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Başmubarrlrl AMERIKIDAN iz &lseym Cahid 

Y&lçm telsizle bildiriyor : 
Ciöbbelsi nl 
mühim bir 
makalesi 

Bu gibi vatandaşlarm 
terfihleri düşünülüyor 

L 

DrınclQh ld nokra.t ziim· 
Mıio oorartı hlc bır e~i \ oı,. 
tul'. Wıut pek azdır. lfüt ok 
aa haıdlmtler Sl~J.{~•n ıınu a.
~ f'ldi' r. Halhubi lihH r 
dııwl6tlerine gt&ce dunı .• 

iri de bö~le d.,;iklir. 

M uharebe tmekte ol:ı.n 
iki ziimren konu a 
ve mu adcleyı dare t

«ne usullcn bırb rinde.n tama
~ yle ayndır. De.mokrası cep
lıesıne mensup memleketler hür 
ınatı.bu ta, seı bcst gorusen te~
rıi mec ere, sık sık aydınla
Wmaık ıstcyen mm ıı efkara 
malik old ki rı ıçın bu bloku 
idare ed n ne l. \ ı ın muh-

Salamon adalarının vaziyetini gösterir harita 

al mon lı 
adamarında 1 iman-

tel p rhale l ala ında 
o b lı t b ~·ıddetli rarpışnıa- b/oskova 
gclcce 'e tler hu u t da J 
bile ah \C J"t vermek la r O{Ugor. ki bildiriyor: • 
zorunda kalıyor . MıstRr :oo- fa .-of lll B kayıp- nCI gün 
t:SCVelt' h r h fa t aıl nan • n 

harbi 
Berlin 
bildiriyor: 

ocak başı musahabcleı ı .M. Ler l Sf ı · ft R F h 1 Churchıll ın her \ c. iledt n ıstı- a ı· ı var a 1 n g r a a us- en a ava ar 
iade ıle .mecliste ve haı çte soy- V: şuıgton 22 (A.A.) Bah_ 
lmnekten hiı.li knlmadılı nutu.k- rıye naıırlıgı dün akşam aşa!:rı. lar feşebbüsÜ harp harekaflnı Fındıg~ın yag"ındanmakine 
lar c[iğ r nazı ve fiılerin su- daki t bliğı ne retmiştir: 
rada ve burnch ıı n.t ctt ,. h - C nup Pasif ık: Son günlerde 1 1 d 1 1 f yağı yapılacak, küsbesi de 
t.abel,.ı Av. m K aı ınaa 'e- ~alom on ac. !arı çevre ind ki e e B 1 ar ZQ r B Ş 1r1 YO r ekmeğe karıfttrılacak 

a kcıını;re< P meb • l.udan pek (Sonu Sa. 3 8il. 6 te) 
çokl .ıı.ı 11 .... ;nhr &.. en ı p bu ------------ Ankara 22 (Yeni Sabah Mu _ 
ka.b. }P lir G ... •cıcr de t: bia- G •• •• ı • habirınden) - Harp vaziyeti 
tiyıe .. m • uıa ve mü 11 a- oru m em ış Almanların yap- Rusların yaptık- doıayısile ihraç imkanları çok 
1a.ra kendi d uncelerinı kat- k i b .. •• 1 mahdut olan fındık mahsulün _ 
J11 J,ta ve böyll'Ce harom sevk bı•r c u••r 'el t i & r l UtUD 8rJ f81Jr t JCJ den memleket dahilinde istifade 
w ıdare.c; :Miittc.fıkleıin yekdi- hücumlar geri hücumla r püs• edilmesi düRünülmil§ vo Iındı -
ğ nne karsı duruml rı her an ğın yağından ve küsbesinclen is 
rı elld• da goı Uşiilmektcdir. D - atıldı k ürtfild Ü. tüade edilmesi kararlasbnlmış_ 
nıebilir kı D ı okmt zlimrenin 15 kı·şı· bı·r Buinar tır. 
~rlı h ç b r şeyi ~oktur. il Moı:;kova 22 (A.A.) - Cephe Berlin 22 (A.A.) - Alman Fındığın yağındnn makine ya 
yahut pek azdır. lngıltcre ve A- 'I" h f b ı k den gelen telgraflara göre, TL orduları ba. kumandanlığının ğı ve küsbesind n de ekmeğe ku 
rnerık yı, İngiltere ile Huı;;y.ırı Si a a n asına moçenko orduları Stalingrad cc tebliği: nştlnlmak ıiUretıle istifade e 
vey Ru. ya ile Amerıkayı ala- nubunda teşebbil.sü ele alarak Kafkasyaııın garp krnrnında dilecektir. Bir kilo fındıktan 600 
Jt.war c,'<\en Nl naırlk davular ~a- zorla o·ırerek m·u·hı'm çıplak ovalarda. Almanları kilo_ Alman dağ kıt'aları şiddetli gram yağ ve 400 gram küsoo 
ze e sütunla.nnda, millet ınec· metrelerce geri atmışlardır. Yağ yağmurlara rağmen düşman ~ıkmaktadır. 
lit;lcı ınd uluorta konuşulabilir. h 

1 
t mur devam etmekte ve dü§man mevzikrini yarmağa muvaffak l<,ınclık yağı bir miktar ma 

İşte bu ytl7.den farclJ'.a ikinci asar ar yap 1 ikmal ve malzeme kolları batak olarak yapılan ev muharebele de>ni yağla kan§tırılaralc sanayi 
cephe dm ası Lıtvmof'un bcya- lıklara saplanıp kalmakta.dır. ri neticesinde 2 mühim mahalli de kullanılmağa elverişli bir ha 
natıyle başlıvarak Stalin Yolda- Her.ne, 22 (A.A.) - Bulgnris- Stalingrad ~.apışma.sının en bü işgal etmişlerdir. Cereyan eden le gelmektedir. Ticaret Vekale 
tQn mesaJiwi kadar acık havada 1 tan<ltt silahlı ve maskeli 15 kişi- yük savaşı, iki muhasım tarafııı son muhaı ebler esnaı;ında bir ti bu mev-.e.u üzerinde ehemmi_ 
\ereya edet·. nin Filibcdehi sil.alı f.abrikasnıa (Sonu Sa. ı su. 5 te) (Sonu Sa, ı Sü. a tel yetle m~gul olmaktadır. 
m~Jmdurut®,lli~g~l~~~~e~k~ti ~~~ı=~=================================== 

teleriyle lngitn·. matbuat.~·~. ı:;· ı d~len, t.ezgihlarla. makınelerı A\ avlruııp, tav tavlandıktan eonra Belediye harekete geçiyor: 
cali aı asmda dünyruıın gozu o- dınamıtle attı.kl.a.rı- ve yan yan-
nluıde &.leni eeruyan cd 'r ve ça- ya imal edilmiş külliyetıı mik
r~ acı ve tatlı eözler sarfolu- tarda topu tahrip ettildeıi ha
rıur makaleler yazılır. ~r verilmektedir. Btlllla.nn düş-

Bu :ma.nzanılnra bak.arak De- man hizmetinde çalışan para
a.okrasi cephesinde ihtilaflar, şütçüle.r olduklan remnen bildi-

(Sonu a.. a 60 ı da) riliyor, 

SON DAKiKA 
~~~ 

-=== •ADYO ILB ==:::--
Stalingrad mudafaasmm 84 ncu gUnD * J..ondra 22 (Radyo) - St.alingrad müclafaasınm 84: öncü 

ırunu d AJmanlaruı neticesiz hiicumlan ve Ru.slann mukabil 
hareketlerile g~iştir. Bugün ;'tahngra.d civarına ilk kar d~. 
lnilŞtür. 

lngiliz Başvekili Cebe1Uttarıkta * Londra, 22 (Radyo) İngiliz Başvelnhnın c.cl>elüt:tarıkU 
olduğu bildirilmektedir. 

Mareşal Çan-Kay-Şek'in nutku 
* Londm 22 (Radyo) Mare§al Çan Ka)' Şek bugün BvJ"le.. 

dıgı bir nutukta, Çin kuvvetlerinin pek yakında karşı hücumlara 
geçeceğini ve Japon m· ğliıbiyetiıılıı önüne g~ hir filobet 
olduğunu söylemiştir. 

------< . 

ltalyan Krah hasta değil 

1 
* Roma, 22 (H.adyo) İtalyan Krau vnn.or Emanuel'ın has. ~'-:z::----..ıaı 

ta olduğu hakkında Nevyorkun yaptığı haber doğru değıldir. ·~·-·•••••••••••••••••lll•••lliı•••••••-• R' Çar b ··nl P ı 'da Leonord dn Vmc Tekr~101 m ze 
., n VllJ'2'aıtCD' - Geç kaldın, hm varacaiımı oırrJam • 

Yeni usul ekmek tevziatı 15 
ikinci Teşrinde başlıgacak 

İstanbul, Ankaı 
yeni usul 15 T • rı 
lıyacaktıı. 

Yenı ekmek k 
zıine derhal ba 

• 
it a e ilen mallar 

nereye gidiyor? 
Bunların karaborsaya düşmesine 
sebep olacak itlıalatçılar şidd ; ıe 

c e za landı rı laca k l a r 

A\'l'upa kaı·a yolunun açıl 1 
masından sonı n memleketimize 
hcrgiin mühim miktarda ithalat 
e yası gelmektedir. Yapılan son 
istatistiklere göre bu ithal n l_ 
larıudan hergün vasati olaıak 
giiınrüklerden 150-200 par li 
muhtelif nevi mal ~ıkarılnıakta_ 
dır. Doğrudan doğruya piyasa_ 
ya an.olunan bu malların kısmı 
mühimmi kat'i ihtıyaç sahiple_ 
rinden zivade bu mddelerle l 'ç 
bir alakam olmıyan sırf piya 
sa.da kara &orsa yaratmak iste_ 
yen, gö?.lerini pam hırsı blirü • 
rnüş .kimselerin eline gecmek 
tedir. 

Ticaret Vekaleti satış ser'bes_ 
tisindcn önce ithalfltçı ve ihra_ 
catçı birliklerine gönderdiği bir 
emirde her tacirin memlekete 

ıthal ettiği malın ıniktaıını, m 
kadaı Ye kaç kuruştan sattığım 
her ayın sonuncu giinü bırlık • 
lcr umumi katipliğine b ldırmı 
leli lüzumunu teblif{ ctmıfjtiı 
Ve yine bu emirde her ne ka • 
dar sabşlar serbCb't bn kıldıy. 
sa ua ithalatçı malını piyasa.da 
tanınmamış. ihtiyaç sahibi bu .. 
lunnuyan kimselere satamıya _ 
caktı. 

Bu defa satış serbestisındes 
sonra bazı ithalatçıların fazla 
para kazanmak hırsil mallan.. 
nı bir talnm ehliyet'Siz kımsele. 
re satmakta olduğu tesbit edil 
miştir. 
Diğer ta.raftan satı~ serbt>sti. 

sinden sonra bugUne ka0ar sat. 
tıklan malların listesini veree 

(Sonu Sa. 1 80. 2 ete 

Ev sahipleri ve kiracılar -Milli k orunma kanunuaua kiraların 
arttırılmaması hakkındaki hükmü 

ve bu g ünkü ıekli 

Yazan: SUPH/ NURi iLERi 
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M. Zeki Korgunal No.63' Bir ol-:uyueumuz yazıyor: 
Nıkll ve 

lktıbaı ha'<kı rnıhfu:rdur 

izdiham önlenmelıdir 

• - Sormak istediğim bu de- bu ses, Cafenn zaten alev alev Ticaret VeKllet; ••n bir karar. 
fil ... Acaba Şeınsiciha.n da aynı yanan varlğı üzerine bir ilenç la mem•r, mütekail, eytam ve 
aı;lnıı esiri olmadı mı demek İli- yağmuru halinde yağ:ınağa lıa.ıı· ecamlllere ucuz ekmek temin 
ayonmı. ladı: edecek. Memurlar meneup ol_ 

_ O, koca bir Emir kızı, *- dukları müesseselerden beyanna_ 
i;e :nihayet bir helvacı çıra..ğı... Dün ne idim, bugün lı•'Yİ.!Il blleı:nern me alarak aile efra::hnın adetle., 

_ Hayır Cafer! Sen helvacı Gö.ılerirnden akan yaşı silemem, rinı bıldirc.eekler, mütekait, ey_ 
~~ilsin, helvacı 2:llzelisin. Kul olasın, ba,ka bir şey dilem ffit ta;m ve cram ı ı ise beyannamele .. 

_Bundan ne çıkar! YUrO. yiğit, yficQ dvan. ::rürO kul. rlni men"lup oldukları MalmD .. 
_ B:ıncJan çıkacak y, çok.. Benden bulma, ne bulursan e1d n lıul dürlükterine tasd ik ettlrecekler. 

t.;:ou çıktı; a.ımna. een bunun fa.r- * Tasdik itine baılanalıdanberl 
kında değilsin. Yann sabah er· Gide gide tutmaz olsun d ı.zleri n, Malmlidlirlüklerl kapıları önler in_ 

kenden gidip Eıniric sarayı ö.. ıtecli&lerde dırılenmesln s:ozle-rin, de mlithif izdiham görülmekte, 
nünden ~ bir gönül .inil:· GClzellcri çlrk:n ı::or On gOı.lerın. bu ytızden birçok vatandatlar" 
• duyacakstıı. 0 zaman anlı· Yıktın zilim, yıktın gonul tahlınl, gUnlerce MalmQdOrlUkleri önle. 

.vncak.sın ki cih~ güneşi Şem.- Gecelerden s iyah ettin bahtımı. rinde ••r• bekledlkJerı halde IJ. 
ciclhan da helvacı güzelinin ~.Y ler;nı gHrememektedlr. 
ateşi .ile varun kili olınağa baş- * Bu ızdlh•m•n bir •n evvel kar. 
la:m;.1:ır. B emin.im.. Sen de Yohmdakı kel tepeler ja:ğ oLııun. ıılanması zaruridir. Bu da bence 

· olmalısın~ Her gün oraya Sen kırdıkça dutmanlarır: ıağ olsun, şu 1 k.tde mUmkündür: .1aram ... 
J!tit. her nidişinde Ofla kendini Bal sana çöl, !."Öl hasmına bağ olsun, dur ki maaş c ti zdar:larında bir 
göster. Fakat i:htiyalli obııayı Haydj yftıt, benden s:ına Yefa yok, aıı""a numarası vardır. Bu numa_ 
lh.nıal etme, K.ınn babası mese· ~ 1.4 dilnyada gayll bize ııcfa yok ra ya göre bir tasn~f yapılıp Mal .. 

leyi ça!karsa hakkınızda fena Helvacı güzelirun yeriınde baş- müd"rlükleri kaP•la., önlerine 
olur. ka bır aş· k Is d b bedd asılsa ve tıalk da bu sıra numa_ 

Cafer. bu SO·· zlcrd~ um·· ı" t ve ı 0 ay ı u ua ..., _ .. , üze · b '- ··k k kl rasına riayet ~tse herhalde bu 
ııesaret alarak bıraz g""••lem'•, nne uyu aş mı aya ar 

kend'8i.ne gclınışti: üzere orarlan uzaklaşırdı. l<'a·, Keyf;yetin muhterem gazeteniz 
- Muhterem. üstad ! dedı. Bu 1 kat O, böyle yapmadı. G€1ip has j vrntaolle al~kadar makamlar.o 

J(d•n gelmelerin sonu ne olacak? bahçenin kapısını yumruklama- dlkkat nazar.na 8unulma&ını bli_ 

aza 
lhi 11agon arasında kalarak ölen zavallı 
Yusuf un karısı da memlekette bir ag 

evvel çncugunu doğuı·urken ölmüş 
Sırkecide ~ mahal- hafifçe vücudu aıvnl:ın .Ahme

lindc 'IJ,r hamal:n ölümü ve d'- d'n çıkardığı korkunç feryatlar. 
ğerlerınin yaralaıı.ınasiyle neti- 0'1un da ceketlııin eteği trunpon 
celene:ı dünkü feci kaza hakkın- arasında sıkışmış, kendisi yere 
da bir muh::ırrırimizin yaptığı "Uvarlannuş, nerede lse o da 
tahk katı aşağıya yazıyoruz: arkadan ..-P.len vauonlar altında 
Sabahın yedi buçuğu. Hava eZilecek .. Bereket etraftan görü

hatın &ayılır derecede ayaz. Da- iü}·or. Feryailiır, haykırı.şiar, 
ha ı lı .ma saatı baş!· mam•ştır. keskin düdül< sealeri .. Lokomo
r~t \ :ı.z f ıne tam man:ıs le t f giiçlıcla dw-uıll1Jluyor, ik nci 
b, glı olan Potiırgcl! Ali oğlu Yu· ı b'r facın.nuı u.ıüııe de böyle gc. 

suf Balcı, her zamanki g b"ı erken eJ yor. 
den elrn· ş, gözler; cupuıtılı de-J Zavallı Ytısuf, hiila daha san· 
nızc dllmış, baolaınak '. ç.n ki bel, kamı t:ırafı yokmu• gibı 
ark.ıdaş!,ırının gebncs . ııi bekli- uzanmış t.r vaziyette harcket
yor. siz ve seı;siz asılı di.lrUyor. Loko 

"Fakat bu yol daha 
' l b.lir, m51 am o a ı .,, 

Vekaletin bu husustaki M a;::e!:u~ wkdtee;: 

emri üzerine le iyo ~ timdi · tN,ıJll 
. !!ti h iımei.lrrdea, )'8llİ Jll' 

faaliyete geçiyor ~ biri o1an 0cııu1' 
:lııtilirın önlenmesi iı·;n be. Afril<aııın Başvekilidir ve koy• 

,.... bCr fnı;iliz doıdudnr. (lı.>ı: ııl 
iediyelerin sı.lu tedbir almple - Afrika, bu muharebede tn;;ı~ 
rına dair olan Ticaret Vekile _ t:re en 5Şe yarayan aslıt rl rl 
tinin tebliği piyasada bu işlerle verıılt na Miaıricr billB a ır 
u,,0neanlan hayli teıiişa düşür - belli b~.b 
müştür. Diğer taraftan beledL ,_ • Oeıtubi .M• 
ye gıda maddelerile mübrem gi_ r· , harp p:;retinde lngilte' 
yecek eşyası üzerinde ihtik!r yıı. reffin )rubaşıda mühim bir yfl 
panlan şiddetle takip edecek alW'a bn ilıtıylll' rr~. ld 
ve bu gibileri derhal filli Ko _ biijii!i bir rolü o!ıı:ıa ır. 
runma mahkem~'SLıc wevkeyH.j' W:r fln a i L dr !~ 
yecektir. bu'loen r~ ' 11 .-eJlJ 

İhtikan önlemek için alınma ı;-iin Lorıllar ve Avam Kaıııarıv 
sı ınulctezi tcdhirleri tesb;t et _ . mii':'terek bir toplanu•ıa-
mck üzere yakında Belediyede < a b;r nutuk söı iNii. hu 111usW 
alakadarlardan müteşekkil bir uk. t..ıı antı bı~ilk p:ırlf" ıe~tır 
toplantının yapılacağı haber a. sıı ıç u "" ı.alaıle bır 11 ·.ı:lir ,., 
lınmışlır. & arc;;n!ın nuiJ.una \'er.~cu dıctl 

Altın fiyatı nı.i~·et ıh> uutktm :ıtal!a" ı;a.ı:ı..ı 
E•-velki gün 3780 kuruŞ& ka. frvkafüılı• olnıustur. 

--v ~ altına alıp bir daha P'Clmernek 1 karıtık vaziyet zıJhur etme:r.. 

Ebu Ali Sın~ manalı manalı - b 1 d B U h · ki 1 '1•~ ı-ica ederim. <>'Üldü: "a a.ş a ı. u, ş p eeız ç• · ______ _._ ... ;.. ... .-, ...... _. 
_ Uzaktan tL~af,a yapma tu- gınca bir hareketti. Bu harcke

tuı;ına halleri g6Stererck, lıır bı- tin ucunda saray muhafızları 
tarafından yakalanmak, taham· 

raıı.ze kaş, eöz ı~<Irct!eri yapa· mülsüz i•kencelere maruz kal
rak siz oi)ır kere isı .lcrlt!tin he-

K mbılir ? Belki de b'r gün ev· motif vagonlan geriye <;eki· 
\'el arkaJaşlarnıa sôylet1'g; ve y'lr. Tıun•'O.:ll.ar b'rb:r"1dcn ay
b.r tiir lii &leıneğe muvaffak o· ı nlınca Yusuf car.uz bir ceset 
lamadığı harçlarını du;, · ekte- ı halinde yere düşüveriyor. Buse· 
d r . Y usuf , rkadaşlarının an- :!er boş v. gon geri, ger'iye l!'eli
latugı..u g-m vaz ... : ne oldu- vor. S•mdi de Yusufun cansız 
ğu kada r namus, doğruluk te- vücuda va~onla r altında ezile· 
liikkJenne de şiddet!t> lıağlıdır. cektir. Gayı·ctl.ı he.ınşehriler'"J.nin 
Tanı m:masıyle saf bir Anadulu el çabukluğu ne vagonlar alt.ın

dar çıkan altın diin 3650 kuru "H,tıer, .NapÔlyon'un al'ıbclİ' 
şa kadar di.iı;miiştür. Bir gram ne u!!raıuamai< ıçın efmddı g.:
kül e altın 501 kuruştan mua - lemi yapnıı,,tır. Tar.hm, bıU.:t 
mele gönııüştiir. tarafınr.lan t.ıkib · ac kar.ı.ı· vcrı• 

ü mak, belki de siyaset meydam· 
le ... Ondan sonrası kolav... at b 1 k ın~ r d c 
t.'Uııfuıı düşünmek bana ait... nı oy ama .ınıa ı var ı. a· 

fer, buna raihnen kapıvı "''ddet· 
- Ya boni kar9ısınuan kovar- le yumrukluyordu. Çünkü sev-

sa:.::_ Seni nasıl ko•abüıı ki, ı;en g:lisi tarafından aynı derecede 

0,1wı kararmış gözleri önünde eevildiğine kanaat getirmişti. 
ıtiilıp< g-ibi do~acaksın: kaıo·nc Şemsic:hnnın bedduası, bu yük· 
ışık vereceksın. sek ruıkın "il3.ıundan b.ışkıı bir 

- Peki, muhterem üstad ! şey değ:ldi. 
Helvacı güzelı, o geceyi uy- Şenu;icthan, S..,ığına neden 

kusuz geçirdi. Sabahın en erken be<ldua e..ı.;yordu • Ölmeyip sü
ııaatlerinde dükkiına. ko u. Hel· rüm süı üm sürünme.<" i nıçin 
va tablasını bıı~ma alıp sokağa iFt.Jyordu? Zira ~ıi•cihan, he!· 
fırladı. Sarayın onüne varınca vacı gti;;eli taraiından •evildiği
ya kadar hiç bağırmadı. Fakat ni henüz bılmiyordu. Zihnen 
s2rayın önüne varınca da bağır- pek perişan olduğu iÇin onun 

- cesaret edemedi. Arkaya, söyle<l "ği acıklı türküdeıı de va· 
"'8.lli has bahçeden tarafa ~ec· ziyeti kavrayamamıştı. Bir ta
li. Saii kulai!ını yüksek ve kalın raftan beddua ettığ·ne de pL5· 
duvara yaklaştırıp bir müddet i- man olmuştu. Bu haıekcti ile 
çerıyi dinledi. Ses, seda yoktu. onu kend'ı-ınden ebediyen uzak· 
Has bahçenın s:.ishi kapısı önü- la~tırmı~ olmıyacak mıydı? Son
ne geldi. Yine saö- kulağını ka- ra helvacı güzeli kapıyı yıkar -
nı.va yapıştırdı. Tekrar dinleme· cıısına n•,acn YUll_!ı1Jkluyordu? 
ii"e başladı. Bu sefer i~eriden Acaba Wdua ettıgınden dolayı 
1!"&\"et yavaı; sesle ı;oy!encn bir kendi"ine hazmı imkfı.ıısız bir 
e;önül türkilı;ü işittı. Türkünün hakareUe mi bulunacaktı? 
sözleri anla.~ılrruvor, fa.kat ya- ı B r anda birb:rine zıd bır sü· 
CGk yanık söylenişi anın yü· rü fl.kir yürüten Şemaıcıhan, ne 
reğ'ıni ağzına getıriyordu. pahe~ına olum.~ olsun, kapıyı 

Cafer, dayanamadı. 'I'ablıuıını I açma~a karar verdi. Bu vesile, 
t.lıp kapının önündmı ayrıldı. ile, hiç olmazsa, helvacı güzcH
Kırk, elli adım kadar uz3ğ'a çe- n'ın güzel yüzünü göreb:Jecekti. 
ki.terek güzel ses· · yükseltti: Çıldırnsıya seven. fakat h 'ç se

Yar kapl$l hak kap111 dediler, 
ı~te celclim. karar kıldnn önünde. 
Perde ollnaz kul yapı!ı dcdllcr, 
lıte geldim, karar kıld Lll" öounde. 

* Çekil duvar, Ç('k il, yitrl &Vreyim, 
O periııan aaç1"rını öreyim, 
Yiiz verln;e yüıilne yUz ıureyim, 
lıte geldim, kar.ır ıtıl<lım önünde. 

* Açıl kapı. açıl, ylrı seçeyim 
Atk bidemn yudum ywlum i~eyım, 
İçeyim de tatlı candan ıeçeylm, 
!ite ıcldim. karar kıldım on!indo. 

Helvacı güzcl:nin şarkı:;ı he· 
il iz bitmişti ki has bahçenin 
vıiksck duvarlarını dere suyu 
~it1i berrak bir kadın sesi aştı. 
Tutuşan b'r gönülden fışkırdığı 
hazin na,;rnelerinden anlaşılan 

vilmediğini zanneden bedbJht 
bir kız için bu.r. lnn daha büyük 
bir niımet olabilir miydl? 

O sabah h.aa btchçeye yaluız 
çıkmayı arzu e:j~ Şem$İcihan, 
sağ eı:rıi sol göğsünün üzerine 
bastııclı Yer.nden oynayan kal· 
bıru düşürmekten korkar gibi 
sıkı sıkı tutarak mütcredcr.t a· 
dınılarla kapıya doğru ilerleme
ğe başladı. 

Kapının önüne v nnca duı
dt .. Döktii1;ü kanlı göz yaıı!ann
d ı>ıla nan solgun yanaklarını 
sildi. Üzerindekı tereddüdü attı. 
Ceıaretini topladı. Gittikçe ar
tan hızla baı& ~alınmakta olan 
kapıyı yava~a aclı ve bekleme
d•ği b:r manzara ile karşılaşmı.ıı 
gfüi b:rkaç adnn geri sıçradı. 

(Arkası nr) 

/_s_P_O_R_~ 
Haftanın liğ 

maçları 
Liğ maçlarının altmcı hafta_ 

sı karşılaRmaları önilmüzdeki 
Pazar günü Fenerbahçe ve Şe_ 
ref stadlarında yapılacaktır. 
Maçların saatlerini ve hangi 
hakemler tarafından idare etli_ 
leceklerini bildiriyoruz: 

Fcr.crbalı{e Stadı: 

Saat 11,30 Topkapı - Unka. 
panı. Hakel"l: Nihad, Faruk, 
Semih. 

Saat 13.30 G. Saray - Bey . 
koz. Hakem: Tank, Neş'et, .Muh 
tar. 

Saat 15.30 Fenerbahçe - Ve 
fa. Hakem: Seliimi, Müeyyed, 
Baha. 

Şeref Stadı: 
Saat 11.30 Süleymaniye -

Danıdpaşa. Hakem: Şazi, Fe _ 
ridun, Sadi. 

Saat 13.30 Kasıınpaııa - Tak 
sim. Hakem: Eşref, Halid, Ha. 
yatt. 

Saat 15.30 Beşiktaş - !stan_ 
bulspor. Hakem: Muzaffer, Sa. 
id, Rıza. 

Fatih Sff<dı: 
Saat 9.30 !stikl5.I - Rami. 

Hakem; Necdet, Zeki Sabahat_ 
tin. 

Saat 11.30 Hilal - Beyoğlu. 
Hakem: Adnan, Fazıl, Münir. 

Saat 13.30 Doğu - Eyüp. 
Hakem: Samih, Liıtfi, Ruşen. 

Saat 15.30 Haliç - A. Hisar. 
Hakem: Sami, Hayri, Mustafa. 

Bursada ekmek 41 
kuruşa çıktı 

Bursa (Yeni Sabah) - Şeb_ 
rimizde bir müddettenberi 600 
gramlık bir elmıek 33,5 kuruşa 
satılınakta idi. Bu defa ekmek 
fiyatlarına zaırı yapılınası ka. . 
rarlaştırıldığından 20 Birinci_ 
teşrinden itibaren 600 gramlık 
bir ekmek 41 kuruşa çıkarılmış 
tır. Satış serbeat olmayıp yine 
karne ile tevziat yapılmakta . 
dır. 

<;ocuğııdur. Hmüz otuz yaşnda- dan çek !ip dınıyor. yırlısiyle ödeyebilseı.n. d":e dert 
dır. lşlennde gayet acar olan Yusuf, ıı6ylediğ.mi zgibi Pö- yanmakta i&. Zav Ilı Yusufun 
Yusuf; huslll!i hayatııı<la, arlca- tiirgelid'r. B·mı!an bir ay evvel korkUığn ba• :na gclnı.:;. Aşçıya. 
daşlarıııa karı;ı oldc;,'u kadar köyünde, h:ınile karısı doğurdu- arlcad:' ların:ı ve oturduğu ha· 
herkck.>e karşı yumuşak kalbli· ğu yavrus;yıe beraber ölmüş ve na yaptığı. elli bcı; faa oorcu ö
dir. beraber gömülmüş. Bu acı ha- <leyemeden faci bi: ııekilde öl· 

Aıka.daşlan gelince işe evve- beri duy::n Yusuf büsbütün dur- müetür. 
lii kağıt vagonlarından başlan- gıırıla.şnu.1 bir hal taşıyordu. Bir talih e:ıeri olarak kurtu· 
mı;t.ır. Önu açık, boş bir vago- Son zamanlarda, hatta ölümün- lan Alıınet, kaldınldığı hasta· 
nu boşaltma mahalline getirmek· den biraz evvel: haneden dün ak am üstü çık· 
ıç n Yusuf arkadaşı Ahmet ile - Ah, bir kere borcumu ha- ınıştJr. Hiç bir rızası yoktur. tampon demirlerinden el ile itr ____________________ ...; ____ ...:, ___ _ 

m~e başlamışlardır. Her ihfr 
male karşı arkadıujı vagonun ol
dukça yan tarafından iterken, 
YuguJ' bütün kuvvetiyle w.g<>
nwı arkasından raylar için.len 
vagona dayanmaktadır. 

İste tam bu emı•da beni!z tah
kikatı yapılmakta olan bir kaza 
veya ihmal faciası vulnıbuluyor. 
Aynı hat üzerinde bir lokomotif 

Ha lif Abdülmecidin eşyaları -Maarif Vekilliği satışın durdurul
masını alakadarlara emretti 

ağır ağır, on altı vagonu Yusuf- Sakıt Halife Abdülmecidiıı eş darlara telgrafla emir vermlı; 
!arın itt:ıği vagona yaklaştırmak yaları Ortaköyde, Defterdarda, tir. 1 

tad1r .. Gene arkadaş1'a.rırun an- Muallim Naci caddesinde ika _ .Mumai!eyhin eşyalan içinde 
!attığına göre, ne hır işaret; m t d V kil" Salih N' • ta çok kıymetli oda takımları bu 
ne bir düdük sesi; ne de manev· e e en e ı ıgar -
rayı idare eden tarafından ufa· rafından satılmakta olduğu öğ_ lunmakla beraber Halifenin biz 

renilm.i•tı·r zat kendi tarafından yapılmı" 
cık b:r izak bile yapılmamıştır. • · ~ " • yağ!Lboya tablolar ve nıüzele 
Her şeyden habersiz Yusuf ha- ... ezkur eşyalar içerisinde ta_ rin biini'i Ethem Pa.."8. Zade 
la bu ayaz günde alnından ter- rihi değer bakımından bir çok Hamdi merhumun da ~ok kJy_ ı 
!er akarak tonlar ağırlığında nadide eşya bulunması müm metli tablolan bulunmakta.lır. 
yüklü vagonu itmeğe çabal11r kün olduğunu nazarı dikkate ?.füzelerce tetkik ettirilecek 
maktadır. alan Maarif Vekilliği bu satı _ bu 'yalar Maarif Vekilliğince 

On altı vagonluk heyula bir şın durdurulması için. alika satın alınacaktır. 
metreye kadar yakla.ııyor, san· ...;.. __ ...;... __ ::.;_...:..:.=....===-:....=::::..:::::.::::.::::::::.:._ ____ _ 
tim ~anfön faciaya doğru kann
ca adımlarla sessiz sedasız iler
liyor .. Biraz daha.. Arada.k.i mır 
safe otuz santimden de az ... 
Yük vagonlarının dingil önlerin· 
deki ara boşluklan Yusufun 
geriye doğru it:ılen ayaklarına 
bir türlü temas ect,;p korkunç 
faciadan kurtulmasına imkan 
vermiyor. Fakat arkadaşı Ah
met yandan ittiği için trunpon 
tablasının soğuk temasını he
men hissediyor, kendini can hav 
liyle dıı<an · doğru fırlatıyor .. 
Yusuf şimdi iki trunpon taplası 
arasında tam kıırni)·le bcli ara
ııında ezilmektedir ..• 

Soluk gcsiliyor, göz kapakla· 
rına kadar sirayet eden !fır titr 
reme ve sonra hafi!, kısık bir 
haykırış. Her. şey b!tti. Sadece, 

Bir bakkal dükkanında 
72 teneke zeytinyağı, 1,5 çuval buğdayunu 

bulundu, ayrıca evinde yapılan aramada 
tenekelerle yağ ele geçirildi 

Eyüpte Kapıçeşıne caddesin_ Bakkal bunları karl\e mukabi 
de 41 numaralı bakkal dükkıi. . !inde halka dağıtmalı: için yeni 
nınd:i. şeker bulunduğu halde aldığını iddia etmiştir. 
gelen müşterilere yok denildiği Diğer taraftan emniyet kaçak 
anlaşılmış ve dün Emniyet ka . çılık bürosu memurları ayni §ah 
çakçılık bürosu memurları mez sın Kurukavak caddesınde 26 
kur dükklnda bir arama yap _ numarada bulunan evine gide _ 
mışlardır. Arama neticesinde rek ora<ja da arama yapmışlar 
m~url~ dükkanda 72 teneke v_e cv~e de ayrıca 61 teneke zey 
zeytınyagı bulmuşlar ve aynca tınyagı ve 21 teneke sade yağla 
birer buçuk çuval buğday unn 48 kiloluk bır sandık §eker bul_ 
ile pirinçte ele geçirmiljlerdi. mu.'l]ardır. 

Neticede suçlu mevcut malı 

len yolun, Mo;k,w,ı ne "tuıdeD 
dah!l meş'ımı olı.lııgunu ka J ·t· 
mesi nıııhtemel•lır.' 

Haf( u1in zikrett.1ğ.i ,ı.Jo .,;,n\·a 
S!' Tİ, ~ loı:, ('Ol< h;wrhl·I· 
filt')tı. ıı.ttt-rin dr 1'ap<>l)".ı ..;11~ 
.H(~\0\M. ÖDÜ • U-ilrJ.,f;Jt.h~'1 
ı;orıil . ma.,"fıip ,,. l"'"~·"ı ~"· 
k.J.illt'J-',1' Dll't·hur ul~u ..... t .. 
nau.-u· ~"Oktu. Iidl~r Jld' aJ 

c ıtt elti , . ., a{'(>I.• u n a.ı.ılıl'. 

n k sıiı:ıi rıa. ı. ı ·a-
kıı.t lt steple · will onıaı• 
ca Abı.a.a Öl le btr ;,"'!. rıli 1-! 
bell<ı bütün ct"phe '"'! ,,. ta 
Ahııa::ı buduJWlll 11•"·•1· 
bu l ıuştan da.ıa az :ta ıata 
ın.aJ uhıı-Ju. Bu SıJ.Nıntıyı ı:;iil'" 
m .Hn w duynuyan bir tek ı\I" 
m .ı k lm:ulıitJ İ• ııı, ~la bİZ
:1..at iııt .e-r o uak uııece AJtd;ıa 

e tt·t lıı.mla.n da ı,ış ı:;c~t;Jt" 
{.,., sonra, kı~ın ~iı;i =l iııll 
~.raJ ~kt.-n a.;ı.ıa ılar. 

Uıl\er-, Nıqınl. omm 1ikıtıetiıı• 
gt"'-''"ı l,l uğra.ııratlı. ümı.ii wıı
ıu ü kuvvel.ltte da) aıuyortl• 
"' anlJttrlıınn lıı.n, deı"'t nnıJ.ı;ı, 
ü~ı_,ınde.ı :!li:ıpolyon dar ıı· 
zarua~u":ı dfb'ıhli. Hitlı r, Jlu~ 
y.ıua lıl r '·''> hıtrbine hn · lı~f 
u ı:; .. •tı. O. ·ıe u.üuı;u ı.,..,;t ııu· 
) t.K nııi:;kuı&t ımdttu ',. ıazibai 
n1ii .. ı, ı.1Ja,rn1 en. muthi:,i karı;• .. 
sı.ıu:ı. ı .... u.""t .. ·anı[t ort-..ı: tnda uul .. 
~·unıaı-ca '"'· l.'o< orilıınun tutu· 
ruıttt 11 • h.li tt:min ettJ, .. 'aL..ııl 
uı:;ı tı~ı ailır z:ı~"'lat, tm ~a: Kıı' 
hıı.re!<et.iıı ~·<>l• ~· bınıkl •. (,.,.. 
ç.:·.ı ),1 tınxir.ını.un yinm isin· 
ctt'I .. u~ya~ a taarruz et.mı. ·r \'fı 
,_,.....,. >Utlnıı-;ınttiı. Bu ~·az t.ı n·u· 
zu d.ı ~.~ i•altnış ve ancak , ... nu
cq:il sın .. uı.ıL•.:ır e1m~tır. Hılı< 
k·r hu )"nz, ltu~ orduı;.tııu:. tJıt> tn'" 
rJI t'lme~; ı;1rze bile ala.ıııı) ıırııW 
au\;ak Kaf\..;a-; pctroH.t•rı1tt• uı..ı~ 
uı-.ıyı rona minnet bilmi,,,;.. Hol"' 
b:rla bu mahc.ıvt ı;ny"' J,· he11uı 
ew,• t. cm -mi~tir. Sı..ılinı:.rad 
i:u ay,Janbt'ri , ... ptolwıamanıı'i"' 
tır '" diinkti Alnı:ı.n t~tıliı:;i l{af' 
ka~,,.,·d.ı karlar, 1ırtın ... a.r v• 
yulların tıka:ruıL., olması \'\UÜJl• 
dı'Q harekatın , -.ctı-ye -u;radl· 
ğwı itirafa ha~ln:ıu,tn-. 

18 - Şubat: 
Kaç gündür onu g<irenıedim 

}ine ... Daha ismini bile bi!mi. 
yoruin. Onun hakkında arka . 
daşlarıma bir şey sormağa ce. 
aaret edemiyorum. Büyük sır_ 
rll'lln meydana. çıkmasındıın 
korkuyorum. 

Yaz • • 
B dld Esen Sevdiğim Ada~ Tefrika 

No.a 
tuştu. Fakat imkansızlık için_ 
de omuzlanmı kaldırdı . 

- Beraber gidecek kımscm 
yok, dedim. Kimsesiz bir genç 
lozın yabancılarla baloya git_ 
mcsi pek uygun olmaz .. 

satı a arzetmediği ve ilepo yap 
tığı için yakalanarak M:lli Ko _ 
rıınnıa ına'ıkcmesine verilmL~ _ 
tir. 

Bu da. ~1=tı 

nııı,-iinkü oophr, ı.~ seııe!<l 
<."f"*>1h::._..21.ı h .• n ":alıa uzun, ht~uı 
daha ı.<:ııktır. Afınanlan:::ı lıU 
kı'.~ ı d:iha hazır1ııdı girdild<>ri ' 
ı.ahul et ·I: b;fe Kııı;lann Y."" ıl 
li.ll:', Abııarı ord,ı. u ı;f."r.ilnit:d<'ı 

nruva."-ala lıatların'""a, r:ıse ·' ou:.ı· 
rında yaptilda.n hut•unı!.ı rııt .ıa· 
ha mütlı.ti.L.ıi tel<raı• için h.azır· 

Meğer ben ne kadar bece _ 
riksiz bir hayat kadını imişim 
Sevda.. Karşıma çıkan bu ilk 
adama bağların en kuvvetlisi 
ile bağlantverclim. 

1 imi acıtan bir şey .var Sev 
da .. O beni sevmiyor. Sevme • 
a·nc hnkiın yok za.ten .. benimle 
bir oyuncak gibi oynadı llkön.. 
ce ötekiler gibi, uy l bir 
eğlence ar!'ad~şı sandı. Beni~. 
le biraz eglenıp gezmek lııteclı. 
Fakat beni sevmiyor.. Niçin 
acvsin? Kendinden o k:idar e: 
m:n .. O kadar şimartılınış kı 
kalbi ta~laşmıştır artık ... Am • 
ma niçin son gün güzel yük • 
sek başı omuzuna eğildi. Niçin 
beni hiç bir zaman bir yemeğe 
götürmiyeceğini aöyleı'ken sesi 
0 kadar acılı idi. Bana öyle gel 
di .. Sadece beni çocuk ve bu _ 
dala buluyor değil :ni? öteki. 
ler gihi prat k ve c~sıır d;ğilım 
dive bana acıdı degıl mı-

. Ne kadar düşük fikirler bun 
tar cvda?. Biliyor musun ba.. 
zan ondan iğreniyorum, tiksini 
v !"'lın ... Fakat bu se\•gi o ka. 
Jar kuwetli ki iğrenmek his 
sı yamnıla bile hiç ?.ayülamı 
.. ,r tf ·.müvor. 

t ıu böy,-<"' iyi d" fona da 
ul ı ~~viyorum. Btn, bu a.ııkı 

lstemiyordllD'.l. Ka.bimi sıkı sı. 
kı kapamı~lım .. Fakat gafil av 
landım. O k:ı.llıime ilk günden 
girdi Sevda ... Beni öptüğü gün 
den 

1 - Mart: 
Çalışıyordum. Bir hademe 

beni patronun çağ'ırdığını ha _ 
ber verdi. Güzinde sabırsız bir 
hareket hissettim. Fak:ıt kıza. 
ran yüzünü kağ'ıtlanndan kal. 
dırmadı. !çimde tatmin edile. 
cek bir merak, sevin!; ve kor. 
ku vardı. Te!fu;Ia gittim. Ka _ 
pıyı vurdum. Kendiliğinden a. 
çıldı ve karşımda onu buldum. 

- Mal:sus yaptım küçük, de 
di. Darılma e mi? Patron az 
evvel gitti. Seninle biraz gö _ 
rüşebilmek için bu hileye baş 
vurdum .• Bak ne güzel salon. 
!ar .. Ben patron olsam baka _ 
hm bu yazıhanenin başına ya_ 
kışacak mıyım? 

Kapının önünde ııaşkın, şaş_ 
kın yüzüne bakarak duruy r, 
onun gfüer yüzle söyledikleri_ 
ni dinliyordum. Söztinli tamam 
ladığı zaman büyü~{ bir vakar 
la yazıhaneye doğru yürüdü. 
Ve rahat koltuğa kurulup a _ 
zametle başını kaldırdı. Vazi • 
yetini bozmadan: 

- Flim .. diye sualini tekrar. 
!adı. Us•!. uSul yazıhaneye 
yaklaş ,.vı Bıı fakir hayata 
düştü,ğ , bm harekatı _ 

ma sinen korkak, Meta gör _ 
güsüz bir çekingenlikle elimi 
yazı masasının kenarlannda 
gezdirerek ona baktım. Yüzü. 
nün bu ciddi maskesile o, baş_ 
ka bir adam oluverdi. Benim 
tanıdığım yarı ciddi, yan küs 
tah o tatlı neş'esi yoktu. Göz_ 
!erinin kadife temasında don.. 
muş bir ışık vardı. Onu böyle 
iki defa daha görmüştüm: K~. 
tiplerin odasına gelip bizi tef. 
tiş ettiği zaman ve, sokakta, o 
yabancı yaşlı beyle konuştuğu 
gün ... 
Başımla menfi bir iljaret 

yaptım. Birdenbire delice gül. 
meğe başladı, beni ellerimden 
tutup kendine çekerek yüzfune 
baktı: 

- Demek bana patron ol. 
mak yakışmıyor öyle mi Sev. 
da? 

Başımı iki yana eallıyarak 
ayni işareti yaptım. Güzel yü_ 
zilnU derın bir düşünce kap _ 
ladı. Önüne bakarak: 

- İsabet, dedi. Nasıl olaa 
hiç bir zaman bir patron ola. 
mıyacağım. • 

Gözlerim sevgiyle yüzünde 
dolaşıyordu. E~er o isteseydi 
bu fakir hayatımı O'lUn ayak_ 
lanna sermekle mes'ud olacak 
tım. Onun karısı olmak, onun 
çocuklarına anne olmak beıı1 
göklere ;ı,iikse!tecekti. 

Yerinden kalktı: 
- Küçük güzel yüzün neden 

süzgün &vda? Ne derdin var 
bana söyler misin? 
Başımı önüme eğdim ve 8118 

tllD'.l. Yanıma geldi, bir elile 
çenemi avuçlayıp yüzümü kal_ 
dJrdı, öteki elite suçlarımı ok. 
şıyarak uzun, uzun yüzıime, 
gözlerime baktı. Sonra başını 
öbür tarnfa çevirerek elile o _ 
mnzuma hafifçe vurur gibi bir 
hareket yaptı ve pencereye 
doğru yürüdü. Dışan bakar 
gibi yaptı. Orada, onun bırak_ 
tığı yerde kıpırdarnadan du _ 
ruyordum. Birden.bire bana 
döndü: 

- Bana bak küçük, dedi. 
Seni ilk tanıdığım zaman; sen 
ateşli, afacan bir kızdın. Bu 
halin i~imi acıtıyor. Niçin yi_ 
r.e evvelki gibi değilsin? 

Birden afacanlığım tuttu, 
güldüm: 

- Yine tokat, kavga mı is_ 
tiyorsıınıız? Amma artık o ka 
dar iyisiniz ki_ 

- 1şte böyle istiyorum, de. 
di. Bu gllzel başa afacanlık ya 
kışıvor Bir an durdu. 

Gözlerime gii!Umsiye, gU _ 
lümsiye bakıp Jüşünerek: 

- Biliyor musun bu hafta 
bir balo var. Gitmek ister mi.. 
ilin kU~Uk? 
Birıkn cimde bic anu tD _ 

- Sahi Sevda, dedi. Sana 
hiç bunları sormadım. Hiç 
kimsen yok mu senin? 

Gözlerimin yandığını duy _ 
dum. Acımı yenmek için güler 
gibi yaptım: 

- Hiç b;r şeyden konuşına_ 
dık ld bundan konuşalım. Kav 
ga dövüş üç dört defa yüz yüze 
geldik. 

Ellerimden tuttu, bir kana _ 
peye doğru beni çekti. 

- Gel küçük, benim sami _ 
miyetime inanır mısın? Bana 
hayatını anlatır mısın? 

E11erimi bırakmadan yanı _ 
ma oturdu. Ona bütün mevcu _ 
diyetimle bağlanmıştım. Ona 
yalnız mazimi anlabnak değil, 
bütün hayatımı vermeğe razı 
idim. Fakat bu gösterdiği sa_ 
miıniyet doğru muydu? Böy _ 
le dört defa görmekle bana, 
benim kadar bağlanmış olma. 
sı, hiç olmazsa tam bir dost _ 
luk verebilme.si mümkün olur 
mnydu? Daha bir kaç gün ev • 
ve! Güzini yemeğe götürüyor_ 
du. Bugtin de bir başka yoldan 
benim hayatıma gır?!leğe çalış 
ınadığı ne mal Cım ? 
Başımı salladım, korka. kor. 

ka. onun gözlerinin içine baka • 
ralı:: 

(Arkııaa var) 

Yine Eyüpte Bahariye cadde la:un:ı.dıld:ırı wn• ıabilir nı• ~. 
sinde bakkallık yapan Yani Uu~!arın a.LJ11dan .,,;irk>ı-, Alnı~D 
Safranyadi~in de elindeki §t'ke. il kt'rinıa J, ııs lm,ınJan !;Ok l,urll 
ri satmadığı ö~renilmiş ve Ya.1 hıjpınn söJlüyorlarınış. 
ni de yakalanarak mahkemeye Gay · bir lüılıi eri...,aıiı~'l-9 
ver ilmi. tır. Ayrıca Ka.z.J.ı«eş _ · ,ronLırca ~!ili;. lıir ordu;ı!IO 
mede bakkal Süleyman da ayni hin kiJ.<llUt'ireLl< bir eepJıeJe 
suctan yakalanmıstır. ıq lneftğı zayiat yekünu -

Bu tir bakkal hakkmda tah l\lıırt'ı;al Sınuh'ım dOOiği ı:ibı ...-
kikata b<şlanmıştır. - Napol~·onım lllos.kom ric':ıtı~ 

Kumaşçı 
r d · 

1 

dl'ıı <i.:ı!ıa meş'um Mticelt"r 'ıı
reUlir. Bl'.:'11,'"-'T SAF\ 

• u SUÇUD&hlD 

ç sene haırse 
mahkum o! a 

Ordulu tacirlerden Ta!ıir Ce f 

biye elinde kumaş olduğu halde 
sıtmak istemiyerek yakalanan 
Siman Brodla tezgfı.htan David 
Ruııo'nun da dün duruşmaları 
sona ermiş ve her ikisi de ma h 
keme kararile 3 er sene ağır hap 
se Vf biner lira da ağır para ~ 
zasına çaq.tırılmışlardır. 

Ayrıca miktarı 2352 lira tu 
tan malın bedelinın de mlisndc 
resine karar verilmiştir. 

r 
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l::i 1 23 
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12 10 1 .e.2 
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A lq:aın Yatsı irtıSak 

ı2.00 1.31 11.22 Ezani 
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ABONE BEDELİ 
TUrklye Ecnebi 

Se"ellk 1400 Kr. 2700 Kr. 
8 Aylık no • 1450 • 
~ Aylık •oo • 800 • 
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azancı az o.anla-1 ( sciN :FI.~EıEII: t~:EFI~) r••• ·~·-~~ 
raucuz ek~ek L~ib-~~p~y~a~--~~0,-~tl~er--~.,-us_o_lin~l---~~va~l~~.~ .. ~~~~~m~·~· ~~:~~ 
- 819 ta ..... t IMlııle - m~ ıtaealem~ 1llCCWr Ol ka 1 . ti e rı iV ltf lrfllttftı 

.... ntifaa mibıulnı llildirir bi._ duğu kiıw:1erin süfl:B tezktt-e. 0 {UVVe Cl)ft -------•----·--- mr 1111Mfl~ .,•Hn: A. C. $o.._ oıfh 
-,...... vencekler ft !erine de brne ~ldiğine dair h d f. u·· ık· 10tufka k 

alacaklardır. Jılaaıaafib kayıt koyacakla.rdır. Şu $ll'ete e e l ç devlet adamı p ... ~nsada ve - a .. ta.atı 1 incide'- ~. ~ı: () u~·ucumean 
.. la-.ıta • belediJıe ve ne de tenıiat iti ya.}Jll:rıJ9 olacaktır. ,.._ bir imildir. O ancak muharip.. -uırer mtm:tup aldım. Her 

-Uayete henüz bir tebli~ yapıl_ Dul ve yetimlere ait tevziat ı• talyada başgo•• Stereft kargarca• lcrln çalışmasına. zemin hazır .. ikiai de, gazeteci geçinenlet'1miz.. 
oıteış değildir. Memutlarm karne işi ise dün'kü topıa.ntıda veri - On flU-n /rinde ~ lar" kaidesini vaz'ettikten son_ den pek GOğunu in ıc eccJc 
.. ~.Ziatı gu ,.,ınlde ;,aplacak _ lea karar ımacibmce yapılaca.it. Y } j ra bu kaideyi izah ederek zama temiz bir u.elfıpla kaleme aldık-
"'" tır. Netice 1 uile gelecek a - Rommel kıw- ık ar Üzerinde konuşacaklar nın bah§ettiği §artlardan istifa.. lan mektuplarında öz rn tan 

1.faıunı -ı..:ıugu~ ;;--. meırıur _ yın ilk gününden evvel tevziat i a.. J de etmenin harp kudretini .art .. olarak tel&lrkide hakb bulun· 
L~~;;,ldukıa;;daire mü.. işi bitmiş ol ealrtır. oetler BrHauan Berne, 22 (A.A.) - İtalyada kada Clınrlorre.ı'de G~t.apo ıbi- urma.k ve düşman barp kudre_ duklan "Yeni Sabah" a, • y nJ 
.:-~ dıoldanhak1an be - Hallta ait ltameler'n vzii vııraı call e"ddi olmağa ba.şlıyan. kayna§- nasında bir bomba patlamış, b:r tini azaltmak veya. artınasım ~~~~~u:i~~~~~e ~ "1nıaıneıen verm~erdir. Bina_ ke•,.çiy"•:··e gelince,· bu karne ma ve Fra.nsada gorillcıı muka- çok Alman olmüştür. Charloroi önlemek ile ifade edilebileceğini 
t!r.ftL &q• 'Jı· ........ Londra, 22 {A.A.) - '1lchy- - - H · M · kc b" y- ...... -1.tadır. sıı:geıniyorlar amma, iler.i slır-~.vh her dairenin :miid.ilrü ve fer de yine ay başı:ıdaıı ev\ el vanet yuzunden ıtlerm uso· cıvannda gizli .zaoıta. .mer z ı- ~ dm·ı . f"ki 
h~.şeı· i buıüD akşama kadar da kaymakam k veya na · eler _ de Ş'Jl.Udi tıaldrn olan kanaate linı \e La.vıı.1 Jle go-ntŞt."Ceği te· n~nda da bir bomba patlamış- Dr. Göbbels .fU neticeye var. "'~~ ~ d ı rlernıı~t~ ~r 

url be g ore Afrikanı."l garbindc hare- · c-.:1·1 kted.. tı B" k .k:-~~ı te kif -..3·1 maktadır·. ua-Jcrın CD ay Yw..r ... ~- iki• mensup mmı ann - den mahalle birliklerine gönde m n ...u me ı.. r. ırço ~~ v ıı:;,.ıı • • • de .....rı.. .. • • 
........__ -L...;Zle bi l=--- ... __ ...... kete ıge n l\lüttel' ·ıer malde Lozan 22 (AA.) ıon.....:bune mı·ı::., 9 v;.,.-; ı"dam olUılllnııc-:• 11... "Evvelce İngilizler i ... in """lı _ 8lDJll Et-.& gQrmlJ§. eyyam aliı-;;::e;:e;.ulı~l~;~e ~ rilecek ve budb'rlı"klerek nıens~1 Fransız müstemlek lerine değil, de~ ga;...etes.i -~~r: '"'--~--...ı.üı -'l{..... şan zaman, il.mirleri talkın:bile milş, tecrübeli ve kim.il bil-el 
ldedlni tayı"n etnrek snretile ya_ zevat evieri olaşına suretı e Lıbyado M lıvere taaıruz ede- "Mahrum·y tlerin devamın- varmış olmadan bizim tarafa memJeket evladı ol uklan .ka-
Jlll~ğını bı irir resmi birer tevziatı ye ca ardır. D.. en .et r. Se z i oırd ya sa- c1 n usan n Fransızlar a'yaklan_ s 1 , rııı iltihak etmiş bulu-nuyor. Bına - km oynatıı::.'arındun oelli olan 
~kereyi beledıyeye gonde _ itıbaren bu le~ 1·nelcrin tc ma yıca . tün Ameriknn ve muha.- m k iç·:ı -0lgun hale gelmişler. a am 0 J I cnal('yb İngilizler artık ona bir bu meçhul, fnkat çok kıymetli .,e 

Ye Beledli}·e de n'Kir. kkere hall""rine gönd 'rilmc w e ha lan ri.ı;ı Fl ..ınsa kuv> c''kri ile tank- d r. Sonuna kadar mukavemc· müttefik na?.arile değil, b'r fira_ gerçekten tem.z di.u r cel oku· 
)erde yazılı adede göre -o müdiir dığını dü y znı i.. Haz la - lar kamyonlar ve traktörler; t.n Fı-:uısayı kurtarnbiieceğme adatar.J nda ri nazaııle bakabilirler. Mihver yucularımdan "A. R.' benım ilı~ 
..,,._ 'lefe kame cmnderecektir. nan miiteb kı ..... el r de b•ı soylend w ne gore, Çad gölünün em..:,ı bulunan Fransızlarca, bu devleUeri yeni harp idare usul_ tikuıa ve .mullteku-e .kar.şı ın.. 

ır. .,,~ gün ak ama kn r avni hal_ ş malınde tah t eclilmi ·-T. Buıı- l1 1, daha iki yıl evv ı ndenberi - ı:saı ıaratı ı ın-: ua - 1 rini zamanla -alakadar olmak_ dirıc.ı t.edbu 1er alınmasının 
ı .. :~rııeleri bu suretle topl.ıı 3

- lere sevked"leceklerd"r. lar on gün içınde Rt>mmeı kuv- :maiüm olmuş br hak kat idi." düşman hareketleri yüzünden sızın arazi ve iktidar te\S "ııi rıcik çıkar Y 1 oh .. ~u h kkııı· 
~olan dair.e amirleri de bu."l Yann sabahtan tibaren umu vetlerine yandan taarruz ede~- Lon.d.--a, 22 (A.A.J - Belci- Amerikan Mcredit ve Gbrien g· 7.önünde tutan yeni bir esasa da Y ne bu sütunda çıkan ıDır 
~ ~yeUerinde bulunan me_ leceklerdlr. - ---------- muhrıpleu kaybedilmiştir. ln _ istmat -ettirmektedirler. Bugün yazımı yer.illd buluyor we bu-~ra ~tacaklar ve her mi tevziata ba la.nacaktır. ~ ş· t· f d k 1 h k d 1 .. sade Avrupı-da elimizde ve hi _ gün içınde bulunduğumuz zor-

Berlin bildiriyor Jma 1 ransa a ~~:ı:r~~l~em~ s:ndea O~r~~~ kımıyctimiz atında buhman a - !~~~ .~~~ıx:~m iu~ 8 il r d e n ,. z u·· s s u .. n u·· z ,. v re t b d . muhribinin bütün mili ettcbatiy ra:r.i harbin uzamasına dayana - tet • le edılm d n alınan s ve 
- Bat tanfı 1 w.:ıııı - İ r enJZÜSSÜ le, Meredit muhribi mür tteba_ bilece!t sa wlam bir esas teşkili b .,_ , . .. l 

S ·u:.hend 1 k d b.. ·· k b" k k ı·ç n k:..&:dı"r. İn"" ı"z pron "',anda_ u ıt..ua.r a P ruz ü kL>ıirlar.da 0 vyet 'Slm az a ayı yo e _ un an uyu ır ısmının ur dil c· ,. temerküz ett rerek diy r ki. 
... Baı t•r•fı 1 lnc.•Oe -

~.Halici biTaz andırıyordu. 
~. subayı.an ldübünde bıae 
~ J"emeği ikraıa «tiler, tren. 

Yeınek yemiş olmamıza rağ_ 
~ bu nc..ik i•aarJar.ı mem _ 
;~ etmek için sofraya otur . 
~Bütün mllay klilplerindc 
?~ekler çok nefiEtir. Bumda 
""' Öyle idi. Klüp binası 4a Şıka 
~ gibi gıeniş, deı:ı.i% ve ter. 
~Ye .nhırdı. Y emektıea senra 
~ne ve t•rikalan ge:Eik. 
~za matbuat ve zıyaret 
11;_ :- temaa llMlmW' ecnebi di. 
~bilir ıiki subay wrmıışlenü. 
~ede de Eri usul ile ça 

. Deniz 11t1bayiarm _ 
~ biri '"her • indikçe pm ...... _ &emJ • . 
~va 1fiesi patlatpk adetin_ 
~ vazgeçtik, çtlnlril bu kadar 
~ lanlpa.nyamız yok" dedi. 
te ~erikanın "250 tersane ııı_ 
t • ..._ 325o harp gemisi yapılmak_ 
~: Aynca h'ilcum botu gibi 
::"!rUt 11659 tekne inşa halin ,r. Deniz uçaklan l apımı ela 
..,da birkaç bini bulmuştur. 
~ subaytan 1939 da harp 
~ başlamaz bagünkü gay _ 
-~inşaata başlanmamış atma_ 
~ milteessırdirler. Bu tersa 
Q Pearı barbourcla ele geçmiş 
~ Japon cep aenizaltılann -
~ 1tiri de km aya çekilmiş du 
L......hrdu. Bunu da gördük. Bir 
~a lligantlllna ~ btı 
~ iki kişi tarafından. idare 
~ektedir. tki torpil kon _ :!!. altında intihar ederek hir 
~~yı da beraber batınnak ü_ 
~ .._, i1lft1lk kulesi vardır. Ge 
~ ~ kllçmt ciiımeli Japon_ 

~ llialn"Jeceti kadar dardır:' 
~ .elektrik .motıöı'1e:ri l'e !kı 
~ lJe mlicehhe3dir. hı 1111. 
~ ltirtııiti:ı"n .canda olup bir 
!*rt rihıı görünmekte, fabt ayrı 
ıt:•. ~ir. B11 •kmiar 
~ltııanma. malııtelif dlms 
~ ömetiai görmekte -Ol -
~için gemide ufki dalma 
~ )'Oltır. Geminin ı~ 

de yaJnı& •e ters basılmış bir 
Pearl Barlııour .fmanı lınritası 
bulunmustur. Bu yanlışlık ge 
miyi ten; bir tarafa g"tmeğc 
mecbur etmiş, tıeknenin ele:k _ 
trik ku.~ti tiiken~. kendisi_ 
ni getiren ana gemiye döneme 
miş, içindeki ubayla, gedikli 
de mtihar etmek fedakarlıfunı 
göst rip gemiyi havaya uçura_ 
cak dinaıniti ateşleyemernişler. 
teslim olmak medıuriyetinde 
lratml!!lardır- B1l gemilerin bü _ 
tiln esran böylece öğren ·ımiş_ 
tir. Giiziıdc dcnis subaylarma te 
~kkiir ettikten sonra. otomobil_ 
le San Fransiskoya hareket et.. 
tılc. Şehre ~en yedi mil u. 
ZUDJuğunda haltikateıı mua.z _ 
zam bir köprüdeD geçt;.k. 

B~ -Ott1ıi4 Y«lvın 

ttttat editen matlar 
- a .. 'tlınfı , ine.de -

tacirlerin hakikatle ne dereceye 
kaqar uygun liste tanzim edip 
etmedıklerini kontrol lüzumu 
h:ıstl olmuştur. Bu maksatla 
it'halatçı ve ıhracatçı birlikleri 
ımıumi katip1iğine bağlı bir 
hey'et tese'kkül etmiş ve bu hey 
-et dünden itibaren -faaliyete 
ı'f:Çmiştir. 

Evvelce tevzie tabi tutulmuş 
ikea bili.hare serbest bırakılan 
ithal maddeleri üzerinde birlik 
teşltilitmea yapılma'kta olan 
kontrolün bu yeni tedbirle tak.. 
viye edilm!ş alacağ! ve dolayı_ 
sile m-..et bir netice alınacağı 
bekJeuıektemr. 

Mallarının kara borsaya düş_ 
mesine sebep olan veya 'kasten 
mallarını karaborsaya t!üşüren 
gerek ithaiitçılar ve gerekse ti. 
caret n. .sadile ithaHi'tı;ılann 
mallarım alan ikinci el r hak _ 
kında kanuni takiba'ta ginşile 
~ktir. 

d. • . . . . 1200 den fazla esir, 7 bomba 1 an d.. tarılciığı tahmin edilmektedir. sının di" ~rnğü 1:ehlike:h hata, ara .,_ Ebu" • sıkıntısı n Uc.tvır 
top., 127 mak· eli tüfek ve bir. "' Son günlerde Guadalcanal'da ziyi :ıde bir külfet ve zamanı kazalard:ı.n ka.ldttılaaı kame ıu-
ço« . arp ma.izemesi a111U1DŞt:ır.. hafif kara faaliyeti olmuştur. sade hır ıstifadc 't:eliı.kki etme - sulüı1'lcı dolayı 

0 
ımmta.ka hal-

'J.'erek'irı cenubu.nda mevzii Uçzıklarımız dü9man mevzileri_ sindedir. Harpte arazi kazan - kı ın ekmekler.ini ~hrm .noıl.001 
çarpışmalar <>lmtıŞtur. Yüz .kiş f Öldü 350 ni bombalamağa devam etmek_ mak, zaman kazanmaktan d:ı_ ihtiy cınd.ıu tedarJt etm k rn&e-

Staliııgrad mulu.rcbesi.nde AL tediT. 19 llkteşrinde öğleden hıı mühimdir. Z man. elin_ . bur yetinde kalmalar.; dan Je.. 
lllan klt'aları şilldetli mev.l'.il lzişi gar.alandı sonra düşman uÇaklan GuadaL de arazi o amn lehine çalışır ve ı•yc geliyoz:mll.f. .. Pekı ıki gö· 
taarruzlar neticesinde düşman LoOOra., 22 (A.A.) _Fransız canal'daki mevzilecimiY..e taar _ onun i indir ki biz galip gclece z· bizllıı idarec ~ımu 

0 
ka.-

tara.[ından inadla müdafaa edi_ resmi ajaJısı lngJiz uçaklanmn ruz etmi§ler<lir. "Yırıtıcı .Kedi" ğiz. Y lm7. ısar,.etmemiz ve za _ .za u- halkın aç kalmamak ..ç;.n 
len topr-ak t.abycleri ve barikad.. dün Lorient ve Morl>ıAa.m'daki 11Ç&klanmız Zero tipinde jki Ja manı f vd lı bir EJCk:lde kullan_ b:ınu yapma ta yerdeıı gl;Ce 
tar mevzileri zaptetmişlcrdir. Bii litruuı tasislerinı boınbaladıkla- :r>on uçağı düşürmüşlerdir. Biz mamız 1ftzımd:rr. k dar h~ :lı olab'ileceklerini ..,_ 
tin :Alman taan-ul'lan tayyare.. nm. bildirmekte ve hu y:ü:zden bir 11«.;a.k kaybettik. Keza aynı ------------ vclaen duşüneınezler .m\ydi? 'O 
le!' tarafından şehrin şimal kıs. yu··z k"ş'lnin öldüğünü, 350 ı..; .. ;_ gün öğleden sonra Duğlas pike A('ık .POUOJra u uJ liJ.rH~ lmedeıı evvel 0 mın-mındalti düşmaıl ~..ae tePcih ıLn de yan.landığJru ili.oıuıe-:; bomba uç ... klarımız Guadalcanal takalara kif et edeoek uuan 
edilmi~ti.r. Şehrin şimalincie dii:§ .mektemr. da ~ diifman muhribine taar . ildi fllZ&rlllı evvelden tem ni icahetmerz miy· 
maııın durmadan p.ptıtı ta1ırt.. Loadra, 22 (A.A.) _ ha .Q~ nız etmişlerdir. Muhr plcrden (Baı tat'afı 1 mcıde} d ? ... 
ma taarruzları Alman ve Rumen fa olarak tek motörii ~ya biri Aasara ~"'ratılmış ve düş Masa başlarında ka.bilij'eti 
hava kuvvetleri tarafından boz. . ..... :ı..ı.. ,..,__ , man deniz refakat uça.klanndan tezatlar, anlnsamamazbklar, ~·z tıR.tb kn·c ... i clup -'-·ut.m ... ı bir 

tipinde aY u..,....,,,n ~n.ya:y.a ~ . ....,,,l} ;;...-..ı....._ e "---··lroa ~- ~·~au 
guna uğr:atılımştır. ..a......m.:-. ta:an-uz ...._.ia)erciür. &iri de ttahrq> olunmuştur. ~ w•.! er «,;w.ouıu~ !V ~ ker" olaı:ın .diliüıımeden ~-

:M.harıebe tayYarıeleı1mis Vol fi ........ A---.ynca ı.ı~1~-~ ... - - Japoo 'l'tıblı§i: elametle . ıoUluğu. rahat rahat u eli, talimatnameU. ~ 
..._ l U<!UL.1'41 -ı-uı.ııc: "'"" ""-k .22 (A.A.) t-.· bir !a~bil.r. Halbuki hr.şı züm- l. ... ~ ganın şarlanda Sovyet -tan Sivrislıııek denilen av uça;klan au yo - ıyı . ~ cı.ı ı !er veı io de bütün ~illW 

nın gerilerindeki ntuvasalamıı H....ı'--..3- .;;.......;.,. ... ~ .. ........-n aUeri kaynaktan haber alın - renin hıç bır 1P1"D açıga vwul- i~eı:.zn:zi ~ S&Çllla .çeviren-] w--. _..._......., ... "!P'L ~ ~- •• Sal -.ı.. ı · .mamaktaôır. Her §eY gizlı ka- . . vnkedihnefline ~ ~it er _ yapmışlar ve H....ıı.._.- ........... --- --.;-- •ere, omon ~an cı leı, hallaa en .mübrem .ihtiy&Q-
J ~ ".ı.-.uu• -Y~ -- ·-..3- Am ·kalı'-- -... · ıllMth cereyan ıe~lir. Ne o __ _, .. ,.1 __ 
dir. -w..-~da iki O'enıi'" ciddi su- var~ erı ~1n ıe~eyı ~-ı-1 ...... 1......:-- ..3 .. ~;-= ü.ı .... .-, _,.,. la.r karŞ1SU1da. --=ı~'a ma.nıB 
Şark ~nill geri kaluı :;t;h~ ~- yarmak iein yaptıkları iiçi:indi d:"Mih:=~~~k ~ kalacaklarını evv~deaı diişüıqJ 

kıSJ111nda llliülhrı mtrM.rebe ol _ ıetebbüa akim ıkalmıştır. ::Ukteş_ ·:r· .kararlarını ona göre veraeier, 
m .. --, faalivet tıeMas kıt'a.lan.. 1 l .rJııilı 1 indmiberi deni.ae ve ba nascbetler.Uıde -çar,plillla .nokta- t.ed\üler ni ona göre alsalar er 

-•ay . ., H 1er• ları hakkında ufak b r 'haber ~ 'hareketıe.rine. "'e münferit ra ıt..r 1 Yalarda muharebeler sen dereoc ~aktad:ır. Bu ö'iml sükut maz mı? ... " 
dıaşmao tuy.ikler.ine kal'.p ya _ UUI .fiddetle devam ediyordu. : ,.... """""";.~.;.;.-..ı __ ~ ...... -ıı._ .ı..u·· Okuyucum, mektubuna: 
ınılaa mUdafaav. :isahisar etm.İ§ $Qn alınan ıhaberJer. Ameri _ 'Jr<; ~-~.mwcu. .._.- -.ı;auu u "- 1ki aaat lmr. .ilıünde, bia 
ır- .,- .ı.ı. übl ifi}erm. n iıeıkıerlekler üzerin-
tir B JJ t • d :kan .tü.unua yeniden gayet v_ de ve keooıl'........._. -vürüA:-.-:. bir iı.dih:nn içinde en esaslı ıra-

. Kaf~ Km- a a ımanın a nemli b.]Dplara ugrac.Dğmı, bu .iSJ"Ztllı.mabilir "';;?' .. ---..-- f. kamız olan elaneğW:~ --
.arada bir lriiy.ük knıvaaöriln, bir aı. da ı e\ e dcnii.p yeıs ve fütur Beynıt "22 (A.A.) - Kafkas_ 

ta'!'da bütiiu yollaT br altında 
buhmmelrtadır. Berlinden atman 
1haberler, 1'u kesimde öıdeımetti 
lazım gelen güçlüklerin 10tgide 
arttl~nı lriktinnektedir. 

Da.ğlardalti biitilıı geçiciler 
Rus1ar tarafından tahkim edil. 
Diştir. 

Berlin 22 (A.A.) - Ordu baş 
kumandanlığına gelen haberlere 
göre, Alınan kıt'alarl 21. lıkteş_ 
rinde de Staliogrndın simalinde 
muvaffakiyetli .müdafaa muha 
rebe1eri yapmı..c\lardır. Bolşe\•ik_ 
ler. kuvvetli bir topçu hazırlı _ 
ğında.n sonra büyük piyade ve 
zırhlı kuvvetlexini lıarbe sok 
mak suretile .§3.Şlrtma taarruz_ 
larmı .tekrar etmişlerdJr. 

bt·r hastahane Wif kr.uvaaörün ve henüz :1940 Bir bubi tefbJıe basvuruluı- iç nele ka·eme sarıldım." cümle-
ia deneBilir ki, Demokra3'Jerm 

ı11enesiıade aervi&e girmiş elan .karbalan açak yaralardır . .Has- ! s }le basla.clı;:ma \'e: "A-ç kamın 
f k &eclittı torpido mubribı ile BrL ~ eeyr göz1e zörülür ve kulnYı ~oktur." yolwıdaki bir 

açı aca - torpido munribinin kaybedı1 ta.kip ed:Jebilir. ıliaıl.bllki toptan- frenk atalar sözünün dünyanın 

hnıiA: " maf.al lktf'emine 
müptela olanlar~ 

edilecek 
A!nkara, 2! {Tem Sabah mu

ltabiriııden) - Sıhhiye Vekile
ti İstanbtılda Batta fimamnda 
kenik ve mafsal veremine mftp
teli ola.ntann ~amme malı
smı bir hamha.ne ac;ımağa ka
rar vermiş Te bu tıusu.ta. hnzrr
hklara başhımıştır. 

diğini bildimlektedir. her kö <'s'nde dalına .clo~-ruluğıı-
Gene son haberlere ,göre, hir cılaım yaraları kapalıdır. Ufu· nu mulın.faza eeen hir ıhakilc:at 

net var Jse de dıian vmma.mak- ellem 
Japon kruvazörü hafif. hasara tadır 'Ve binaenaleyh U%Viyetrıı olduğunun herkesçe ımüs 
-.,.amı-. Hava heı-eketleri sayılabıleceğiıı.e gör~ ıfedakar-
-r.· 9"" ae dereceleNie musab olduğu . ~- H ~-
lheJıüg sona 'erllleM~ir. biı~e teşhis e4ileme&. lıkt.aıı, hamiyetten, _.agaı.&.0a 

- • •· • Böyle muazzam llir ~han da- bahsedecek değmm. Sadece 

M O S 
t_ OV a :vaaı ,güden irili tafakh bir takım kend :sıne, Dördüncü .Muradln 
lıt .miidir ve tab.i dev.letıer ar.a- kaleye yaklaşrken nedf'fl dola.,vı 

aında mç prüş far:ltı, ibtilif ve top atılmadığı sualine karşı, .ka-

b .. , d.ıriunr k '--- -"-la l d .ıdarmın: 1 ~ 't ~ _.. çarPl§ma no t881 OıurMUası Aıl\. - Efendim. evveli barut yok· 
geleb.ilir ii!W? Fanı.za b r m sal tu ! cevabı üzerine pad"sahın: · 

- lla.t Uırafı 1 tnclde -

başlıca hedefini ı:eşkil eden mün 
ferid kuyula.ı:.ın .ele geçirilmesi 
içiıı tahkim edilmemi§ .geniı boz 
kırlarda cereyan etmektedir. 

olarak J<.ııPOD ve Alman müua- _ Kili, ba.ska sebep .saynıa. 
seDetleriıni ala.hm. ya ı izum yok.. t:ı.n ibaret muka-

Almazr~·a Şark e»h~sinde bu bel mi hatırlataca,ğun. 

AKLI OTLAR--~~ 
Bu. nevi hastalar deniz iıava

smdan '"' demz lrenanmn şifalı 
teırirlerinden :istifade edecek'ler
dlr. Hasbtnane 'Şimdilik 1~ ya.
taldı olacak ve bunıya ya1mz 
aemik ve ma.feal veremine müp
teıi. <Haalar almaeaktlr. Bu ka
lbil hastahaneler ıimdiye kam 
alçı ve bazı <i\a:zlıda ~ edi
lerek evlerine gönderiliyordu. 

Kwlordunun Staling:rad ce _ 
nubunclaki ..muvaffa.kiyetıerfae 
R ıımeuler tarnf mda.n .i gal edL 
lıen 1»r köyün geri alınması .da. 
duhildir. Stalin,gradda Alman _ 
lar, en dar kesim olan şimal ba_ 
t.ıda., tank'larıa .deltttıklcncn altı 
t.in kişilik bir kttvYctle taarru_ 
u. ~rse iie. <b' Llrı ~r _ 
.nızMl.n, hücumlarının heJJSİ ko_ 
layca püskürtülmüştür. 

YSE ftl çet,zı l.fa· boğuşmaya 'hı Ancak okuyucumun şu .r. k 
tuştuğu ve Unut etti·~ gib! ha- tava dikkat na.zarını çekcı'ım ki 
:sam ordularını mah\ıedemed ği b .'tda.ki • barut yokluğu" nu 
Jıalde, mümkün müdı.tt" ki Unr.· "un yokluğu" manasına alıt'a
şarkta .genış ve ucuz zafttler vm. H.ı.mdolsun yurtta un dıı 
ikazanan müttefikine, ltusyaya var. buğday da. Buradaki barut 
ikarfl bir Uarnıza geçerek Cer- yokluğu ke! dısınin de yukarıda 
men "'e müttet:Jcleri o rımn h1münasebe sö,vlemiş oldugu ~ 

"-•qada gidi ....... 
"8.~ 1layı.1 ayında, S.S. ve 
' Po tefi olarak tayin edi-~ ~. Ohe"g' Pat'JBe geJo. 
~ ip kuvvetleri 
ııı...a--:- Gmer 1 StMlpma
-~ 111 l!Rla.li sormaştu: 
h......_ laUrad& pti rnatt.uat du· 
~~dır! 
~ "'çok fena" de
---., General Otıerg: 
.... ':t~loa,.daki kaciaf' ölına
~ ~e cevap V'el'!ll.ifti. 

• • • 
~~ W .iiin mtiteA&WMSı 
~ ~nı bölgesi polis şefi 
~ "9te1I gllndtizftl mı IW!ne, 

~ ~ :mileadeie et
~ A,_!9Ionyad& bulunan bii
~ ~ polis şeflerının nar
~ büyük g yretlere rağ S Ci7Ji gazeteler hi!fı çık
!lt bQ: devam ediyor. Polonya. 
~ Y'h.den yalnız beş ay 
~ 637 k!işi idam ed.Jmiştir. S ıazetelere yazı yazan 

"- Ph.J ~ erkekler kendilerini 
~ ~~ bir Uıbetin beklediği-
' ~lar. Faka.t 'buna rağ
~ q~ tthiö tehi keye gÖins 
~<>~~~· Halkın yardımiyle 
, t.ıa~ gazeteler Polonyanm 
~ ~. ~yılıvor ve biltün 
IL.'i:~ okuauyOl". 
~~ Polut ada mun· 
~~ 70 gaz.et çıkmakta
~ ~ ıı;iııde 1~9 ~ S enberi neşnyatma de
'---~enıer var ır Yeraltı 
'\t ~ b ılan v~ ha· 
~~ e?den ele dolaşası 

bu gazetelerden bullannın M1t: 
Polonya Haberleri, Sabah, Htir 
Polonya, Döğüş devam edıyor, 
ili. 

fşi:n gm"'ibi, bu gazetelere 
günlük havadis yetiştiren bır 
de gizli ajans fialiyettedır. 

Denizaltl vük gemileri 
Kafiaslar üzerlılde beliren 

Alman tehlikes', Rusy.amn 
mıiittef~ olan Amer~kalıları 
ve lngiı:tıleri, Sovyetlere ya-pı
lacak yardım hususunda başka 
yollar aramak zorunda bırak-
11113br. Şimdiye kader, Şark 
cephesine gönderilen rnaJ.eme, 
Bura Mırfem. İran, Irak w 
Kdkasya yomnıclu JUkarı çı
kıyordu. Alman ordularının bu 
yollann kavuşa;k ıaoktasma g-el· 
mesi, MUttefikler yardımmı 
durduracak biı durum yarat
mıştır. Rusyaya ya~ yar
dım yalnız bu yollara inhisar 
etmiş olsa idi, durum hakika
ten çok tehlikeli olurdu. Haki
katte Rusya ile İngiltere :ve A
merikanın muvasalasını temin 
edecek olan 'lıir baş'ka yol daha 
vardır: Şimal «utbu yola. Bu
mm uzun zamandanberi ta
raftarlan vardır. 

Ba yolu m\ldafaa edenkria 
bqında R'tlbert ViBöns goeTır. 
Bu 8.lim ine 'w der.illi yaptığı 
za111an, Kutubt:an ıegen yolun 
kıtalar arutnda en kıa yol ol
duğun\I P>rmDitil l:ngiltere 
adalannda.D, Pamıu. Kanalı 
vuıtasiyle, Japonyaya kadar 
olan mesafe 12,200 mil; Sfive7ı 

tbıerinden, 11,000 mildir. Şimal 
Kutbunda'ft ~ikliği takdirde 
bu yol 6,:SOO mile düşmektedir. 
Gld:P gelme bir yolculukta ~ 
ıgün kaamılm'IŞ ohır. Bu voldan 
.kobtybkla i&tfade edilebileceği 
hakkında Mösyö Vil«ins, Rus 
i1iım Nıkola.y Zuhav ve Tara
sof, Norveçli Stefans ile aynı 
fikirdedir. 

1ılösyö Vilkins de düşüncele
rini hakikat sahasına çıkarmak 
içın 1001 de 7 .'500 tonluk bü
yük Nr denızaltı yaptırmı§tı. 
Fakat, bugün için bahis mev· 
wu olan Ruayaya. maJ.emecıe 
"Ve diğer maddelerce yapılacak 
yarcandır. Bugün de DliyUk 
-denimlblar yapa.la.rak Sovyet
ler Birliğme muhtaç okluğu 
yardım yapılabilir mi? .Bunu 
zaman bize göst.ereceiktir. 

Bir iyimaer 
Bu v.ak'ayı, Llzbon'daki A

merika elçiliği ki.tiplerindcıı bi
ri anlatmıştır: Ufak tefek, 
mahç1ı1p bir adam karşısına 
çıkmış ve gtil\imae,erek BDr
muş: "Güzel mcmleketiniae gi
debilmem :içm bir vize vermeniz 
mttmtiin mil!" 

Her giia vimeroe kif.i a)'JUDl 
istemek içlıa odamıu cioldu.rduk
ları için, asabı bozulan ki.tip 
şu cevabı vermiş: "Şimd,ilik 
lmkim s·Ok. On sene sonra ge
lin.,. Ufak tefek 8"am. bpıya 
öoğnı yüı11ıntış, durmuş ve bir 
aaaiye ~sonra ay
.Dl ~;-le .fU .eaali llOl'lll\1§: 

"Saat kaçta ~~ .efc
dim !'"' 

Halbuki bunların iyi gıda ala
madffdan için ma1Ul 'kaldıktan 
anlaşılmıştır. Bu hastabane ile 
birçok vatandaşın maliıl kalma· 
sı önlenecektir. 

Ticaret Velıaletiııin bir..,..,. 
Ankara, 22 (Yen'i Sabah mu

halrir.mden) - Sadeyağı ve pi
rinç alış verişlerinin İstanbul 
borsa.cnna ithali Ticaret Vekale
tlııce DlDTafık gıöril1111iş, aym 
tedbirin İzmirde de tatbik'ı için 
emir verilmift;il'. 

Ekmeie patatu 
karıftınlmaaı 

A:nkara, 22 (Yet:ıi Saa.h ntU

habir.:aıden) - Yilade 20 züsbe.. 
tinde papa.t.es ~ tak· 

Kızıl Yıldız gazetesi, Paza:rte. 
siudenber.i .Staıingradda :durma_ 
dan yağmur ya - dığını, bunuu 
'1a. .bütün .ha va faaliyetlerilc 
tankla.rln hareketlerini sekteye 
uğrattığını yazmaktadır. 

Ka.f.kasyada. Novorosisk ce . 
nup doğusunda Tııapse istika • 
metindeki Rumen tazyiki devam 
etmekte ve burada iliişman mev1 
&ilerimizi çevirme w c m n-ıafl'aık 
alduktan sonra, iki mühim tc _ 
peyi geri alan müfrezelerim' in 
ka.r§llılr taarruzlarile tamamiy _ 
le püskürtülmüş bulunm kta 
dır. 

Ayni muhabire gör . tu çev _ 
rede ıha.rp eden Alman d - alay_ 
lan. hususi talim görmUş olan 
seçkin kıt'alardır. 

1 

clirde ekmeğ'in pişkinlik itibari
-le matlup derecede bulmad~ 
&nlagıtlma§ Ye key:fi,.et T.iımret ----------
Vekaletince belediyelere tamim 
edilm~. 
Refah A.m.ai ._..11en. 

nin mulıake~•i 
Ankara, 22 (Yeııi Sabah nıu-

1 

ilabirinden) - Refah Y&ltllru
ı1u:ı batması tıidil!leSi hakkında 
U:-let Şfınstmn Jllallliler ıllak
kıeda verdıği llizumu muhake· 
me kararına itiru wlmbulma
sqtır. 

... SES 
•tnen....,.da 

K J f 
Yülmek .Smı'.at kadret1le 

MILDRED COl..ES 
Zarlt w JDaSUJn «üzeUii 

Evrakın yakmda. müddeiuınu- fllmJai ..,.ı...., ıp J"IŞllttyorlar. 
ID\liiğe ı.re oradan 4& ...._ .... A- KAl>ll'f ENnUEAL.'RI büyuk bir 

bil Ellriillan 
t.uıeeza mahkemeslııe gönderıle· 'l~ih~ti~rae-w;:.;•=fk~a ::r•=•:ri.. --~ ..... ,, ......... 

yüldiaii lud'.iletmek i n mur bi t dWr noksanı, ola &:ğı, cv-
caat etmı. olmasın? l n ,bp , ld görü fıltdanı ve b lhas-
Ruslaı:m Ang.o ;;onlı rd ıı s halkımız arasındakj tesanüt 
istediklerı ~b. Almanl d Ja- yokluğudur. 
non.lar.daın •»r ikiııcı cephe tnlen -Herkes yalnız nefsini düşil-
etmea ~ Fa.kat bu t k ık il n p. 
memlclattin de usuller ne aö - Ben gününıtı gün edeyim-
ne matbuata. ıne mecl Je?"e, ne de, altta kalanın cam çık ın! 
h lk ve avaım aii'zma r ... ~t ~ olwıda hareket ettikçe 'e ts
intıkal eder.; har cıye nczar t1 • tanbulda da bu kame suiu:.tuna· 
riıı;n sağır duvarları ar nd li devam eyled k.çe tıpkı bektqi 
kalır. Yaluu "böyk gizl erfü: fıkıasında olduğu gibi: 
rin oLi - ufak !had sele-r 11 if _ Sende bu ense, ~yde bu 
§a.a.tiy!e an1 lır. para fakirde de bu ıüğiırtliı.k 

BerLmn, Japony yı .R sya a I luı<ça senın ensend n şa-plak 
taaıTuz v.e e {Sik olmaz a • a: deyip, iş n ı-
ı · çok mı.a......,...u çuıdcn çıkmaktan başka çre 
çenlerde A kalmaz. 
kaç Japoı el zaltı:ı. 

mesı mcr e Berlm n end e, ihtilaf ve dertl r Mihveı-
kopardıiı ~ ve se cileri de içiıı için .birbıriyle mü-
.lllchr • .M'".tlı\ Ui b :ı nazaa ve mücadele haline sok-
met ve az:mıet' b maktadır. Fakat bütün bu .u;tı-
goklere çık dı. fi raplardan bar ce hiç bir şey s•z-
da.n bu ka.d r ,.,en n 'l çıkar- mamaktdır. İk'.J grubun dun u 
mak ·cin ' · at ı T tv r n k nu ulurken bu fa.r1r? ..... .ı 
iyi .köt:ii bir hareö."..e geçrneruae, l kaçınruınıak, vaziyeti salim mu· 
anlqılan çok -susrenm1ş olacak... hakeme iç.in kat'i bir zanırettir. 

Bu -ve buna benzer bin türlü YENt SA.BAK 

lsfan611l Gümrlllt leri 
Başmüdürlllt1111Hlen : 

Mukadde a .tstanbul'da Tarakçılar .B y k H n No. 38 de frı~ 
iken hfilcn nerede o u bill 1em ~en R ne 'Koh Vt :Retaeı ~haya: 

.14 ktan, · tı vıe en VO du JOte .ayılı ve 15/8/1'942 ıönl* 
•tkda~ .. ~ ve .ı10 say lı ı 7 1/942 n V t n Pftteırile ilih edl 
len c2S. lira 12 lwı,. borcunuzu l'i23 ı u git!~~~ 
..Uddet z:ırfllld:ı ideme izden, bu yı hl\1'et ıt tuh f~ •etmt_ 
INZe yat.anMıhğlmz "takd de T hsili E k u h ltfhnletine go"9 
İIMiıkkınızcl• takibat ~pılac tı teblil yer kalın ehftak ~ !ln ôhttttıt'. 
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Y OK . 
Nakil ve iktibas hakkı mahtuzdur l"""""j ~··· .. ı 

- Ba.ş altına güreşecekler nadolulu ve, Anadolu in!.clı ta-
rn •ydana ! ... ffi"'&n insaıılarclı. Kastamonulu-

Dıy:t> b~'"lrdı. Sivaslı Abhas, lar ne kadar inatçı ıse, Sivaslı. 
daha hfıla soyunmuyordu. Otu.. lar da o derece ıı.a.t.çı olurlaı dı. 
ruyordu. Fakat gözü kazan di- Ben, nefsimde tecrübe etmi.Şim 
tı..ndt• idi. Çalık, memnundu. A- bunu... Ben de mıstamonulu
vanak Sıvaslının başa çıkacağı- yum ... Hem de ccdadcn Kargılı
ıı k nı ol r .i< sevuıdi. Ke di ymı. Kasta.monunun bir kaL;ası
ke dine soyleniyordu: dır Kargı ... Kargı, Çonım hudu-

Ba.şa ·ık! .. Sana ocada ça- duna yakındır. Baza.o Iwtamo
. t. ı ıı•ak pasaportunu verirler. Oh! nuya, hazan da Çoruma tabı 0-

Raşaltmdan lur. Ben de ina.~ıyı:mdır. Amma 
Bizim oğlanı üzerdi vallah !.. çok inatçıyımdır. Allah rahmet 

Başaltı pehkvanlan kazan dıi- eylesin babam da, dedem de inat 
b ne toplanrnağa başladılar.. çı idiler. Köylülerime bakıyorum 
Mehmet Mollalar, Şahinzadeler, onlar da öyle... Askere gelen 
Hacılar, Künteci Hasanlar, Kel amca oğullanm ve, torularn11 
}femışler, Mu~tafalar gE"lip sıra var ... Onlaı da Ö) le ... ~ırası gel
alı) odıu"Ch. St\'.tclı, bu. ıri he- .ın sku1 ~·H.?.ayım: A mcfl oğı.ılla. 
l'ıı leıı gor lifi('(' b ı d •nbıre f.krı- rımda.n Blk n har b:ne g•dC'nlc· 
nı degıqtırdı. Başaltına g\.P'cŞ- ıi.n iı<;ü d doım edi. PçH de se
mege kamr verdı. Hemen al+>la- hit oldu. Onlar Balkan harbınc 
cele soyunmağa başladı. Ne ka-

1 

gide.ke.n sormuştum: 
dar da çabuk KO)'Unuyordu. Rir - Nasıl dövüşeceksiniz? .. 
Jahzede kmpet.ini ayagına geçir- Yallah su Ce\'ahı Vt'rmişler-
di. Çalık, biı mliddet sorıra, ya- di: 
ni, bet; dak ka sonra başını Si- - Ölmek var, dönmek yok ... 
va.slınm tarafına çevirdiği za_ !n.san gavura SJrt çevirir mi 
man onu soyunmuş ka?.an clibıne hıçr?.. . 
yilrür buldu. ç. lık, bunu gorün- Sonra haber aldun ki, Vardar 
ce afalladı. Dili damağı tutuldu. bo? .. gunluğunda Arnavutlar hızı 
Sivaslının soygunluğ'u dalı11. bırakıp orduyu 'bm..gun h:ıle so
mUthişti. Balık g bı adamdı. Baş kup i.ıste de sırttan yem dü~nıüş 
altı pı hl:ivanları sıraya gırmi~ gıb' Ti:rk ordusunu vurduklar·ı 
duruyorlan.\ı. Cazgırın eş bağ· ' radn nmca oğullanmdan Ha
lamasıw bekliyorlardı. Tam bu mit c•avuş, b<nulan L .... ·;ünden 
eırada Sivaslı, safları Y'!raraik 1 bakiye kalaa.ı otuz kad r Anado
kaza.n dib'ne giı di. Koskoca he- lulıı Vt! Rumelih halıt; Tuck ço 
rif kazan d b.ne girınce pchli- cuguyla harbe tutlL<;uyc)t. ö.ılc
vanlar biro.rlerine bakışıp kal- rinde sırplar, artı ıın<l Aı na
dılar. Dev gibi bir adamdı. Bu, vutlarla boğuşmağ b~,,laınış
adamı yalnız Yönik Alı, bılı)or- !Ar ... Ka.tiyen bozult•p dıtğılma
du. Ko..'ldi kendine güldü. Diğer mışlar. Ve, hepsi de · hıt olun
pe.hhvanlar, birbirle.rıne soı'U- ca) kadar çarpı~-nııı:.laıdır. İşte 
yorlardı: Ha.mit çavuş böyle şehit ot-

- Tanıyor musun?.. muştu. 
Kimse bilen voktu. Nihavet Diğer amca oğulların ~an Me-

Oazgır da b lıyordu. Ç8h , öğ- cıt ça\'UŞ da. F..dırnc muhasara
renmişt". lsmıni, ci. mini, mem- sında şchil olmuştu. Bulgarlar, 
leketin:.i bilmişti. Yörük Ali ile Edımc tal> yeleriniı b ı ucunu 1 
Cazgır, bırbırlerine bakıştılar. sukut ettırmek il7..erc ıken ileri
Ve, güliinIBediler. Onlan düşü.o de bölüği.isle harp eden Mecıt., 
düren daha zıyade Çalık jdi. teslıın olmamış .. Halbuki, o va- l 
Başka hiç br §CY dii§"lnmüyor-ı kit l<;ciin enin teslim olması ta
Jardı. karriir etmiş miş. Mecit bulun-

Sıvaslı, pehlıvanlaı n en ba.- duğu blokhavuzu teslim emrine 
~na ~k durı.lu. Sivaslı, du- rağmen terketmemış, Bulgarlar 
nır durmaz; b r a.n geçmedi. Ka tP. Ilın olmalarını teklif ettikle
Ean d'bhıde b r .:sı daha peyda n halde lıarp ebnis ve, neticede 
oldu. O, orta yaı .da b!r adamd1. bır aüngiı hücumunda şehit dü 
"Fakat o da. tanınmıyordu. Dok- müştü. 
aa.n okkalık b:r \'lkudu vardı. Dıger amca oğlum Ze) bek, o 
CalııwnJan } ağ" gür eısi oldu- da N kŞitPpc önlerinde ceı e
iu ibeshellı) Ji. F k t kim idi?.. yan eden bır süngü muharebe
Kimse b'lm vordu. Cazgır dl sinde şehit düşımiştü. Tuhafbr 
bimı:J ·o~ hı. kı, ı mumi harbe g l n ikı yeğ-e-

Başaltı li f' Q lerJ unlaı ol- nımden bırisi Kafkas ~cphesin-
du: de, b' ı J...arpaUarda şehıt oldu. 

1 - Ml'lmwt Mt lla, İsbJclıtl harbinde de bir kisı Sa-
2 ~:ıh nzadc, karya nıuharcbcsın le şehit ver-
3 - Deh Must.ıfa, dik ... Yani, okuyuculaı ımın an-
4 Kel M m1ş, lıyacuğı, muharebeye giden ak- ı 
5 Crcunlu Kıyıcı Mehmet, rabalamndan hiç b.ri geri dön-
6 Hacı, medı. Yaralı dahi gelm dıler. 1-
7 Yanm Haı;nn, natçı udamlaı ız vess l~m ... Ser-
~ Kiiııteci Büyük Haflan, de helvacılık vru .. Ölüyorlar, 
9 Şopar, dönmti) oı lar. 

10 Yöı ük Afi, Bu, sefer yine memleketten 
11 S ' lı Abbas, a kC'r e ';°•den te3 za ve amca to-
l 2 - 'n b ı cı. 1 runları ımisafir gelmışlerdi. Bun 
Ca:ı •ıı, ·hlivanları eşlemec;e !arın babalan şeh't ıdi. Yukarı

ba .tadı. O, kım n kimlerle tutu- ya ) n7..dığım gibi kimısi İstik
Ş<H a~ını b l·yordu. Mehmet Mol lill harb" lde, kimisi B:llkan 
hının t>I rı<h·n tuttu. Kiintcci Bü- harbin<le. kimı.si de biiyiik harp
yuk Hasanı vru1ımı getirdi. Şa- te şeh't olmuşlardı. 'förunların 
b.m.adev Deh ~fw;tafayı verdi. torunları babalarının yoltına gi
Kı•I Mc·m·Hı. 81\aslı Abhasa ver- diyorlaıdı. Sordum onlara: 
uı. Yarını Ha~ını, So•lara eş - E! .. Harp olursa dövüşece-
veruı. Y<ıı ıik Ali~ ı de Hacıya ğiz, değil mi? .. 
verdi. , Verdikleri cevap şu idi: 

Bu sun·tle e.-.ler ~u suretle - Amca! Sen ne diyoıı? Ba-
~kkiil etm.şti: balanmız, <ledelerımız gavura 

Mehm t Molla, Küntcd Bü- yüz çe\~U'Jllemiş de hız mi çevi-
yük H ı;.;an, reeeğiz! Şehit oluncaya kadar 

Şahı ızade, Deli \fustafa, dövüşüı Uz... .. 
Kel 1.h m.ş, Sıva ~ıı Abba.8, ı~te Anadolu uıadı budur. Gu-
Yar ım Husa.n, Şopar, reşte de bunlar böyledir. Her 
Yörtik Ali, I" acı, şeyde de böyledirler. Helva döv-
Urcu ılu Kıvıcı Mehmet, ya- mckte bile ... Kel Memişin inadı 

bancı... nedır?.. Başpehlivanlıkta hiç 
Yağlt.. 1malar başladı. Cazgır, klllUW! Kel Aliçoya karşı koy

iki yarmayı biı bJTinc vermişti. ma.k cesaretini gösteremediği 
Kel Menıişle yabaııcı Sfoaalı halde Kel Memiş, mevdan oku-
Al>bası... I muştur. 

Yağlanmalar öiltikben nonra Bundan ötürüUir ın, Kel Me-
CazPır J.W•hlh·anlan kıbleye çe- nUşle Sivaslının güreşi çetin o
virerek dualannı yaptı. İsimle- ı.~waı7a berur.iyıordu. İkisi de elli, 
nnı t.akd m ettı. Sıra vabaneı ayaklı yarma adamlardı. İkisi 
ve ismi bıllnmiyen adlıi.ıııa ge- de karakucaktan yetişme idiler. 
lince sordu: Cazgır bu.. E§ MeÇmede mah'ir-

- Oğlum, aen'lll ismın ne? di. Bu, iki yarmatı birbirine 
Cevap veı di: tam ısabetle vermişti. 

Cazgır, diğer eşleri de iyi bağ-
- Arı!.. lanııştı. Urcunlu Kıyıcı Mehmet 
- NeıcLi m ?.. çok usta ve oynak lfır adamdı. 
- Bursalı... Bursalı Aliyi ona vermekle tanı 
Anla. ıldı ki, bu, yabaııc.ı peh· mihenk taşına. vurmuş oluyor

lh an Burs.'llı Alidir. Fakat ki- du. Eğer Bursalı Ali, Urcunlu
mi nc3.1dir? Nedıı? Ne derece- yu ortadan çıkaramazsa mesele 
de pehlıvandır? Kımsc l:>ılmiyor- kalmamıs oluyordu. Çıkarırsa 
du. Yalnız görilnilije ve, ··ağ'la~ pehlivan olduğu meydana cıka
nuuına. ma.aran Alirıni yağ peh- caktı. O vakit kozunu Yörükle 
liv nlıt?"ıı dan yctisme olduMı fJlan halleonesi liı7.Jm geliyordu. 
_g(jrfüüyoıdu. Ali, fevkalH.de gü- Çünkü Urcunlu, Yörüklerden 
7,eJ ve bcoeırikli hır "~ğlanma filin ,.anm c-römlek ka.da.r aşağı 
} • myordu. Pehlivanların yağ- bir pehlivandı. 
lanması bitti. Fakat S1vaslı Ab
ba.sı da unutma.malıdır. O da, o 
derece yabancı olmadığı R"özü
küyordu. O da yağlaruna.ların
da, Ya -Ureşine o kadar ya
b ancı o\ma.dığını göl'.'ltermı§tı. 

Kel Memiş g. bi elli ayaklı o
" la.rı bu adamın boğuşma.lan 
müthilt ol <'aktı. Her ikisi de A-

(Arl< .. ı var) 
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Ev sahipleri ve kiramlar 
~~--~---------11111----~--~----~ 

Milli lrorunma kanununun kiraların 
arttırılmaması hakkındaki hükmü 

ve bu günkü şekli 
- tlıııt tarafı 1 ınclde -

zıı kanunumuzu ve gerek hiliüi
metintizi tebrik etmemek kc. bil 
değ:laır. Hcrkcgin yerli yerinde 
oturmasını tem·n eden bu ka
nun kadar iyi 'c fa) dalı bir ka
rara az rastlanır. 

temyiz mahkemea·niıı it•tihadı
na göre apartıman bir ev olma
yıp ancak i>lr akardır. Apartı
nıan ev olınavınca adeta bir ti
carethane, bi~ gelir ve varidat, 
b:r kar 'e kazanç yeri haline 
g..rm.iş oluyor. Böyle bir yer
den ise kiracıyı çıkartmak ca'iz 

ile Sabah, Öğle ve Akşam 
Fakat ortada küçük bir eknl

Iiyet olan e\' sahıplcıiııin d" hak 
kını ve menfaatini korumak 
keyf'yet\ var. Ev s.ılııpleri b:r 
ta.raftan kiralan arttıramamak
la gelirlerinin eslli seviyede kal
dı.ğıııı gördüler ve bundan tabi· 
atiylc 7..ararlı çıktılar ve öbtir 
taraftan da gayrı menkulleri u- ı 
zerını> b:r takım verg~ ve resım
lerin ila\' · edıldiğine şahit oldıı
lar. Yani ' t>lirleı ı sabit kaldığı 
halde ıım ın ıl ma rafLın arttı. 
Buna biı de tam r masra.flaı ııı ın 
çoğalma:-;.ylc komiir fiyatlarının 
yiikselmesını ılave etmek lazım
dır. 

değildir . 
Her yemekten sonra gUnde 3 defa muntazaman dişlerinizi hrçalayınaz. 

Tamu edılemiyoo bın.ıların 
az 7,amanda <;ok 7.a.rar görecek
leri muh kkatıı. Bu ise binala
rın h .kıl,i kı) meller n di..ı:ıiiriir. 

\'akıa <hm on b.n 1 I\i eden biı 
e\ e bugün yıı m bın l ı adan faz
la \'eren ,.ten vaı ııse de diın
lni on bın hı. altımı n sbetlt· bu
giin yırmı bın !ıradan fazla erk 
vuı. Şu kı)md m ;;elc:::.inı h'r 
t ı .ı ta bırn np b.mıl rııı g lır \'l' 

veı gıl •r nı tRl:.fuk ede L'k olur 
ısek <' ddt:n mal s h f 1 rının za
ı arlı olduklıuını \t' fu at bıılııp 
h~men k r, ihukanna ko\ ula.-
n1 dı aı ıı •oı uruz. · 

Temyiz mahkemesi neden ev 
ile apa.rtımaru birbiıindeıı böyle 
kat'i ve şiddetle ayırdı ? Yine, 
acaba tenıyız mahkeımef(i bu ic
tihadında sonuna kadar devam 
edecek mi? 

Buraları henüz tamamivle 
bilinemivoı . .l<"akat bugünkü ad
li rNl'te bu ictihtıdın mahsulü-, 
diir ve yt.ni bil.· karara kadar bu 
ga.rip it•tıhada göre hareket et.-ı 
memiz ge.rektir. Fıakat ev veya 
apartınınn sahipleri kiracılar 
l~hint> konan bu hükiimleri (jyle 
kolaylıkla ve memnuniyetle ka
bul ,.e tatbik etrni& değillerdir.! 
Mal ~ah rıleri aı asında bazılan ! 
ce~ur olduğu gibi biı takımlan 
da korkakur. Kanuna riayet e-, 
den lcr kira hu ı arttıramadıkları 
halde kamından pok o kadar 
korknııy.ınlar kıracılnnna biı
çok zorluklar gösteıınenin pek 
ala volunıı bulmuslardır. Mese
ıa krr.ı muka\<'l<"siııi sene niha
"etin<\t> yen.ıler iken eldC'n, ya
nı h.n adan b rknc liı a fazla is
te dı \ c alındığı pek c,;ok vaki 
olm oı. Seneliği bc.:ş ) iiz lircı. o
lan. bır e\ ve~'n apartlman iqm 
elli Vfl a 'iız lıra mukııvele hari
cınde • eı;et.sız scpetsız alındığı 
nı artı bilıniyen, görmiyen, i
R!tm yen ,.e hatt.A bilfiil şahıt ve· 
ya Rer'.ki ciırüm olınıyan kal-

TÜRKiYE COMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
KunılU§ tarihi: 1888 - Sermayesi: J 00.000.000 Tlirlr lli'll8I 

ıŞube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve icaıi her türlü banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,,800 lira ikramije vert,w 

Ziraat Bankasında kumbaıah •e lrumbarasız tasarnı1 hesaplarında 
en az 50 lira:n bulunanlara 8eftede 4 defa çekilecek kur'a ile a,.ıl'daki 
plAna göre ikramıye dağıtılacaktır. 
4 ..... , ... LINlık 4.GOO u.. . . - . .... . .. . - . , .... . .. - ..... . 

100MM • ........ ..,_ Llnı -. . . ,... . -. . . .... . 
DiKKAT: Hesnplarıııdoki pa al:ır blr sene içinde 50 liradan aşalı 

düşm.iyenlf're iknnnlyt' çıktıfı tnk \ırde 3 20 fazlaslyle vmlecekUr. 

a.r.- .-de dört defa 11 Mut, 11 Baa:iraa, 11 Efa 
llll ft ıı 81rincikinua tarihlerinde vJıile«tldw. 

Hck k •• ıor teri 'c Hıc· k sulu 
ap ırt manlar komiıı ı ıvatmm 
yükselmc"tiınden dolan art.ık 
k ırh b ıı t olma <t n çıkmış
lardır ocneb lıı. 

Buna ka l apaıtıman s ıhip- Herkesin bir düşün<lüj;ü var. 

Devlet Dcmiryolları ilanları 
mamıştır. 1 

le. ın.n her ne kadı kırn bedel- Ev sahibı ile iyi geç"nmek va:, 
lenni yüksC'ltc me .. ler ı e de kö- g~edip zahmete ve masrafa gJr 
mlır fıyatırun farkmı kiracıla- memel} var, aynı para ıle yeni ~--••••••••••••••••••••••• .. 
rından istcmc,.,c 'e almağa hak- bir ev bulmak zorluğu var. İşte 
lar ı olduğunda. hukukan \ e ka- bütün bu sebeplerden dolayı ki
nuuen hiç b r şiıphe yo1<tur. Mil- raeılar mukavele dışında elden 
iı korunm ı h. ıı nu ev ahıbinin ve havadan bir kaç lira fazla 
k racıyı oturdm'fu yerden c;:ıka- vermc-ği menfaatlerine daha uy
ra..Tlllyn.cağını kabul etmekle be- . gun buluyorlar. 

Muhammen bedeli (2J000) lira olruı 1000 ton yukse.k kalitede sönme_ 
mı.ş kireç 2/11/942 Puzı.ıı·tcsi günU saat 15,30 da kapalı zart usulile Anka_ 
rada tdare Binasında toplanan Merkez 9 uncu Komısyonca salın alına_ 

caktır. 
Bu i~e girmek isteycnleı ın ( 1875) 1iı alık mU\ııkkat tc ııınnt ıle kanu_ 

nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gun saat 14.30 a kadar adı 
geçen Komisyon Reisligine vermeleri ıtızıındır. 

Şartnameleı· pnrasız olnrnk Ankarnda Malzeme D:ılr ındt•n, H.ıydar_ 

paşada Tcsellum \ e Sevk Şt flıgınden tcmııı olunur. (fi27) 

rabcr ev sahıbi lehinde ve pek Böyle yapan. gızliden kirala
mu yycn biı halde çok İ); bir rı arttıran mal sahipleri kanun
hüküm de 'llazctmış buluııuyoı. dan korkmıyanlardır. Korkan-
0 de eğer e\ B< hı binin b ı ka e- lar ise baş:.a türlü bir yol tut
vı yoksa 'ey evı oturulnmıya- muşlar. Mesela bundan sonra 
c.ık }) r halde ıse o \akit k'rala- kapıcı aylığını, teı-kos suyu ille Kalay ve komunı .id le tar. tından ver lınek uıetıle muhtel I cins \e 

dığı enndcn kınu•J mı l'ıkarıp çöp pansım \eya lniçük tamir- eb'adda (1500) Bın beş yüz kılo pmnç kaynak telı ımal cttinlcccktlr. 
kend i oturıbilme:.i h, li:kıdır. leri k"racının yaptırmasını şart Muhammen bedeli (5200) B{'f bin ıki yüz Iır.ıdu·. K ıpalı zarila eksilt_ 
Faka bu hakkını v salll ken- koşmuslaı'dır. Kiracılar ise aı- mesi (2. İkinci Tc ı ın. 1942) Pazartesi gunO s.ıat (15 30) on beş buı:ukta 
d l"ğ' ldcn a.amıJ acağı ıc:ın mut- tik fi zla ısrar etmeyip mul sa- Haydarp:ışada Gar bıııa ı dııhilindekı Komısyon tarafından yapılacaktır. 
laka l) r ma hl, eme kararı 15.zım- hiplerine bu kadarcık olsun bir Bu işe girmek isteyenlerm (390) uç yüz dokı; n lıı alık muvakkat te_ 
dır. }<;v s.ıhıoinin kiracı. ını bu C(m.İle<le bvhmmak mccbmiye- minat, kanunun ta:> n ettiğı H ıkalaıl::ı t ki fll'rin; uhtevı zm'flarını aynı 
suretle evinden ~ıkaınıa.ğa hak- t:nı kenc1 }erinde görmeğe alış- gün saat (14 30) on döl't otuz:ı kadru· Komi von Re. li~iıw vermelerı ıA~ 
lı olduğunu hakimP isbat etme- mışlardır. Yani kanun hl'r ;ne zımdır. 
sı ~, rek. Pu ise kol. y de~rildir kadar mal sahipleı-inin aleyhine Bu işe ait ş; ı·t.nnmeler Komisyoııd.:ııı paı a ız ol. :ık d gıhlınakt.oclır. 

ve pek de o kadar hileye w·ıe- ise de memlekette yava.5 yavaş ===========================-=-::-:'.".:=::-:(=62::-5-:)-.= 
mcz. hruııl olmıya baŞl.ı.yan yeni te-

Burad.ı kanunun metni ıle m:nül ve örfü 8.detle kiracılar es
temyiz mahkeme ·inin ictibadı kiye nzaran }jlraz fazla kira ver
-arasında bil- faık var. Kanunda meğe ister istemez razı olrr.11ş
ev diyor. Apartıman d bir ev !ardır. 
olduğundan mal sahib:.aın eJer Varsın mal sahipleriyle kira
başka e' ı yoksa 'eya evı oturu- cılar kanunun ve mahkemelerin 
lanııyacak bir baldo ise ap. ı tl- yanıbaşında kendi aralarında 
manın bir dairesini mahkeme sessizce uyuşsunlar. Bu, her iki 
kaı ariyle boşaltıp oraya. girme- tarafın da lehinedir. Asıl mese
si mUmkün gibi götinıüyo'"'sa le mılli korunma kanununun ki
da te..myiz mJhkemeSi umumi racılaruı lehinde olan hükümleı 
heyeti son kaı arlarında ev ile vazetmesf nde ve mahkemelerin 
apartımanı birbirinden ayırmış- de bu hükiimlerin tatbikinde 
tır. Yani mal sahibi ~vi var ise cidden titiz davranmasındadır 
mahkeme karariyle boşaltıp içi- ki, iktısadi ve hukuki bakımlar
ne girer, fakat 11partımanı var dan bu memleket 'için en hayırlı 
ise kiracısını mahkem~ kararıy- yol da budur. 
le bile dışarı çıkartam~z. Çünkü . Suphi Nuri 1LERt 

Maarif Vekilliğinden 
1 - Kay eri Bölge S.ın'at Okulunun yeniden yapıl cak b r katlı teıııı 

viye atolyesı bına ı in.5<latı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. -
2 - Bu inııaatın kesir bedeli (471906) lira (10) kuruştur. 
3 - Eksiltme 9 1 .inclteşrin l!H2 Pazartesi gunu sa:ıt 15 te, Ankarada 

Buyuk E\kaf Apartınıanındakj Meslek[ ve Teknik öiretiın Musteşarlıiın_ 
da toplan:ıccık Vekillik ıhale komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu ınsa .. ta ait proje ve fnttnameler, (23) lira (80) 1 uruş muka_ 
bilinde Ank:ıı dn Vekillik Yapı t leri Miidiirliitönden, Kayseride Maarif 
Müdürlügundcn alınnbilu·. 

5 - Bu ınşa ıt için Hizuınlu olan çimf'nl.o ve d(;mır Vekillikçe tern'n 
olunacaktır. 

6 - Eksıltıneye g rebılmek için, 
a) 22626 liıa 2-1 kuruştan lbaret mu1iakkııt tenıinatın 2490 ~yıh ka 

nuııun hi.ıki.ımleri d·ıiresiııde verılmesı, 
b) Enaz (200.000) liralık benzeri in aatın tııahhut edildi&ıne H t.lah_ 

hi.ıdün ifa olundu:Una dair vesika g&terilmesl. 
c) İhale tarihinden uç ıun evvel (tatil gilnlen hnrıç) Nafia Veldlliğln_ 

elen alınmış ehliyet vesikasının ibraz edilmesi. 
d) l!H2 scnesıne ait Ticaret Odasından vesika alınmış olması şarttır. 
7 - isteklilerin, teklıt mektupl rını ihale günil olan 9 İkincltc'iı ın D42 

Pazartesi güııO saat 14 ,. kadar Komi yona vermiş vf')'a gondermış olm. lıırı 
llzımdır. 1 

Postada vuku hularnk geeıkmeler kabul edılmez (792) 1 

POKER 
Traş bıçakları 
Cildi tahriş etmez, 

cildi yumuşatır. 
Her yerde 

P O K E R 
traş bıçaltJarım araymız. 

1 

lstanb11l Defterdarlığından: 
Muhanımcn 

Dosya No: 
51232/8 

r• nsı bedel Temınatı 

51217-1114 
54 

F.2/2111 

B~kt;.ış Yıldız Çııagan cadd11S111de Fcı ıye 
Sı rayları nıü,.,tenıi1atından 3 parı;el eski 
85, 87, 89 yeni 94/107 :ıyıh 224 metre 
murabbaı yer. 
Mecıdiyc köyundc 4 p.ıfta, 2 nd , 15/l 
par cı No. lu 228 metrC' ınur. bbaı aı. a 
üsküdıırda Sclf\mi Ali F.!cı di mah ıllc_ 
sinin Kerplı·hane ve Dogrııınacı sokagıııda 

eski 12, yeni 18 No. hı !il, 5-0 n etrc rnu_ 
rabbaı arsa. 

51217-1114 Mecidiye l~ii.}iındc 8 pafta, 57 ada, 32 JJ'-"'. 

81 
5218iıı48 

11217-1114 
113 

11284/at 

sel No. lu 3887 metre nıurubb:tı 'arsa. 
Topk.ıpıda eski Heyazıwga yenı Fatma 
l:iultan mnhulleslnln eski l\Tcklt>p yeni Fedai 
ısokagında eski 12 yeni 16 No. ıu 71 metre 
murabbaı arsa. 
Mecidiye köyi.ındc 10 pa!ta, "8 adn, 22 
!J)arsel No. ıu 625 metre murabbaı arsa 
Fatihte eski tmrohor yeni Hacı Evhad nıa_ 
hallesinin Samancı odaları sokağında en 
eski 14, eski 28 yeni 46 kapı No. ıu 34, 50 

2240 168 

6 4 :>2 

470 36 

311)9 2.'l4 

100 8 

1000 75 

mcire mm abbaı arsa. 31 3 
Yukarıda yazılı gayrimenkuller 2/11/942 Pazaı lesi guml saat H de 

Milli Emlak Müdürlilği.ınde mütesekkil Komisyonda ayrı ayrı ve açık art_ 
tırllla. ile satılacaktır. İsteklilerin nüfus hüvi-yt?t cüzdanları ve teminat 
makbuzlarile b'rlikte ihale saat nele Komisyona ve fazla i1.ahat içln Milli 
Emlak Müdürlüğüne miiracaatl ırı. (798) 

Tllrk Basın Birliği ve Ortallları 

Resmi i 18.nlar 
KOLLEKTIF ŞiRKETiNDE~: 

İstanbul sıcilli ticaret dairesinin 28733 sicil numara.smda 
mukayyet ve lo;ta.nbulun bütün yevmi guetelerinin hissedar 
olduğu Şirketimizm mukavt!lesinin 6 ncı maddesinde şirketi
m.izin mevzuu iştigali: 

Resmi daire veya o hükUmdeki dairelerin ve 
müesseselerin ticari mahiyette olmayan ilin· 
larmm gazete ve mecmualarda vesalr ilin ya
pılan yerlerde neşri için kabul ve neşir vasıta· 
larma sevkedip neşrine tavassuttur. 

Bu ihbarla R.E.lii;Mf Dı\İRELt~R, bütün gazetcleı de ve 
mecmualarda neşr.ini istedikleri ilinlanm bundan böyle: 

lstanbul Ankara cadde•İ No: 80 de bulunan 

Türk Basın Birliği ve Ortakları 

ne ~'!İve tiİı~~!~ gun
1
•· ~~n~o~t~~·et· I 

gımızı ıuan ey erız. 
5" ·==--

~~WT~~~!' 
7.30 Program 19.00 KonUjlll• 
7.32 Vücudümü _ 19.15 Mi.ızik ... 

ziı çalı$tıra _ 19.30 A. Hab'P"" 
lım. 19.45 Muzlk 

7.~0 A. Haberleri 
7.55 Müzik (Pi.) 

12.30 Program 
12.33 MUzik (Pi.) 
12.45 A. Haberle!"i 
13.00 Müzik 

20 15 RadJO Gf 
zetesi. ,.a 

20 45 Muzık ( 
21:00 KonuŞI a 
21.15 Tcmsıl ruJ. 
22.00 Muzi){ 

18.00 Program 
18.03 Müzik 

yo Salon_, 

18.40 MUzik: Oda 
kcstra ~ 

22 30 A. Ha~rt"' 
milziği 22.50 Kapa~ 

12345678 
1 1 111 
2 ı--1---:..ı--ı:..........!..=1 =-=-1.--!1-.!...-1 -t--

s 1 l•I 1 ı 1•1 
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S • I 1 1 l•l 1 
'_lJ 1 1 ı L !• 
711•1 1 1 I• 
8 1 1 l•I 1 1 
9 • 

SOLDAN SACA 
1 - Bir uzuv - Şiyn, 2 

l ,. 

çıcı - Bl,ı· emir. 3 - Ayı yuvası ,; 
Hayvanlarda olan bir ha talık . .t 
Eskiden satın alınan hlzmetı:i. ~J 
Kömür yarup biUiktcn ~onra sP"' 

hal - İken. 6 - ZUhrcvi bir il 1' 
talıgın mikrobu. 7 - Erkek - ıc.J 

cud - Bir sıfat. 8 - En m ' 
mey\•a - Azamet. 9 - Ucuz b 
gaı n - Kavga. 

VUKARIDAN AŞA(ilYA ,. 
l - Duvar iliını - Vapur. :ı 

Kol - ttzumün olmamı~ı. 3 ~ 
H.ı~a -- Eski biı· Turk km mi --:-. 
dat. 4 - Bir balık. 5 - Ta\ ıı -
nevi pasta. 6 - Eı 1d meşhuı bı 
ııa11 ist. 7 - Ekme'ı: masdaı·ırı f' 
eımihazn· - Bir - Edat. 8 
a~aç - ıjahıs zamıri, 9 - Kalbt 
Sazın bir nevi. 
- Dünkü bnlmkwun lıald .,; 

123456789 
1KARISmSAR 
2 A iUI• G •ıH'A ı 
3 BIA•'K'A'Z. s ~ 
4 A•'GIA!M •lc 'A"J1 
5 •Ç 'ôlL .•IBIAıD~ 
6 S 1AIL • K!UlM'•Jl 
7 AiT •'D 1 I .L •ıHI~ 
f DIAıMl• , N :• DA~ 
9ALAN•SOFA 

Sami Abuaf 
berael elli 

Bunda.o. bir ay evvel Sa.ııı~ ! 
buafla Refik İsfendiyano ~ 
li Korunma mahkemesine .,.
lerek tevkif edildiklerini Y!! 
mıştık. Dün birinci .Milli _P .A 
runmacla Sami Abuafla ~ 
İsfendiyarın duruşması ~ 
miş ve her ikisi de beraet 'f 
miştir. Çünkü gerek Sami ' 
buafın gerekse Refik İsf ell~ 
yarın muvazaa yolile bare,_ 
ettiklerine dair ortada hiç 
sebep bulunam:ımıştır. 

l•tanbulu •eoenlcr c.nei
yetinin faaliyeti 

Beyoğlunda Galata MevJe"'' 
hane<>inin içi tcmizlenmi§, ~'.1 
barnc· Ahın ·t Paşanın ""'1".,.... 
yeniden lstaııbıılu Seven ... , tt' 
miyeti tarafından ikmal et r 
miştir. 

Ayni Mevlevihanenin Be1ll 
hane pencereleri çalmJlll~ ~ 
Kışın harap olması ihtimali d 
şünülerek yaptırılması içi~-~l 1 
fiyet Maarif Vekilliğine ~ 
mıştır. ~ 

--~~~----------""-
6ah1 b I: A. Cemaleddln S•rtıÇ~ 

folı:ş ya~ M UdUrll: M. Sami I<•' 
E sıld öı yer· (H. Be lr GursoY1'' 
A C ıı aleJd n Snr;1eogtu M l'I 


