmlzln P, 
8108-6318 numaralorını \8 

KURTULUŞ ismini t.'tŞlyan 

dolma kalemi hakik!dir. 

TAKLiTLERiNDEN 

&AKININIZ 

- Kurtuluş Dolma Kalemleri Deposu 
/danbul Havuzlu Han /\o. 1 

D \ e baPırmıştı. Çok kuvvetli 
bir ·:.fit paç:ı doldurmuşt\l Bal
tacı . Kurtulmnğa imkan yoktu. 
ı akat Yi)rilk Ali, işte böyle teh
Jıkeli anlarda yaman bir pehli· 
van ıdi. Hasmını nereden boza
cağını bılırdi. Yörük Ali, alta 
yataı y tma.z açık durdu. Hıç 
tonlanmadı. Hasmı sarma vur
sun dıyc bekledi. Baltacı, ke
manede nefesleniyordu. Ve, kü
~ük hasmına ne oyun yapacağı
nı düşiınüyordu. Hasnunın teh-

cının yan kaz.ını söktü. Baltacı, nltı, Gi!Ce çıkıır. 8 - Tersi beyaz, 

tekrar yan kazığını tazeledi. Yo- Bir kız i8rtll.. 9 - Saha, İnmekten c- ========================~===================== 
rük Ali, tekrar budadı. Bunun 
üz.erine Baltacı, bu sefer ard mir. 
kazığı vurdu. Gırtlaklıyarak 
hasmı yenik düşilrmcğe başladı. - DUnkü Bulmacanın halli -

(Devamı var) 

likesi aklına. gelmişti. Arnavut- r~--------·--, 
oğlu, mcvzua dikkaUıce bir göz Yal Saball 
attıktan sonra kahkahayı salı· AB O N E B E D E L 1 
verdi ve: 

- Murat ağa., nasıl? .. 
Tllrkly• Ecnelıl 

hMllk 1400 Kr. 1700 Kr. 
. - Vay canına, kurtardı be... 1 Ayhk 760 • 1460 • 

- lşte pehlivanlık buna der- s Ayllk 400 • aoo • 
ıcr ... Hiç şaşırmadan. düşünme- Aylık 1&0 

den bir anda şiıngek gibi dönU- Sahibi: A. Cemaleddln 8aracoğlu 
verdi. Ufak bir pakınhk, küçük 
b·r tereddüt onu mağ:Uibiyete N•l,,_. MUdlirD: M. Sami Karayel 

• a .. tc16 yer: H. Bekir GOf'soylar 
götürebilirdi. Aferin YörliğeL ..,. A. Ceııaateddin a.raço61u Mtb. 

• - Ben ele hayran oıaum. .. 

1234567 89 
1 DA Y, l •ıA R DA 
2AILA•A•SEIM 
3 Nı '.•.o;LıA!• R,E 
4 İIM!AIR'EıT!L\EIR 
s Ml•IDIA:MILIAl•l I 
6 Al~AINID 1AIFIAIK 
7 RIEi• JIAINl•IYIA 
8 KIA Nl•lR •ISIA!L 
9 AILIA T • 1Y AL 1 

İstanbul Deniz Komutanlığından: 
Deniz vasıbl:ırında münhal olaıı kaptanlığa yapılan mesleki 1mtihnnda 

muvaftak olanlar -75- lira ücreUe alınacaktır, İsteklilerin aşal!dnkj ve
saik ile birlikte komutanlığwnıza müracaatlan. 

1 - Dilekte. 
~ - Nutus hüviyet clizdanı ve askerlik vesiknları omeği. 
ı - Başka yerlerdek:1 hlzmetlerlne ait vesaik suretleri. 
! - Liman kaptanlığı şnhadcl.namestnin tasdlıal! sureti. 
5 - 1lcl adet vesika fotoğrafı. (Z465) 

ısTANBUL BELED1YE.~t ŞEHİR TİYATROSU 
D R A lıl K I S M I KOMEDİ KISMI 

Saat I0,,80 da Saat 20~0 da 
BUyDk llrUıU YJ<~ KURKl'!J l"F. 

Y.SAN : IWmala Bolland Yazan: Robert Neuner 
· "'.t'ORKÇIE : M. Klper Yilrkçesi: C. Camt Cc:m 

T. C. 

lfRAAT 
BA"-lKASI 

._ .... DAc~· 
BiQiKTU~EN 
~~GO&Q 

Senede 28.800 Lira ikı:amıye 
Zırnat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapıarınd' 

en az 50 lirası bulunanlara bir sene ieinde asa!ıdakl plAna fli" 
ikramiye verilecektir: 

4 Adet 1000 liralık 4000 Ura 1100 Adet 50 liralık 5000 lir' 
4 Anet 500 liralık 2000 lira 120 Adet 40 liralık 4800 ]it' 
4 .Adet 250 liralık l 000 Ura 

40 Adet 100 liralık 4000 lira 180 Adet 20 liralık 3200 JJt9 
JW 

Kur'alar senede 4 defa, 11 Mart, J !Haziran, 11 EylQl ve 11 
rincikinun tarihinde çekilecektir. 

•• --Aııll 
DlKKAT: Hesaplanndaki paralar blr sene içinde 50 .llP"" 

aşagı düsmiyeolerln iltramlyclerj % 2() fazlnl tınlacaktır. 

MUAMELE vnalslNI TABI~ 
Muesseselerin tutacakları bllHln deılter nlımuneleri temiz ft tllJ1 ~ 
şekilde birinci hamur kA.tıda basılnuf, hamdır, Defterlerimbi ~ 
re gönneden karar vermemmıizi tavsiye ederiz. ~ 
Umumi Salıl Merkezi: INKILAB KITABJEVI. ı.tanbul, :Ankar9 

ZAYi 

Bcvoğhı Nüfus memurluğwıdan P••• 
aldığım nütwı tnır.eremı :r.:ıyi ettim. 
Ycnısınl alacatundan eskiatnin hilk
mu yoktur. 

Kalyoncukulluk Simitçi eokak 7. 

Kemallyenln Etilkke nahiyesinden ·-------... ~ 
Balıcalıoölu HU.eyin o§lu lban 

1 


