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Jtalyan matbuatında Akdenizden TOrklerin 
ve Yunanhların kovulacaklarma dair çıkan ya· 
zılar hill hatırımızct.n çıkmamıtt&r. Şimdi 
Akdenizde baıka milletlerin de ltalya gibi 
haklara olduğunu Faşistlerin a~zmdan işitirsek 
sekizinci lngiliz ordusunun Libyada indirmiş 
olduğu darbelerin " terbiyetkar fazileti,, kendi· 

1 sini hissettirmiş olduğunu anlarız. 

Yazan: Hüseyin Cahil Yalçzn 
a talyan radyol'u bir 1ngilız darbelerin "terbiyctkar fazileti" 
O gazetesi tarafından Ital- kendisııı'i hıssettinniş olduğunu 

yanın hnrbe n·çin karu?tı- anlarız. 
ğına dair verilen malfunatı red- Müttefiklerin taarruz planları 
detmek üzere bır ltalvan mu- henüz b~langıc; halinde bulu'l
barririnin izahatını n~rediyor. duğu w İtalya üzerine biraz bonı 
Bu muharrir, İtalyan görüşünü, bardıman yapıldığı dakikalarda 
daha doğrusu şu sırada İtalya- Faşistler şaraplarına bu kadar 
~n -~üdafaa etmekte olduğu te- su karıştırırlarsa yaı·ın iş daha 
zı şoyle anlauyor: ciddiyet k~ettiği zaman daha 

.!tal~a Avrupanıı:ı. ve Asya~m çok Jı;umuşak sesicr iŞiteceğ·iz de-
musavı şartlar dahılınde taksm~: k 1 , . ç .. k.. F r:ı· t .ı· 
dünya ham madde kaynaklar!- me _ 0 uı or - ~ u a~ıs uı-
nın müsavi bir şekılde dağıtıl· mag~arında. ta.shıhe muhtaG d~-

. h tınckted·ır Hal ha bırc;ok noktalar kalmıştır. E-
ması IC{Jn arp e · · · ı · · ki M.. t f·kı · d "' ı · buki hlgilizlerle Amerikalılaı· nıınız 1

• ut e 1 crın arpe erı 
buna razı olmaıruşlardır. Bugün- d.evaın ettıkc;~ ve muharcbeler:n 
kü harbi Churchill ilt Rooscvelt .sık!?l :nerkczı İial~·an topr!lkla
istemişlerdir. Mihverin açık s:- n uzeı ınde .lophrn:ııkı:;a bunlar 
yasetine Angfo Saksonlar Atlan- da l:.oıu~ gıre~ektı:-. , . 
tik beyannames'i ile cevap veı- s.unku . hllr;l~ll ~ılc .. ıi.~şıstler 
mişlerse de bunun yalan ve hala ke~dılerı~ı s.ı~: ~~tıın Av· 
saçma sapan bir ~ey olduğuna rupa mı1.letlerın:n u~tmı~ <.;ı~a
herkes karudir. Anglo Saksonl:ır ran rne-,_:ıyC'tlere sahıp gıbı go,;
Avrupada daima. karga.~alık c:ı- ;ermeğe çalışıy5n-Ia.r. Bizlc~~e.1 
karırlur, AvTııpa milletlerinin ıarkları ol~a~ıgı ha~kı~dakı ıtı
birlesmelerine mani olurlar. rafları da unut ederız ki çok ge· 
Roosevelt, A.kdenızi ele geçir- c~kmiy~~~~t·r. o, zan~an kendile
mek g-ayesin'ı takiI> eder. Halb~-1 rıyle goruşme~ ıf!lka?ı hasıl o
ki Akdenız b·r Anglo Sakson de- lat;aktır: Cunku hıç kım·,ede Al
nizi olmayıp Bir lt::ılyan, lspan-ı ıııaıı "e ll lpY~.n:'.ıJwctmek, Av
yol, Türk, Yunan ve Mıfür deni- r~padan. sılıp suııurme>k _yolu~1~a 
zıdır. lngılizlcr daima başkal..üı- hır emelı yo~tt!r. Her m ll~t ıçın 
nın menfaatlerini korumak mas-! Avı upada mıllı hudutları ıçınde 
kesi altında kendi işlerin yürüt- ~ıı~ama hakkı rntdll'. Naı-nl Ll~h
mcğe bakarlar. İrıgılizler Alman r ~ı~cr. Çc~oslovaklar, A:nı:vt.ı:ı~r. 
ve !tal ·an mılletlcrinı imha ıcııı 1la.: rnılh hudutlarına 'e. ıstıklal-

H.- :Jl -
1 

!• ly .., "·k- lerıne kaYuııac;ıkl.ırsa Mıhver de 
m t.Lil ı ucr r ..... a .• ·'"'" mili"! d tl . d -'· denızden, Alnı. ayı Avru d?Ti 1 ıu u arı ıc n e Y~ .::ıyaccı..n-
sJıp süptinnek ısteılcr. AHuıx- tır. ~ta.Iya! Avıııpa ':~ ~s".ayı 

tt l " manyasız ~'" taksım cdıp or:ıu:ın nıusavı lııı;se 
nın y:ısız ve .t'A J ,.. 1 k · · h t kt 
~~ ·mka· v ktur Fak"t R ma ıçın arp e me · en ne za-
.,..ımasına ı n .ı" . " 1 h ·11 t· 
bu iki milletin kendiler'ini diğel' ~~ın. vazgec~r ~ e,_ . er Tf!.ı e ın 
mılletlerin üzerine -.;ıkaran yÜk- hu:~~Y~~ ;'e ıstıklalıne hurmet 
sek vasıfları sayesınde İngiliz c~tıg.n~ı ılan l'.~·le_rse o zaman ken 
J lanlaı ı muvaffak olarnıyaca.k- dısı ı<.;ın de hurrıyet hakkına ka-
tır. vuşur. 

M·ı . , · · .· k berbat D"J.ttı'- Avrunanın ve Asvanın müsa.-
ı 1\ erın ışı pe ,... . 1 · · d • ~ ı. · · d 

ğine, bir aralık A' rupayı ve bti- vı şa.~\ar ı~ın ~ ı.a.n..sll'!1ı ne e
ttin dünyayı hiıktlın ve nUfuzları mektır. Bu ~aksım kıının arasın
altma almak hülyfl.!jına düşen ve da. Yukt~ b~lacaktır? Almanya, 
üçler mh;ak ylc A\·ı upa \·e Afri- lta1ya .. rn~ıtere ve Japonya m1 

ka'hakııniyetlerin Jli'm eden Al- bu t_ak~~mı y~pacaklar?. Avrupa
manya ıle İtalyaııııı ~mdi kendi dakı mustakıJ de\·letlerı or~dan 
canlarını kurtarmaktan bask:ı kaldırmakla ışe başlıya.n Mıhve
bir şey diı'-'unmc el guıe azacık ~?n .. ağzı_nda A V~P'.1 ve Asy~n•~ 
şüphelen kalmış ulanlar İtalyan . m~savı şartlar ıçınde t~ksınu 
radyosundan nk:::,eden bu scı;leri 1ddınsı başJ<a ne ~ana ~fa~e . e: 
d.kkatle dinlemcli<lirler. drr_?. Lşte ltalya böyle bır ıstıla 

Ben okuduklarıma. i>irdenıbire polrt:k~ı 1?€~de macera~~ ~~ 
n::ın::ımadım. Bir İtalyan ağzın- tıl~ıgı ıçmdı~· ~ı başına ~ugünku 
dun, hükômetııl ı<lar~i altında 1 belal~r gelmL°">~ır ve Faşıstler ay
hulun n bir ltuly.m ra.dyo~un· n,ı mu.tear::ız sıyasette. dı:va~ et
d::ın ılk defadıı ld Akdeniz in bir tıklerı .. m:ıd<let~e yenı ~ e~ı ~e 
hulynn, İspanyol, Türk, Yunanı çok muthi~ belalara da ugr.~>:~
\'C Mısır denızi olau~u ıtiıafım caklardı~. ~urtuluş yolu but~n 
ı~ıtiyonım. H:ı.lbukı diiııe o-ei.in-ı bu. hayallerı bıarakarak her mıl
'<'VC kadıır resmi V(' gayri resmi letın hakkını tanımaktadır. 
ltalya~ ağızhrındaii Akdeniz Htisf>);n C.hıhid YALÇIN 
hep İtalyan dt•ntz· olarak ıfan e
dil"yoı du. I.ı'aijı8tlcr Roma inıpa
r atorluğunun var.Hi oldukların
dan baııka bir şey söylemiyor
l.trdı. Daha üç ay evYel, yan.i 
Rommel ordusu E:lrut:meyn'de 
bulunduğu günler de - zaman 
olur ki hayali cihan değ·er! -
l•'asıstler nama imparatorluğu 
v:ırısliğine bir de Osmanlı unpa
ratoıhığu varisliğini ekl~mişler
di. İtaly<'n matbuatında Akdc
nızden Türklerin ve Yunanlıla
rın kovulacaklarına dair çıkan 
y:ızılar hala hatırım17.da.n çıkma
ıııı!)tır. Şimdı Akdenizde başk:ı. 
milletlerın de İtalya gibi haklan 
oldug ·~nu Faşstl~rin ağzından 
işitirsek se°l{izıncı Ingiliz ordusu
nu'1 I..:bvada ındirmiş olduğu 

Eski Fransız Başve
kilinin Peten 

ve Lavale teloraflan 
Bern, 2 (A.A.) - Haber alın

dığına göre, eski Fransa başve
kili Reynaud, Almanlar tarafın
dan tevkifinden biraz evvel Mn.
reşal Petain ve La.vale üç t~l 
gr-af göndererek ha~·atı hakkın
da teminat verip veremiyeceklc
rini sormuştur. Üçüncü telgra
fında Reynaud Mareşale muha
keme edilmeden Portalet kale4 

(Sonu Sa. 3 Sü, 7 ıle) 

--------------------------, 
EMOKRASiLER 
DiYARINDA -}
7azan: Hüseyin calıit Yalçın 

Başmuharririmiz lngiltere ve Amerikada yap· 
t ığ, son seyahatte edindiği şayam dikkat intıba· 
ları pek yakanda bir seri halinde okuyucularına 
takdim edecektir. 

• İDARi YEBİ 

ı 
Nll.fUG5•caalye No. 17 

TeJcraf: Yeni Sabah tstanbul 

Teleıfon : 20795 

Gi}NDELİK SiYASi DA.LIC GAZET88i Her Yerde 5 Kurq 

r-------
ÖRFİ 
iDARE 

• 
Ilı ay daha 
uzatıldı 

Meclise medeni kanun 
haricindeki evlenmele
rin ve mektum nufus 
tarın tesciline dair bi r 
kanun teklifi yapıldı 

Ankara 2 (Yeni Sabah Mu
habirinden) - Büyük Millet 
Meclisinin bugünkü toplantı
sında İstanbul ve diğer 5 vi
layette nıer:cut bulunan örfi 
-darenin 6 ay daha temdi · 
hakkındaki Ba.cıvekalet tez -
keresi okunarak kabul edil 
miştir. 

Meb'us seçimi hakkındaki 
layiha istek üzerine Teşkilatı 
Esasiye Encümenine gönde -
rilmiştir. 

İş ve işçi bulma teşkilatı 
hakkındaki kanun layihası da 
geri istendiğinden Başveka
lete iade edilmesi kararlaşt.ı
rılmışbr. 

Bundan sonra Bolu Mebusu 
Lfıtfi Gör.en'in a.kidlerini me
deni kanuna istinat ettirmi
yenlerin evliliklerinin ve bun
lardan doğan çocuklarla mek
tum kalan bütün vatandaşla
rın tescillerine ve bu tesciller 
de harç, resim, cezadan muaf 
tutulmalarına dair teklifi Da
hiliye, Maliye, Adliye Encü 
menlerine hayale edilmiştir. 

Nafia Vekaletince :Marma
ra sahilinde yapılan bazı in 
şaatın ze:yil mukavelelerle ik 
mal ettirilmesinin Divanı 
Muhasebatça münasip görül 
miyerek bu kabil ahvalde yeni 
mukaveleler yapılması lüzu 
munun serdedilmesi hakkın 
da Nafia -Vekil" ızalıa; ver:mıı. 
hi.lkfunetin noktai nazannı 
anlatmıştır. 

Neticede hükfune-tin nokta· 
naz.arı tasvip edilmiştir. 

\. _J 

. ıtalya için şeametli haberler 
italyanın bir kaç hafta içindelnf ve facialı 
bir şekilde yıkılacağı iddia ediliyor 

solini'nin NutkU6~ ~l. v A 
Sarıh hır sulh tek~ 

ita/yanın ağır darbeler gediğini kabul 
eden Duçe, Anglo - Saksonlara karşı 

sonuna kadar çarpışacağını söyledi 
-------- ------ - ---

ltalyanın şimdiye kadar uğradığı zararlann blancosu 
Roma 2 (A.A.) - Stefaııi a

jansı bildiriyor: 
Fascio ve Korpurasyonlar mec
lisinin teşrii en etim.enleri top • 
lantısında saat 11 de hararetli 
alkışlarla karşılanan Duçe, rad 

y-o ile de neşredilen bir nutuk 
söyl~iştir. 

Duçe, nutkuna, hatta sulh za 
manında ve normal zamanlarda 
bile nutuk söylemeği sevmedi • 
ğini 'hatırlatarak başlamış, harp 

zamanında sozun siliha kaldı
ğını belirtmiş ve demiştir ki: 

- lçinde bulunduğumuz harp 
dünya nif,betinde büyümüştür. 
Sahası muazzam surette geniş4 

(Sonu: Sa. s, Sü. 1 de) 

RUS TAZYiKi DEVAM EDiYOR 

lif edilirse harpten 
vazgeçmeğe ha .. 

zır mıt 

Nevyork, 2 (A.A.) - Siyaset 
ve askerlik işlerinde ihtisas cta
Riibi olan bazı kimseler birkar~ 
hafta içinde İtalyada heyecan u
yandırıcı hadiseler cıkmasını 
muhtemel görmektedirler. İtal
yanın yıkıhsı ani ve hacialı ola
cağını 8öylemekte umumi sıı
rette herkes müttefikf r. ltima· 
da şayan menbalardan alınan ha 
berlerde İtalyanın bazı bölgele
rinde çıkan kam;ıklıkl rın pas•f 
ayaklanma şeklini aldığı teyit 
edilmektedir. Cabuk o:r ı::ulh iF-
1.eyen İtalyan milletinin haıp mll 
kincsini yakında ı;:leycmiyecck 
biı h~ılc _getirmeı-;i ktffvctle muh
temcldiı. 

VaRington, 2 (A.A.) - Diın 

- ---- ------ - --- - H:ıriı•iye Nazırının nı>~rliıı<le ak-

ı 
icxflen matbmü konl't:ransında 

Don Cephesl.nde çevrı·lenAlman ~:~~t=~:~~~~~lib~i;hfıj;~;~r~g~~~: 
~Jli~~~~Y s~~i~~ı~~~~ şlt~~~·ı ;~~~ 

1 • h d k t ı ı mu) avemet etmekten y.ı·~ c:recc-

ar ım a an ur u amıyaca ar ~~~~~~~ ~~~~~n~~~~~\e te 
01

· 

. Mo:skova 2 (A..A..) - ~yt~r ra Ruslar yeniden sekiz kiJQillet 1 maddeten kalmamıf}tır. Bu gazetet·ı, Haı.;c;y,, r 171rı· 
a~a:ısının hususi muhabıri bıl- re k~dar ileri _mi.cıle-rdir: Şimdi AL.\iA.N RESMİ TEBL1Gt nın bu gibi ı-;ulh ..,arfüu ı ·ıc·r· 
dı~yor: , . Stalıngradın şımal ~e şrmal ~a- Berlin 2 (A.A.) _Alman or- sürmek imkanından b h:-: dc-bı· 

:sovyet kıt aları Don nehrınde tısından geçen demıryolları ıle ~ lip edcrniyeceğinı sorr:1' ,tur. M. 
Stalingı-ad istikametinde doğu- Don nehrmin teşkil ettikleri uç dnları başkumandanlıgımn teb- Hııll, &inıcliki lalde bir ı v :-;ö>
ya "tiognı ılerleyışlenne ara.1';1 lfen'ın ~ok ilerilerinde bulunu _ (Sonu Sa. 2 ~ti. 5 t:\ ı rvemİ.}eccğ"i Ce\abını \ rmıstır. 
d~•am ediyorlar ve km$atılmış yorlar. 
o.an Almanları şehre doğru sü- Almanlar kısa bir zaman i - Kı A 
rüyorlar. Nehrin çok dQb'usunda çinde cok: kuvvetli istihkamlar ar 
bulunan peskavatka ıve Sokoret- kurmağa muvaffak olmuşlar -
ka mevkilerinin za.ptında.n son- dır. Fakat Rus baskısı çok şid 

detli olmuş ve Alman mukave-

hadlerini teshil 
-------

Dünkü suikast 
muhakemesi 

meti kırılmıştır. Almanların bu Ankara, İzmir, Samsun ve Me!":!hı 
çevredeki karşı taarruzlan tank 
ların yardımı olmaksızın piya- Ticaret Odaları idare H e y e t I e r İ 
de birlikleri tarafından yapıl -
mış ve bütün bir karşı taarruz- şehrimizde bir toplantı ya paca k~al' 
lar hiçbir neticeye varmadan 
püskürtülmüş ve yeniden birçok 
noktalar ele geçirilmiştir. Al -
man ~lan ümitsiz durumu 
askerlerinden gizlemek için el
lerinden geleni yapıyorlar. 

Malfrm olduğu tiY.ere ithalat.ç1 
tacirlerin kar yüzdeleri evvelce 
Fiyat Mürakabe T~'?kilatı tara
fından tesbit olunuyordu. Bu 

rak addolunuvor, bu suretle· it 
halatçı malın; do~'Tudaıı doğru
ya perakendeciye satması lazım 
geliyordu. Halbuki İstanbul. İz
mir gibi nüfus kesafeti iazla ve 
doğrudan doğruya müstehliıl 
bulunan şehirlerde ekseriya. bu 
usul tatbik eclilememekte bu ::>11 
retle ithalatçı hariçten g,ctirt .. 

-Von Papen'in katibesi vak'ayı nasıl 
anlatıyor. Pavlofla Müddeiumumi 

arasında geçen münakaşa 
Ankara, 2 (Yeni Sabah nmha- Ankara Ağırceza ma'hkemesinde 

b irinden) - Fon Papen'e ka.r§ı dün de devam edilmiştir. 
suikast ha.zırladık.lanndan dola- Muhakemeye b~lanırken maz 
yı mahkfım edilmiş olan Pavlof, nunlardan .AıbdUITah.mau Say
Korn'ilof, Abdurrahman Say- manm müdafaa avukatı Şakir\ 
man, İsmail Sağol'Wl nakzen gö· Ziya hak.kında barodan cevap 
rülmekte olan mclıa.kemelerıne ( Sonu sa. 2, su. e da) 

MUHTEKiRLER HELECAN GEÇiRiYOR • • 

----· 

-:- Neden b!ıyılJı, Jarhk mı 11eJJ: ~ 
- Haya • .. Varlık » ııJJj. 

Fakat esirlerin söyledikleri 
g&.1.eriy<>r ki asker de durumu 
anlamıştır. Her&eyden dahama 
nalı olan birşey varsa o da Al
manların muvasalalan kesilmiş 
olan birliklerine uç.aklarla yiye
cek ve mühimmat getirmekte 
olmalarıdır. Bura.da kuşatılmış 
olan Alınan kuvvetlerinin yok 
olmaktan kurtulması imkanı 

defa İ.a.şe ve Fiyat Mürakahe 1 

teşkilatının lağvı üzerine bu it
halatçıların kar yüzdeleri tesbit 
olunamamaktadır. Diğer taraf
tan bu fiyat tesbitinde ithalat
çı ayni zamanda toptancı ola - (Sonu Sa. 4 Sii.. S de) 

@_LAYlARIN MIZAHJ 
AYNA Y A BAKTIM DA ••• 

A 
ynay.a yalnız ko- ı<MN.,.....,,,.,.........,., ... w.A.MMI~ ima tatsız. sarı elması-
kanalar bakmaz - Yazan f. na eksi der yemezsiu. 
ya. Bir öğün de l Hfik.karı'nin öte-inde 

ben bakayım dedim, ~Ak G d Langa hlyarı, Edirnenlıı 
ba~tım. Pekç~ . acayip ~ a Un Uz berısındc Mekkc hur-
im.uşım ne dersınız! Keş- -< ntast ara.ı:sın da ne Bar-
ke 1~imdiye kadar herguıı .,..,.~ .. .,.."..,.., tm cevi7.i. yersin nı 

baksaydım. Belki biraz. intibaha ge- meınleket hilnnabı. 
lirdim. Bnk:tıg.ıın ayna da pek cins Konya tuz çölünün ortasında k:ı-
malmış. Ayni z~manda sesli sıne~ rakulak suyu ararsın da Alemda-
gibi ses de ver.ıyor. Acaba hangı gmdaki Ta;;delenin başında durup 
aynacı yaptı kı... s!.l.ratını burll.'Sturarak: Katkılı der~ 

Aynada kendimi gördüm. Ayna- sin. 
daki kendim. dt:ia.~ıdaki • k7ndime Dünyanın en aşağılık agaı·ı ol~• 
acı acı sırıtarak şoyle çıl,~tı. mcyvasız akasyaya bayılırsın da. 

- ~e adam! Sen ne b~<:•J:?- Y?,ra:: dünyanın en nefis mcyva.r;mı veren 
tıksın. Bunca Ytldır senı bır Uirlu b<ıdcm aita<:larına (Pek dPınokrat 
anlayamadım. . . kılıklı!) diye bakmazsı 

- Ilayrol:ıı, aynadakı ben. dedim. n. 
Ne oldu ki.! Marmaraya atsam (tuzsuz!) diye 

- Ne olacak Dünyanın en nefis ba~mrsın. Aband gölüne ka!;sam 
balığı çıkan btr memleketin c;ocu- CSaolı!) diye haykırırsın. 
ğusun balık yemezsin. Modern anbalfıjlı Ereğli çilegi ve-
Dünyanın en nefis kuru. yaş jnci- ririm. (Arna\·utköyün değil!) diye 

ıi çıkan bir vatanın evlkiısın. inci- itersin. halis Arnavutköy çileği "e-
re yan bakarsın, yemezsin. ririm. (pahalıdır!) der yemezsin 
Dünyanın en neI.is kuru üzümü · çıkan bir toprağın döllisün. üzüm Kemer olmayınca oaUıcanı. Bay-

r~mpaşa olmayınca enginarı, Bile-
yemezsin. Raz.zakiye çekirdekli. çe- cık olmayınca domatesi. Silivri ol-
kiı·deksize çöplü dersin. mayınca yoğurdu. yeşil olmayınca 
Dünyanın birinci sınıf fıstık ye-- seftaliyi, Malatya olmayınca kaysı· 

rinde sen fıstık yeme1.sin. Yı yeme7.Sin. 
Dünyanın tadı bulunmaz fındık-

larımn ortasında sen fındı.k yemez- Musta!ıabey armuduna küçük. An 
sin. Kimıne sivri dcr~in kimine karaya buruşuk, Allahüekber dağı

nın ahlatıııa kumlu der yemezsın. 
y::.ssı. 

Büyiık bir denizin büttin kıyıları 
binlerce yıldanbcri mısır ekmeği 
yer, sen köy de,,lTi.ı.·meninde çekilmiş 
Polatlı buğdayına kepekli der, ıre
çer. y~mczsin. 

İlti parmak kabuklu. ici tahta 
klyml.j{l Yafanın tanesini kırk bes 
kurusa -alır kemirirsin, öz yurdun 
ince kabuklu. sulu pottakalma may 
ho::o der J!ec;ersin. 
Rizezıin c;ekirdclcsiz koca Dıan~lina 

Sen neı:;in? Kimsin be ad::un! 

O kadar müteessir oldum ki. ay
nanın içindeki suratnnın burnun;ı. 
dısındaki suratımın burnunu do
ırnndurarak: 

- Aman. sayın ayna ha:aeUeril 
dedim. Kusura kalmayuuz. LCıtfen 
~n?eni?.i, pılımı pırtımı toplayıp 
goçunccye kadar hoş görünüz. Ma
l~m :ra. lııen bendenız. ben dwı.cını~ 
bu· imparatorluk aıtl~ıyım. 
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Badadu Oaadlsl de 
bapse atıldı 

H ındista.n, Türkistan ve Efganista.n arasın 
d bir uf ak hükumet vardır. Buranın şefi 
Abdili Cafer Can istninde bir zattır. Ca

fer Can da Hind milliyetperverlerinden olup ln
g l lere karşı mücadeleye git işmiştir. Bırkaç 
J aft.ad rnberı de\•am eden çarpışmalar ncticcsin
d İngihzlcr bu ufak bölgeyi isgal etmişlerdir. 
Q fer Cnn'ın partisıne mensup olanlar, şeflerinı•ı 
b.ı;; enbirc ortadan yok olduğunu görmü lerclır. 
·nfer Can çok azılı bir milliyetperver olduğu için 

ln:;ilizler başını getirene mükafat da vadet:miş
lcr.ii. lnglıi.zl ı m ülkesini işgal etmeleri üzeri!ıe 
bir kayalığa bi.itün m:ı.iyeti ile iltica eden Cafer 
Can bir akşam bir genç ve g\izel kadının ziyaıe
tini knıbul etmiştir. Kadın, Cafere şöyle dem'rntir: 

- Sizi görmek için tam elli kile>mctrc yol 
yürüdüm. Oğlunuz Ali'den geliyorum. Çok ağır 
yaralı olup ölmek üzeredir. Sizi görmek istıyor. 

ın ve çocuklann şehlrden Veziri, lmbilesiniu yerlcşti-i yerde b r evdedir. 
r sınıfı çin çok büyük B haberi alan Caf ~ Can derhal oğlunu 
uı ~tu: Ev bakımı ... Be- görmcl üzer"' yola koyulmuı;, fakat lngilizleı'm 

- llerdi. Asıl mfüıtcki kttmukJ •rı pusu) a dfücrek hap'shnneyi boyla
ctnl rı gittiği vakit bu m !"Ur. Şımdi fahatm Garıdh1 1 beraberdir. 

~ENJ SABAB 

,.. 

TA • ,.,; " 1111 Sinema ında 
Yarın mat'ut'J rfün itiharen 

fo\'simin en büyük bir vcnil Seyredenleri mestcd~cek 
slııemucılık aleıı i n btiyük zafer ~l'stanı 

KAR EN 
n h ub 

TİNA 
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YÖRÜK AL~ 
Kar hadlerini 

tesbit 
( Batuırafı birincide) 

tiği malı toptancıya devretmek
te, toptancı da ithalatçıdan al
dığı malı perakendeciye satmak 
tadır. Bu vaziyetin zuhurunda 
it.halatçı yalnızca mal ithal et -
mekte olup toptancı vazifesini 
görmediğinden evvelce verilen 
ithali.tçı-toptancı kir haddinin 
bir kısmı bu defa ikinci el bu -
lunan toptancıya verilmesi ik -
tiza etmektedir. Bu vaziyet kar 
§181Dda gerek ithalatçı ve ge -
rekse toptancı elinde mevcut 
malı ~ kaç kar ile aatabi -
leceğini bilmemekte olduğundan 
piyasa.da ekseriya bir tereddüt 

Parke taşı ihzan 
Samsun Vıli)e: nııten: 

1 San un - Ça • ba yolunun meb'deini teşkil eden sahil yolu için 
200000 adet par •C t ı h rı kapalı zarf wıulile ihale edilmek üzC!l'e ek
siltmeye konulmuştur. 

DAHA KİM GEN 
GôRONMEK İS·TİVO 

2 - Ek ıltme 24, BirıncıkAnun. 142 tarihine rastlıyan Perşembe pü 
saat 16 da VılAyet Daimı Encumeninde yapılacaktır. 

- Yörftk, baea mı .. at ıcı*- enekten Yörilk Ali, kademe ta-
3 - Keşıf bedeli 24000 lira \'e muvakkat teminatı 1800 liradır. 
4 - Bu işe ait keşü evrakı Samsun nafla müdürlütü ve Vili,et :Daimi 

Encümeni kaleminde olup 1stekliler bedelsız olarak herıiln görebilirler. lln!.. mmadaıı birdenbire atlayıp ileri- ..... 
Yörük Ali, -'Qfbı. ut&ıı

aJlb. Arnawtoğbı: 
- Oğlum! Ne 8UBU)Q' Ye, u

lamyOl"BUJl? •• Elbette bap gtıre
teeeüm .. Senin yerin artık -.. 
altı değil. .. Bata mqclan oku. •• 

- Başta wal ım..e ~: 
Ne Kel Aliçoeu, De Kara İbo!l'1, 
Ye ne de Karagös Alisi.. Ne ae 
Kaııbur ... 

ye geçmek istiyen tabiatte idi. 
Batti, başaltı güreşine babasını 
bile dinlemeyip bir sıçraYıfta 
geçm.İ§ti. Hal böyle iken Yörü
ilbı bu aefer temkinli olması, 
.Anlavutoğlunuıı bile teşviltine 
bplmam MI pyanı hayret idi. 

Bana. Yörük Alinin hayatını 
not eden merhum P omak Murat, 
bu hAdiaeyi ve, Y-örüğün bqpeh
livanlık için heyecana kapılma
muı hayretini f(>yle 1mlatmıfb.: 

basil olmaktadır. 

5 - tstekl ler ihale tanh nden en geç uç gün evvel Samsun Valiliğiıı.e 
istida ile mur:ıcaat ederek alacakları ehliyet vesıkasını ve cari aerıeye ait 
Ticaret Odası \etı kasını teki f rnektuplanna eklemeleri IAzımdır. 

6 - Eksiltmeye girecekler Yalnız teklif mektuplarını havi ve kapalı 
bir zarf'ı ve 3 ilncU maddede yazılı muvakkat temınat makbuzunu ve • 
ıinci maddede yazılı vesıkaları bir dış zarf içine koYUP ve mühür mumu, 
ile kapayarak ihale günü saat 15 e kadar makbuz mukabWmle Daimi 
Enciımen Reislıg ne vermeleri veya iadeli taahhütlü olarak posta De ..... 
d~ olm&ları IAzımdır. Postada olacak aecıkmeler kabul olunmaz. 

(1898) 

- Senı çok değişmiş buldum. "Yörük Ali, Kırkpınara güre-
iyice okka alınışam,, nf! kadar ne gelirken babası ile şu yolda 

Bu vasiyeti önlemek, lthallt
çı ve toptancı tlr hadlerini tes-
bit etmek üzere İstanbul, tmıir, 6••!!1•••~---~---••••••••• 
Ankara, Mersin ve Samsun Ti- •• • • 
caret. Odaları idare hey'etleri - TURKIYE lŞ BANKASI ,.eliyorsun? b'.ir konuşma olmuş: 

- Yetmiıı altı, yetmiş yedi ok- - Yörük ben, hastayım senttı- nin iştirakile bir toplantı yapıl- "Bu Yeni Keş_iJ Beni 10 '-- ta' le Kırkpınara gelemiyeceğim. 
- us ... Fak bi 

Çok bu 
ı at sana ·r nasihatim var. 

masına kar:ır verilmiştir. u.. •• L C Yakında şehrimiz Ticaret O- .n.UÇUn arl H~sapları 
- 'ana... V ba-..A _ . . . • . e, ı.c.& bir dileğim. Bu, dile· dasında yapılacak bu içtimada 1943 iKRAMiYE p• •Nı 

ithal olunan her nevi malın it- LA Ya ş_ G e n ç 1 e ş t i r .d.i . '' çllm1' ,,nç hal - Fakat celik gitii8in Yörtik ! ğimi tutmaz ve yerine getirmez-
-. - k sen yann ahrette on pamıagun- halatçı ve toptancı ki.rı ayn, ay ~İDELER: 1 Şubat, 3 Mayu;, 2 Ağustos. 1 tıdneiteşrin 
...,ç yagın yo ... -'---..:ı-y.._ ..... olsun! .• n tesbit ohmacaJrtır. tarlhlennde yapıhr. 

,nnların cild tı 

- Başa oiireş •.• ~ ! .. 
Dıye ısrar edince ... Yörllk. A

i: 
- Usta! .. Müpaade edersen 

bı wer de başaltına güreşeyim. 
Ye. bu son olsmı •.. 

- Kiminle güreşeceksin ba.0 

altı a ... Sen, bunların hepsıni 
yendin. 

- iki pehlivan varmış, b&pl
bna gelmiş. .. 

K111ı ımiş bunlar? .. 
Bırisi Baltacı ımiş... Diğe

ri de Pomak Ahmet imiş. 
Ha, tanının ... Bunlar, se

llin ayarın pehlivan değillerdir. 
- ..... 

Baltacı, ustadır. Sen, bu 
pt: hlıvanlarla hiç karşılaşmadLı 
mı?. 

ıe ... 
Hayır usta! Görmedim bi-

Başka kimler gelmış? 
Şahin, Molla Mehmet, Ha-

cı gelmışler ... 
K ı Memiş yok mu? .. 
.lşitnl(.-d m, usta! .. 
E ! Bizım Delı Mustafayı 

d say .. 

Yörük Ali, sormuştu: 
- Baba, dileğ'jn ne ise söyle! 

Şüphesiz yerine getiririm. 
- Bana evveli söz ver. K&t'i 

söz ver ... Sonra söyliyeyim dile-
ğimi. 

Demitti. 
Yörük Ali anasının, babasının. 

kardeşlerinin U.zer'ine yemin et
mişti. Yörük Ali, babasının ne 
söyliyeceğini bilmiyordu. Bunun 
iiu>aine Çalık, şunlan söyledi: 

Diğer taraftan yapılacak bu 
f evkalide toplantıda memleke -
timime bütün gıda maddeleri 
üzerinde toptancıya muayyen 
bir kir haddi tesbit olunacak -
tır. Alınan bu mühim kararla 
ittıal mallanmızda 'n! bilhassa 
gıda maddeleri fiyatlan merin
de pek tabii olarak mühim bir 
düşme olacaktır. Bu karann 
tatbikine önilmümeki ay başın
dan itibaren başlanılması kuv -
vetle muhtemeldir. - Oğlum, sakın ola kı, baş 

güreşe çıkma! .. Kim ne derse de- ============ 
~.~;k:::~ yaı!;ı:u ~~ 1 RADYO PROGRAMI 1 gır. Bu. gureşten sonra baş gu-
reşler sen·n için açıktır. Fakat 
bu sefer katiyen bas güreşe gir· 3 ilk Kinun 942 _. 
m<' • . Eğer heyecana kapılıp gı- 7.30 Pr<>&ram 19.45 Serbest 10 
rersen, yann ahrette on parma- 7,32 Vücudümu - dakıka 
ğım yakanda olsun... zu çalıştıra - 19.55 Muzık 

r 1943 İkramiyeleri ' 
1 Adet 1999 Unbk 1999 Un 
1 " 999 il 999 " 1 

" 
888 

" 
888 " 1 ,, m .. 777 

" 1 ,, 666 " 666 ,, 
1 " 555 " M5 

" 1 " 444 • 444 " 2 " sss » 866 n 
10 " m " 2220 " so 

" 99 ,, 2640 " 60 ,, " " 
2640 

250 " 
" 

22 " 5liOO ,, 
SM " 11 • 3674 ,, 

Türkiye lş Bankasına. para yatırmakla yalnız para birik· 

lirnrll ve faiz almı§ olmaz, aynı zamanda talıhiııizi de 
denemit olununuz. \Yörük Ali, bır kere ağır bir hm. 20.15 Radyo Ga-

yem.in etmişti. Başka tilrlil hare- 7 40 A. Haberlerı zetesı 11••••••••••••••••••••111••• .. 
ket edemezdi. İşte Arna\'utoğlu- 7 .55 Müzik (Pi.) 28.45 Müz k 
na karşı: 12 30 Program 21.00 Konu a 

- Hayır... 12.33 Muzık (Pl.) şm 
. 2 A H l 21,15 Muzik 

Dıye mukabele etmesı bundan ı .45 . aber erı 
öttini idı. Yöıaık Alı, Kırkpınara 13 00 MUzık 21.45 Mu k Rad-

BaJın Plmard 1azs1or J_ •Keı~- ce.,..t-Mınden btıhraç edUen ~ 
Cltiaı sen~l~l•. bu donuk Ye çir- cnher flmdl BIOCEL namı alUDll" 
tin tenden lı:urtulmu.t •e daha U clld gtdası olan ~mbe renk~ 
ıtın enellalne lradar yüzümü kap· Tokaloo u:"'mı terkıblne ithal edll1 
layan ılyah noktalarla burutuk- ml.$tır. Bu kremi her ak.$9m 1-'1 
luldanm tamamen kaybolmuş ol· mudan nvcl Jcullanınl2 Slz uyılf'I 
dutunu S(>rmeltle mes'ud •e ayru ktn._ cildiniz bu lu)'metll un111ı-. 
zamanda hayranım . Bugun clldtm. mas~er,' her sabah daha 
bulun &rllada,ıanmın 11pta na· daha, yumu~all daha t.ue q 
ıarlarını çekecek derecede açılr ha• ıenç' bır clld ile uya.nıns 
JUmU.$9k •e caziptir. Cıldl ıenç· Ounduılerl için de ıbeyaı -
le,urmek tçtn methW' bir doktor Tokalon ıcreıntnl kullanın~ 

tarafından k~fedllen yeni bir cev- TlfttlAlll\ IHYlffılı ı,etlı nıtlct~ 
her hakkında yuılan makaleyt Uk 1 Bu basit ve kolaJ tarzı ttda 
defa okudutum utı:ıt bluat il.en· • 
dlmde ta1an1 hayret blr ~slr •e aayeskode bugun he~kadm 10 
Rmere sörecettmt ula tasa .. ur kadar, ıençle$ebillr • •e ıenç 
edemiJordum • lann ~ nuarıarııe,, baka 

Siz ff bOylı yap1bihninıı. nermln we yun\u.tak bir clld ye e-. 
CUd hUce7~lertnden ıatlhraç &en ~mtn. •debUir~ Yeıane -

eclUeıı bu 7eru Ye luJmetıı cnher cıdaaa olan rokalon IU"emlertııl'. 
aıhbatll Ye senç bir lı:tsın cUdinln l lhUYaffaklJetU netk:elen pt. ııe' 
aenıtn • • tabii unsurlanna m~a- ıaranWidır. Altaı takdirde oa ... 
blbUr. VlJ&'!\& ÖnJverslLeal Profe· naz bUl sua~ iade olunur. --

at> ldıg" 1 zaman h"rkes onu ba'"' ıs.oo Program yo Senfo ı or 
Bunlar da pehlivan mı be·: ı-. " "I"' k ... t,ııre ecek za.nnedıyordu. Hatta 18.03 Müzık e .,.ası 

Molla Mehmet, Şah nzadf" vesaı- 19.00 Kanu ma 22.30 A. Haberleri 
Kavalada b•r beli ıle ka .. -

mlŞf:llnız... Bır Sı\•a lı ile ... 
ah bu Sn lıJa, bela

Stt-.ıtan müth kuvvetli a
d ıkar. Henf ort lıgı siı
piu muş. Sen de herıfı süpilrmüı -
\lun! .. 

- Öyle oldu, usta! .. 
- Nasıl manevra yıLptığmı 

anlattılar. Afenn sana!.. işte 
pehlivanlık budur. Yoksa ha
mal g bı güreşmekten ne çıkar? 

- Mademki bu aefer de bq
aıtına güreşmek ist.yorsun, gU
re1 bakalım. Baltacı ile iyi bir 
gureş cıkanrsmız.. Kalıph bir 
he ft:ır. F'akat sana güre§ uydu
ramazlar ... 

Dedi. 
• • • 

Kırkpınar güreşleri başlamış
tı. KücUk pehlivanlar'ln ınilaaba
kalan bıtti. Sıra başaltı güret
lcı ın geldı. Cazgır, meydana 

ı. bagırdı: 
Başaltına güreşecekler mey 

dara' .. 
Başa.Jtı pehhvanları, teker te

ke kazan d bine ge!meğe başla
dıl r. Kazan dibine sıralanan 
tx ılıvanlar şunlardı: 

Y rük Ali, 
M lla Mehmet, 
1J l Mustafa, 
K Memş, 

K ntecı Hasan, 
a nzade, 

Baltacı, 
P mak A.hmet, 
Ç ngene Şopar, 
ilacı, 

'azgır pehlivanları eşledi: 
Yorıik Alıyi Çingene Şopnra ver 
di Deli Mustafayı Kel Memişe, 
Mehmet Mollayı Baltacıya ... Po
mak Ahmedi de Hacıya, Şalılıı
r.ad yi Kwıteci Basana .• 

Yorük Alin'Jn bu, gü?ellerde 
gosterecegi heyecan eafhaaı yok 
deg ldı. Balt cı ile Pomak Ah -
m t yapacağı boğuşmalar ol -
d ıkra alakalı olacaktı. Fakat 
Yörüğiln üstüste yendiği diğer 
hasufiıariyle de yapacağı gü -
r şler heyecanlı olabilirdi. Her 
ne de ol Şaıum.de, Molla Meh 
met ve, d ğerleri Yörük Aliyı 
j t: nmek ı n diş biliyorlardı. Yö
ruk Alı, her ne kadar bunlara 
kar ı tef evvukunu göstermiş bır 
pehlivan idıyse de bammlan iç 
ihtıraslanndan alıkoymak v. ü
mıtlenni kesmemek mömkün 
müydü? Yöıjik Alinin bU sefer 
başpehlivanliğU>irdenbire abl
maması acayip gıbi görünür. 
H ta babası olmadığı halde Yo
r Ali, irad ıne hikim olarak 
bqpehl'ivanlığa girmemiuti. Ar
nawtoğ!u, Çok tepik ettiği ıuaı
de beyecamo• nı-.tı. BalbUi 

re hasımlan Yörüğün artık baF- 19.15 'MUzlk (P 1) 22.45 K. pan ş 
altı güreşlerine tenezz etme- 19 30 A. Haberleri 
j p başa cıkacağına hukmet - ==================

Kadıkoy Sulh Birinci Hukuk Hl· mışlerdi. Hatta. Molla Mehmet: 
- Yörüğü, artık bru:altında 

bulup kozumuzu pay edemıyece
ğız. .. 

Diye hayıflanmışta. Şahinzade 
diğer hasımlar da aynı kanaatı 
taşımışlardı. Son dak 'kaya ka
dar Yorüğün başaltına <;ıkmıya
cagına hükmedenler bs.ı}altı gu
l'elj}erını aralannda takııim edi
yorlan:h. Fakat Yörük Ali, baş
altı güreşleri için kaza;ı dibine 
gerince hepsi bozulmuştu. Plan
lan altüst olmuştu. Başlarının 
derdine düşmil§lerdi. Çünkü Yö
rüğü ortadan çıkarmak kolay 
değildi. Molla Mehmet, b&ŞJnı 
sallıyarak : 

- Ülen, bu, çocuk yine mı 
geldi be? .. 

Diye ilenen söylenmişti. Rah
metli Pomak Murat şöyle diyor
du: 

- Törük Ari, bu sef cr Kırk
pınar bat güreşine çıkmış olsa 
idi, vallah onu meydandan çıka
ramazdık. 

Ben, Murat pehlivana sormuş
tum: 

- O vakit aeıı başa mı güre
eiyordım.? 

Diye suali çerçeveleyince, Mu
rat ağa: 

klmliO•nden: 
Kadütöyünde Hasanpaşa mahalle -

ıının Uzunçayır caddesinde Cemal 
Konuk'un bahçesinde bahçıvan iken 
nerede olduju blllnemıyen Z o ot- ,ı-••••••••••••••••••••••••• 
ıu s!~:~ Sa7ar tarafından Yu - Devlet Demiryollan ilinlan ıı 
nus Bahri ve Vuil Papadoplu Jle a-
leyhinize ikame eyledıli iZalei IUJU 
davasından dolayı illnen vaki 1ebli
lata ratmen muayyen aunde mah
kemeye gelmemit olduiunuzdan 
hakkınızda 15 ıün müddetle giyap 
kararının da ilanen tebllline karar 
verildilinden tayin kıılnan 30/12/942 
Çarşamba günü saat 11 de mahke
mede bizzat veya tarafınızdan mu
saddak veklletname ile bir vekil 
&tindermek auretile hazır bulunma
dıtınız takdirde muhakemenın gıya
bınızda icra edi1eceli ve bu iJAn su
retinin mahlı:eme divanhanesine de 
taltk 1almdıiı ilin olmmr. (1910) 

Muhammen ~l umumi tutarı 242412,50 (iki ,.uz kırt iki bin dört 
;yüz doksan iki lira elli kuruş) lira ve muvakkıat teminat · umumi tutarı 
13374,63 (on üç bin üt yüz ,.etmlt dört lira altmıl üç kuruş) lil"a olan 
muhteıJf tıbbi ecza 24.12JK2 Perpımbe l(inü aat 15 de Malıeme daireeınde ı 
toplanacak Merkez -9uncu Komisyonu tarafından Te kapalı zarf usulıle 

müb yaa olunacaktır. 
Bu eksiltme meıvmunu t.etld1 eden muhteilf tıbbi eczanın tamamı ıçın 

teklif verilmesi m«burl olmayıp berbanai bir kalemin tamamı veya bir 
kamı için dahi tekl t verilebilir. 

Bu i&e airmek isteyenlerin muvaldurt Wninatlarile .kanunun tayin t't.ti
li vesika ve tekl fierinl aynı 8(ln .-ı 1f de kadar mezkllr Komisyon Reis
Htine vermeleri lAzımdJr. 

Şartnameler parasız olarak Anka rada Malzeme Dalreainden ve Hay-
darpa,ada Tesellwn \'e Sevk Şeftltinden tedarik edilebilir. (lat2) 

Konferans 

TÜRKiYE C0MHURIYETI 
ZİRAAT BANKASf 

" ....... ta.dld: 1888. SennaJfllll: 100.000.800 Tmll ...... 
Şube ftl AJlım adedi: 285 

Fb'al Ye icari her tiirlü banll& muameleleri 
Para biriktirenlere 28..800 lira ikramiye TS'i)W' 

Zinet Bank•ınnde kumbualı • lnmıbaram aısamaf -
- az 50 Uram bulunanlara 8eDede t defa çekilecek kur'a De ..... 
p1lııa s6re lkl amlJe datıtıJacattır. S A A T L İ M A A R İ F. Beyo§lu H•lkevlnden: • .... , ... LINllll ..._ u.. l 1IO .... • UNllll .... 

1 - 3.12.942 Perşembe ıunu saat • • • • .... • ,. • • • .,_ 
18 de Halkevimizin Tepebaşındaki • • • • t.- • t• • • • .. 
Meııkez binasında, Güzel San'atlar • • • • 4.m • Duvar Takvimleri çıkdı 

Snı,.l .. rdf'n':>erı rıı-ıyLık bır raaı~te mazhar oları, 

Arııbi Rumi ayluı, Şer'i vakttlert, B .. yranıları, fırtma, 

lan, H.avo dıı~•fml'"lerinı. [n mühim tarlhi vak.•alan, 

Ço~ faydt1ı dl\r~: nı~ıcll.-r, vüzel mıınll~ri. Utıfe .. ~ 

hikiyf'lerı h"vı ı 3"-ııtlı M.\ . .\RIF duvar talutm) lui 

luı.ulnıııtır. Bu lflll V<" ("'[Tl~,,tıiz takvimin ukJitleri 

v•r iır. At<l .. nmam"k için ııerek tnk•im btlolıl.Ja. 

n ... ın üıtünd.. ve gPr .. k ta'<vım mukav'Yıılannda 

(Saatli ~~AKİF t<tkYim ı i ..,dına dikkat ıtmelidtr. 

Satış m ,·rkezi: lıtan~ul \1darif kit11phıın~ıidtr. 

Akademisj :Mualllmlennden B. Bed- DiKKAT: Reapbnndakf .. alar bir lene içinde 50 lirada 
rl Rahmi Eyubotlu tarafında elle- cJOpniyen1ere ~ çıktılı talbrde 'lı 20 fa&Jasiyle veri~ 
aim Nedir?, me\zuJu mı.ihlm bir \ ..., ..... ımılle dlrt &fa U..., 11 P ' ... U .,. 
kon!erana verılecektlr. • w 11 Blriptıikine tuillleltllıılıa rHrn! •, 

2 - Herkes ielebıllr. ..•••••••••••••llİl••••••••llll 

61m- inhisarlar Umum Müdürlüğünden: -
&o santilitrelik BiR ŞiŞE BIRANIN fite depozitosu hariç SATIŞ 
FIYATI 40 KURUŞTUR, YAKILACAK iSPiRTONUN da bayid 
mostehlike kendi derecesile 1 Litresinin SATIŞ FIY ATI 95 Kuruttu 

- Bak beyim .. Şimdi Yörük 
aramu.da yok, Allah rahmet ey
lesin. Fakat doğrusunu söylüyo
rum. Anıawtoğluna da bunlan 
aynen söylemiştim. Yörük Ali 
Ue Kaval& güreşinden sorıra bır 
idman yapnuetım. Maksadım ŞU 
idi: Yöıilğil denemek. Ne derece 
pehlivan olduğunu öğrenmekti. 
Doğrusunu söylem~ 1lzım ge
lirse bizler de onun tiaş pehlivan
lığından ürküyorduk. Kırkpına
ra gelmeden olmuştu benim id-
manmı. Kurnaz Yötük, beni ha-------------------------------------------------

Deri barsak artırma ilanı Keyfiyet aayıa halkımıza tavziban bilclirllir. fif tutuyOl'du. Olanca hızını ve, 
malıaretini vermiyordu. Şöyle 
alelide bir tutut yapıyordu. Ben, 
bir aralık Yörüğü, aldığım gibi 
rb8sbrdım. Ve, yenik 'biçimine 
getirmeğe çalıştım. İdman güre
§inde olurdu böyle eeyler. 

( Devamı var) 

ABON E B J: D EL l 

...... " 
1 Ayhll 
S Aylı 

Aylık 

Tllftd:r• . ..... , 
MOI Kr. 1700 Kr • 

"' 1411 . -
8ahlb • 1'. CMıa6echlln a.nıoooıu 

•N..,t:rlıt Mlditrii: M • .._, Kanyet 
a ... ldtlı yer: H. aeklr G01'90yla .. 
ve A. a...FN11ın ........ , .. lltb. 

TOrk Hava kurumu lstanbul 'Viliyet şubesinden 
Kurban Bayramında Kurumumuz ıtarafından t"Oplan c k kurban deri 

ve banaklannın açık arttınlması 2/KlnunuC\' vel/942 Çar amba günü sa
at onda yapılacab ıazeıtelerde ilin ediJmiş ise de talip z.ubur etmedilin
den arttırma 9/Klnunuevvel/M2 Carllmba gunU saat ona talık edıhnlştir. 
Taliplerin nakit ven devlet4:e muteber bir banka mektubu olarak deri 
için bhı bel yuz, banak için de i1ç 7ÜZ lira muvakkat teminat akçelerile 
mezkQr IÜJl ve saatte Caialollundaki Şube Merkezine mUracaatları. 

(1961) 
----------------~ ----------------

Oksürük ve bronşiti 

T. U R·"A L'f-' . ' 

Komprimeleri derhal geçı,rir. 
i\utuGU JSi l<urı.:rıur. 

K AŞELERI 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMA TiZ 
VE BOTON ~RILARI DERHAL K&SER 

8lllw,. Vdrl'ı ıl ,* ntntm !ee'r'lr. l()ABfNDA. G'ONDE 1 KASE AUNA.ldlJll 


