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AlmanyaveCenubu Rus taarruzu geniş bir .şekil aldı 
Şarki Avrupa · 

- -, 
Avusturyayı ve Çekoslovakyayı ortadan kal

dırdıktan aonra cenup doğu memleketleri Oze
rinde kendisinde bu kadar hak ve hırs duyan 
Almanyarnn btlf'alara yerteıttkten sonra tarih, 
kültür, lktısat ve münakale bakımından bize 
kartı ne gibi haklar dava edeceğini tahminde 

Ruslar Stalingrad ve Kalinin cephelerinden 
sonra Moskova cephesinde de hücuma geçtiler 

Alman ara göre ~ ıtaıyan•n ıç dur~mu • 
le> erlinde çıkan meşhur Bör geldiğini il&n ediyor. Alman ŞO· • . 1 talyan sosyalıstl erı 

zorluk çekemeyiz 

Yazan: Hüseyin C ahit Yalçın 

ag senzeitung gazetesinde valyeleri, Alman şehirlileri ve • •• • 

Avrup~~~~:~~~~:a::i~ ~i~r~~riv~~~a:ıiifi~:;ıc~~~: Ruslar hır gunde bınden fazla. beyanname neşrettı• 
miihlm biı makale var ki. d<•ğ · sına sokmak için çalışıruşlıu. 

rudau doğruya bizi mevzuubahis Almanlar on dokuzuncu 112ra ka· 1 t k k k k k b tt 
etmemekle beraber bizim tarafı· dar cenup doğu memleketlerinin an ve pe ço as er ay e 1 -
mızdan çok dikkatıe okunmağa dyea;,inr10iı1c1un .. eru.!n0eynsoakmışuıa1nar.bir "ma· Harbin uzamasından, ve katlanılaıı 
layıktıı·. Makale son günlertl~. ------='-------
yani Mısır ve şimali garbi Af- Yine Bertin j!'azetes'ınin temi- --------------- ~ Bğzr fedah/irJzk/BTB TIJğmeJl VBd~di-
rika hadiselerinden evvel intışar natına nazaran, cenup doı;t 1 R •• •• 11 •• l k r 
etmiştir. Tam Almanların mu- memleketlerle hiç bir millet Al- usgaya gonu u o ara Harı·cı·ye len parlak maı1affakigetlerin ta-
vaffak oluyor ve Müttefiklerin manlar kadar candan aliikadar h kk k d • h /' ıı.. b d · • 
cJebirşeyyapamıyorg.bigörün- oımamı.ş.Almanıaronıarınbü:ı- Fransız tayyareci/eri geldi Vekı.ll a u e ememesı a Hl ez ı ııuş 
dükleri dakikada bu yazının ga· "elerinde de ara.ştırrnala:r vau· Londra, 1 (Radyo) - Soa halkın şikayetleri heı g iin biraa 
zete sütunlarına geçmesi ona hu· mışlar. Cenup doğu milletle--; Moskova 1 (A.A.) - Röyter Kalınuk bozkırlarında, Kızıl- günlerde alınan haberle~, !tal· daha fazla yükselmektedir. ltal· 
susi bir kıymet vermekt"<lir. daha şahsiyetlerini tarna.miyJP. hususi muhabirinden: ordu, cenupta en uç ııoktaaı o - ----11•11---- yadaki durumun pek fazla karı· yada gizliden giz! ıye Ç J iışan sos-
Cünkü bu g'1bi makaleler ancıı.k idrak etmeden Goethe, Herde", Kızılordu, Don-Volga ce!biııde lan Elista şimalinde 136 kilo - Parti •ıecliS Gru- şık bir hal aldığını göstermekte- yaJist grup, halkı itaal<;izliğe ve 
zaferin ele girmesi muhakkak Grimm gibi ıbüyük Alman atım tıkalı bulunan Alı:ıan kuvvetle- metrede Obilnoye'yi ele geçire- JJ'ıı dir. Harlıin uzamasından, vade· harp istihsaliı.lıncla çalı'!Qn 'işçi-
gıbi göründüğü dakikalarda ve mütefekkiI'leri onların dille· rinin durumunu çok güçleştiren rek cenuba doğru temmeme ha bunda dün iza- dilen parlak zaferlerin bir türlü ı leı·i randırnanlannı auıltmağa 
kalbten taşı!r ve bu itibarla tı- rinı, halk şarkılarının kaynak· baska bir ezici darbe daha vur- reketlerini genişletmiştir. elde edilememesinden ve katlanı- teşvik edici beyannameler neş. 
zaktan seyirciler için bir vesika !arım bahis mevzuu etmiştır. muştur. Don dirseği çevresinde Merkez cephesin,ıa Ruslar, hat verdi lan ağır fedakarlıklardan bezen (Sonu: Sa. 3 su. 4 de) 
mahiyetinı iktisap eder. Cenup doğu memleketlerine men hı?la yetişen Rus kuvvetleri, Rjev, Via=a ve I,;kioliki ara -

Makalenin uzunca bir hilla..a- sup gençler Viyana, Gr~h gi· Kalaç şimalinde Don nehri doğu sındaki hayati hattı ku\·vetle 
sını yapacağım: bi Alman şehirlerinde tahsilleri- kıyımnda takriben 65 kilometre tubnaktadırlar. 

Almanya, Avusturya)~ ilhak ni yapıp memleketlerine bilgi ve mesafeye kadar yayılan Alınan RUSYAYA GELE.'\! FRANSIZ 
ettikten, Çekoslovakyayı orta· kültiir götürmüşler. Alman mek müdafaa hatlannda 4 müstah - TAYYARECİLER 
dan kaldırdık_tan sonra, Avr~pa- tepleri 0 memleketlere Almaıı kem noktayı ele geçirmişlerdir. Moskova 1 (A.A.) - "Nor-
nın cenup dogusuyla olan muna-ı bil"; ve kültürtinün daıngasını Rus ordusu, kendiı;;ini kilo · mandie,. Fransız avcı te~kiline 
sebetlerinde bir değişiklik vu- vu;muşlar. metrelerce yakına getiren ileri mensup 14 pilot, Sô\'Yeİ pilot • 
kua gelmiştir. Çünkü evvelc2 Almanya iktisadi münasebet· hareketi yaparak, yalnız, şimal larının yanında çarpışmak için 
Avrupnnın cenup doğusundakı !er bakımından da cenup doğu ve cenup batıdan Almanları ku· Moskovaya gelıni\;lerdir. 
ülkelerle kendisini kom§u addet·, ile 0 kadar sıkı fıkıya bağlı imiş şatmakla kalmamış, kendisi Ko MOSKOVA CEPHE~İNDE 
miyordu . .Arada Çeko.•lovak~·a k'ı her iki taraf birbiriııi ideal telnikQ-roya yakla."IUakla bera - TAARRUZ 
ve Avusturya gibi engeller, surette tamamlıyormuş. . ber, Almanları da Stalingrad - MoskovR 1 (A.A.) - Sovyet 

(muharririn tabirince) sun'i menı d - dıın gelen ve gittikçe artan ba.s öğle ek tebliği: 1\-fuharrire göre1 cenup ogH 3 ı 
leketler vardı. Fakat Almanva kıya maruz bırakmıştır. (Sonu: S•. 3 su. de 

J malları için devamlı bir piya.sa-
Ç<'ko.slovakya ile Avuı;turyayı yı yalnız Almaııya temin eder. --------------------------
ilhak ettikten sonra Alnian}• · Harhh. 7.ıtruri <>la.ak lıozdUİİ.'ı 
ya düşen vazifeleri layikıle tak- fiyat ahengi dlizelınce ~enup do· 
d'ir etmiştir. Artık Almanya ge· ğu çiftçileri mahsullerini k'irne 
çen asırlar içinde bilhassa kül- salacaklanm düşünmek derdine 
tür ve sıyaset alanlarında mey- düşmeden Almanyayı müşteri 
dana getirdiği yaratıcı ve nizam olarak bulacaklardır. Zaten Al· 
kurucu muvaffakıyetlerini id· manya daha harpten evvel de 
rıl.k etmeğe başlamıştır. Alman- bu memleketlerle imzaladığı t.i· 
lar, Avrupanın cenup doğm•u- caret anlaşmalariyle devamlı bir 
nun büyük Alman Reich'ına ne nizamın ilk adımını atmış im~. 

Tulonda hadiseler -Üç Fransız kruvazörü hô.lô. 
yanmakta devam ediyor 

kadar bağlı olduğunu Avustıır. Bundan başka, cenup doğunun L<ındra, 1 (A..A.) - Toulon nanmasiyle ']'.)irlikte batmayı ka· 
ya ile Çckoslovakyanm zaptm. ·istihsalatını ıslah için lüzumlu tersanesi civarında arbedeler ol- rarlaştırmıştı. Fakat Mareşal 
dan sonra aı;ık açık görmfuıler olan vasıtaları yalnız Alıruuıya. muştur. Deniz Prefetiği kuman- Petain'in vermiş olduğu talimat 

eli O l k d Vı· 00 ~'~aı Marqw·s b"-'<n kendisın· ı" son dakikada bu ~ ve düşünmüşler r. n ar arar· verebilirmiş. Cenup doğu mem- anı ~ ...,;-
larını vermişlerdir: Avrupanın leketleri Türkler zamanındaki aşağıdaki fişi neşretmiştir: rarından vazgeçirmiştir. 
ceuup doğıısundaki memleketle· ihmallerden kurtulmak için bü- Tersanede işe tekrar· başlan· Amiral Mevkuf 
ri kendi davalarını siyasi bakım- yük bir hamle yapmağ" mecbur ması hususunda çıkan karışık· Barcelon, 1 (A.A.) - Reut.er: 

el k hail i !ıklar dolayısı·yıe ters0-enın·· ka Fransız bahriye kaynaklarından dan Mihvere avanara ete imişler. =• · 
ki b··t'" kuvvAller·ı pılan yeni ·bir emre kadar ka- öğrenildiğine göre, Toulon do-

ce er ve u un ~ n• Alman gazetesinden öğrendi· nanınası kumandanı Amiral La-
Avrunanın müşterek mukadcie- gı··m· ı· ze go··re, Alman lıükfım. eti palı kalacaktır. 

d g- -u aokild Benzin depoları """'" 00ün evvel borde, Almanların elin<le bıılun-

Maarif VekAleti San'· 
atkar Naşide yardım 

ediyor 
Ankara, 1 (A.A.) - Ctiın 

huriyet Halk Partisi Meclis 
Grupu Umumi Heyeti bugün 
1 12 912 saat 15 de reis vekili 
Trabzcm Mebusu Hasan Saka· 
nın reisliğinde toplandı: 

Celse açıldıktan ve geçen 
toplantı zabıt hülıi.saaı okun· 
<luktan sonra kürsüye gelen 
Hariciye Vekili Numan Mene· 
mencioğlu. son izahatından.
beri geçen on beş gün içindeki 
harici hadiselere ve memleke
tiıniti ılgl endireıı siy-.;; mese
lelere temas ıle uzun izahlarda 
bulunarak alkışlar anısmda 
kürsüyü terketmişt:ır. 

Bundan sonra Trabzon Me· 
busu Halil Nihat Boztepe'nin 
halk san'alkiirı Naşid'e yar
dımda bulunulmasına daiı' 
takririne Maarif Vekili Hasan 
Ali Yücel cevap vererek, sa
natkara ilk hastalığındaııberi 
yardun edilmekte olduğunu 
ve halen de bu yardımın esir· 
genmediğini beyan ettikten 
sonra nıznamede ~ka mad
de olınadığından toplantıya 
son verilmiştir. \,,, ______ .., 

ratı namına en ° "" e cenup dog·u ile sathi bir şekilde ~q " - , __ 

1 ki, _ _, tahrip edilrnış" oldukları halde makta.uır. Sivil olarak Aix-em· 
kul anaca ..,...,ır. al·"·adar deg· ı·Jdir. Buralarını e- h sedilın" M ""'"' gız1· lsed ·1 ··k Alına ""' henitz tütmekte ve Algerie, Dup- Provence'da ap · ıştir. . =uen, ı ce e verı e-

Mihvere ı:-öre. büyu n saıılı bir plan ile münakale be.· liex ve Cofuert =lıWarı lı&lii Bir Sual cek izahatın halkı endişelendire· 
Reich'ı Avrupanın cenup dol(". kınımdan da tanzim edecektir. yanmaktadır. Londra, ı (A.A.) - Hariciye ceği 'iddiasını reddetmiş ve hü-
,;undaki memleketlere daima Zannederim ki aslından ayrıl- AminU l.ıabol'de Ölmf.mtş Nazın M. Eden, avam kamara· kfımetin başlıca kaygısının za-
yardım etmiştir. Onlar şarktan mıyarak gax,et sadakatle hüliisa Berlin, 1 (A.A.) _ Reuter: sında, şimali Afrikada Amiral mandan tasarruf etmek ıre ha.-
gelen muazzam ~ile.re, ~ani ettiğim şu makale tarafrmızdan Alınan sözcüsü dün ak~ §'1 Darla.na ait askeri ve siyııai du- yatları kurtarmak olması ba -
Türklere karşı kendılerını mud~- b'ir şerh ve tefsire ihtiyaç gös- demeçte bulunmuştur: rum hakkında ilk fırsatta ve kımından şimdi aleni beyanat 
faadan aciz bulunduğu •aman- ternıiyecek kadar açıktır. Baş· Toıılon donanması kumandanı mecburen gizli celsede beyanat- yapmak ta.ahhildUne girişeınlye-
lar Almanlar imdatlarına koş- !arken dediğim gi.bi, makalenin .Amiral Laborde ölmemiştir. Do· ta bulunulacağını söyleruiştir. ceğini ili.ve eylemiştir, 
muşlardır. Hele Maca.r'istan top doğrudan doğruya bize taaJlfıku 1 ========================================= 
raklannın dörtte üçü bir buçuk yok gtbi görünü~. Fakat Avus· 
asır kadar Türk esareti altında turyayı ve Çekoslovakyayı orta· 
kaldııh zaman O!llara yardımda dan kaldırdıktan sonra cenup 
bulunmuşlardır . Brandeburg, doğu memleketleri ürerinJe ken
E'aksonya ve Bavyera grandoka· disinde bu kadar hak ve hırs du· 
ları Bucla peşte ve Belgrad yan Alman yanın buralara yer· 
önlerinde Türklere karşı ııan ve leştikten sonra tar'ih, killtür, ik· 
şerefle harp etmiştir. HırvaVs· tisat ve münakale ·bakımından 
tıı.n sıkışık bir duruma dfuıtü,ı.ü 
zaman Almanya.dan askeri yar· bize karşı ne gibi haklar dava 
dınıa nail olmuş. Osmanlıların edeceğini tahminde zorluk çeke· 
Tuna üzerinde daha fazla iter- meyiz. Muharririn sözlerinde j\"Ö· 
lemelerine Alman kanı ve Alman rülüyor ki Alman mekteplerın~ 
enerj isi sed çekırı:iştir. g'ıdip orada tahsil etmek bile 

Berlın gazetesi bu yardım dev- bir memleketin Alına"- istilAsına 
resi es .ıasında Avrupanın cenu ~ açık kalması için bir sebep ve 
dogu- swıa ne kadar Almanın bir hak teşkil ediyor! 

- jJ['. . ICJalrid Y" H "'1N yerleştii(ıni unutmamak lazım nseym ,,...,,.~ 

r_o_E_M_O_K_R_A_S_iL_E_R_"' ı 

DiYARINDA -Yazan: Hüseyin cahil Yalçın 

Başmuharririmiz lngiltere ve Amerikada yap
tığı son seyahatte edinditi ıayanı dikkat intıba
ları pek yakında bir 5eri halinde okuyucularına 
takdim edecek tir. 

" 
ltalyad#ıı acaihi aebeeri ôNmd~n : «Piza~ Kaleıi -

Tunus şehri mulıa
sara ediligor -Müttefikler ilk hatlara tayyarelerle 

kuvvetler yetiştiriyorlar • 
yenı 

Nel'york 1 (A.A.) - Şiınalil 
Afrikadaki Amerikan umumi 
kara ahından alınan haberlere 
göre~ngiliz kıt'aları, müttefik 
ordıılıı.r.n ırüllı km:\·etıerinin do 
ğusuna uzak bir mesafede bu -

hınan bir Mihıver uçak alanlllf 
zaptetmişlerdir. Amerikan mü 
şahidler, bu uçak alanının Tu : 
nus şehrinin varor,larından bi • 
rinde kii.iıı olan Tunus alanı ol• 

knı.1: Sa. 3, Sil. 1 del 

Kızılay Aşevleri -Dün binlerce vatandaşa 
sıcak yemek tevzi edildi 

Pek yakında Kocamustafapaşa, Ra· 
mi, Beylerbeyi ve Feriköyde de birer 

aı tevzi mahalli açılacak 
Şehrimiz fakir halkma her 

gün sıcak yemek t• ni edecek o
lan Kızılay aş.haneleri dün ııa· 
bahtan itibaren faaliyete geçın;ş 
bulunmaktadır. Aşhar,eler Be
ııiktaşta Sinaııpaşa camiinde, Ka 
ragümrükte Nişancı Mehmetpa
şa camiinde, Eyüpte Sokullu 
medreses'ınde, Topkapıda Ahmet 
pa.'Şa carniinde, Lö.lelide Evkaf i
daresinin eski imarethanesinde, 
Üsküdarda Ahmediye imaretha· 
nesir.de olmak üz<ıre beş muhle
lif semtte açılmış bulunmakta· 
dır. 

Diğer taraftan Kasunpaşo.da 
açılması kararlaştırılan aşhane 
için münasip bir J:iina temin O· 
lunamadığından ·burada bu işe 
tahsis olunmak üzere modern 
bir aşevi inşa.sına başlanmıştır. 

Binanın bir an evvel ikmali ;. 
çin inşaata gece ve giindüz de· 
vam olunmaktadır. Burada açı· 
lacak aşevi bir hafta, on güne 
kadar faaliyete geçmiş olacak· 
tır. 

Kızılay merkezi tarafından aıı· 
hanelere tahsis olunan 500 bin 

(Sonu So. 2 Sü, 5 te) 

~AYLARIN MIZAHj 
NAŞİDİM, DİŞİNİ SIK 1 

K end; çeşidin~ ha- l~~ı ayrı, firade firnde te-
kiki ve buyuk bır Yazan :;ıekkür ederim. San'a tbi-
san'atkAr olan Na- l.irlik ve değcrtanırlık 

şit epey zaınan<lıınberi Aka Gündüz böyle olur. Ben bunu es-
.rahatsızdı. kı mahallem ve 3Jla nıa-

Son günlerde esens iz- ~~.......... hallern. olan Şe~_emi.~j 
liği azıttı mı ne, Ulus'ta · .. .. HalkCYinde de gormu-
yeni iki resın ini gördüm. BoşucWl- ŞUJndur. 
da mahzun duran küçük oğlu ile Naşidim! Bizim öz nasidimiz! Di-
hasta dö~eiinde alınmış olan bu re- sini sık! Şu Dün~a Harbinin sonuna 
simler yüreğime dokundu. Milll ve kadar sen ol, .. sag ol, varol! 
hakiki san'atkinmızın o süzülmüş Sen bize Duny_a_ H:ır~1 sonun.da 
yüzü. o üzüntülü bakışı karşısında da 1~1?'1sın .. sevgili N~.~l .~en bıze 

k k 1 d .. ·· d " ve butü:ı dunyaya şu buyük fclô-
ço ~ ve co S~ er uşun um. . . . kellere sebep olan zıPÇtktüan olan-

Baş.ka resun dalın var. Naşıt ıçı.n ca kom1klilin ile. varkudretinle 
bir saygı \ ' e ö-çgi.i gecesi yapılmış. canlandıracaksın. Taklitlerin milli 
Naşidinı. iki koltuğunda iki değer- sınırlar dışına çıkıp acunsel ola -
hil irin y~rdı..'llcı kolları olduğu hal- caktır. 
de sahnPye çı.kn11ş, kendisini seven öteki dünyaya ne olsa. bir gün. 
sevgili milletine ~ekidir ediyor, bu ayağı birlik gideceiiz. Fakat henüz 
resimde bir çelenk var. Çelengi zamaıu gelmedi. Bu harbin sonuç-

·- . ları pek satafatlı ve sen olaca~a 
gonde!.'eni~ a.clresı açıkç;ı okunu,yo:-: benziyor, O sonuçları senia sahneİı-
Fatlh HaJke\11... den ve senden görtip dinlemek ist.i-

Fatih Halkevinin B~kanına. ku- :ronız.. .Aman ~Ri.ll Nasidim. di~i -
rulJ.;rın::ı. , .. e bütiin üyelerine fot.},'l ni ı:>:1'' 
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Yunanistanın Mütekaitlere " r; ~ 
<y __ l'. • ".-g1nıerı ) şekervera·yor ~EHöR HABERLERi 1 ~ 

· . • ~ T efrhıa No. 16 Açı cak olan muayyen depo- - H b• 1 V..ilariJinegijaiillti-.-~rakedmbir'.i'unaıılıııınhatıralan I ~~n~~kmu~e~::~rr.~=~fa:~ GDlme komcuna ithalat e· ı·kı · d ar 
10 

ve so.· llılr.adan ~· lıat'i surette karar ~ eıu kurwıtan verileceğini Y CI ır 1 8rJD 8 hun gayelerı 
l1 ~rm'• bulu d ~ dun yazını tık. Henüz bir kara- • y 9'9 nugo~ um ra ::~nırn~ış oı~uğunu na.ve Bir kadın başkasının maskaralı.klarını olsuzl~ğu gôrülen üç nelerdı·r ? 

Bm gayet sakin ~ a>ğuk.kanlı On dakika sonra durduk. ö- tie~~?Permmız mutekaıd, dul ve ye - m9tnura ı§ten el çektirikli • = ~irdeo~dan tu - ~~Uzde ikiye ~yrıbnış bır köp- mı ker ışi de mdi hal- •egrederlıen nasıl maskara oldu Habet- gQ itha 
şanya ~amı söyle - ru dUI'U,}ordu. Uzerınden demir l~dilmiş ulunınak r. Bu gi- lt1t;ı ve ihracatçı b dikleri u • 

diler. Derhal itaat ettim. Soora. yolu geçıyorda. Kamyondan ın- bı sabit lirlilere tevziat vıap- s L. • Kısmette olduk- i> a g tı. Hediye olarak ge- • • Yazan· Nasuhı Bayd&I tisınden ""'Sı '1..-: -•--•· ...... 
9 

ak · · J- , Bı;rJO tan sonran,,.;;.,ı..,t- tirilmış' .r tuvalet kutusunu mumı katıpliğınde Hakkı Erki· · 
.. • ~ auw._ ..,. dik ve oranın m afı rına tes m ıçın ekercilc bayiler ~ ncr Bill d ri'• ~u. Orada yatan bir zabi- lim edildik. Orada çalışan hır- teSbite başlı:ı.runıştır. Bu iş biter · • d ta olsa gel r, yıne açtı. Saat rce sürimdü, s indi. ' e 'e Turgut An· 8 ir D g .Kor' doru ..-

tin .odasuıa. .g relik, bpdaıı ~ k y bitmez derhal mütekaidlere de JÇtn en insanın ayakları- Tekrar surjndü. O kadar ki ar· kara~~ın en zı yo uz uk dünya de&iiJ, Alm aft" 
Çerke.ıı bdm beni~; ~ -~ ~ v:m~~~tblakar şeker tcv.zı..ine başlan caktır. na dolaşır. tık ona: "Boya küpiıne dalmış, lan uzerı ı lerinden el çekti • soziıne ·mann ab'l o . ~ 
ret cttl V

"" hi,.bır """Y ..nv•~ "" Orta bo I tıkn cıkmıQ" d • lebilird' A rilm~tir. ı..~1 • • p ı ı 
"" lO' ~ ...,...,;ı~ ve bir yerden bir yer-e ellerimle Memurların şekeri önümüz _ Y u, az sportmen ..,. ru 

1
• yarını ----<>---- "".';ı • o onyn bile harp ehı Alm"1ı yı heaü gıym - tat götümıemı emrettiler. ıEt • -deki hafta içinde muhakkak ısu vücutlu, bubdayımsı 'renkte acar d'azla kaçırdığı rimel gözlerine fikrini JıiWi. ileri aurml r ,ardıt• .mı Bu bır ~ tdi. rafa lbi?- .bakındım. Nli>etçiler :rette veril:miş olacaktır. delıkanlı askeıiiğ'mi yapmak Ü· a p yak:mağa başlarken ate§ ü- Eşref Şefik tramvay ve ıF kat, Ba.J mtıerıu" ,gaoı 1 

nı gönince hiq vaziyetini boz - pek seyrekti. Muhakkak kaça • zere gittığJ Bursada, uzaktan da zerı.nde unuttuğu. ~ tence- elekt "k .. f f ... t • • ıbember ABHlus, detler gır madau-emırberine bir şeyier'eor caktmı..; fakat geceyı be'klcme - Ka--1, olsa bır akra'balaninıluntluğunu resi de bir müddet cızırdaynrak . er ış e mmer~ seleal, Çek \ılli'\a.tllB i5~ 
du., o da. cevap erdi. Soma sa- li)ıdim. ~ mazot şimdiye kadar duymamıştı bile. halini anlatmak istemiş, nihayet neşrl)&t müdürjlJğıine Polon)a harbi J~dıktaıı.5ont:' 
.ı.y y.me askere bir şeyler JllOYle o gün ama kad r taş ta- Soğan lesine bağlı Mapa- Gu net oe .bid>irlerine kilo- yanma - ~ Yeni gel'n t · d'I . stntiikomm nmhafa ı tekti& 
di ve bana dognı yürüdlı. Beni şıdıın. Ellerim ve ba.caklanm zarlı Ab.ın adlı ıkı motörde m r lerce uzak olanlan can cı- n n zl nnı sbndurmck te- ay n e 1 1 Hin red !o, • m 1 \ 111" baştan aşağı süzdü, sonra üze.. bitkin bir haldeydi. Fakat cesa- kıçak nı:ızot 'bulundt ~ı haber ğ k sonra bu d•:l'kanlı- la~ıyle terk bonısu aray n b r ha) 'F~ n lk :rimı aradı. Hepımız beraber f!IV retim rind eli y k alınarak motbrler nmış A- ya e bette akrabalarını ara.}ıp ıtfaıye a..m rı ,., bi musluaa W· gıLJJ · .ı 'a '1. •r ı 'ı " 
den cıktık :ve ~ ür:wnege başla. - ·· .. ye f!!!I • 1 ılmış kop- bana motöı ünde 14 teueke 'ma- buldur caktı. Her ne kadar ak- şarken · 1 ırden çıkag .uı. 1 tnrı ıinı ~ a t) orsuıı !' 'ı ı, ör 

dık A-ı.-- ru ıaennden geçebilsern kurtu- 6 11 k al Kar ı ,,.. ük'. yuz" u··nu" yı- """A '" ~ :Ça;Dtamı tutııy.onill. lacalrtmı. Artık :benı bulamaz • zot ve teneke makıne yz.ğı bu- r aıI ar annda b·r aftan faz- ...... 1 '"' \TU~, \e sonra cıtraıa1 ..... 
&"D .ı:se hıç ıkılmadan fakat IarCh. lurunuştur. olmamakla beraber yine her ka aı;a yordu. Burnuna tisadi l.ıöJg le.re :ı)uacak olaa ~erek oıı arın o.nünden gı· Ak§amın saat yedı buçuğun- Mallar musadere edılmiş., suç- ki tar f <la hundan büyük tfr Y ık Y k veuıek kokusu gelı- "l'.e#i • 'zam" da !\tihwr orta!<• 
diyordum. B dakika """"'Ol'" da angaıyaya ııilıayrl verildi. !ular yalra!amnıştır. sevme dııy:ıııuş!ar; kısa bir z.a. yOidu. Zavallı adam yemeğiru lnrına \erilen !iOflok '" ·r.,ı.rl. 
ta boyda bet.on bır binanın ö • e>n.Umü?.e iki.şer so~ran ile birer manda carı ciğ·er kuzu sarmas! y.yıp hemen y ne çalıştığı fabt i· ~ ortıaidaröıa.n hfM)11~aıııo IJıi.JI" ııünde durduk. Asker bizden ay dilim kuru ekmek attılar. Hepı LellUtalal'ID .ıuvernıi erdi. Hele araya bir itaya votişeee . Bu. bir saııUık yük A•)a" ı.ı.oı._,..;' ail'O. A~ nldı, 9 ya 'rdi onra çıktı "--·-ı ..... a. c guzel hi akraba kızı gı'rive· oğl p ~ a yandığı i~in ta· n1auya, haJ)a '\e Japon~a.-~ bir eyler öyledi ve :!::ı an Jv\.U&d~; Ye?it~·kSu 1eftlşl riııce. Du.,"1.induler. Nhayet ka- bii yemek ~·yemedi. Yalnız eac-ıız. 1 huhrü ıc kadar oJan harp 'e sUlb i.ıçmnıiz en ıç,...ı'\; e gı"rdık. '3 - a ıpıs t::~en ç 1 • .., d'l D · karı koca evvela bırbırlerinı·n ---~,---- •!'a.'. c f'J'İn:i ki.fi A-~~~.ıı.. .w>ııil 

.... J y r .. r ver ı er. ehkanlı aslterliği. "' ~· ~·~·" •Y P'" 

Bir odanın ıçınde u.ç dört Al • rdav~ y~vaş karanlık buı • Zabıtai Belediye "Memurluı ni h tirdi. Ev\•elce dış kapının iç ba larııun etinı wedilcr. Üstüne Okullar a •O d \'.llmJU :ur. Btitün d ınyay.ı l\lıh-maıı .subayı 'aniı. o odaya gir- yo u. epımiz toplan..ınış geoeyı fokanta.la.rı sicid.etli bir temiz - mand d~reoos.ınde akraba bu- yem n ko asından güzelce r .. aın a 1 "er ıde\ lcıüeri ak>~1ainde ititkŞri-
d.ik. Bu subayların aı asından Frmekıh :ıcuı ~kında bulunan Iik 'kontrolunden geçırme.ktedir. 1undugu bu aıleye şimdi iç kapı- bır sopa r: ) afeti yedı. :nm St'hepler anı m<lA 'buntar<tıı• 
biriai bana Ahnanca. hitap etti. ısmeıı amp .Ar eve gidecek · Dığer taraftan lokantalarda n~n ıç mandnh ohıvemı:işti. Ni- lş hu kadarla .kalmadı. Tu- Voteybo1 musabakaları ~şkalan da ar&n1lmaml&ltdır J&-
Ben derhal Fransızca bıldiğirni tik. Fakat ôennn oraya gıtm~ tabldot usulünün tam m8ııasile ı,uh bu kadar uza.k bir akraba. valet kutusundan çık:uı dava_, m~oruz: tluolarut DlaAtl.qtlart 
söyledim. O zaman aynı su'bay .niyetim yoktu. Muhakkak bu • tatbik edilip edilmediö-ı de araş ~una gokt~ inm~ kısmet gibi mahkeme saılonlanna kadar u- re\ll gurm~.o1clıikla.n mtta11lıflle· 
bana Fransızca sordu: lunduğum yerde kalıp, gecele • ıtınlmaktadır. Bir çok lokanta- duşuvermıştı. Delikanlı bu aicra- -zandı. Kadın kocasından dayak ltT.ile bü}iik ı:aya ı 1tab1af' keŞ-

- İsmin nedır" yin llöpr:iıden geçerek kaçma - lar bu teftişlerde yine kırık nu- ba kızını 'kôyünden .aldı, .çekti, yediğıi içın şıkuyetçi ıdi: felnM'lk ıiıt.'111, ınikro&kopla liborıı· 
- Teodor<>& \amlyadia. lıy~ım. B~ıu.! için bir tarafa mara a'lmış1ar ve bir çoğu ıeeur t&anbula ~vi11e ~rdi. - Ben de taze değil miyim, ~ua.r t.sltıunalaıı ~':R.parcastUS. 
- Sen asker değil miydin'! sa anıp, Cn\es gittikten ıson- ya ça.rptınlmL'llardır. Bur. ada landan ~ka bir <le hakim bey Gönlüm cekti; biraz moe dı ~:ap "* dek~ lıı-
- Bayır. ra geceyı bekleme1ıydim. Dört nıalhalleısinde .kına gecesi tertıp süslendim. zum . oktur. 
- Nasıl oluyor da asker de· gÖ?.le etraf gozetliyol'dum. Bi· 8 lir d:ı- ı...ı-rl ıe . eraklı kadın gözleri w - Sadece bunun için mi senı :ıttdikler ise, ltarıJ ve '"11

111 

iBdin? ?.e pek de dikkat etmiyorlardı; B. ın J.U:IM..«7 kör gelınini gördlilmek mera.ki- dövdü. Bak kocan asıl sebep bu ~~dnriıW Atla.utik beumr.ınıt'· 
- Yasını kilqülı:. fal<at nasılsa beni grupumuz • Bu lıaft.a hitama erdiğiw ba· le ellerinde eiJıs cins bediyelule değil eliyor doğrusunu siıyle. Se- s"od• 

1•111~" ' 
- Ka.c ~·asında.sın dan ayrılırken göreceklerdi. O ıber ıverdrgimiz Cumhuriyet düğib evıne doldurdular. ni başka 'hangı edıabı mucibe j. 

1 
- Bti' ilk Britıtnya w ı\· 

_ Henüz. yinnı yacı•n.ı,,..,._,, sırada bır başçavuş ile ıki ne - Halk Parti i kaza kongrelerin _ Ar.ad 1 . ıe dövdü. tMrika arazi ı~ndc· ıdeğftlerdir; - ~ .._.,...., feı b" d - il ~ed 1 Ü d an aı. ar geçti. Köylü ge- .. " - •ı1::.ı._.._ _:u......a....:_ ~,,,.._ 
- &r&da mı .otur.uy.orawı? . · ıze 02'11l erı 1 er. se- e ihalk tarafından ıwar eıdileıı lin çabucak şelür hayatına alış- - Hayır etendim, öyle başka ,,,.,.__. •-cur•- ~· 
- Hayır, ben btanbulU. o • rımızı bırer bırer ara] l:ır; son temennileı tasnif edilmektedir. 1t. Şimdi hiç ıbir şeyi yadırga- bir ~y ne dfü•müyor, eskiden Kızıla·ı· •şev1er·ı IWl'>t<C,ıe if.ıde ıedilmiş ~ .tunıyorum ra sıraya dizıldik. ÜQer üçer iBu 'ltımnelıniler Vıili.yet Umu - mıyordu. Hatta bir ıriin -ciii(rü- hamur açtığ2-unız ince oklava ile M uıutıünk obl)Mi bit; bir araz' t....ı. __ ,;,_ulda ? 11,ij..:r-...g··.a ;ı... aı-..:ı.,. Be.u .....,, • k .. . c-· .,. df•i;.i~.ikl'g;.i ı! • .-...J • .-.+wsvsr'I( ... ,' 
- .1BL1Luv mı • ::r • " ...... ~ ;'/.J .,.wu.uA. ?>• .. - mı ongres.i.nde me~·zu .. '1..-.... _ ...._ mın.de :vrmderilen hedı'yeler'ı 'bir dövüun". " ~,,. .... ca -~'" 

d 

~ ,..... ıı:>-~ ,_ {Ba§tara'ı .., ıncı Sayfada) 3 - Bilt.iiu 1uiUeüerin di'-..1ı1r. 

- E' et. iPUil en somın a bulunan tek dılerek, Vfüıyet- ıs .. afı mum·· _ daha k,_,~rdı. eo-ra aı..-amn »111"Ç:..&T ,,. "' .. * ı· ·ı 'T ıauıa 
b

. k ""' on~... ~I J.... -·~ UA'.dW ıra ı e .caı l't Odası \.'E' Boı~.t lt>l'İ h~ .. ..ırr..ü ........... 
1
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- Burada ne ar.ıveı-smı? ır ışının v nuıda bulunuvor- kün okruyan temcnnıl"'r Anka- d r--.... ~~Y-"':.n • d ,. • - " varı atı faz! lı,.,ın l n ·vlerı ıe Jıakia.ııa. sa,:\"• ,..;:~.ı...-:..ı •• - .... t,.a 
- Seyaiıatıe .çıkmıM:ım ~ra - um. e oua vaY.aş<;a knçacagı· rada toplanacak olım Büyük telıc d 1 e- e._,.:ıı.~ "''" 

da kaldım. Şim4i lstaırbuia git- mı ::fısıldadım. o bana kaçma - Parti kengı sine arzedilecek ~ Tel'llk lbd'• 111mı Taııaan ....... ,. rru e ı e.ı 200 bın hr ta•ı&- lwk ::ıorlıııa ~ .atl11•ı~ ınek istiyornm. mamı tavsıye ettı: çünkü bir ki tir. Jllll • I ------ _.,.. m~bbı.lı havırlı ~ tah ıs ed 1- g~ t "l~i ~ · ..:ı-ı.. ,_ ~-~ı. • k -a m ılalrelerl mış u unma.ktadıı. Kızılay; a.- 4 -Bü.~•k, '·"'<·"'· ......... 11•1., --~ 
- Nası1 gideceksm ~ 'il .ow•na ofl.8Yl.HU\. ıstcr en nö~ l . .• .. ..u u. .. r ,._ ... il t d ek - ev ennin kışlııı: eruk htıyaçla- IUp -uıi1CÖ61in uiın'-a iktiitadi 
- Yüriiyerek ç er n e er ayaguıda.n ya- o_.,_ ~y-..ı• L.!- ,·_.:r• r!.~n yıl '--·-+.. -"J..,.,.)ı'yaı rını ·nı .ı.. ı-- d "' 
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., .D n~ı.ı. <D4RC'Ull es~ IHT -•Ti ~ na,_ ouçU Beıediu,... ,gı_- d - k il ffiU ID ulr l\L::>Inllll Şltn l· ka,\ .aakJanndu.ıı S(> \:UI .,.,rt"~ 

_ Demek bizden -'·acıvo ......... ? r.a a.rnı~r ven ona 'mtı i.1.AAll.k .... ı . J°"' ıu·-... y uragı ar d . . ..... .... il ._._.... k - 1· Beı-..:ı 'h~·--t 'L~'.dr'..olü&ii gO"r.ıerıni .vunıaa nm-etmenkr cısında .-,.ık 1ll' ....... _. • bo en tenur e'tmL .. bn1unmaktadır. fa_'\ .laJamalanua ~~·arlar.· 
- Aileme gitnı k ıstiyorum. açaca~mı soy ıyeı ek arkama \.."Uiye .JJUlWI. .ınU wu~ ~ -" ""'-- V'fı• '!I "ce 1 .ıı:-a ~-mm - Ta ,.. :r bakı dı IH' k' ktu Mür.akını .... Hey'eti Şefli<Pi - a.aruım 'VQUıiyetinm Kurucusu ialttığı bina"" Beledn1 :tk"'CU>t ze et ıiıtiy ı dogı'U<lan dog- .;; _ llt>.rkes ir .. r, dalı" 1.,
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• ~· 

- 'l.ıür.ki~vi ibir b&ftadaııbe· n m. ıç ım~e yo . ~ ~nı yap 11Jaarı'f .... u. d;;..;; -.... . ..ırı·k Kut'- .... - .. :- 'Je ...,..,. ruva mezbah d te . di1 k • .,._ .. .,_.,,, ik' ::ı... ..... - ,. __ ,ç.I d !b' makta 1 -t.-,L-et Halim Oruz J.\ .ı.>ı ..,.._ .a.ev.L Muduriüv..ıun t ıun b't ~ ı an mın e ı ece t~. ikt':.-h.1:, •~,. .. 1.1.: ,.. • t;_ 
ri T.lüttefilderinuz R.tı la.rın ış - ı DGı«n.L:l varı ı1.a.nu aı a ı - o an ıu, . ıo·1-nm l\Tl1dörı:-,--t; mun" --~~ıe o- a\w maeı ı - b :-::ı ·-r- _.. ...... -.. '" .-. ı b '-~ ·· .. lard ithalat ve lhr.acat n:....:ı:ı-L-:- J • u.usa. ~ mi§t.i.r 'Bu sabahtan tibar ..,_ 'Ve uııuau t ptarx;ı karı ıle nak- mai enmi."°l ı-1: ... , ... , ..... ;uı' rnak 
.D•l eıtükleriıı.i bilıyor musun? zım e ~raın:c yuruyor ı. ç.ı .o.u~u.ı· -ı..ı""'~- .oaat 14.~ ~- ~'1..~-wı . ı en u- ~i\J ,,,.,..,.., l -ı. .Y' .u-.-s • _. -- N ı -n:;..ı. D l 'D ) de yenı bir vaı.ife nl~•m-Aon, V-"'""1 ...... :l - ~ ........ ..:nan tısat Müdürlüğü eu veni biııa • Je 'l'~u.ol a ınmıyacan ır. n :ılt· .Wllctkr 81'.Qı;\J i ili"'" 

l ası ... ~ ... ıye.u> "'us ar evamı var .-.u.ue.~ kabrı' .o"ıı·u·nde :ı.;. ~--:- v-•Jesı' d ı "' "-"t·ı...,r . .ıı" a1,.aıgı· ı•11z .a b .llll .D'irdıler? - J7 - Belediyedeki vazifesinden dün v , ___ 1_
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..,... ~ ...._, a -ÇS. ışm ğa hıişbyacaktır. Ay- 1 rdı m..ı... ıu.. _,-u nm·- lİb'i l..'l.lr.o~ı arzularlar: 

•nn.., .ı. ~.~ -s beren fakırtlet'e •~mc.r: le\ ziim - ııa.zi l!!t~I '
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• 'l'l'u_,,.t 1 h• dd 1 • istifa etınışti'r. :r~JUM;&ı\c ı:r. ni biııava Bel~ Zat lclerı', e e uutı snlıa'h -saut ı:rı e.o ıti- G N l 
- u~ .obnadı au,, 111 ıs ar ma e erı TEftiş Hey!eti 'Ye Beleıiiye Za. - '1.. ~ UUlStndau ~ .. nulh:tk riıt. 1ıu-::ı-·1' 8i k d ki la v.,,,.· • ~u·-J- ,·L:: JıiiyVlı MeLte,p' .. r •aat on J~_ bıtası 'f~1eri Müdürtügu-.. de Uil - 'ua ıanmım11. Her sem e ıu; d t . ıınayıı· ..... ını'-'"" ayana~ .... , ,.,.,. ..uı. 1r1 R '"" • ~ .ı.s r- a.ah 0 

.... eı~~c .ıveınek te\'" .ı r ... v- u lan ı.:iı:ıtlt- "
11111

h '1 • '· " • 
_...c.. :T ' ot6T .,. .-.. _, ıc ..... rr kahıde ıntizam'la be.şlanu . her ~.Mi ,., büt.un &alölulekt•ilerdc htı· _:: ' -. "" 1 sa ı•an .r 
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1
·n- Be.şiktaşta vapuı ı.ı;:::. kelesinile m ~T·· :Kunılması kararlaştırıbruş o- ~ta.ndnc: =·-,ay ı.-~ ·"··"'·-·J 1 k· 11 t.uu -iıtsauı•rıı, korku' ·.w.aı ır t-~u ,,.. ~ ~ D.ün' ;.;.c;.ı.,.den ...... ".- f"l-•~ta )luai .saatleriain deiifl;iril - l.a.u Ee1ediv.e f'rAüncü Reis Mua- .... '"",} 'XUuı :uu<UJlıc.ı ' de kaldan. fakat buna inan - berber ıhrnhınıın dük:kanıııau ~ ........ ~ ı ...,. ~ fillerine '\'erilen kuponlaı ı.fu:ı hı- '''

0 
uzali <dantl., kt~dı lıu~ • '. -

•• .ııorau. Ce:\;:ç eıdim. jf;Q.ıpaket muhtelif cm sigan. ıköprüsü bailnde ılıva motıörii ile me.si ıa.kkında henüz verilmiş vinliği de bu binada çalışaoa.k, :rini -:\".CI'lllek uretivJoa :aile cfra- .rını :rJısataoaL: ,,ir sulh ' ııw( ı· 
- :Simdi lbeni bır.a!kaeak mı· paketlen buhınmll§, JaUlil~rı be- Se-ı.im met0ni y.anhj iıir illl&nev- icat'i ır ıkn.ra.r olmanıalda be - ıbu .S'lretle aje ıv:e -pipyasayı mü dnnn .istihkakını ıkÖlavJıkhı hıc ii,ıuı ·wnarJar; . 

aıntz., · ~ annamesiz olarak sakladığı sı.n- ra neticesı çarplfJill§lar w.e her raber .kömürden tasarruf gaye- rnka'be, 'Teftiş ışleri laır idareye lbir it:dihama maruz ıt-B:ım !{sızın 7 - ulh, i·ISaldaroı d~.ı.l • .lt>r-
- Hayır. çalı.<ın aksın. iıışılarak Adliyeye seYkeclilmli· ikisi de ehenıırtjyetli -surette ha· ~le !bu ~k de 1Y'~ tatbik a- bağ.lanmış lacaktır. almıştır. 'lle\•zıatta ınti.znnW1 tc- den t>.r:.gde ra tıamak UıtU ~ ... :-

-

:r,,.
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de? tır. sara 11vı'" ... ,..,ıa~·-. M··~-..a ... _ aıasına Gllllttlacal\ur. Bu arada . ,_ . . -ı. ı .. ı r. ~· "'°~tl ıuu • LUHMOI......... ek l T mini maksadıvle bııu .n.u ta:ka- ınew.-nuı sa~uuuauuır; 
- Gçarduğumu~ köpriileri Bey.ağhnıda Gala.ta T.ünel cad- sonwı<la denize yuvar.laııan mo- tiı ~~ ~a~::~ 14 

de ta- asarraf '" flr.Iİ .allar larda bu· nüfuslu \'il1tı d ol r~ 8 - ~tM:a\ ıiz ı.cltdHliHi ~t>r• 
tal!lır e<fü onu: Si!n de bil işe yar desinde 3 numaralı tütün :ve tör ıtayfalara etraftan :Yet:i§en .&.AJfo~ ı.~u~ı. saat :t{) daıı J4 de .kiidar ik' nü- ~w·kl6~ -kudn•1tt" ~ı.ılu· 
dua cieoo'k h ımüskirat: bav i Lüı>ens ıE·ışarv.a- iıandalcııar tara:fıadan kurtarıl- Esnaf c~iyetleri toplantısı - aaal __,..yer fuslu vatandaşbU 'l 10 da.o .l! aan nıilk-tler silitl&taııı trtJ">d o-

Bunun Ü?..erıne ıkı asker çağı- nın ctükliııında ve eı.·iı de külli- ~ardır. Ayakka\ıııcılar Cemiyeti dün Ayın cm ikrnci 'Cumartesi gü- ye kadar, aıl cfrsdı dabe fazlu ılmmın.&t ve Anttmka ik> lng iti'" 
rarak tx-ıu onlara Jım etti. Y. tli miktarda beyanname~ıı. · .Kaza etrafında tahkikata ıde- .senelik koııgr.elerini akdetmek' nü TaeaT'A.lf ve Y-erli 'Mallar Ha! olnn ;ı,·e.tanda aı a J~ y.ine ı-o .,.. sulhu se\'811 millet~ri;ı .lah· 
Onlarla iıiTli:ktc 

11 
:eıktık. miiskırat ve tütün bulunmuştu?'. l'la'lll edilmek.teclir. üzere .ç~ıkapıdaki Qmiyet 't~sı Ba;Jvekilimiz Şükrii Sar.ac- dan 14 de kndar tevzınt y:apıl- tanına )iikiiltdtm kurtulnml n 

Çantamı nhruştım lkı nefer ve Suçlu 'Adliveye verilmi~ nıaı-1 bmasında toplanmışl.a.r, .fakat oghınlltl ibir nt_!lkile .açılacaktır. m~tır. ıDiğeı lı.ızı scmtlcıde ın- ~iaı IJ\lnlMnt ~'lilrdHn etmcHJir· 
hen beı:i da'k. k 

0 
dan sonl'a lar;1 .musadere ~dilmıştu. Bir ,~• bQfla•or.alı yanJ ekser'y.et oI.madıiı için .t.Qplaab Her sene oldu~ gibi ,,u 'hafta- tizamın temiııı ıcın fakir halkın ı&er. 

,I>ir<ok k myon la nn bulunduğu Sarıyer Çarşıbaşı caddesinde Samatuad• !llamıara cadrl• 7-12-942 tarihine talik edilnllıı- nın !.er pminde muhtelif ı;ekil· ellerinde bulwıa n nwno ra ....,,.1 Bö)ie<e ..u,;,.; ka hH ,,ı.a 
biı Y"f'C ~ik. !Beuı ranın a- .%34 nwnar.alı diikkfının sahmi sınde '31 numaraaa 

0 
uran iSü- tir. I lerde yapı1acak 'fJ!'Opa;Rndalar- ııa ı ıayet edilm.ıstn. An~lo "'akHou ı.,'ll:>ı'("it•nnt> d ~,·ı 

ımrıne t Um ttıl Mehmedin beyaıınamesiz rakı ır-en kızı 2 ',Y8ŞIJlda. !Fet'E!S, m&o.· Ogün ekseriyete bakılınaksmn 1a 'halk. tasan-uf'3 ''e '.ferli mal- Bu ~ıa:} ırlı te.c;;;e.bbüsüıı ba - bir c,ıdklan J!lbi , . ıetl~r u • y 
Bıraz .. nra dort k ı ile be- ve sigara sa'ldadığ:ı haber alma· galda bulunan kaynamış suyu .kongre yapılacaktır. l~n kbl anmağa. teşvik edilecek da ıbulun8.?1 .a evleri idare komi- ürak ıettile.r. Bü~:Jr olmakta ııe-

rabar b't kamy.ou.a hınaik ve ra.'k dükkıln:ı aranmış otilunan ~il'erek altmaa. ikalnnş, hat- Alt.en tiatlan .tır. . tes ei ı lst:ı ı-bul MebıtEu a-1 J'9her, ingilterenin Hin"Ul.ı t•n · 
hareket tt.ik Bu d~rt kı§i JBe kacak mallar musadere edilerelt 'lnnanüt o1müştür. ıMlli~ tabibi Dlin bır altın 3215 ve bir d A~t zamandad8:. ~a mekt1epler- dettin Ur. s ıle Kızıla~· nılımcss.- 3-are \~tmı ~zırı l\fst~r Cri ,j,. 
J..ö·rıı .ağ r i e nlısahilecek 'Me1ım t. adliyeye teShm edil- ltfmtıl ÜDBa.l&n ceeedm aefnıne e ·uu. ~-m ogret:men er ta- li İsmail Cenıar <lUn sa.babın pek st • hu yaz .f•aşmdn ı.imık ~ 11111 
,,..~ •r kl r.ıydi m111 tir. ımlısat ııreımiatir~ gram 'ktilçe altın da 433 kuruş- rnfından 1conferan.~ar verı1ecclı: erken snuileıınde bütün o;ısevle de\let~ri hırldun<la l!IÖ'. iffiil l"ri ·~ ı:tan muam le ~. t' - ·' ' ,-------~-----------~=======----------~----~~-~----~ı~r~· --------~ ri~~rerek~~hl~Jn~lı~ *~h~~~~ i~ muhari~ r ..... IDC.:ııne zaret etını 1 r ayn- 2IÜ.WredeA bil'İIM' JH61~WIJt ..Z-Jul.· 

ı 
• • J nndan ~en bıit:üa hirlü-. ...... j bi~ ca tevziat saatlermd~ a t>'lerını mırı \t' şu haldt> hirbuint> un:rJtrı 

EBU ALI SINA 
'Nakil f8 iktibas ~' kontrol edeıe'k tevzıatın rlk gü-1 olarak dÜjnUWl:ift~Jlitıkbn halde TEfR~ıt<A 

lo . .86 
rer birer en ufak teferruatına nü olması hasebiyle grirulen u- aralarıncla sulh ı;artl rem ınulı 1· 

hakki mahfuzdur kadar an1attı1ar. Bu sözleri du- fak tefek noksanhklalrı icabe- faza etmekte bulunan SO\ H~tfrr-
- yan hükdmdar yavaş yavaş sil- den me.'Wl memurlara direktifler k> 3apon)-ıtnın durumları ·&, h•· 

1l! gövdenden &ymıcağım. Bay- belası adamın ıbir takını işler çe- Jilbu Ali Sina akşam ı1zeri cel· kfınet buldu. Hele cell5.tlarmın vermek suretiyle tashih ettır- rer istfOıaıu i!oart•f.i ı.:;ihi "m:!l't 
di bakalım! virdlğine katiyen inamnıştı. Bü- Jatları yi e insan hatme solonu§ birer maymım, köpek ve kedi ha mı Icrdiı. önündedir. t'> 

- PekiılA ! Hükünıdann emri tün lbu hidiseleri bafku türlü i- ve kendilerıne: line komilduğı.ınu -öğrenince, lıüs Diğe rtaryıftan ~~~tın U ras. "'6er1ıek~11, Mih' er dı•' IMll'ri 
.k~ısıncia .boynum kıldan ince- zaha imkan yoktu. _ Hllvdi ımdi ba."lmız<lan ge- bütün üııktii. Ya IU Ebu Ali Si- kupon tevzıatı henuv.: kmal ol- ae it'.in harp ed.ilou:ır \e l.-ni 
dir. Yavaş "lavaş kendisini ae bir eenforı gidip bük'üındara anlatı· na deılllen adanı, kendisine de mıyan mıntakalarda yemek al- şartlar kerşısmda u.a 1 bir sulıı 

4Cellat hazırlandı. l'rım lıir vu- korku kaplamağa baruanuetı. nız. Benimle şaka olmıy&eağını peyle bir oyun oynamak isterse? rnası k.a.beden vatand~lann dün isthoriar? nuıta Ebu Ali -S1mmtn kafasını Öyle ya, bu kadar iiler yapana.- .kendi ı de an1asıa! dıyerek ser- Ne yapabilirdi? kil yemek teYzıatındaıı mah•'Ulll Mütrefiklerle S<wycll~ria lı~rp 
uçuracnw zaman ~ .Ali Sina dam, kendisine de pek ala bir best bırakmıPtı. Maama.fih bu korkusunu cel- kalmamaları hususunda alııkıı • ve sulh ıva''eleri ud<Ydi .. ı.ı -<Ç ·~ darlara getekcn elll!rleri vcnuiq- . "'. " • • r •. 
vır cuswı daha o1rndu ve üçb- oyun oyruyabilirdi. Bu korku ı- Cellatlar hükümdarın bu hid- litlara belli etmek doğru olmaz- tir. Henüz kupon almıya ·vatan- BüUln insanhğt tlt:'ümclireıı b? 
f!{tc~:ıt::g~enbıre bir tekir çinde sarayında o.dadan odayı- deti ka.ışısında ağı1Jannı açamı- dı. Onun için evvela kendilerim: dalara diin geç ·~.rakte kadar ku- ~ere - A

11
g1-0 Sak-soo 1ahı· 

dolaşıp .duruyörda. ~~hır, sade e. tirtır titriyorlar- _Öyle ise pek fıla' Haydi de- pon te-..; iatma. ıdeva.m ol nmu.... ny1e - SOKA.h"TA AUAM'ı la 

Ebu Ali Sina, mayJJNn, kö- na~ •. üzeri maıbeyınci yanı- Hıı"ktmı" dar •---ı·: folup karşımdan gidin! crıyc sav- tur. . tntmin ~ OO\'OJ~ar almak a-
pek ve kedı haline soktuğw 1bu ,,, ... ~ .ıuou.a Sadettin Uras, aşhan"lt·r ı ko:ı calv.l kabil ~c mı? 
ÜÇ hav.ram ,,.ı. .... -a.Jcadar ihaDı:a Muhter hükü N dı. Sonra sakalını eline alarak tr l da k b :NASl Hl Bi\'\ ' .., • ~ - eaf · "mclar, de- - eden cevap vennez&İllİI! uzun uzun düşünmeğe başladı. o esnasın upon edeli olan DAi 1ie!hir etti. Barilan ibretle seyre- di. • Cellatbaş iki muaviniyle Nerde EJ>u Ali Smanuı 'b~? 30 kuru u temin ecle.miyen va ,, ________ , ___ """ 
.den halka ... :v.n... ..:ı:.--Au: bı.rlikte ~',fi· Bir çare arısordu. Bu zor du- tandaşlardan hi" bır ııc.rct alın- ~ ~-- "'V"'-... n~· EJbu Mı Sii:ıa.nınif>lılı mı'?~ d " T A K V 1 M 

- Görli)'«Jraanuz y.a, zalim _ Cellatlar mı gadi? lfttlar hl işi beoeremelDİ§ olmm- rom anb sıyrılabilmek için bir mamtlasmd ı f cmrettiğı gibi bazı 
hükümdarın üç cellıldı da birer ııarını 'D&Sll söyleyeililirlerdi? Fa,. çare ulmalıydı. Her şeyden sem er e akirlere bt7.zal kupop Kasan !6 GU SSG A • 12 

hayvan '9Uretine gmJHer. Böy8- - Evet, e&!ndi~! kat ınısmak da olmudı tabii... evvel Ebu Ali Sina denilen bu bedelini vermek suretıle yuksek w----· 
lilde zalimliklermin cezamı1 g.. - Çabuk om.ı yaınma ~ Nihayet ba§cellit kekeledi: adamın elınden kurtulmak :ıa _ hayırsevcrliğ' ni bir kere d a 1le1 
ldyorlar. Belki .iç.i.niz.Cie bau icia- ğtr_ - Efendim, bunu yapamaddt. zımdı. Fakat ne yapabilirdi? Bu göstermi§tir. Diğer taraftan Kl---ı- _,__ d • 1....1-~ Bir d*ilu aıara üç ceJllt a d zılay bu yardım teşkilatını ge- ZiLKADE ICl·.K~nun 2 incı t""" 
:ıten:ı. vuuu ogru vw.1~. Ba sUklüm pükl' tim ıllftktimdarm __ - Neden? a anı, en mahir sihirba:darclan nişletmek üzere teşebbülilel'O geç cı vv .ada.mla.ı'lD giinaluuz olduWaruıı& ,~ - Çünkü Ebu .Mi Sinanıa lui daha mahir bir kimse idi. Böyle miş 'buhınmaktadır. Öğ?"Cndı- 23 18 
düşUı+iu·. Onlaı-a vereceğim ıce - ~..ı~-~k~~ lesini kesmek eliınme değildi. bir adamı nasıl yenebilirdı ? Ji'a. ğimize göre Beylıed>eyj, Koca- ._ ___ , 1 9 ' 2 
vap şudur: Bir zalime, bir haine Auwuı&.l' uuuuı. ~---- \A....... Ne w.; ., Muka: et · t- kat ber halde 'bır çikar yol bul· mustafapaşa, Rami ve J<"eı ıköv- "A R s A M 
.hizmet el.m k de bir zalimlik \ııe ka}'boldu w )'erim madet.i ka- ti? Yoks~-~ yere :u1kıı.ç~~. malıydı. Aksi halde nüfuzu çok de de bir.er yemek tevzi mahallı Gun: ö!!fe tklı ! A 
bir hainlıkı.ir. ım okba: Aı'.3.yıp bulamadınız mı! Söyle- sars lacak belki bükün' ·· açılacaktır. Bu mıntakalardıı.kı 2 5 7.22 443 

Hükümdar üç ce.UBdmdan da - Bire melunlar, bire alçak.- sen.ize! Neden 6"8 aptal ap- ı ' ldarlığını fakir Ya.t.aııda....,Iara halen yemek 
haber çıkmadığmı gôı- ce ınüir lar ! diye lıaylanlı. Sizin bu :Jal>" tal lbakııılyorsumıa! bile ka.Ylıedecokti. Böyle bir fel& pi'J<n oeaklaı dllll seyyar ka•a.•- A::m 
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.ı..: '·- .. kete uhamak ıse ölmek demek- lar '""rsmde ,..--ı- onndn--1--1. llŞ•11rAVrkuya dwPDüştii Art* tijlW 'llılldir! - *dW'9' .. Qı!ottllripı..,_.roığ:nu .aa- ti. "- _,au&ÇJL .,_. • .:nmn:a 1200 ıı 
F.IJa k1i Sına denı.60 bu Allahn kJbmw mısuu? Ner.de kaldmpgJ 1emashriL P==; n........:-P. bas'-. "' bu mıntakalardaki fakır halka 17 41 ı ıe • .- ..-.ı.u• ~ <Dev .... ı -..ır) tevzi edecektir: ._ ______ .....;;..;;:,:....:.;~~ 
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l.' E '!i 1 SABAH .,.,.,... roy 

:= iKTfSADt BABİSLEB -

Bol ve az mallar ( SO:N ~ .. A_ 1 J:EI lL,~I l) 
Harp 1943 yılında P~A 

(aıa IA&ABJ 

Hafit hastal.. -·-kang· cins mallar azaldı? bu.na muka
bil i.,tihsalatı artan mallar nelerdir? 

Ankara Haberteri 
bitebilecek mi? 

Ycaan: A. C. ~ 

Müttefiklerin kabul etmi· A bdürrezza.k, Keı Ha.sa.114. 
Aıbdi merhumlardan so~ yeceklerini bildiğinden sul ra tülnat sahnemizin h~ l1"azan: Ord. Pro{. H. ·~ükı ü Baban ·------E>-------- da.yi na.bit biricik san'atıca.rı -------------~y--------~ Ankara 1 (Yeni Sabah Mu- • teklifinde bulunmıyacak Naiidin belki ' de mahrumi~ 

b- -· d L. t h arasındadır. habirinden) - Alınan Hariciye lngiliz harp malzemesi Nazırı Londra 1 (A.A.) - Britano- lcr içinde hasta yatağında :ın-wıı 
• Q.· ndı endılıgın en savı . ~ 1 Nczaretı· 1fcıtbuat Şubesi Şefle- ... 0--0sı C!U harp ....;;-1 erını' ·n ı..• 

itik tlcı .bi. harp doLiiyısıle, Mutad ve caıi ihtiyaçları gi- ı \"8. ajansının dipfomatik muhar- "-<WUüa ~ 5uw uwı.a; 
a..,, ~ d do.,..,.,.ek bu mevad 'c en t.iadnn ıinden Ort:ı Elçi payesini haiz buna kuvvetle 1•htı•mal verı•yor rinn· ı'n Londranın iyi haber a - ranlı vak'aları a~ında goza "'U · emt nın kıtıaştıgı, ne • ~"" So,·eıı..~ı dün sehr.ım'ıze e:elm;ş, bı'Ie r-arpmıy,.,. .. 
t,... b "fad az istihsal olunabiliyor, rünkü ın.: " lan mahfillerinde ~ildH>"Tne ~ ""· 
11'; so~~:~~t~fr~Fak~t 

1

du ~ müstahsıllerin millıım bir \ıs - ve bu akşamki trenle lstanbula Vaşington 1. (A.A.) - İngi-ı ni şimcliaen tayin etmek milin- g6re Vatikan beşinci defa ~;; - Halbuki Na§it bütün bir ~h-
t-ı.~ bır· az yakından 4 ~tkik edi- mı silfilı altına alınmış ve cep - donmüştür. lız ıharp malzemesi nazın M. O- kündür. rak ve en kat'i surette, Mihver ri yıllarca ve yıllarca güldlll"* -~ \.Ç İstanbulda bir iki gün kaldık- ·· ı uh't' ' 
leeek olw-sa ne nevi istihsalin nelerde, dünyanın dört köşesin- tan sonra A lmanyaya gidecek _ livier- Littelton, matbuat mü •

1 
Ameıikahlar, gemi mşa .et - taı-a.fından bir anlaşma esasına m~, senb~ ~Ikm ı, ı~::. neş o 

ll.a ğı ve hangi nevı ıstibsal- de, boğuşmağa çağınlmıştır. tir. messillerine beyanatta buluna - mekte ve bunda. fuleta mucıze • da.yanarak yapılacak heft' türlü sa.çımş ır ıı.ıa san al.d\.i:\~ 
le n azalmak şöyle dursun b~ Bütün bu kollar mensup olduk-

1 
iyi Türkçe konuşan ve An _ rak İngilizlerle Amerikalıların ler göstermektedirler. ~ulh teklifini reddedeceğini bil- dır. 

ltı her türlü haddın haricinde la.rı memleketler için artık ~e - karayı ziyaret nıaksadile gelen halihazırda. fabrikalardan Mih- Amerikalılarla İlıgilızler ara.- dinniştir. Temin edildiğine gö- Modern tiyatro Sdll'ati karıı 
~ga}dığı, iyıce ayrı~ak ve tas rimli olmaktan cıkmışlardır. E- Şove1bel şeı efinc Matbuat u . veri ezıneğe kafi harp malzeme- sında. tankların tevzii için ica. - re, Papa, Birleşik MılletJerin şısmda tüliıata dudak Llikebili:J 
ltıf edı'lmek ı'cap ettıgı açıkGa sasen şimdikı harnleri m ·isel - sı· almakta olduklarını ve ?.afc- beden tertibat alnım.ıştır. Uçak Harbi zafeıe kadar goturmek rız: fakat Na idin son mümes-- ~ r- mum MüdürU Selim Sarper ta-
gÖtiinür lalı mılletler yapmakta oldukln- / rafından Ana.dolu Klübüııde bir rin 1943 te yalnız Avrupatla de- lara gelince. Amerikalılar, en hususundaki azimlerinııı ve bu- sılı olduğu ince nükteli tüliıata 

Herhalde top, tank, tayyare rına 0°·öre bu yelmıı zik1e ve w • • • y g~1·1. ayni zamanda uzakşnrkta ziyaçle bombardıman, İngilizler nu yapabilmek imkanına malik istihfaila bakarı:;ak nankörlük' öğle yeı'negi verılmıştır. e- • ~erıni, o.büs, gemi, zıt hlı, tor - kayda değecek bir mi Mat ve se ı mekte Matbuat Erkam ve Al • da ka1..auılmcsı mümkün oldu - , de av uçakları yapmaktadırlar. olmalarının kendi ta.rafından etmiş oluru1" Unutmamak la.~ 
~-.L, town'l 1•stıı.. .. ~ 1ı.dl.tnyada ... a. - viyededir. 1 b "'"'mu ve harp malzem$inin yok l M. Littelto.a. dün P..eisicum - yapılacak her türlü tava.::;:;utu zırndır ki Nasit bircok saıı'ııt;... .. uo ·L· u:;.w nıan gazetc"ileri de hu:ı:ır u- o' - R H k" M ~ 1ıaınuş değildır. Bilak s butun MilleUerin en faal ve eanh lunmuştur. • Juğu sebeb:'e düşmanın uzak - bur :M. uzvelt, :M. öp ·ıns, · lüzumsuz kılneağmı söylemis - karı nefsinde birleştirmege nıu"' 
~Uharip zümreler v~_rkuyvetı~ bu unsurları müsLahsil olmak -

1

1 S l"" t da <::arkta 7..a.ferı kazanması ihtima- Harriman Ye general H. H. Ar- tir. vaffak olmuş bir lıarikadu . H&-
~.le Ve to}}lanma ı ınumkun ~u- tan çıkarak sırf müsteh1ik rolii- 11 n:&S VS.81 Ii mev-cut olmadığını söylem 'ş - nold ile göI'ÜŞrnüştür. Mubanir, Darlanın Vıclıy ıle le güzide ve münevver hır se-
tlin ıptidat madde, v ıta ve ış- ne yani müsbet bir durmııdan Ankara 1 (Yeni Sabah Mu· tır. M. Littelton. stratejinin uğ • alakasını kesmesinin ltalyada yirci kütlesi karşısında bulun-
ti kollarile ehenoomi bır yan- menfi bir hale geçince bunları 1 habirindeı\.) _Fon Papen'e kar Nazır sfü:.lerine şu suretle de- rayaeağı tahavviiller ne olursa lbüyük bir tesir husule getırdıği duğunu anlayıp ta niikte ve ci-
h girişmişlerdir. beslemek ve idame eylemek i - şı teşebbils edilen suikast dava- vaın etmistir: olsun kendilerinden istifade edi ni ilave etınektedır. naslı taklitlere bsşladı mı Na.-

llatti müca.deleıwı i.kıbet ıve çin istihlik maddelerini çoğalt· sının nakzen görülmesine yarın tngiliereye döndüğiım zaman lebilecek harp malzemelerı vü- ~idin giıldünnt'ğe muvaffak o-
ln11lca.dderatı daha çok harp a - mak üzere memleketlerde arta- (bugün) saat 9.30 da Ankara İngiliz. fabrikaları ile Amerikan cuclc getirilmesi için projeler ya M 1s1 rd !!& h ,· ç b •. r lamıyacağl btr kimse tasa VIVUr' 
let ve va ıtası imal edebilen ta- kalan elemnnları bu umumi ih· Ağırcez.a mahkemesinde devam fatbrıkalarının vermekte olduk- pılmış olduğunu ~öylemiştir. 

0 
edilemez ve 1ştt o zaman bu 

't'a!a ait olacak gibi gön.inmek - tiyaçları karşılamağa sevkey - edilecek Ye Fon Papen'in husu- ları bütün harp malzemesinin 
1 

Müttefiklerin ellerınde bulunan Jıalk sanatkarının bu ince temsıt 
~r. tmalit ve istihsalata ~yle 1 lemek icap eder gibi görünür - si katibi Matmazel Roz ile ltal- ayni modelde alınası için vesa- harekatın muvaffakiyetini, .şim deg~ İ~iklik yok kudreıi bütün yüksekliğıle te. 
l>il". hız verilmı§tir k~ Amerı~a- 1 ken bu unsurlar da 7.a.ruri istih- yan sefarethanesi kapıcısı am- ya.da bulunacağım. 1943 sene - di olduğundan daha ziyade ko- ~· zahür eder. 
~ seri halınde naklıye gen_ııle- !.'-.lat üzerinde telu~if edilecek - me şahidi olarak di•knccekle-r- sinde bize lazım olacak olan Iaylaştıracaktır. M. Littelton, Kahire. 1 tA.A.J "T- Ot t~rk zavallıuın hasta ve yorgun 
ti Yapılmakta ve Eyliıld~n. ıti ·ı lerine harp devinin iştihasını d" harp malzemesı mikta·: ~nevi- şöyle demiştir: İngilız kuvvetleri bup;üoktl salı viicudüni.i. kaptp koyuverdiği ya 
~bir günde ü.c tanesırun del tatmine memur edilmektedirler. _ı_r_. ------------------------ Alınmış olan ted.'birler. ingi - müşterek tebliği: tağında aile maişetinin bın bir 
b~ indirilebildiğ( temtn ohm- Bu suretle esasen bütün kudret • lizleı·in ordudan adam almadan Devriyelerimiz Ela.geylıı ya _ gailesini ()nleyebilınek için tiyat 
~ktadır. Tayyar~ imalatmda.l ve kuvvetlerile istihlfık emtiası R t genış mühimmat fabrikaları içın da.ha kınlannda faaliyet göstermiş- rosuııun cok kıymetli gardr~ 
.Q\l ternponwı daha az olmadı - imal etseler bile sulh ve mutad us aarruzu fazla miktarda amele bulma.lan lenlir. Dün ba.tı Siı-enaıka ustün- bunu da satmak m.ecburiyetin-L._ı go"ster~·· en ı.. ... •ı del:il o~ zamaniarın talN'\lermi karsılaya nı temin edecektir. fa de kaldı§:ı şayet dogn- ı ise buna. ~~- ~ _.. ~ı' de hafi( hava aliveti olmu.'} ve ~ ~k tıergün göklerde \'e yer ·ı miya.cak olan bu faaliyetler he- k • ı 1 d düşman Heri hatları iızermde yalnız Nasit hesabına değil ti-
let-de, ikı tarafın da tahrip et~ le böyle başka istikametlere de b ,· r ş e 1 a 1 p .f.kt A a.vcıla.rımız Bıngazı "ıstünde bir yatro san'ati namına üzülmek: 
~kle bitiremediği uçak adedıl çaresiz sevkc,-dilince za .. uri Ye . .. ' a. Si ı . e m_ e-. Yunkers 88 düşiirmu.,Ieı ve E- ~ıl·'dı:cto~~··1·kiı?.ü1nckı· Ü ANbd~u"lihdamın ı"dbuın' lıösterilebilır. sivil istclderi memnun edebil - lageyla yolunu mitralyöz yayh- ,.,.. vu 

almanyanın blitiin ışga.l al - mek artık müskül ve hatta mu- ceatt.,.afı birincıde) sısl~r"ıle du.°'!?an. kıt aları ve or- rıkan ılerleytSl mına tutmuşlardır. z.q 30 Son- hal'i üzerine Yıldız tiyatro8't-~daki memleketlerden işçi t?P hal bir manzara göstermekte - Stalingrad cenup dolaylann - dug3ıh.ları gun,..duz ye gece bom- ~ teşı-in gecesi Bizertc d•ıkları ye- nun roctrtıkii.tmdan satın aldığı 
-.uıası hatta Fransadan bıle <lir. !§te umumiyetle muharebe- da birçok düşman taarruzları balanmıştır. K~lenın c~nubunda Melbourne, ı (A-ı:\..) - Cenup niden bombalanmıstır. o ··n Pa.n- ve kendim .. -e pek kıymetli say-
ltıiitehassıs amele elde edebil - lerde azalan emtin bu nevi ınad püskürtülmüşttir. Başka bir ke ,re Torepez kesımınde ınadh çar batı Pasifiği Müttefik umumi telarya adası civarında bir .Mih- dığı bu malzeme üzerine oasat 
inek için be9, altı yüz bin Fran- delerdir. simde Almanlar 8 blokıbavzdan ~alar yapılmaktadır. karergfilıının tebliği: ver ticaret gemi.<;ıne taat uz e- titredigiui yakıne:n bilirim. 
lll.z asker esırini serbest bırak - Bu zor durum karşısında dev çıkarılmışlardı~. 20 30 ~ont~rin- arasmda A~- Buna bölge$1: Sol cenahta dilmiş, tam bir bomba i...:ıbeti~. Naşıdın en çok gülmeğe muh 
ltıaYl göze alması ve emrinde letler çaresiz mevcut az emtia - Stalingrad şunal batısında man hirlıklerı dogu cephesıain şidetli bir kara c:arp~ması inki- l& gemide infilik cıkar·Jnuştıc. tac olduğumuz bır tasa den"in-~ı.uı:ıan mtlymllarca harp esir- yı, eskiden fazla taleplerı tıka-· Sovyet kuvvetleri tahkim edıl - strateJik noktaI:armd& 1024 S<;>vl şaf etmiştir. Hava kuvvetler:- de hastalanıp yerinı boş bırak~ 
~ de bu uğurda kullanması, mağa. tahsis ediyorlarsa da bun miş bir mevkii ele g;eçınnı.şler- yet tankı tahrıp etmışlerdır. mfa., hm teşkillerimizi faal bh' ması ayrıca bir talisizliktir. "8tüısaı1 her türlü tuavvurun da muvaffakiyet ancak voesika, dir. 250 Alınan öldürülmüş ve Bwıdım başka Alınan hava kuv surette desteklem'ıslerdir. Arna VU tlukta Güntin bin bü- sılantısı karp· f~de ÇQğ&ltma.k içindir. An:ıe taıhdit gibi iztırann doğurduğu on tank tahrip olunmuştur. AI- vetieriyle tanksavar bataryala- 12 Japon uçağı hemeı.ı hemen sında bir "~1annik Dudu,, bil 
likanın şu dakikada (4.5) mıl- çarelere başvurmakla tahakkuk ma.nlann boş yere durdurmak n 14:8 den fula Rus hücum ara aynı miktarda bir teşkilinıiz ta- - 1 ''Harem ağası eğleniyor,, taJt. 
~ kadar kad1n1 lraf'P stmayi- edebilmektedir. Bundan <'!olayı istediği Stalingrad cenup batı • bası. taıhrip etmişl~dir. rafından hücuma uğramıştır. 7 lidine ne kadar muhtacız. Bil' 
:"'Qe. işçi olarak kuUaQlIUlsı da ha.rp içinde olsun. dışında kal · smdaki Rus ileri hareketi de - ŞİDDETLİ A.LMA.l~ düşman uç.ağı düşürülmüştür. Bir İtalyan Gene-~ kaç gaat sürecek bol kahkahalı ~imin nasal bir sel gıbi ak. - sın, çok zen,:,in ve müs-, Yam etmektedir. MüDAFAASI Biz iki uçak kaybettik. Pilotla.r d•l • ı bir temsilin sinirlerimiz üzerin.. ~ı göstermektedir. Ş·ı halde ta.hsil bir memleket v-eya Moskova Merkez Cephesınde Londra 1 {A.A.) _ Alınan sağ ve salimdirler. raJı katle 1 mlŞ I de ya-pacaf{ı teskin edici tesirle 

M;inde bir takım· rneva.d mutaı."'aSSlt veva fakir bir mem·'ı k~"Yetleriıniz d~an ~ukave- soa haberlere göre Führer Mer-1 Vitiaz boğazı: B'ır Müttefık Londra 1 {A.A.ı - Anuwut- valnız zevk bakımından değil ~~-elde edılmektedır Bilhassa leket olsun bÜtün dünya Ame · metini kır~lar, ılerl~işler ve kez cephesinde Mo&kovamn garı ağır bomba uçağı ke.'ldis.ine hü- hakta, Draç limanından Til'ana· hadiseleri daha alaylı bir r;ekil
~ ya.ravaCa.k. vuıtafaı ;ıneb rikasile, lngilteresıle, Almanya birçok meskun yerl~n ı~ ~t- buıda bulunan Alman kıt'alan- cum etmek isteyen bir düşman ya ~ yol üzerinde Ar:navut de ka~ıla.ınak cihetinden de 
'-1 olarak • hiik:iımetlerce cem ve Japonyasile miçre veya ls · ı:nişlerdir. Bu yerlenn hepsı ıcm na her ne pahasına okıl'S8. oisun avcısını düşürmüştür. çeteleri bir ltalyan m<>t.or ze ko. fa,Yda1ı olabil~eğine samlDll-~ idhar olunmaktadır. Öyle ise ı veçi ile hep karne, kart usulle - ayrı ayrı inatlı çarpı.şmalar ya- ger. cekilmemek emrini vermiş-' Poresby: Bir dü~maıı uçak luna taarruz etmişler ve 54 ltal- yetie inananlardaınm. 
jl olan mallar ve. ma:War ne - rini kullanmaktadırlar. pılmL'rtır. Bir düşman alayının' ı· teşkili, neticesiz bir· hücum yap- yanı öldürmüşlerdir. ı K, myon. Bir zamanlar Frans1z ileri 
erair? Böyle dünyayı saran bir ha · ka.~hı _esir alınmış, ~nklar_ u-RJ-" .. ""arbmdaki demi,..""lU- mıştır. 11 makineli tüfek ve nrühımmat hatlarına ve esirler·i arasına Mo Sunıar daha r,iya<le ivil ihti- ilede hatta 1uafsızlar hi<; bir - bo...oı1n ... ugratılmış ve bın ka '-• l.U1 eea'·ıct· ~. eh :"v Da.rwin: Bir düşm;.m ke.şıf u- el• geçı'rmı·aı-~ı=r. rı·s C!~,al•.·e gib"t mlli komikle-..__ 'b' k' ·t· tl -~ . '"riil" m·· nun ıqga ı ıgı ve ş rın so - " ..,.muı '"!V' , 
:r-.cltn karsı:&ama;:a. mahtf olan ~ey yokmmı gı ı es ı ı ıya arı a.~r ctüşman asken oldu ll!t' kakfannda. çarpışmalar olduğu çağ'ı, uçaksavar bat:lryıılarımt1: Tirana'da bir İtalyan genera- rin gtindcrilmesıni hafiflik sa -
'-tihl&.k: erntı&s1dır. Fara7.3 ku- Ü7.erine yıuıamağı umarlarsa bü tur. RIN -.rı. ... ouCll7 .şu sı.rada Alman mevzilerinin tarafından di.işürülmi.i~tiir. li katledilmiştir. . yanlar, kahkaha ve ne!'3'enin mil ~. iplik, ·cam, otomo>il. göz- yük hayal sukutlanna uh'arlar. RUSLA m.~ uzun müddet mukavemet ede • Japon Kadınlan da H~yo.-. li mukavemet bakımınuun · e 
iük, saat. fasulye. pirmc bunlar Hüse'!lin ·~iikrii Ba.lxJn TAARRUZU .. _ bileeelderi umulmamaktadır. Al<ron, ı {A.A.) --:. Ohıo: Sa- AJmanyanın mi.ihim birer amıı oldu.~nu id-
------------------------- Mo.skova 1 {A.A.~ - Röy M k , rad .

0 
tınurı b·tdırdi~i- lomon adalarından donı:.n Ame- rak edeıniyen ı.avallı somurt-

? h • h ter'in hususi m.uhJWin Haroldl os -~Ha S Y ~ p·vade.si to;;u rikan bahriye silahen<iazlanmn d kanlardır. U Us şe rl mu a King y~yur: - ne gQre_ ovye 'iM rek~ anlattıklarına göre Guarlctkano.' zor urumu Bütün bir sehri yıllarca r,u. n tm Alman esirlerinden murekkep ~~~yesı~d~- ~.ardke~~lu~~ !\.J -vuruşmalarına üniformalı lii- Londra, 1 (A.A.) _ Brıtano- dürmüş h:ılk cocuğu N~L:i le 
uzun kollar Stalin.grad et~n-1 ~ a ıngra onu.n. e . 

11 ~ - pon kadınlan da iştirak etmiş va ajansının &3keri muharriri ince tülüat r.an'atinin son Y dı-

d • ı • daki bozkırlardan ~~edır- man ~vvetlenn.1 •• bırlr~ _grupa.ı lerdir. Burada ekseriya, sarp or· yazıyor: .,...arı Naşitle kıymet biliı ·ar-e 1 1 Y O r Ier. Volga hemen ~mılea 'buz1 ar.ırmaga. .te~bbus etmı~ır. ~u, manlıklarda ağaçlar arasın~& 1943 seneslııde Almanya :;öyle hklı hemşerilerin 've kadir tanır 
tutmnc: ise de _gemılerle ~vna-1 bilgede. YI. rmı ka~ ~ın <M7lenm"iş Japon nişancıları estr Belediye Reitimizin yakından 

...,.. b lnı k be l ~.- ... _ .... _ ,,_,_ lH.r mesele karşısında kalmakta-

' 

lar henüz nehırden geçe ı e · ~en r ~ıne a ınu.ı.gı u.ı.ıuuın e- almmıs ve bunların kadın ol- alakadar olmalarını diliyorum ~ Ba~rafı bırınr. de).. duğu tahmin edilmektedir. te, tank, yiy~ ve cepb~ ta- dılnıektedir. Son dört gün içinde dı.lklar~ anlaşılmıştır. dır: Avrupa krt'ası icin yeni ı:;i- Zira Nasidin bunu bol hol h:ık-~~~Utlu zannetmektedirl~r . .Muti İtimada şayan haberlere göre ..... _ . ..,. ~ı !ahlar, yeni bir Afrika 3eferi kuv · 
~ k . T şımaktadırla.r. Almanlar 2~l bin kişi ka:-. lKtnuş Japonlar Geri ~u dı veti, İtalyayı istila"ya ka,...,_ı ko. kclmi~ olduğı.ına kuvvetle ir.:rnı-ı orduları. halihazıraa u · müttefik kolları düşman tahri- Kızılyıldız g.az.eteeinin harpı l~r. Melbourııe, l (A.A. ı - Cenup • • .,, .\"Orum. ~Us şehrini enbcr içine almak- batiyle husule gelen engeller ve muhabiri şöyle diyor: batı Pasifik Müttefik umumi rumak ic:in büyük bir o.rdu, Av- -------------
l lldırla.r. Zırhlı .\mc>rikan ala)'.· vücude getirilen mayıı tarlaları Bütün ordu tek bir düşünr_ej 

1
. J karargahı tebliği: rupaıun Akdeniz sahili için kuv- Vapurda bırakılan yaoru arı tarafından desteklenen Bı- na rağmen Bizerte ile Tunus a· ile yaşıyor: Düşman çenıbeı· ıçı;I ta yanın Düşmanın şiddetli makineli vetli bir garnizon, şimal denizi j ~~n<·i lııgilız or !usu, A~anlar rasındaki muvasalayı kesnıi~ - · ne alıDmıştır .. Kurtulmaması la tüfek ateşine rağmen, Avustral- cephesinde daha çok birlikler \'e Şirketilµyriyenin 66 s:ıyıh 

...._rafından 01a)11 dök.iılmuş olan ]erdir. Hava VDlile nakledilen! • d 'dd r b' h'" 
1 

Fransa.da her türlü isyan hare- vapurunun birinci mevk: alt ka-
tarlalarda hJ reket yapmakta ol müttefik kıt'~ları evvelce İngi- zımdır. .. l d edi 1 ç Ur Um U ya kıttalınışları larŞI etbiı. Jır ucuma ketini bastıracak kudrttte bir ınarasında 45 günlük bir kız 'O• 
~- kl t Bu gazete şoy ~ evam · ilen a 1 ve r apon mev- ~:ı.şgal ordusu ı~"'""'dır. Bı'r (Tene.ı c•ıö-u buluıı""'tı......... Ci)cuk de ... "'lll8ıQa ve Milı\· :t' uca aı:ı a. - Uz paraşütçüleri tarafından iş - . el . ·s.ı rd' .A. ustral ~ ,... '•,., "' <JL~. • 

1 
F 

l'atlndan ·at>J.l n miltemadi hü- gal edilen nava meydanlarına yor: (Bqtarafı birincide) ziıni e geçırmı e ır. v kurmay ilk defa olaıu.k böyle hal Darülacezeve kaldırılmış, 
-tıı.nıı d lı uret · Stalingradın §imali g'1'-rbisin- retmi-:ıtir. Bı.ı beyannamed.e, ltal- yalılar şimdi. Gona cephesl.!_lrlP. bir vaziyet karşısında bulunu-! terkeden hakkuıda et;:ıslı tahü ~. ara ı ;. 1en evam s • gönderılmektedir. de Stormovik tıpindeki maruf, -. Japoı;ı~arın elinde k_a1:an y~~ne kata baRlanınıst.ır. Uerlenıek ·. •Bir müttefik kolu, garbi Trab, Rus tayyareleri 5_10 ınctı·e ara- yanın harbi kazana.mı.,·acağı, b:r mevzu zaptetmek ıçın katı ta- yor. 

tlüttefiklerm cephe hattı. lus hudtıdunu muhafaza icin Gaı smda bir yükseklikte uçarak ka Mihver zaferi tahak1<Uk etse bi-. arruza hazırlanmaktadırlar. ,.41111 .. •••••••••••••••••••••••••' ~ ~j .şimal h li üzeııı~de .'!'~- bes'in öte tarafında müdafaa çan düşmanı hırpalamakta~~ ı~ İtalyanuı, Almanyauın bir Müttefikler'in Yeni G;ne'deki s A R A y 
tıh. 

1

~!::a~; ;::~~~~;~~~ ~~~fa~ileb:n~J.:h~~iyJ~aI[aa~ı kıymetli malüroat vermektedır- mik'temkkesi olacağı, İtalyan hava üstünlükleri bura<laki h-ı.- Yana~ Si~asrnda 
~rıtnakta cenup doğuya dogru pışmıştır. Müttefik kolları Bi -! ler. Veliki Luki bölgesinde dur· mıllet:inın kurtuluşunun ancaK reketlerin bitirilmesi isi!lde kati Mevzuunun güzelliği ve mizanseninin zcnginliğ'ı ile bütün 

~"la..our yakininde bir noktaya zerte'i müdafaa eQ.en kaleler silı madan kar yağmaktadır. D ' ·1 ri zaferiyle kabil amil vazifesini görecektır. Buna. · ·1erin baştan sonuna kadar büyük bir alaka ile takip 
Kızılyıldız gazetesi Almanla- elll<l~ı e n . · . . ve Gana çevresinde Milt~efik ge- seyırcı ed•""eg-i (Re1Jkli) !t ., ıçenye kıvnlmakta ve sitesine doğTu ilerlemeğe dovamı bu bölaede ihtiyatlarını ge- bulundngu kay<ledılmektedıı. risindeki mevziler tahkım olun- ...... 

~;elrte'in cenup batısından ge-h etmektedirler. 1 ~~~ ölcüde !:>harbe sevkettfklerinil ttalyadan Gelen Hatlt'!rwr muştur ... Şi.mdi Ja __ po·' nlar,. cepb';! ç o·· L D E v L E R ı· ~ e c Djedeıda voıne Tunus §e Fa..~da ecnebi lejyonu kuman- · - · d ti ı n 
'«l\e 10 · f d b 1 an d l F ı · yazmaktadır. _ Va'Jmgtvn. ı (A.A.) - Hari- hattı t~erı~ e suı a e '.apı a -bıt ktnuı mesa c~,et d u tın b~n.~anFnda.n gencrla l . o;1g11er ALMAN RESMİ TF;BLİGİ . . . N ı "'-rdell Hull'Un ri- lara Muttefık taşıt uc·aJ,larını~ Biiyük. macera. fedakarlık ve kahı·amanlık filmi bashyor ... 

no aya. vann ..... c a ıı. titun rnnsız as rer ennı ces:ı- Bedi 1 (AA) _Alman 01• cıye ~ az l'l v.J · . iniş ve havalanll'ilannı dc\':trrı;t BAŞ ROLLF.ıRDE : 
lli~cri nıa.hfillerde beya.ı:. e - retle Amirnl Darlana yardım et·I d .ı ~;?k~a~daulı<Yının tcb· yasetıude yap~lım ga:~~tecıler olarak görmektedirler. RANDOLPH 'sCOT - ROBERT YOUNG ~ıgine göre Almanlar. muda- meğe davet etmiştir. r~i~n " . toplantısında bıı: gazetecı. Lon- Japon mevzilerinin hUcunıla 
ttı· I>lanlarıru ok iyi tanzim et BİZERT HAVA MEYDANI ' ıgTuapse şimal doğuımndakı dradan al

1
man ;>ır. takım hahı:w- ele geçırilmesi iç!n kıyı c~vrc~': VIRGİNİA GiLMORE ~~ .. 1~:dir Bıitun yo.~lar~a. -~·e TAHRİP EDİLDİ So\·vet taarruzları ve Teıck ke- lf'rd~n ba.ısetmıstır. Bu haber- ııin ileri l:Yilgelerıne cok ıcl<letlı Yürüyen .Medemyet. . Son Kırmızı D~rfürer 

tf llrtilere rnayn dök ilr.1uştur. · h"" ı ı · tt ı d k .... al klnı k ı t U ~--------------.... .,,~~m'!BILm .. __ \ er tarafta mıtraluöz vmaları Londra 1 (A.A.) _,._Sima! Af siır.indekı düşman ucu~ an ~re.~re~ aya a ~.r-::1ş, ı . · bir hava a mı yapı mı~ ır. - • 
t d ., "' rikadaki müttefikler umumi ka Ruslara ağır kayıplar verdınl - bü~ ulc bir sefalet hüküm sur- çarkalelerle Ha,·og uçakları .. J.ı- # w:was1 •h• a.. ~ ır. Almanlar, 'hafıf \'e orta rargilunı"n Nevyork yolu ile al- mck suretile akim bu'aktırıl - mekte. yiyecek, ıçecek tedarik ponların sıkıkştırılmı_:; bulur:- Sabırsızlıkla rckff.nen senenin en heyecanlı filmı .._ \lır'itnde tanklar kullaı:makta.: dığı 'bir habere göre, müttefik- ımstır. etmek için nyaklanmalar vukıı- dukları dar cevrede du~man bı ı • • YÜZ o DAM ~ı~ar. Müttefı lerin Bızerte u- ler tarafın:lın mütemadi sw-cb D. u··"'manın dün Volga ıle Donl bulmaktadıı ve vahim biı cfüıi1 1 - nalarını hırpalamışl'.11 .•lır_ ... Başka 1 Ki L A ''1 ne yapac kları hücumun ., kl b t ı t<.> 

'" . e>lnıa.zsa Tun~ hrine kar ttJ bombardım3.n edilmekte olan arasınöa tekrarladığı taarı uzlar linsızlik vaı dır. uça ar urasıru mbı ıda yoz a • ( L · O J k il t Mr Hyds ) 
·a d Bizerl ı:ıçak alanının henıen 'he- S t k , etlerine eşsiz kayıp G . h · · azıdı9-ının j şine tutmuslar ve ıın nn sonra e r. e y e . ~ Yapılan hücum derl?cesın e,, h 1 ovye . u.' v · .. .. . .. ·- azetecı, arıcıye n z 0~· , k ra km.•vetlcri havan tnplarivle BU Türk ı PEK Ori ihıai MELEK ~dı ttkki etmekte olduğu beyan men kullanıla.rruyacak bir a e l~r verdırıler:k .. püskm t~~muş - bunlardan malfunatı olup olma-, h!reketc geçmigtir. çe . 'te 

lnektedır. gehni§ olduğu söylcumektedir.·ı tur .. ·• Almhan kkaıt91lıkkt""sınta~a\rık-uazu_ , dıg•1uı sormud-nr. M. Hııll, hu 1 Cenu•ı batı Pasifiktek'i Miitt:E>- llKŞA.111 Kopym11 Koı•ya.-,ı tyrr.ıT A~ hava kıı:vvetlerinin Tu - d are e no ... 'i~.. • 0'"'-rAY 
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Tr?.mvay durakları 
1 l3:1.J1.1, L e~ tr•K Tr<ımvay ve Tünel lııetmelerl 

~ur: en· 
MUdürlü· Umum 

'fı nım ay urnkl. ı t:ıdıl edılmıştır. Bir kısım duraklar tekrar tesis =ı 1 • 1 
Nakil ~• iktibas hakk ı mahfuzdur t 2 ill • 

3 ,. • 

edılmış '\ e bazıtıırı k • .Jd • lm~tır. Tekrar tesııı edilen ve kaldırılan duraklar: 
Bcyo&lu Şebek~ · G.İraJ. O"'manbey, Çocuk hastanesı, durakları tekrar 

{e.-.ıs edılm)Ştır. 

- Yetişir artık! .. Satıuiı ol .. 
Dey.nce, Çalık: 
- Usta! .. liuna rezalet derler. 

Bak şu bale... Yine kurtardı he
rif be! .. Vay canın&! .. 

- Kurtarsın!.. Yine düşecek 
ığa o ... 

- Olmuyor işte! .• 
- Yörük Ali, yine yatacak 

onun altına .•. 
- Deli mi oldun osta? .. 
- Ben, zannediyorum k'i, Y~ 

rük, mahsustan yattı OllW1 altı
ııa! ... 

- Acaba., denıin? .. 
- Yallah, mahsustan yattı. 

Onu alttan yenmek ve, bozuk 
dilşürmek istiyor. 

- Doğrudur. Açık dunıyordu. 
Her halde mahswıtan kaptırdı 
kendini. Yapar mı yapar? .. Fa
kat çok ka?..alı ... 

- H ç bir ~y yapamaz ona 
Sivaslı ... Ben, zannedıyonırn yı
ne düşecek alta Yörük... Duru
ıundan bcllı, ne yapsın! .. Ayak
ta o bozamadı. Altına aldı, boza
madı. Şimdi de altına diı~üp öy
le yenmek stıyor. O kadar ka
nıı.rn kı, Yorük Ali, Sıvaslıyı, alt
tan ve şaktan bozuk diışürect:k. 

- inşallah! .. Fakat çok ug
raştırıyor bu henf! .. 

- Z yanı YQk .. Şimdi becerir 
onu ... Hele sabırlı ol... 

Derken Sivaslının Yörüğü ka
pıp sürdüğü görüldü. Hem de 
çapraz toplamış oyle sürüyordu. 
Yorük Ali, buna çok memnııu 
olmuştu. Koskoca Sivaslı küçU
cuk hasmını toparladığı gibı do
lu dızgın yürüdü. Kalıbı kalıbına 
Yorüğü yere vuracaktı. 

Scyircıler arasmdR yıoe müt
hiş bir heyecan oldu. Hu sefor 
Yorük, gidiyordu. Herkes gözlE>
rını kapamıştı. Yörüğı.in mağ"llı
bıyetin'ı görmek ıstcmıyordu. Sı
vaslı, nasılsa ehne 1!eçırnıiş ol
dugu ç~razın neticPS'ni bul -
mak içın ~!anıp dııruyor<lu. 

Cu.gır, meydana fırlamıştı. 
Nctıceyi daha yakından gnnnek 
iç n çumelm~ti. I<,nkat Sıvash
nın ıbu sefer mağlup olacağına 
cmın olmuştu. O, Yorıiğihı bır 
manevra ıle hasmını yeni"! :eğine 
kani idi. Çapraz h17.la yırmı, yır
mı beş adını kadar g.tt:.ı. Bırden
b re Yörtiğiin çaprazdan sıvlır.p 
h • mın ününe yılan g'bi <}<>rek
Jend ği görıildü ... 

ı omk Alı, ani olarak çömelir, 
çömelmez Sivaslı, hasmına ayak 
lar ylc çarptı. Ve. Y<irüğün üze
r ne düşerek kaydı. Yöriik AJı, 
ay ... gının bırisiyle hnsmının ikı 
ayağı arasından kuvvetli bir kıl
çık nttı. Ve, bu harekeh yapar
ken de kıçiyle sıkı bir kıl<:ık vur
du. I m.:a Sivaslı, kılçıkları ye
yınce tepesi üstü dü..,cwrek takla
gı .ttı ve, sırtüstu ~ere vurdu. 
Za•:allı Sivaslı, yağ' oyununun bu 
g b h lelerine vakıf değ'ıldl. Yö
rük Ali ıin gayet mahirane ve, 
umulma hk hir ycr<le gösterdiğı 
bu h * rnt ortalığı scv'nç he
yecanına verdi. Yörük, tebessüm 
eder-ek olduğu yerden kalkt : 
gaUbiyel temennasını bastı. Yan 
giizlerle de Sivaslıya bak:ıral.: 
güluyordu. 

Yörük bu ... Sivaslı, h ç lmı:ma
dı. O da ~ülüyordu. Hasmiyle 
musaf .. ha ederek yerindPn çekil
dı. Ah::ıli bagırıyordıı: 

- Yaşa Yörük! .. 
- Aferin Yörük! .. 
ı~te Yöı üğün Kavala giir~

leıi · de böyle mııvaffakıyt:üe 
bıtmişti. Hele $,\•aslıyı 01-tada..1 I 
çıkarması ona btiyiik bir şöhret 
vcı m şti. Çünkıi , ivaslı heps1111 
budamıştı. 

••• 
l'öıı:·•,, Kırkpmarda Ve ~ 

b iire§lere Doğrn ... 

Yörük Ali, Kavala güıeşlerın
dcn sonr. şurada burada bir ta
kım güreşler yapmış, fakat h_:ın
lar chemmıyeti haiz olmafhgm
tlan burada b:ıhsetmiyec~ım. 
Yoruk Alinin asıl sayılı giires:le
ri ·on Kn kpınar musaraahrın
dan sonra başlat. Yörük Ali. bil
tüıı h yatı miıddetince Kırkp:
nnrı terl;etmemı.ştfr. Ve, ba.~n>eh
livan oıduktan biraz sonra Yö
riıgıi, bir seneye yakın bir za
man ıcin gures sahasından 11?.&lt• 

la!;Jmı~ buluruz ... 
Y i.iı ii '' Alı, Kırkpm.arda baş 

ghre~ e cıktılctan bir sene sonra 
Hul~arlarla çaıı ışmak üzere da
Ji'11 <'ıkmı.'}tıı. Bulgaı isyanında., 
Hul.,.arla.ı ın Türkler üzerine V'i.· 

kı ı7ucum ve katli anımda Yö
riık Alı cı~. bnba~ı ve amcasın n 
katl facıasi •le kanıuaımu~ ve, 
bunun ur.er.ne Balkıtn dıı.P.lanna 
çıkmıştır. Yoriık Alı, maivetiyle 
hc-1 al:>er Balkan dağlarında bir 
.,. neden fazla oola.şnıış, Bul~ar· 
ı ra kar."t miili kahraman ünv-l
n ylc müsadenıeler yapmıştır. 
Bulgarlar, Yörük Aliden yılmış
tı. YörUğtin bir eeneden faz!d. 
süren Bulıarlara karşı olan mil
li mü~adeleeinı bir f ash mahsua 

olarak yasacağım. Yörüğün Bul 
garlara karşı olan milli kahrar 
manlığı yazılrıağa ve, okunmağa 
değer heyecanlı saf.halarla dolu
dw-. Yörük Ali, bir senelik dağ 
hayatında gösterdı ki, o, yal
ıuz pehlivan değildir. Aynı za
manda mükemmel bır harpç:dir. 
Bulgarları yıldıran Yörük Ali, 
Bulgaristan müsJümanlara ra
hat günler yaşatmıştır. Köyleri 
bası.-yakan, çoluk çocuğu camı
lere ve meecitlere doldurup gaz
lıyan, ırz ve namus tanımıyan 
Bulgar canavarlarına karşı Yö
rilk Ali, b~lı başına bıı knlk.ın 
olmuştu. O, bı mıislün1an o"iü
rüliir. b r köy basılır:m. on ıı slı 
fazlası}lc Bulgarlara mzm.ıı l't
tırırdı. 

Bulgarla.r sürü halinde Yr>ni· 
ğün peşine düşmüşleıdı. Onu ol
dürmek, \'Üeudınıu ortadan kal
dırmak içın en cesur \'e hılek.ır 
Bulgar komitecilen bu, Türk ba
bayiğ:nin peşınden durmadan 
koştular. Türlü pusular kuı Ju -
tar. Türlü baskınlar yaptıaı. 
Fakat Yörük Alı, bunların hep
sındel! babayiğitçe kurtuldu. Yö-1 
ri.Jğü. dağda yaşatan \'C, Bulgar
lara karşı O'aJebesını temın eden 
tek bir k'ışi vardı. Bu da bir Çin
gene kızı idi. Bu, Çingene kızının 
ismı Sünbül ıdi. Yinnı yaşında 
kadar olan bu, Çingene kızı gü-ı 
7..el bir yosma idi. Baygın çakır 
gözlü. esmer tenli, çukur yanak
lı olan bu, Çingene kızı. hakıkıı-ı 
ten cana yakın bir şeydi. Sün
bül, gayet güzel oynardı Güzel 
sesı vardı. Yörük Alı, çok iyi 
saz çaldığından, Sıinbiılü hem 
söyletir, hem de oynatırdı. Yu
rük Alinin Çingene kızına meyli 
fazlaca okiuğu söylenıyor. İste 
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SOLDA N SA~A: 

ı - Güzel san'atl3r, Arcın .... tan 1 
eınır, dumandan hasıl olur. 2 - H<>il 
lanma, Kraliçe. 3 - lsknnbilde en 

buyuk kıigıt, Arı:ular. 'l - Eslu bir 
Turk De' let . 5 - Fena, Ter t El. 
6 Kal ıu.ıl k dcgıl, Bır u .. ' 7 -

M 1, 81, ti \ pçn 

YUKARIOAN AŞAÔIYA: 

ı - A ı 1u ıbaka ..! - T -
Namus. Kfıtıplc.r 3 - Ezıyeı 4 

Ondan ucuz ondan faydalı bır ey 1 
olın.ız, Tcr.ıı kı . bır zaman. 5 -

Bır nota. ö 1'anrı. 7 - At~ te 1 

yarmaz. Her ey, baclar, 8 - K.ru, 
1 

Nnmıı.z:a c,: "ıı ıı 9 - Yogıı ur<lnrı 

sonr-J olur, Ynkınhlt 

Düakü bulmDdlllm halli -

Çocuk h;,ı t.::h. r~smde .ırabalar saat on üçe kadar duracak sonra durmı
Ylll':tktı~.) 

Buna ınultnbıl llomamdaıcı duraklar kaldırılmıştır. 
Be~ikta Şebel<es. Bofn.o~i Lısesl, Kolej, Defterdar, durakları ~rlU' 

tesis edilmiştir. 
Şere! Stadı dur.gı yalnız maç günlerJ ve icap eden saatlerde yapıla

caktır. 

Aksaray Şeb~kerl· .Etyemez durngı Dav utpaşayn nakledilmiştir. 

Bu tadılAt 3 Bır~ıdk1'ınun 942 sabahından iUb<ıreu tatbik edilecektir. 
(1949) 
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AHMED ABACIOGLUNA müracaat 
T~ldol'ı 20123 - Telgr;ıf. ABACI - 1STA:NBUL 

bu, Çingene kızı; Yörük Ali, da- ================= 
ğa çık~ı zaman Yörüğe casus
luk yapmıştır. Bulgarlar. h.(' 
b r vakit bu, Çingene k1Z1flln Yo 
rük Aliye ~usluk yaptığındnı 
şüphelenmemişlerclir. Bırcok ke
reler muhataraya gıren Yörük, 
Çingene kıyafetine g rerek Sün
bi' lün obasına katılmış ve, on· 
tarla dere kenarlarında saklanıp 
kalmıştır. Yôrük Alıye karşı ya
pılan bütün tertibatı bu Çingene 
kızı günü gününe adamları vası
tasıyle yetiştirirdi. Siuıbül, Bul
gar köylerinden aynlm::ızdı. Fa· 
la bakar, ele bakar, göbek atar 
ge?..enli. Ve, bu gezgincihği za
manında Bulgarların Yörük A
live karşı tertip ett.ilderı plfı.u
l:ırı elde ederdi. 

1 RADYO PROGRAM~ 
- 2 ilk Kanun 942 --
7 .30 Program 1 yo D trış or-
? 32 Vucudümu - kcstr ı ı 

zü çal tırn - ı9.SO A. Haberlerı 
ltm. 19.45 Muzık 

7 .40 A. Hnberlerı 

1

20.15 Rndyo Gn -
7.55 Muzik Rad - zetesı. 

yo Salon or- 20,45 Mu1.ık 
kestrası 21,00 Konu;ım:ı 

12.30 Program 21.15. Mm: k (Pl.) 
12,33 .Mür.ik (Pi.) 21.30 Tcmsıl 
12.45 A. Haberlerı 21.50 Mm:ık Rıya-
13.30 '1ilr.ik 1 sel1 Cumhur 
18.UO Protram Bandosu 
18.03 Müzik l 22.30 A. Haberi~( 
18.45 Mfızlk Rad- 22,45 Kapanlf 

Her ne bal ~. çok meraklı o
lan bu, tarihi ve, hak.ki safhayı 
bir faslı mahsus halinde Yörli-

~~f~~y~~~· ~~: Kadm yUzUnden yaralama Til~k~~~!~ !~0~~:?'!1.!:a~!u~~nf!!~.!~~!~~~ yec&nla doludur. Bin ~ir öliiın 
tehlikeleri ile heyecanlı sayfalar Dün Şehzadebaşuıda kadıiıı nın 9,.i2,942 Çaı"$8mba :ı:unU ıh. let>I yapılmak uzcre nc;-ık arttırmaya çıka-
ar?.eder. YörUğün yalnız bir peh- yüzünden bir genç arkadaşını nlmıştır. Isteklılertn mezkOr gı,ın ve s~tte T. H. K. tnegol Şubcsmc \e 
livan olınavın memleketini sev"n bıçakla yaralamıştır. şa.rtnıunesinl gormck uzere Ca{:Gloğlunda T. H. K ı tanbut V1lli)et Şubesi-
vüksek karakter<le bir adam ol- Şchz.a.debaşı 92 numarada 0 • ııe mnracaııtları ı,:; olunur (1928) 

duğunu görecel{iz. Ve, en sonuıı- lura.ıı İsmail. Yunus Şimşek il· "'•••••••••••••••••••••••••~ 
da Yörüğün nasıl gelip teslim ol- dındaki arkadaşıyle eskidenberi TÜRK/• YE ı•ş BA NKAS/ 
durunu .. Bile bile 'idama nas l Fatma adında birlikte Rev<iıklc-
ra1J olduğunu bu, heyecanlı sav- ri kadın yilztinden kavgalı bu. 
f alarda okuyacağız. Yörüğün lunmaktadır. 
Vidin hwiahancsindeki hayatı Diin bırbırinı cadde fü:;tünde 
müthiştir. Vidin hapishanesııı- w>ren bu ıkı eski ve rakip ar· 
den nasıl kurtulduğunu ve, Tu- kauaş arasında evvela ağızla baş 
na S(>rdah Şevket - c:a ve Tuna • 
valisi Mithad paşa vasıtaaıyh.! Iıyaı~ münakaşa. büyümü.ş, elden 
nasıl affı ş.1haneye mazhar oi- bıcaga kadar gıder~ \ uı~usmı 
dui'unu, Ruscukta, meşhur ba~- ı ;'a!alanması ıle neticelenmıştir. 
"ehlı\'an Makaı nacı HüseyVıi Agır yaralanan Yunus hastaha
nasıl yendiğini okuvacağız. S~m- neye kal<.tırı_Im~. İB~ail. rak.a
dılik bu kadarla iktifa edelım. lanarak Adlıyeye verilrnıştır. 
Sıl'ası -· .. JdiP'j zaman bu, heye
canlı sahneyi hen beraber seyre
deriz. 

• • • K•b•tat Li- Mezunları 81,.116ınden 

B . rliıımiL n ıleneli.k toplantısı 
6/Xll/942 taı ıhıne' nıusadı.( Pazar 

glinü saat J5 te Bt-şiktaş Hnllı:f"\in
~ yapılacaıı:mdan buıon mezunların 

.ııelıneler1 rll:a olunur. 

DAVET 
19 Mayıs Ta.lebe Cemiyeti A

zalarına: 
Cemıyetimızin 6-12-942 Pazar gü

nü ;:aat ıo da Eminönü Holke\'ıııde 
yap:ıcağı senc·lik hey'eti umumıye 

toplarılt<;ına gelmeniz ri~ olunur. 

Yörük Ali, Kavala güresler.n
den b!r sene sonra Klrkpmar ~i
reşler;ne ~eldi. Yörlik Ali Kırk · 
pınnı güreşlerine geldıği zamun 
artık Arnavutoğlu Mire.cıi bmı.!.
mı.ş bulunuyordu. Kavas.>ğlu " ' 
ea İbrahim sahnede vardı. Y · · 
rük, daha çoeuk den~ek "a~da 
idi. Yirmi bes yaşında yoktu bi
le ... Yörük Ali. Kavala gürCŞ!n
den sonra birçok kasabalarda v · 
şehirlerde ehemmiyeti haiz olm. · 
yan baş -Ureşler yaf)tı. Fak1t =============== 
bunlar kıymeti haiz mu~'l.l"aalaı· 

Yeni ne,riyat: 

PERDE ve SAHNE 
(PEHDE \p S UINE) Mecmuii-'>1-

Dlll T. Kanun ayısı bir ~ok kıymet
li yazılar ve zengin resimlerle çık -
mışt.ır. Tavsiye ederiz. 

Yeal lallall 
A BO NE B E D El.f 

Tlrklye Eeneltı 

..... ıık MOO K r. 1700 ter • 

1 Ayhk '" • HIO • 
S Aylık 400 • .. it 

değildi. Yörliğün en son başa!
tı güreşi bu sefer Kırkpınarıh 
,.~"'tıM müsabakalardır. Bund<ı~ 
sonra. Yörük Alivi ba~oehfıv:ı:-ı 
buluyoruz. Yörük. Kırkpınııra 
yalnız geldi. Bu sefer babası y0k 
tu. Kırkpınara gelen Yöriik e\'
vela Arnavutoğluntuı yanına git
ti. Arnavutoğlıı, kırk beı:: elli 
vaşına doğru yol almıştı. Gür•·.:;· 
ten rekilmişti. Kırkpınara e-:ıki 
ba~livanlarla ~lireş ~eyre;. -

1 me<Te gebuişti. .Amavuro~lun:ı:ı 1 
oğlu Deli Muslafa da beraben .. -

1 deydi. Arnavuwğlu, Yöriik Al · ı 
niıı uz.aktan uzağa muvaf'fakıyctl 
lcrini duymuştu. Bılhııssa K"J- 1-...;..------------11 
vala güreşini harfi harfine öğ- Sahibi: A. C•m•l•dctln &ar•eoilu 
rcnmişti. Arnavutoğlu, Yö~.. N•IYaıt MilCllrii: M. samı K.,..,_.. 

Aylık 110 

iltıfat etti. 1ık la.fı şu oldu : 8Hıldıiı yer: H. 8eklr GUr90:rl• 
(Dev•mı var) ve A. Cem•leddl11 ~otlu MU.. 

Küçülı Cari H~sapları 

t 943 iKRAMiYE PLANI 
K~lDELER : l Şut.t, 3 May•s. 2 Ağustos. i lkincitesrın 

tarıhlennde yapılır. 

r _1943 İkramiyeleri 
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Türkiye 1ş Ban.kasına. para yabnna.kla yalnız 

lirm~ ft faiz almış obnu, aynı zamanda 
denemiş olursunuz. 

Ura 

" 
" .. 
,, 
,, 
" 
" .. 
,, 
" 

" 
para birik· 
talıhinizi de 

lıtanbul D~/terdarlıtJından : 

Dosya No. Cinsi 

512ı7-1114/50 Mecidıye k.oy{}nde 3 pafta, 
3 parftl No, lu 56ıO :metre 

18 ada, 
murabbaı 

L02 

araa. 
ecidiyc koyuııde 9 pafta, 62 ad:ı, 

l penel No. kı 3537 met.re murabbaı 
Ql"'1, 

:Mecidiye köyunıte 9 pa1t.oı, 63 llıdı.ı, 

7 parsel No lU Z4~7 ~ı.re murabbaı 

l\Iuhnmmen 
Bedel Teminat 

5'110 421 

5306,50 398 

arsa. 6242,50 '169 
Yulcancfa yazılı aayrimenlı:uller 9/12/!H2 Çarıjaınba giioil saat 15 dı

Milli F..nlAk Müdurluiiinde mut.eşekkiı Komısyond:ı kapalı uır! usulile sn
tılacaktır. lsteklilerın 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde hazırlanmış 
Wtlif mektuplarını ihale ıünil sa::ıt H de kadar Komisyon Rei&llcıne tev-
41.i elmelıtti ve nüfua buvi;ret euzdanlarını U>ı-nz eylem~leri ıuulde:ddir. Faz-
la iaahat iQİn Jılilll :r.mu. Mtidürlıııtt•P. müraeaatları. (1589) 

i 

"'"'" 9ö%l•1!İ1C•ıl• ' 
TUIGSBAM ~~milli'@~ 

ışı9ı tit.zı•"'" 

Deri ve barsak arttırma ilanı 
Ti.irk Hava Kurumu lstanbut Villyet Şubesinden: 

Kurban Bayramında tc5kilatımız tarafından toplanacak deri ve oıJ' 
&aklar pazarlık surctıle ayrı ayrı arttırm.nya konulmuştur, ır 

2/12/942 Çarşamba gıınil saat onda nr~tınlması yapılacak ve fiyat Jfl 
vafık gurultlrse ihale L-<lileccktlr. Taliplerin nal.it v~ya Devletçe nıu~ 
hır Banko mektubu olara~( deri için bin beş yU7., barsak için de uç .-
lira mu\ ııkk:ıt teminat nkçclcrilc mezkür gtln ve saatte Cağaloğlund 
Şube Mcrkczınde bulunmaları. 

Ş:ırtnamelerı arı.u edenler Vılfıyet Şubesme rnr .. c:ıatla nl bil rlet"~ 
(1562) 

.c;:;:::=========::::::~ 

Dcmiryolları ilanları 
Muhammen bedeli (2820) iki bin s kJz yuz :yırmı lira olıın mub~ 

cıns 'c eb'ı:.dda (67a0) altı bın yedi yüz ellı adet clektrık nın~-
(16. Bl:-ıncıkanun. 1942) Çarşamba gunu saat (14) on dortte HaydnrP ~ 
Gar bına ı dahılindcki Konm.-yon taraiındnn çık el< iltme u ulıle ,.,,. 
alınncnktır. ıj 

Bu ışe g"rmek isteyenlerin (211) ikı yuz on bır hra (50) eli kuruşl 
mu\ akı-at tenılmıt ve kanuntuı tayin t•tüği v~mıkle bırlikte ek ııtmc P 
nu ımntıne k efor Koınısyona nıur:ıc. athırı Jil:ı:ımdır, 

Bu ı.,e t ı inamcler Komısyondan paı asız olarak dağıtılm <tııdtf• 
(ı854) 

A ağıd smi, muh mınen betlf"li ve mu\ kkat tcmınatı ayrı yrı ~ 
teı iln ol, ıı muht,.lıf gıda mnddekri l l/12/1942 Cuma gilııü saat ıs.45 !ıt 
ıtıl>. ren kap 1ı :ı:nrf u ulıle Ankar:ıdıı İdıır<- Bınasında sırı ılc ve ayrı 
ek ıltıı ı•yc kvıınıu tur. 

Bu , e gırnwk ıste) enlerin listeleri hiz.asında yazılı muvakkat tcı1'1 ,ıl 
He k:munun 1nyın ettığj vesikaları ve teKlıflcrinı ayni gıin sat.-ı 14 de 1" 
dar K ımısyon RP slıgıne vermeleri lıi.z:ırndır. 

ş. tıı.un<-lc-r p:m sız olarak Anknrada M .. l1.c"1T1e Dair~ınden ve il" 
da ... p.ı .ıtl ı Te;;elluın Şefhgınden temin cdılır. 

Muhnınmen Muvnkkat temIP' 
Bedel 

El;si11mcye Kon.m .Malzeme Lira Lira 

1 Nıı, lu liste muhtc' iyab 
Kuru fasulye 60.000 4250,-

2 > Nohut 60.000 4250.-
;ı ı Pirinç 250.000 13750,-
4 > Bulgur 45.000 3376,-
5 > K:.\urmn 135.000 8000,-
6 > > Mt'rcunek 14.000 1050,-

(1759) 

il 
Muhammen bedeli 80.000 lıra ola 50 ton üzı.i.m pekmerı.ı 15.12.942 Si 

i:lınu sanı 15 de kapalı zarf usulile Ankarada tdare binasında ıopı..,,-
Merkez 9 uncu Komhıyonca s:ıtın alınacaktır 

Bu işe .,İrrl\t•k i." teycnlerin 5,2~0 liralık ~uvakkat temınat ile k•11;; 
nun tayın N ği vesıknlnrı ve teklıfienni nynl gün saat 14 de kadııt 
geç<-n Konm:yon Reislıfine vermeleri lazımdır 

Ş:ırtnıııneler 0) lira mukııbillndt• Ankera .ve Haydarp.ışada idare \.,r 
neJerindeıı tedarik olunur. (1889) 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
Karul111 truihi: 1888 - Sermayesi: 100.000.000 Türle U ..... 

Şube ve Ajans adtıd.i: 265 
Zirai ve icari her türlü banka. muameleJeri 
~ biriktirenlel'e 28,,800 lira iloıuniye veriyor 

Ziraat Bank•sında kumbaralı re kumbnrv.ız uwırnıf bnaplarınd• 
en u 50 lirası bulunanlara senede 4 defa (ek.İle&. ek kur'a ıle aşat· d•"' 
pUına töre ikramiye d•lıblaeaktır. 

4 .... U. LINlllı .._ LIN ı •OO ..... • &.iNME ..._ &..,. .. - .......... .,_, .. - ...... -·· ..... . .. - ..... . 
DiKKAT: HenpJarmdaki µa alar bir ı;ene ıçınd~ 50 Jırad n a 

düşmiyenlere lknıml~ c:ıktılı taltlırde 3 20 fazlasiyt .. veril<' klı 

.., ..... ıme• «tart defa n ... 11 lladru, 11 ..,,.. 
IUI ft 11 Blrineıiki.ıuıo tarihlr.riade oekÜNıekt.lr. 


