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ONOMUZDEKI 
BAHARDA 

Crips'in 
sözleri 

iDARE YERi 
Nuruosmanlye No. 17 

Tel~a/: YEN/ SABAH 1.tan•lll 

TELEFON: 20795 

\. Her Yerde 6 Kuruı 

YAPAGIVA EL KONDU '"eoğazla~· 
meselesi r -, 

Sn amanlarda A iman " 
ltelp11 Aaricige nar.ırlan
.,. Macaristanı zigar•t •l
ıneleri, biitiin Macar orda
sunıı Rus cephesine sürmek 
için hir luı%ırlık 6ibi telakki 
eJilebılir. Bu/goristandaki 
laarp propaganılasının lıik. 
nıeti daha igi arrlaşılır. Her 
lıald• önümüzdrki baharda 
dünya, Rus topraklannda 
harplerin en '"üthiıine 
ıahit olacaktır. 

------~--~~~----~~------.... ------~~----------~--------
"St~lin, t:•osko~ayı 30 viliyet için evvelce verilen karar geri A ~ka k" f yerınde bır tedbırle • " • A • ! . ı men nın. .es ı 
en tehlikeli anda kalan dıger vılayetlere de teşmıl edılıyor Ankar~ sefırı .toP 
kurtarmıştır • ..... ı yekun. tekzıp 

- sovYETL~· Mensucat f abnkalan mevcutlarmı işlemeğe devam edeceklerdir edıyor _I 
A:ı.ka:aı 25 (ıa..a.! y - İklu,.ad • 6-. Eelkoa1a.ı1 ~apağılru· hü-

Vekaletmclen teblig olunmuş- El konan yapağılar hukümete satılmıQ addolu- kfunote satılmış sayılır. 26 1kin Mac Murray diyorki : 
L _J 

:ruaa: BUseyinO.hld Y~ 

• ngilterenin Moskova sefi-

0 n olup ahiren istifrum~ı 
veren ve Londraya do· 

" Almanların baharda ta
arruza geçeceklerini zan 
ad.yarlar. Fakat son dar· 
bayi kend'ieri inunmak 
azmindedir,, neıı Sir Crlpps Rusyadald ~skeri 

vaziyete dair çok dikkat edile· 
cek malumat verdi. Bu malü· Lond.ıa, 25 (a..a..) ltunya.
mattan anlaşıldığına göre, Sov· dan Londraya. dönt ıı İnt,'1llere
yet ordulanrun Almanlara kar· nuı eski Moskovn s••firi Sir 
§1 yapmakta. oldukları taarl·u~ Stafford Cripps, Ruti bahriyelile 
hareketleri onlann esasen gen rinin yalnız denizde Jeğa, kara 
çekihneğo karar vermelerinden muharebek·rinde de pek huyük 
istifade ederek göz boyama ka· hh' rol oynadıklanru söylf"roi§ • 
bilinden bazı eali muvaffakıyet· tir. I..eningradın mUd.ı.faaı;m.ta 
Jer elde ctmeğe matuf değıldlc. ba.hı iyeliler bilym... bir "!liyakat 
Sovyotlcr esaslı bir gnyret ı::ar· gQ.~teımişlerdir. Mur:ınwısk, Şi
f etmekte ve bıı taamızlannı l•.~~ mal Bıız de.ııızindeki Ru~ filo· 
harplerine alıştırılmış ~ok bu- swıa mensup bahrlyclilP.r tat"QI • I 
yUk km·vcUere day<ımaktadır- fından kurtarılmıştır. Odesnnm 
ıar. Sir Cri~ps dokuz nillyo!11uk müdafaasında. Karadeniz fi\Ofm 
bir Rua orduslfl1~ ba.lıscdıy•)l'. büyiik bir rol oywunıştır. 
Gene anlıy<>ruz ~i "Rusyada kt :!940 senes,inde St.alinin koo· 
sik olen 6e) asker d~ğıldir; ha· dısiyle yaptığı ılk mülakat es· 
Jl silah altına çağrılmamış ~ti- nasınıla: söyle<liği miııudar siYı:
yat kuV\etleri boldur. Bö~le Jeıi hal" hatırladığını belirten 
olma1d-a beraber, Sovy&.ıcr Bır· - Sir f'taıfford Crip:s sözlerine 
liğinhı bu mücndelede hayale ş<.'ıyk· ıhıvam ı tmi.ıliı : 
kapılmadıklarını öğrenıyoruz. "Staline Alınan tehlıkcı:;in -
Ya:pinakta oldukları taatru la· \.len bahs.--tmiştim. O e.snada Al
nn kendilerini nihai ?..afere g'.>· manlar Sıwyetlerle dcı»tant.! ad
tUreccğini zannet..'lllyorlaı ve de<lı!P,n miinnsebt.~lt rde bulunu· 1 
böyle bir iddiada bulummyorhır. yorlaı\lı. !ital n tleni:der" ha-ı 
Sovyetler ônilm11zdcki baharda, kinı oltnaruık~a hiç bir nıilJetin 
naevsim müsaade edt3 r etmez, Avrupaya hakim olamıya.cağmı 
Alrnaınlaıı.n biıyilk, bir tıaarruza. söyledi. Bu suretle deniz yolla
geçeccklerine cmindirtc-r. Bu nnm serbest kalması ~ Avnı
Alman taarruzunu hiç istihfaf panın za.ptedilmesiue .mani olun· 
ettikleri yoktur. Hatıta Alman- .ması için Stalinin lngılt~ı·eye 
lann bahar ve yaz harplerinde 1 glivendiğim anla.dm1.,,, 
az çok muvaf:fuık olmaları ihti· Mo km <\l.ıın mfüfaf~ ~tııncı \:e 
malini de g-Oz önünde tut.uyo.r· onu takiıl eden Alm il ri'f'atine 
ıar. Fakat bu taarnizlar ister telmih eden sefir !'Ö} ~ devam 
ba§langıc.;:ta kınlsıı.ı, ister mu· -etmiştir: 
vaffakıyetli bir şekilde devam "Staıin, MOHkova oııunde tu
ets.ln. ~ Juır.ı kadaı devam tundukl.:S. bütün ktn-vc:Unl har-

tur: , • k '1 cikinım 19-4:2 ta.rihiııd' n ıtibQı • 
.. ı .~ M.ıııı Ko:,unru~ Kanun~ naca ve mübayaayt Sumerbank yapacaktır ren bu yapağı}aruı başkala.nna 
~uk~e.nne musrenıde~ı .2 Bı· aa.tılmast bu hmmstakı Koordi-
:mc:ıt.(>Şnn 1941. ~hmdP.lll yruıjnc.ıJne ile en vakm Ziraat vamıamelc-ı ıkaymaka.mlıklara, na.8yon heyeti ksırarı hükilmlt'>ri 
ı ~ 1 bar on. Edirne.! Kırltlt~- B~1 "'100 ve a3·ansına bildir· v~rih'"""~ktı·r. dairesinde yasıa.ktır. 
el , T e k ı r d a g ı , JJj • - .... ~ "" ı · · 
tanbul, Bw-sa, Balıkt-.ı.;ir, Qa.nak· ıne~e moobur tutnlmuşlardır. Bu bt'yy.a.r.manıeler 7Araat Ban 7 -. nh~ vo me~ .ı.t_ıabrı· 
ka.lc, hmh·, Manisa, Aydm, Af- Zıraa.t Bankası şube ve a· kası 5ubt' ve ajanslaı1 ve kayma ka. _ve ıı_nalitha~elcrı fa.alı~ etle
voıı, E."öki<;ehh·, Kütahycı., .Kon· jaMı bulunnuyan kazalarda 00- kamlar t.-ı.rafından dQğnıdan rini tatil etmeyıp dleıım\c an.ev· 
ya, Ni~Jde, Kayseri, Sh·at:•, Yoz- doğruya Vt: mi.LnıkUn oWı siir'at cut yapRğılan işlemeğe deı.,;aım 
gut, Tokat, İçel, ~ylınn, .Ma.r· Tayland hu'"kuAmeı·ı le Ankaratla. :tlmet.i>aşa cadde- ederler. Şu kadar ki miibaıyaa 
din, Uıfa, Diyerbakır, Muı,, sinde Nö. ıs de · -SUmerbank edil<iiii kend·ıc-ı ·ne bildidl ıı 
BillP'ol, Eriın'Ulll, Ağrı, Kars, d İplık ve Dokuma fabıikalan nükt.ar ıfjlenem('.z. 
Tralm-.n, Van vilayetleri ıle Po- u··n Amerı'ka ve rniiL'SSe.flt;:.ll müdürlüğüne gön· 8 - Yukerıcia biJ<lirıl<liğı j!'l· ' 
latlı kC12.amndaki yapa.ğıla:ra hü- derillicektlr. . ... . 
kfımeü;e elkoııulmuetu. lng!ttereye karsı ~ - Yaı>'4,';ılann mübava...'Wı- bi ya~ ~yannamesı vennek 

2 Bu defa yukarıd-.t aiiı • Jlaı ve İk't.ıttB\i Vekaletince tes- ınecbunydjnde olan 3-'"F~"l ua-
g~cn kan~ A hUkiisn]P.rine mÜ6· hıt c<lılt~ek etıaslar &hlMnde hipJorinin d "rhal en J akın Zir~ ı 
)ar~ da hüJnu;ııc~Ç~ el k01!.U~; harp ı'la" n fl,ttı• tevzİİJlC esidden Olduğu gibi Sü at Bankası !iollOO Vt y, aj::uv;ın;ı 
temden . 26 .~1eık~~ lı-4:- U merb:mk memur bulunmakta • vı~yn valılik v ~ .... k (Ynıakıamlık 
pazartesı gununden ıtibaı'("}l dı- dır. Mlıb.'\~ na olunan yapağıla. - lar n üra • t c0 eık h 
ğor biltiin \1la ·etlerdeki ya.pağı. nn ~foli, '.riea.!'et Vekfilctince a. 

1 
CM or bu ~l.U{ta. 

muştur. Malezya'da ilan ooılmıfj olan fiyatlar ürerin· ki Koordina yon he}ct.i kaııarla· 
3 - Evvelce elkomnıya tabı d n bu oo.ıl-ka taı-afıudan ~-el • nr.u okumalan ve g<' ~Jdi iıı<Uı. -\ 

tutulan ve yukar.ıda adı gE-Çeıı Joponlar unııımi bir taor-.. ltimü mliteakip, ödeOOl'.,ektir. tı almaları la~m tlır. 

"Söz'er nazi propagandıc1'uı 
tarafından 'icdanf duyıuıara 
aykırı bır şekilde tahnf 
edi'misfir " 

Ve.ıj'ngton, 25 (a.-a..) - Re 
ul~l' bildniyor: 

Amenka Rirleijik DovJ"'°eıi 
nin c.·kı Türkiye büyiik elçP. 
Miırtr-r Mar MntTay d.tliı yapt • 
ğı bir <)emeçte 'l'Urkiyeden do· 
ı:ıüşünden az bir müddet sonra 
Baltimoı Sun gaY.clMinc verdlği 
mülakatın vicdani duygulan. 
aykırı bir ~kilde tahrif dilmi~ 
olduğunu ve Nazi propaP.arıdı6v 
cılaıınm böyle bit teşebb\ 4 
MıhV<'re kaı şı bit foşmi'? mill("t,. 
kr ara.~ında bit- ayınlık çıkar . 
malc i.~edi.klt>ıirü siıylemisth'. 

M°C"?.kôr miilakal munı Tf 
(8on ı aa)'fa 3 ~tun 6 daı) 

mahallerde bulun~ yapağı sa- razo gcçtilr.r, mahsur Aı.ıus
hlpleıine beyannamelerini Vı.!r - tralyalı kuvvetler çenberi 
meteri içfa 10 günl~ bir nıüd- g«rarok kuriu/Jular, n u/ıa. RiBENTROP 

,l_. ........... llllİI ................. .. 
AVUSTRAl YA 'DA 

det bırakılmıştı. Bunlardan her 
hangi bir a•~beple beyanname- rebe ııddetltJ de"""' edıgar 1 TIF CILIK BA LADI lerini verm~..nıiş bulunanlru ın be 
y::ınnemelerini vermeleri için, bu 
nıiiddet 26 1kincikanun 1H42 
tarihinden itibaren 15 gün da· 

Alman hanciye na· 
zırmm Balkanlarda 
bir turneye ~ıkması 
muhtemel 

--------~-c---------

ba uzat11mŞır 
4 - Bu iıtibarla geı ek ~V\'el· 

ce el koıumy:ı tabi tutulan vila
yetleı·de beyannaı.nl' vemıl'nıiş 
olan ve gerek yeıııJf'n el kon· 
mıya tabi tutulıı.ıı vilayetler da
hilınde bulunan l h'..murıı ha • 
kiki ve hükmi şahı J:ı.ı ellcı inde-
mevcut y<ıpagılaı t 26 lkiıw~.ı.ka
nun J942 pazartesi gimünden 
itibaren 15 gün içinde bir 1ıe • 

ALMAN 
DENİZALTILARI 

Halk m hternel bir 
bastona ınukabete için 

hazırlana yor 
[A.A. tel !rallarındeıı 
hülfı a edllmi.tir,] 

iki Avustralya taburu Jo. 
hor"da bir muharebe esnasında 
yanın sa.at zarfında 10 j pon 
tankı tahrip cdeı ek lıüj: üii mu
vaffakıyet kan:ıznu trr. Bun • 
dan sonr,ı. Japonlar tar:ıfm .. 
dan çevrilen Avustral~nlılar 
kaıhramanca. dövıişmü:;ltr ve 
çemberi yaıınağa mu affak 

Bükreş, tekziple 
t1yit arası 

haberler veriyor 
Rumcu btlkfmlet' nıcr
ke'J'J, ?..Hkeri w siya.'i 
f 'yeW. riıı oore~an 
et1.la:i Y4'f' l.at!iyen de
ı:;ilmiş 1 

ol:ıooşlardır. 
Tayland, dUıı uğle fö ı i İn· Bülu e::J, 25 ( \,'8:.) _ Rumeı 

Ankarada bir ıahsın evinde 500 
ibrit bulundn, suçlu adliyeye ve.-ildi 

---~--~-·-----~----

1 istife yeıtengn!er ağır c~zaya çarpılacak 
f Ankara muhabirimiz telef~bildiriyor: j 

edebilir. Gelecek sene sonbaharın be sokma.mağa karar vemıiştir. 
da; yahut kı§!ııda. Sovyet kuvvet· 7l} bin süvarilik bir kuvvet top
lerinin tekrar ba~layacakları ta>- 1I lamış ve Almanlar:ıın biti<in bh' 
arruz Alınan silahl:arına ka.t'i hale gelmesini beklemiştir. Bu 
darbeyi indirecek ve Nazi salta· tehlikeli an 6 1lkknnunda. gel-
ııabnı yere serecektir. miştir.0 tarihde Alınsınlar hü- . 

Sir Cripps bir askeri mütc- kıimet merkezinin kapılaı1nda Gazeteler, demz hAki· 

gilt.ereye ve Birl 11ik 1J1 erika- :resmi nuhfıllcl ı M. Von Rib • 
ya harp ilin etruiştir. 'f'·ıyland bcntrop~ n va.kında Blıkı'C§e ge 
b'ı · i memlelwtı keneli topr.ak

hassıs olmadığı için harp hak· bukmmakta idiler. Kat'i an gel· miyetı için Amerikaya 
tu.ıdaki mütalealanm ihtiyat mişti. Stalin lazım gelen ('m.irlc- k · k 1 kaydı ile karşılamak tabiidir. ri verdi. Hc.saıbı doğnı çıktı.11 arşı meyaan o uyur~ar 
Yalnız, onun bu sözlcrı Sovyet Sir Crlps şunları ilave etmiş.-
resmi ve salahiyetli makamları- tir: 
nın kana.atlerini ve gör~lerini "Rus oıdusunwı nıevl.!u~u bu
ifade ettiğinde şUphe yoktur. Bu gün 9 milyon kişidir. Ruslar her 
bakımdan ise ehemmiyeti inkar şeyden evvel Alın nlaı·ı mÜJn
edilemcz. kün olduğu kadar uzağa -atmak 

Fillıakika, Rus cephesinde istemektedirler. Almanların Hk 
vukua gclmek~te olan değişik • baharda yc:ıidcn taarruza geçe
liklcri artık Alınanların esasen ceklerini zannediyorl11r. Fakat 
kendi arzulariyle yapmağa ka- Ruslar gelecek sonbahar yeya 
rar vermi§ oldukları bir çekil· kış Nazilere on darbeyi indire
me ve kısalma hareketi addet· ceklelini ümit etmektedirler. 
meğe imkan kalınamıştır. Çü!~· Ruslar Valantin tipindeki ln-
kü çekilmenin ve hatlaı1 du- giliz tankları:ndan fö\'kalade 
zeltmenin bir haddi olur ve bu memnurid'urlar.,, • 
da mümkün olduğu kadar kısa -----------

Rusga'da 

ALMAN 
HAYAT HATii 
ZORLANIYOR 

Sovyetler müdafaa 
cephesinde 120 
kilometrelik bir 

gedik açtılar 
1-~....;....- ~----~ 

Resmi kaynaklar 
bunu bir zafer 
tellkki ediyor 

Ruzve1t, Alman!arm miltta
fı lerin ticare;ine ağır 
darbeler indirebilecek de
nizaıtıfara sah p olduğunu 
unutmamalimiş ı 
l3~rlin, 25 (aa.) - Topyekün 

15 bın ton hacminde düşman va 
purunun Amerika sularında ba
Unkbğını bildiren .Alman baş 
komutanlığı tebliği biitün gaze
teler tnrafındaıı Alman deniz
a.ltılar:ının yni bir harekll.t sa.ha
smı hA.kimiyetleri altına aldık
larına delil sayılmaktadır. Al • 
man denizaltıları bu deniz böl
gesinde düşman ticaret gemıle· 
rine hücum ederek düşmanı bil· 
:yük zararlara sokmaktadır. Ga· 
zetcler Alman dcnimltılannın 
bugiin üslerinden binlerce kilo
metre uzaklarda harekatta bu ~ 
1unabilecck bir kabliyette ol
duklarını ya.zıyorla.r. 

Berliner Boersen Zeitung ga
zetesi yazdığı bir yazıda M. Ro-

' ' ot>eVelt in Alınanyanın çok uzak 
larda harekatta bulunabilecek 
ve Amerikan kıyılarının pek ya· 
kınlarda düşman deniz ticareti
ne pek ağır darbeler indirebile
cek denizaltılara sahip olduğu
nu itibara alması gerektiğini 
kaydetmektedir. 

bir zaman zarfında yapılarak 
ondan sonra i tikrar kesbct· 
miş bir cephede ufak tefek mü· 
sa.demelerle vakit ge~irilir. Hal· 
buki Rus cephesinde başta~ aıı: 
şağı çarpı§malar vukua gehyor 
ve Ahnanlann vaktiyle çok e
hemmiyet vermiş oldukları m?V· 
kiler birer birer Rusların elıne 
geçiyor. Alman radyosunun 
Rus cephesinde uğranılan mu
vaffakıyetsizliklerden ve çeki
lişlerden bacalarını, mcselfı. Mo· 
jaisk'in tahliyesini, Alman hal
kına bildirmekıte uğradığı te -
reddUt ve üzüntü gözden ka
çamaz. Görlilüyor .ki Ruslar, 
Almanların yorgunluğundan ve 
mevsimin kendileri için milsa· 
adesinden azami surette istifade 
ederek bahar ve yaz mevsimle· 
rinde bekledikleri Alman taar· 
ruz}arında kuvvetli noktaları 
ellerinde bulundurmak istiyor • 
1ar İhtimal ki Almanları Dniye
per nehrinin arkalarına atma
yı ümit etmektedirler. Her 
halde ba.<µangıç kendilerine U· 
mit verecek bir manzara arzc
diyor ve H.us milletinin vatanı
nı mUdarf :ıa hususwıda göster
diği harikulade atim ve cesaret 

Deutsche Allgemeine Zeitung 
teııraflarından gazetesi ise Alman • İta.lyaıı • 

noı:ısa cdilınlştir.J Japon askeri hareketleri ara· 

(Sa. 3 8'il. 5) ıUJ 
Bilsoyin Oa.hid Y~'IN 

Sovyet kuvvetleri, Alman lıat.. sındaki sıkı münasebetlere i. arct 
lan arasında yardıkları 130 ki· ederek Alman deniznltılarının 
Jomctrc genişliğinde bir gedik· Amerik nm Atlantik kıyıları n· 
ten başlayarak batıya doğru ta· c;ıklr.rında, normal zamanl:ırcla 
arruza geçmiş bulunuyorlar. Sov Pasifikte bulunması 18.zım gelen 
yet ileri hareketi, Alman ordu- bir kısım deniz ve hava kuvvet-

(8onu 18,yfa a •Otun ... de) lerine rastladıklarını yazıvor. 

lu.ı ı w.ennde kruıun uz hare et lccq: in da.it- olarak yayılan §a· 
Ic.rde bulunmuş clnıa.kla itham \ia.lıu· i.izcrin<le tam b"r ketumi-

yet muhafaza ı ~ınel<tcdırler. 
etmektedir · Bll mahfillN·, Alm·ı.n barici-

:HALE ZY AllA ve n:ı.z.ırırnn ;inıdtlik bir nere 
Tokyodan bildirildigine güre, a)'nlma.c:;ı bahis mevzuu olma· 

Malezya.da Batu - Pa:Jutuı 16 Jd . dıgı ha!.<Jrnıda. hariciye nazırb
lomctre ş maılind japonlar do- · t sô "fulü tarafından dıin veri· 
ğu Malezyada umumi bir t1:ı.ar· kıı daı ~i hatıl'latnıa.kl:a ilitifa 
ruza ba..sl-.ı.mı~lardır. Mersinil, Cdiyoı 13.r. 
Japonlar tarafından i gal edil· RtHOOn sn.lahiyctli rnahfılleri 
miştir. M. Von Pibbentropun güııiin 

AvustraJya ordu nazın M. birinde .Ba1k\ın momleketlerin- ı 
Iı,ord halkın derhal nıuh:ırebe- de b"r tunıcye çıkır.ası ve Biik· 
ye hazırla.nmasmı ve sür'atle reşte durması keyfiyetinin im· 
te<:hizatının tamanııarunasını kim ha.ricınde olmadığını belirt-
eıınrctımiştir. mc.kıte<lil'ler. ı.'akat Rumen hil-

Hlücüınet Avustralyanın pek kfxmet merkezi, çıkal'llan rİ\"aı • 
<Sotıu ,()a. 3, Siı. 3 de) ·et hilafına doı>-u Avrup:ısında· 

l ı>-

Afrika'da 
Jci diplomatı'c ve asken faaliyet 
!erin mert.czi kat'iyeı değildir. 
Yabancı memleketlerde ne.<'tredi- * Ankara Gala -ay ldübü 22 SO l fuıunüa. nel k 
len haber!er, tamamen y8Jllış lantısıru yapmış ve y ıdare lıe;yeti az lnrıru s çmi-:•ir. A2. 

-----00--

MIHVERİN BiR 
TANK GRUPU 
DAGITILDI 

Agedabya doğusun
da şiddetli 
muharebeler 

cereyan ediyor 

lngiliz kuvvetleri 
Antelat önünde 
taarruza geçtiler 

(A.A. telgrafianndun 
hill:'l :ı edilmiştir.) 

lnglliz orta §ark tebliğinde de
n ıyor ki: 

"24 Sonkanunda Antelıı.t'm ce 
nup ve cenubu şarkis·nde ve Son 
nu'nun cenubu şarkisinde pek 
geniş bir arazi sahasında mühim 

(Sonu sayfa S alitun7 de) 

d~ilse bile hiç olm::ızı:ııı şimdi- la~: ~ırasiyle Raif Gillbastı, Sabaılıa.tt n, Eı cıim nt H 1 
lik mevsimsiz sayılmak 18.zırn Mmıcı, Hayl'i ve Suphidır. 

yelir. '-.---·-------m!I----' 
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Mt;.BUS SEÇİMİ 
DUN YAPILDI 

~-~~_.;..---.. -~~-~~~-
lstan bul, Denizli, Tokad ve İçel 
meh'usiuklarına ittifakla Cumhu
ıriyet Halk Partisi namzetleri in
tihap edildi 
~lrara, 2::; (ıa a.) -:- A~~ Qbın İsw.ıtbul mcbubluğ11na l\fa. 
liye Tctkil< Heyeti Reısı İsınail il kkı Ülkiuncn De · nı 
mebusluğuna Baş_yokiilet Müs~:ırı muavini llı:cy{İ~u- ~~ 
v?1', 'l'?kat mcbu~lu~na. Tical'ct V ru. ti l\lu teşln lluüd 
:Nazını KCfJJ~ ve IQrl mebusJ~~'llila da Bu V.· · i Rcf ı 

Koro.itan 2a/ 1/9t2 tmilıinıle yap !.a.n lı. 'ita. atta ııart· 1
' 

zedi olarak ittifakla seçilmi~lerd:r. ı nam 

BUGÜ·N 

2 inci salıi/emizde 

Kuzu Yasak! 

~: Aka Gü düz 
-VE-

0rdu1arın dayan· 
dığı teme Her 

r= \ 
\ ~mekıiGeu~;:ı·K~;f o~er 

e&m -...... _______ ~;;:;:::::::::-------an ... --.z._ 



• 

• 

Orduların d y ndığı temeller 
Zafer aima yılmıyan, sinir erine 

bakim olan ordularındır 

iZ iayın g .. Urteceği 
ilac va maızame 

1 

Cadde ve yolların temizlenmesi 
bitiyor, münakalatta muta 

~ zan : Eır.e'ıll G.neraı lE l KJÇER 

Vergi v.e Resim
lerden muaf 

tutuJuy.or 
• 
ın 

• 
ıza temi e i ı d i 

Ordu, kuvvetini, ilim ve' fayet ve fedakii.rlık bekler, ve Kızılay Cemiyeti tıtra1'ından 
• bunun a.z zamanda Minilmesi harp vukuunda h:ıitümetuı ~ 
~en k3yn3ğıııdan akn saadesiyle yabancı memleketler<-

tıir müemescdir: Topyekfın de kolay değildir. Bununla be- den getirtilaelı tı!.!>i, fe:ıni re 
harp orduları, yurdun bütün r-.ıber, harbe iyi hazırlr..ıımııı. ci! ıııbh.i &ietl«le il&ç ve levazım. 
varlığma day:mırlar. Ordu, mil- nım tıak:plerine J:{in miıj;eDab dm memleketiıı:ıia ithallenı>dr 
letin zeka, biliyet ve lıamase- ve haddi satinde ilim kuvvetiyle gümrük resmi aJmmamas•na 
tinin ,,. mak iwr. Askerlı~r. mücehhez bır kıta, her buhran- k.:.rar verilmistir. 
buhrnnlan yeımıak san ııtıilir . lı dW'Uilllla vazifosi ifa.Y3 ka- ·ı?er ·· t""" gcr~k Krzıt 
Hea· yw·du.aşuu bu san' ata n.şi- dirilir. Zafer, yılmay ıı. siui- ay C miyeti ve gerekse başka.la-t 

k .. _.. ··'"U~r fel' '-e"~ rine hakim o'-·ıun ,.,, "-liren -, h. k ı · • t · m .....,. m """~. "" ..... - ""' "'"" "' rı o:unına as er .• rı._,,7.e eHı e- 1 ri karşıb.mak, lllllkaddos gay neleri tam zamaıııad.-. \ e yerli dilmek Uz<.re gönderilecek ~ 1 
ye erf~mck imkanlarını elde ede yerinde kapayaalarm<lır. ya da gümrük vc:-gislyle sair re 
bilirler. TQl'."b've esasların<la, isı- aimkrüeı:ı. ınıt!Lf tııtuhauştur. 
tikbalin ibtiya,lannı gözde bu- Hıun rulnı.ı.n a memleketi-

Bir bç günden beri durma-! 
dan ya· ;an kar, dün sabah ke
a.lmiş ve iki gilıtdhr mırteı:nad>
yen yükselmekte olan ba.rom~l
re dün 763 e dilijerelı hava le><!°" 

tır. Kandilli ra.."l&tban-
den aldığımız maliımata göre lo
dosun bir 1<aç gün devam eon~ 
ıtıubte:neldir. 

Di:!er tımıfhn ya.;an kardau 
kapanan yölliır 13.:lediye tarqfuı. 
Wın yüzlcrcc.a.me!e ~ahştııılarak 
açlırılmakta ve temizlenmekte
dir. $eyı in münakalatı ııW.awa 
gırm~ir. 

Dt'RSADA 

deı:rı..'Ulle.ı: bir sıy:ısettir. Gerçi, n r 1 r. nna gelen cemiyet, Burs:ı, (Yeni Sabah) - Kara 
lun<l.urmak, yüce, bir Od.ev v A k 

1 

m.7.e ithal edilecek bu gibi eşya-

bıi ilk ını~tlerdeıı bır k=ı. 

1
.- heyet ve ı;:ıhıı;lar taı-aCuıdan kış Lu sene Bw-sada da kenılıııi. 

jeopolitilı: dllrumlar ve de- Hab~rı vergi!e.":i v~rilmedcn b:ı.,;kaları gJstcrmc;(e ba,.ladı. Yıl!arctan 1 
nialerde ~ eUik.ari üstün- !': n:ıa. &!ttılaınıya.c tır. ca.k j t~i soğuk! rın bu derece sid- • 
lüklcrino giiveııcre!t, a.;kerı \,. 1 zı.rı.;n hallerde İcra V eltilleri dillisi.1'.e ğı.nı söyle-\ 

buriyetl<C ' e!::ınwM'klc ...____ ov Heyetince tayin edilecek esas- y 1 r ~oktur. j 
hatalara. ditşın~şlcrclir; fa.kat, r da!tllinde bu:ılı:ırdan vergi Evvelce kilosu 60 paraya alı-ı 
gençliilin yetişt.irilme:ı!n1e ordu- 11'""1!1.'llı.~ a ... ,,., ... a alııunada.ıı satılmasına ve degiş-
;nun talep eltit:;i bir ı,<1k vasıfla- tirihııesbıe mUsaade edilebile· O h 
nn bu memlekctı.crde un uı- --o<>-- cektir. ...kü ar alkevin-
madığl da mc-çhul d ğildir. Da- no··rt vı·ı~ -uet (1t1'... -~ de <iünkü top'.antı 
ha HJZ7 de Brita.ıcyanın her gen- 42 ~ s- 1 

cini atış talimiyle mükellııf im- • eri icin bir Fenerin yeni idare D'.i1?" Üskildar Halkevinde bir 
lundunı.ıı bir ~ok talimgib!ıınn- re') çı .. rllllallimler toplantısı yapılmış. 
da.ki faaliyel.lenı şahit olmuş - kurs Ç i J eyetİ tır. Salonu muhitin mümta.z şah 
tıun. En iyi atı yeti t.ire:ıı. bini- . ,,. balı kul .. bü" 1 sıyetleı ı dokiıırıııuştur. Merası-
cil ., ,__ k 1 t-..:ı:~ de ~na (Yen! S:ı.balıl - Gazı rener reç u umure H lk . U ·ı: k 
1.t~ 7.CV a an .LUöUU.. • hc.vet' oo"elik adi toplantısını IOC a e\"l m zı • olıuıun kon 

nizl~ri beniınseıni3 \ e u ya Antep. Diyaı-bakıl', ':'ll.'i. ifa· ' • ~· · · ·ı '- ı bun ·· t 
tay. '"''erik ve n • di- diln kuJün binasında Jl:IPDllR., ida sen ı.C uuŞ mı!J, U mu ea-

da h:ızırlarunı.ştır. Avrupamn · .,.., ' " k =~•'- · · · vuk R 
B • .," t k ·-1• ~-' • b''tu··ıı r:-. mw·· ~kabe ve teı.-'k heyet ıp ...... , ... ,evı reısı a at eşat 

'karlı şalıtkalarına. tırın:uıaıı ri· ı g r vı .... :,e ve "'~r .... Kl .. - u .,..... "- • f l' t' h kk d 
ta.nya!ı ve Amerikalı kızlar ı;6r· gür çiler Adm. da. t"pları.roış ı-aporları okıınanı.k tas\ib edil- ~yna.l tr cvm. aa ıyde ı ~l ın a 

b . gUr k · ı t r dik" tnn ~~- 1'•'2 yılı ı' 1·n yııpı- ı.:a ıa vermış ve avctlı ere te-dük, Aıı k> • Sıı..ksonlann spora ve ır e<., ur3ll aÇ.t nıış ı . ' -~~" ~ 
vcrdikt:ri elıernm•yetı cani. ruh- t GUrcş iJ r Bc-d"ıı Terbiy~~i an inti.hab:ıt neticesind:ı:ı: şek kür etmi tir. Özyctmen Ce-
nyodar<lı. 1 GE:tı.el Di ktörlü,,Rünlin ı;-5ııaer- Reis: ~Jluil Saraeoğu rıra! Yencrin hazırlamış olduğu 

Her rütbeye malrnıw vazife - . dıği antrenörün nezar~ti 1>lt dıL Umuml E:iıtip: Yümnü Öztap- Şinaşinin "Şair evleıımt>si., p;. 
ı.ın dğretilmemesi, tccri.ibc} e )Cr ~a.lı<malar& ıra:.ıa:uıııla:rdır. rak yc•i oynanır. "· Kenan Saner ta-
\"Crilnıenıcsi, de. okmsinin te•· Umu i kaptan: Füruzan Te- tafıuhn ,iirlcr okunduktan son. 
kıl etmeğe calışUğı ordunun bir Adana da p "ri çleır kıL r-a re~sanı Selim Turanın resirn 
zatı olara.lı: göstcrılmt>k isteni • Muhasebeci: Alile<] · Bavdar sergisi r:~zilmiş ve çok takdir ka 
yor. Dır b:ılnroa göre, bu doğ- beyannamey Aza: ı.ruvaffak Menemenci-! :'.anmıştır. 
rutlur. İyi bir s k ve irlare, her tabi in ctıu Ü.tltüdar Halkevini bu faali-

nan odun b;ıgön bır ııı.isli fazla 
~ına dahi bulunmayor. Vilayet 
ruakamı memurtann ihtiyacınıt. 

kar~ıhk olmıı.lı. üzere yanm mil· 
you lU!o odwı tew.m etmiştir. 

3 Muhtekir 
ahK"m o: u 

Bunların dükka • 
!an 7 şer gün 
kapatılaca 

İkinci Asliye Ceza mahkeme
si d'-in iki muhtclur bakkalı ce
zalaııdırmıstır. j 

B:ı.kırköyde. Sakızağacınd.a Ya 
lı sokağında 56 numarada bak
kal Hıris~o kilosunu 2!5 kuru.5a 
&atması iktiza eden mercimegi 
35 kurt1'}a sattığından 215 !im 
ağır para. cezasına ve 7 gün dük· 
kiınının kaptaıl.ınaauıa malı- 1 

küm edilmiştir. ı 
Bundan başka Şişlide Hatas

kar Gazi caddesinde 243/10 nu-' 
mar:ıda bakkal Memduh ve orta
ğı Koço Urfu yağmı sakladıkla- J 

nnrl:ın dUnkü durusmalan neti
cesinde 25 lira aihr para ceza • l 
sına mahltfun olmuslardır. Dük 
kan yedi gün kapatılacaktır. 

---O<>--

TEŞEKKÜR 
l\fakbule Baç ailesi vefat eden 

Tahir Rü:;tü Baç'ın ölümü üze.. 
rine taziyette bulunanlara teşek 
kürlerini sunar. ~cydcn \"Yel kanı " irg r .-c nis Yıırt miid-faası lıazırlık bıi· yetinden dolayı tebrik ederiz. 

bet n az k' vvetle büyült ~ı- Adııına, (Yeni • h) -·ı ri: Nihat Sayat ittifakla ve doıt- -------------------·----
nlara imk n verir. Anı:ak, bu- Koordiıusyon k'ıı:ran cıbiıı- tor Nnrettin ~nvcı ek•erivetle Sn n s 1 ls ' 
günkü öliim, kalını harbinde ce e11crinda piılııç buiu.nımlar idare tıevetine. İbrahim Dıblan. I"! t· 1 o a tın 
bu boşluihı:ı lı.ir çok vasıtalara beyanname vonııeğe Ubi tu- lısan GUrsel, Asaf Cınar. mün· r- U i 'J 1 -
baş vunılarak doldurulmssı d~ tulmuş. . ve Taıırıık .Mabsul_leri Jmhl' hcvctine. İbrahim Cir:ıc- ( ~ 
mümkiln.:ıJr: Ofısı tarafından hri.ınJ:: kı 9 ı Sahih Arca. T~k Tıı~-ı te-k-: 

a) - Harp, bir ını:i<ine lıarbi- ticarethanenin. ı_:ıiriı.ll;ll rine 1 nik komiteye müttefikan ~ile- Suçlu yankesici mahklim olduktan 
dir. Uc:ı.ıı mııl riıı.. ·e nolr- koııım tur. Son günlerde bak- :-elı: intihalı.a.ta nihayet verilmif- d k • • • k 
ta hed 'ilerini sarsmaktlldır. kalların eliDl'"'ki pirinçler bir · ı' tir. 1 sonra ar . a aşına endısını urtar-
Gcnç sııııf, >az zamanda :milfi't· · ad ı Jk d~nbır;: ort a" <a mış ve §e· 1 d ~ • • t d 
tetıatuu. ıw .:.u.ta eıemıt:ıııı.ruıı. nınu·r.,,detirfll. rinq ranı b ş gtjsteı-ıBak ra. karna a ıgı ıçın ça ıyor u 
yetf:.tirmiştir ve hii.ri.ka.ıar ya-j 
ratnııtktad:r. Bir hava filosu, J k Dn"8C17dı. Nluoı! dan. etrnesın. ıı C•pul Necdettı. 

Bu var.ivet karşısında To Veri. ece I>lr etin Kllpl'ünün üzerinde gıdl- Mulı<ık<me b,.,ladı. Necdet '·in 
kara hareketini de>ıte.'tlemekt.c , ... bir üııııü tehdit et te, bir !;eh- ralı Vahsııl!mi Of · piyasaya B"r m· ı etten beri Ticaret •ordu. V•;n.rn y~tişecekti. Birden- 4;rü,ünii ~·yle anlattı: 
ri heyocanlaı-a c!Uşllmıclrte, de- piriflç satmıtSt ve lnr "1It'etle Ofisi tarafından el konulın~ o-! oor" yeruncıu bir adom bellrdL •- Den d ct1. bu 1haaru tarumarn. 
niz hedefıcriııc ycııl yollar çiz. bııhraııııı gid · ~; ı.çi Tic • lan makanı ~4! Uüd:.irlil,.."ünün !<eudltin<> öyle b:r çarpb ki... Ne Yankl'Sid olduı!unu da b imi • 
mekte. yiirilyüş kafilele-rıııe du- ret Vwlırtine t.lgn.{IJI< baş Jıazır!adıii;ı listeye göre bakkalla oldu!tr.ıu ŞDJı'°"1. Birdenbire farla- )orum. Ynnımdan geçiyurdu. Elimi 
raklama r ~kte, aözlln vumıu$.ur. ra dağıtılaeaktır. ""vommadı. F"kat bınız sonra pal vaıtosunun yan cebine eoktum. ı;. 
kı , zafer yolunu çmıılrtarlır. Tevı<iatı durdurulmuş olon •o il~ ceketinin bütün d~elerıni lıme eoat geçti. Çırptım. l'akat he· 
Sevk ve iJıı.reye dü;;-en rol, bu 1 ı j 1 ıb>:ülmüş buJJu. /\.!tın sa•tinin ça- ouz bir kaç odım abnıştım ki. (da· 

11---O H l ---... °' çay da yarından itibaren piyaııa- lındı'm1 nnlo1ı. Çarpan edam tıöz· vacıyı gösterertık) bu bo• yakama 
kcırkıınç sıi>\ha hedııfi • tayin ·1 kL" • ' etmektcıı i rettir. E<ı:ı.sen, Jıa- ya vcrı ece · ır. du.1 kayboJ:rruıdan haykırmaya bq :r•pıştı. Yoksa ben bu beyin. saalinl. 
valann hcıkimi, aroııcına yürü- 1 t Üç İİ k na ter 1 B f 1 ·- J.,dı: çarpmış değilim.• 
mekte zorluk c;~ hsreila- .:.------------ •- Tutun, yal<ahyuı. .. • Yan- !broo• buna ıtltaz etti! 
tı. kontrolden nzad ir ve o, * Koca.mustafapaşada oturan Daha rahat Jm;kj de kend!3i ııfbl •anld vopur- ·- Efendim, dedi. 
kendinin kontrolüdür. Mehmet Ergin gjd~rkcn kayarak Daha emniyetli ra yetişmek istyormuş ırtıi ko.,... Ben! yakmak istiyor bu Necdet. 
Gen~ ve JCÜrbüı: bir neslin, ma yonlu. Saati çarpan bedbaht au.. J.ien °" sııatl çarptın. ne de ııo.-

' ct"-liştUr. A.v. g-ı kınlan Melı- O h f ah ıı ı b ı k ·' rd • k d kineci bir ııı.illctın, bele """''"n -..;ıu• a a er n a an arı aluı ı.ım, en ·aı- dum. MalJnodcmki.. ımı.ııı cebinde 
........,. ınet hastahan°- kaldırılmıştır. ~"" · .. tü y k ıı;üesııe ]erinden kuvvet alınca, '"" - ni takiı> et,..,.tti görmuş . •n e- çıkb. çarpan da odur. 

hava ordularına vilcut vermeısl 1ıı Fatihte Divanyolnnda 52 Y 1 Ş 3 8 t sk~ altm sosu karşıdan ıreıen bi- * 
dainıa bokle ebilir. n11mıır1'da dfuı kunımlar tutuş- rısine verdi. Bu edam sekin sakia B~· kaç •nhit dinlenildi. Her lld· 

bı Diğer bir mülıim muharo- ıııM suretiıe yangın ~ıkını!<tır. k j m is t s m e L 1tent1ıs:oe cto:ıru ııen:ronıu. .ını.. de •w;u .. wı görüldü. Sabı-
be ıınsuru tanktır. Zırhlı ordu· Ateş itfaiye tarafından sündü • Tam yımından geçerken yak- oları olduJ!u i<;in onar ., hapse 
iarın asri va.•ıtaya, yeti~in ıülmüştür. Bu arzunuzu :l4 Yl>llllitı, l!ndaı> li<fem birka~ k1'I, nıahküm oldular. ı 
mül'etteba.ta, mahruk mnddelc- saati sonradan alanı da sahibi ,..~ .Jaodamuı refakat!nde baplsba-
lere ihtiyacı Tardır. Tank: !tüt- * Kumlrapı Kemalettin soka· ce~Jeo-tlttc:elı: kaladı. acye gibnckte olan 1bsan Necdet• 
kJel'i ateş dalg;\larmı cephe '.le- fında 30 numarada oturan 70 !lı::'slni blnfaı adli:!"'!"• t.slim et- \ıkışıyordu: 
mlil'lerinc götürllr, deler V& yaşlaruıdaki Thlyan Ayşe dila O Q GA N tıler. s:ıntı d vacıya verdiler. •-Sen na.ıl olsa yanmıştın. Hiç 
yararlar. Ha.va ve kamı.lan t;ını!ır yapnrkl'n yangına selıe- s.ıaıı ~rpan sabıl<alı 7ftnlt..xt ~•• «davacıdan saan ben ~!-
yönetilen savlctler, beliren nıu- biyet vennlştil'. Ateş itfaiye ta-j size ıırkada~ık edebilir. ' tbsmı. yaka!anacaf'·ru Mhı:rınca dun> deısey\lin beni kumnrdm. 
'kavcnıet!eri kırar ve mıntakayı rafından söndiiriilmüştür. ll=:==========~ı Matf ayak f.hıt:.i dcvrettil\ ark3da- r.t;ylP mj konuşmtrştuk:?> 
hücum;ı. elvurişU bir durumıı ııo-
lı:arlar. Burad.:. tclavvııku, mu
harebenin '!ırak nokt:l"1nıla 
ateş üst.iinlü)'.:•ünii elde edenler 
kaza.-ıırlar, yarın ıh kaz.ıuıa
cakioardır. 4 proı:n.ml • bl:r..U 
istihdaf ediyoı. Müsavi rtlıu.'· 
la savışanlar araaında maha
retli bir sevkü idaro, tı;ı.l;Qdtiii • 
mü tcımln edebilir. Kahir bir te
favvuk ise, hataları ürtelıilir 

c) Büyiik harp, ateıı silindiri 
arkasında taarruzuıı ilcıicyoce
ğiııi, def ve ta.r<lııı bir ate>J sed
dine giivcnnıedik<:e müın.1<ün <>
lamıyacağuu nazarlıırda canlan 
dırmıştı. Bir taarruza on bin J 

bııt.aryıı n!n iştirıik el.l.iğini bi
liyo:"tlZ. BugilnkU hazırhklw', 
yer yer cehennemler y:ırnbnnt: 
makaadıw takip ediyor. ii!ır"· 
ver bir f,•"1<:1iı;in ~,u at<..; ıoofi
ncsihi ıy; Jmllaıımllktan tcrh!- ı 
ye e<lilroc':>l de bilyüll bir !dilt .:t 
değilrur. ı 

<il Cepheler, kil.: 1 knvn.ya
cak Rurette geniş, .,rada ırtih:ıt; 

• ve iknınl deniz. lıiıkiınıywııe 
valıestcdır. Dcmokra,,! inşı:ıt ,.e 
imiıl planı, bu nıikyn.qı ı:<bde 
öulunılurmaklailır. En bliyilk 
öl<; >ula kıınil:ıcc.k btr ciluımı 
;ş!c\.'lmcsi U.-e. deııiTJ~ic ör., • 
dcııheıi hii~imivet ıc:.tıa tı<lcıı!rr 
için gilç otmns · ge:·ektır. 

o.-uu!. nn ~·L-nil b~r k()
• ınuta m '· ,..~ .ı.l... 'ın ilitL'i:ıs, ki-

Şiınron, ,l nalar gibi buğırı
yor: ellcnnı:leki, ayakl::ırındaki 
kalw. b:ığla•ı pan;,.1laınak için 
uğraşıyor; fa.kat hiç bir netice 
alamıyordu. D~er beuı İsrail 
fcdı;ilcrl de 54-rahıu imdadın 
ko,mak makS'.ll:liyle ayni neti· 
cesiz pyreti gösteriyorlardı . 

Ser.ıh, nih•\yet bayılmıııtı. Ve· 
!it bin US'1lp: 

- Kiıfi, di:re seslendi. Hele 
bi!"U akl:ıu beşına toplasın. 0 
1.aman da güal yanakların.ı nıı.· 
kışlarsınrıı! ! . 

t~kcııırc memurlan, el1 rinde
ki şişleri tekrar atep soktular,. 
Velit bia uıı'aP sevgilisinin 
im.ı,,,hna koşa.mıwıak aczinin 
verdiği hırsla r.orlukl& nefes a
hı> veren Şimronun yanına SO• 

kıı.'ılu: 
- Nasıl, d di .. Nakkaşluı • 

mın nakıı;lıı.rmı beğendin mi? 
Şil:ııron, cııvaıı verecek vazi· 

yrıttc dcğ-:.ldi. Başını yukarı kal 
dıı·.ırak Allaha yalvardı: 

- Yar<ıbbi ! Bu kuduz köpe
iiin kalbin<le biraz merhamet 
Vıu'B'l onu da söküp al! IlÜ~b\İ • 
tün kudursun ve senin gaz:ı.bmı 
da.bil !.r~lhuk h,ır{~l<eU• )!etiı1:1;n?. 
B.ı rl:r...ıını kalıul et Allaiıım!. 

Dtı}t•r benı fs~ il fr<l.ul ·ıi de 
hep bi-r l\ğll.dan aynı dua~-ı tek· 
rıı.r1adıhr. 

Vclit bin Mu.s'ap, işkence me-

"-'ı:P ......................... bll"IAt..... .............. "... ........... .. ""._. ......,..... 

ı T~~~~A HAZRE i MUS irı~ıL:· 
'-·----ı Nakil ve ikti s llaJdo mahfuzjur !----""••• -·- _s 
ınurb.rııun bile tiiyleriDI ürper. 
ten bu duruıın azameti, dehşeti 

k~rşısmd:ı zerre kadar mütees
sir olmadı. Bilakis, za vaJh 
.kurbanlarının Allaha yalvarma
larından hususi bir zevk duydu. 
Neş'eli k3ıhkahalar savurarak: 

- Vay akıl.sızlar vay! dedi. 
Bana yalvarmıyorlar da Alla.. 
ya yalvarıyorlar. .Burada .Ana.. 
hın ne işi var? A1lalı bana fır-
11:!.t verdi. Bem İsrail makulesi
ni hep böyle geberteceğim! Mı.. 
etr topraklarını Beni İsraile m&

ar yapacağım!. 
Şimroıı, tekrar Allaha hitap 

etti: 
- Yarabbi! Bı.ı kAfirleriıı ne

ler söylediğini L~idiyor musun! 
Onu kahhar isminle kahret! Ta 
ki senin \'arhğma, birlii;ine ina
nan Beni İsrail kuvvet ve kud
ret bulsun~~. 

V<?lit bin Mus'ap, bir kalıka.-
ha daha ıurdu · 

- Yerlerin Allahıııa DU yat. 

varıvonna, göklerin Allahıu 
mı Şimron? 

Şiınron, işkence adasında. bu
lunanların kulak :ı::ırlanm pat. 
la.taeak kadar müthiş bir 8e8M 
gürledi: 

- Yerieriıı. Ailahı a::m, gök
l~rin Alliı.lıı 3.Jo"rl mı mel'un? Se
ni ve senin gibi zalimleri kahret. 
mesi için yaivardığ:ıın, Allah, 
bütün alemin rabbi olan Allah
tır, F~ sıma fırsat ve 
Allab. yarın beni lsraile nus
ret vereeek ve intikamımızr aı. 
mı:.k ı;in harekete geı;ecek. ~ 
yü!t intil<a.m ordu.suna maddi ve 
ma:ıeori bütiiıı im:kii.nlan babşe
de<>ekt;r ! . 

v; lit bm Mıno'ap, Şinıronu:ı 
suratına bir kamçı daha indire
rek: 

- İşte, dC!di, Beni !sraitin 
m:u:Jdi Ye ınanevi haklıı da.iınıı. 
bu ohca.lrtl'r ! 

Sonra, işkence memurlarına 
döndü: 

- Bunları bir günde öldür
k reva d~ldir. Serr;h ile 

Şimnın !'imdilik smı:larllti M''
JIU.~ bul'unyorlar. Hanolt deilen 
şu muhterem zr>t, yaııım<fa ç_alı
ftrk vaııifesine ç_ok dikbt e
~ııdi. B.!ni billıasmt ınemnttn 
bıralaıuştL Kendisini miı~ i:!at
Jaııdınnak isterim. l\otanga tdalti 
!liııler kiti miktarda l:IZ&l'dı sa
myarı:zm. • ini güz!erine, iltisi
ni de burun delihlerine so.kı:nıe
ria. Aziz dnstnmun ark:ı.Jaı;ta
rına yapılacak i"lu-nceleri ı;ör· 
mek tal'hsizliğ:inden kurtulllla· 
• liizm:ıdrr . 

Hmok, bir mangalda.ki ŞİŞ· 
tere. bir de. iıılrence ~murlaı:ı:ıa. 
baktı. Gözleri kapa.ıı.mad:ın ev
vel. onlard'I. nlıiıi.sini ha.k:ı'"'"•vı 
cfü ilıı.dil.. Elleriıı.in, ayaklarının 
ba "lı olmaımı.a ra~n bun 
yap:ıhileceğiı:ıi u.ıwı,yocdu.. T, 
gözleri.ne ş,4o sokuı:.c "ı sızaUa 

suratına ııit!cletıi bir kafa vura
r-.tlt işkence memurlarından bi· 

Milli sporcuları· 
ıza saygı 

göste elim 

T ürk sponmun yükselnı~ 
sı ı.çin meınleket!A! ıta.m 

bi? ama.töır ğiin. teemo.futinü 
elzem gören ~kılat bir hamı 
y~pu. l:>tatllar ha.ılatı, klüple
nıo ,.....ök ı-elır ve maııraila
n koıı.troı ediliJJOr. Artık 
sporcu. yumru.,"unun ve ayağı- i 

Dili kuvvııtini maldf menfa
atlerine alet edemlyecelı:tir. 

* "'llı:li: b ızjını ~ercf dıre-

f= 
YAZAN': AK 

G ünebaktı'dan bui;da~ 
ç_a.vd:ı.ra, ve b:uııarııu. 

beğenmedikleri mı:ııra ka.dıd 
her Urilıı a iç:iıı vQ 
gücümii::le ç l!t)'oruz. Çünkll 
önümüz dünya harbinin en kol" 
kunç, en tehlikeli •yl:ırı oıa.. 
cal<tır. :Bı.rbııimw '.kıwilinı:ııa.
f;a lüzum yok. 

Bunıuı içindir ki İktısad, nJ 
caı-et.. z;raa.ı. VekHlikleri oıa,.... 
en dikkat ve hillUlli>tler:iııi bwl 
yeyiın doyum işlcriıı.e ba,,.ÖJıılıllş ~ 
!ardır. 1 

Fllka:t topı ak ürüıı.f-> 1:4 
bağlamak y tın= v de-
uilcn Ailalıın le=ti sa.-
O•'Ce bu;;day ekmeo_,nndc .1arı.>t 
dı:ı.il<lır. MiJletkr el:mcl"'"" d:ı.- 1 
hı lt:ı.nnfanm peli e.ra doyurabi
lirleı. M • . r nıeydaoııda .• 

P ~s. ı,..""' ç. fava fil.U. 
kkuıda bir fikrimiz y . M ·ır 

i kaba! Çaııdaı· ne dcmelt 1 • tıııt 

ncmenc şeydir? P i, ~ 

kabul. Ar.una azık ·azık!. • b t.tı 

kat.ık. Ne ç_e:>ittc. oo kır:ı ta °"" 
lursa oLun, Jmyı ·• lııılımma,. 
dığı yenle keçıye Ahdurı;ıhnıan 
Çelebi derler:ıı.t>. Gcçenk:t dı-gil, 
asıl şu genel lıaı-p bu al laı r.ö· 
zünlin doğnıluğunu gfr.;t.eroı. 

ğirnle daigalarJlır'l11 atlet, 
'lürk gibUr.ıü •-t.li siizünü a
gı:.:l;;u:da tc:.l:rat i.ıın zürcşçi 
ve nıilli forn1ayı gl:ığ~·nindc 
ta~ıyan futholcn hünnet ve 
sayı~ istiyrr. Eeyrı.elınilel o
lıınlrıra duıı~ anm ter yerinde 
spor yerlerı Ye stıdlar a~ıktır. 
F?. ka.t biz, ııay ı ek az olan 
milli sporcularıııuzm çoğunu 
t:ınııxn.ııor, tanıdu;lartmıza da 
layık oldukları saygıyı gö"te
remiyı:ırıız. Milli f rm:ıyı on 
kere ı;ycn ve Avrupanın 
muMefil yerlerinde Türk fut
bolünii terıısıl e<.kıı eski kıy
meotli bir sporcıınıın geçen 
hafta Feııcrhahçe "t.nduıın 
turn.ikt'stı.ı.ı.lırn g,e~eı-ken itil<li
ğmi, geri çe-vrildi.';ini göı-ıuek ' j 
bize ~"ı.ıılı: MI geldi. Bizi ve b:ıy
ra<<nııızı .}!:'lbaııcı yurdlartla 
'6.li.ışlalan milli sporcnlanrru
za her •aman. her yertle liiyı.k 
oıduJJan ijaygıyı göstermek 
bir- ...a· fo ve bor~tur. 

Coz • ,ı· a muz 
·ta Hat y oı ıy r 
A r, aleti 

• • ye ı roJe 
hazır.ayor 

Ce:Ga kanmıumuz Avnıpıımn 
eıı miikemmcl l<anuulanndo.n bi
rı oillıak.la. beraber W2ti senc
ı;i.nd.en beri haşıl olan i<"tl
mai dei,;i!';klikler di;er memle • 
kttlerdQolcluğu gibi bizim de cc
:t.ıı. kıuıııuwnw:u ta.dil elm~ği 

Sutıııı doldura -ıın dıye sö· 
zii uı:ı.tn11ya:}1Im.; lusası ~Hu ı.r: 

Kuzu yıısaıl<! Yani kuzu ~tini 
bütün Ti'rltiyedt! y.ısak ede
lim .. 

Ağ:/.:ruızın. ta.J..ı iç_iln memlı 
tin biiyük bir gl<la ı:eUnui • ., .• 
çur etıniydim. Dört kfoı ı<lit 
ku:;usu ne olursa olsun <;ok,. '"°'k; 
iki lıU<'uk ağıza lezzet. veur, L'\-

1 kin Iıaluri ıleğl!Jiı. F'· ıt cınu 
koyuı1l3.11tıı1rsa.k en az on ıııle-1 ye :».1cri(ur. Derisiruıı rı- ·ii-. 
rocsi, 1.iiJii:nun çugal.ı:ııa.'1 da :ı.y
n Lir cab .. "\.. ı 

Ya lııı d"Fı,ctli bi.dıret 1'.iılll 
bir iktısat ve la..,"C harbı iç_ıııdt,'
yiz ~ya btırjuvazva,dcnikn. ra
lıatından ı;<;rrı.>sııı, f .::a ctmc~<!l 
bir - egoizaıa i(liıl.dl!yi.z. lın·' 
m.a!.lıı ol:ı.n dev lct tedbtrl~rl 
tıiriııefsi içiııde o!dufumuzl! 
ter<Ugın<ı göre !<uzu 1 s~k !.. 

• 
I 

E.vli ir -"''"'ın 
net 
hltu 

• 

oldu 
ı<.ap cttirır> ve bu icapla tan - Dün VJI .inci a.sl eezıı: m h
zim eclilmektc olan kanun Ill"Q • kemesi lt.x~sına lhr.uet t'dr liiır 
jesiniıı J6ü macldcsi taına!!llan- kmlını. mıı!ıldlm etm· iı-. Hildiso 
mıştır. Dt!;er kısımlar da p va ~u St'kiki oimuştm . 
kında il:ınal e<lil.ece.k layiha ı:iu- f! hreminindc utur-JLL Eıni·ı a,. 
yiik M\llet Me ~isi..-ıe rzc lile<:~k 1 dmJa bir ~ı:~ bıuıdın bır ı. .. •d· 
t17 d· t cvvd vazifesi dol~".s•yfc li.ıı· 

Medeni kanunda bir dc<".,işilc - rı4ını !staıılıuhl bırııJ;araL:: A . 
lik ic:ra'll mevzuu bahis c!·~ıldiı'. nadoluyil. gil;nlştir. 
Yalnız borçlar kanuun ile kara 
ticaret kanunu arasında bi: a- Az bir ıı:ıı:ıı.a $1)llra. ka..bıı 
henJı: \"Ücurle! ı::etiril ek ii:rl!'re Mustafa isimli bir genı;le t&m:r 
lazım gelen tetkikat yapıln>ak • ı :ııış ve koc.ıısımn olm:•dı ··~ ·y 
tıdır. liyeı·pk ' ustafuyı müll!!NJi '• · .• 

f· tar e\ine kabıı\ etm"stir. Ev -
Ara'· rmda nikah ınevcı t ol - · wlki gün gene ı-.ı. r:k llıli!..un 

maks:ııı:ın hlrl:ışip kan koca gibi · d b 
ya!aya.,lara ait r,ocuklann vazi- evın e '1lıınduğı.ı sınırla ., ··ı 
yetleri bir ımket halinde vali, l lnr arkadaşı ile An:ı u• a ·
mii«Meiumumi ve hakimlerden dcl: etmştir. Kıı.r=ıı g-.ıyri ıai'.)· 
sant!.mu.1tur. Bu maliimat ta- nı bir er ·klc erinde yakalıy ;ı 
mamlıııunak U:rereJir. Netic.ısi 1 Emin drl'hıtl ro!iSt! hah.er Vt!IT.li~ 
ı1 ca bu hll8'll'.t.a salahiyet s:ı 1 Te sucl . rı .. akala.trn•ştn·. Di."1· 
hıbi kimselerden teşkil oluna- 't kü durmır-alan ııetı esir..:.'" l':ıı· 
cak bir komisyooda vaıiyet tet- dın 3 ay hapse ın·ı!• kUm ,c.'ilı!tlş· 
itik ett:iril~k ve ,-arılacak ne- tir. :Mu,-tafa kaıhıınt nti old'ır -
tweye görP. Hium gelen tedbir- /:unu bi!mroiği için bera t e.tın > 
ier alınacaktır. t tir. 

D'ğer tamftan bir çok k:Jza. * Us!dl rd& t=uı B:l 
l;ınmı~ 'lıerıü2 asliye malike· . . · _ 0 yırıı 
melrri mcll""tıt d~ğildir. Bu mü- Cl!'nıye Örlürlrmcn ı:w. ya ~fer 
him ;ııtiy.><" da p k yakı~® kaı kayarak dW<rcü.ştür. A ,.g_ı 
t~min edilecek ve bu sureti~ bı'i- · uın ~ı bil.c,\';i çıkh;; nJı.ı.n k:ı. "n 
tü~ kıt7.11! nımz t: m tesk!iiith; l'füınune 0eısme, ka!Wzıl
~,.lıY" m:ıhkemc!cruıe kayuşa~tk ,. nıı.ştır. 

,a~. --------

. .- . ı.: da. ır"--------.... , 
rıs,nt :l' ·a ki kuyuya. yuvar- ~ s b 
laın;- k:abiı.ı.i. Zaten H~ııok, n ~ 
arlrnda~Jarı ar.ısuı<la. kafa va-

.,...,,,...,,"'~~'""""' 
ru~alu.~u ile mcşhımlu. J\bO 'E BEO~Lİ 
İ:kencc m~murları_. ~ ri a

tcr;t;n Ç!k:ır1111~l•r. H:.uıok\ııı 
kıı.nı;;:.ıı.:. ilikilı> ·~ıc.ı:ili. Şi.ı; t ı-

Tii<~ _ .. __ 
&f:Nt!LIK 

tioı? eı; .. ~..ııi yavaf} yav.._, ileri c AYLIK 

1400 K•• 2100 Krı. 

7'0 • 1•ao • 
400 .. aoo • UZ<ı lT\"G! l!"adı. 1 AVLlt< 

GJılc,·ini br.ı~an lı kk- .- .. •-•.v .. L.•.>< ___ 1"°-•~,__•.;.~Q-~;;... 
.. en H::nok, kui:..>tt:; en yıtk:m _ 
buhın~ hir-t~:-J;~ncc ı:1emun.1nun l A K r t 
sı.ır:rn:m ni.,;-ı.;:Jndı. K:ı.,·!;, güz. g 11 SJJ GLt> ;,; 
rıı ~..:.rı~ v~ ~:r-"'<:;CJt sür'ati ile- L---

AYJ 

zcılu hlr !<c,"ı> e-.ınırtla. l,-kcnce 1361 ? .._ 
:men1~ı~::.. t:'l:.ı!".lıt t ";t ·~Le ter~ her. 1357 

ttti ~t. 
l3 

iii adn'ı o;;:;.ki:;de, bulwıcn kur • t·'lH 
':ı .. rt:ı ~'lP:·-::?:-ı::::'.:!.:iı. Aşağı.dan lJu..- MI .. an ·"ııın 
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ğu~: lıi:· f~":ı·~t d~_ıyuldu; bu f·::r-
:t '11: ~-Hillti t . ıd!i. 9 

canr.~ 

:;..1, 3 
ı.ıs ı:.:.• 

lıc.rn 
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.!A ·~·:ti:!ı.-ı L~: "'!ı okluğu · ·irı 
inli\ - •. t ybl'~ lT~

n<>k'ıh d~üş; taı:ııi hlyUJJun 
kcn.;..r.: ... ~ t.f.tjthı b0yuar.:ı U?!\n

'lll!S!t. T>ll.1~r işkence nı,..nıur!·L· 
rı, ' 7eE::- Bi-:ı. M'ıı 1ap \'C acl,uH~ 
lar1. rıt~ r;r11rn"!·fıkV1rı ha \''1.7. ·c-t .U.pr"I 'Ya.Ut tırn.k 
Jt:ır,,ıo;ınd;ı fa]l n;ıp '""""! C· l'Z.06 1. S 1·-'• "'" 

. K":=. zlLTini ,ı_ ".ı~ ~::-.~e. ı.ıt. ft s.:;s -...~ 
aç: 1~--· --

- ' v- d::ıırn: 'l'llv!. ı - D l K K A T -
n ye r ft'l-vıt:. v1•:ı:..•ıt"Ji·t; 
nıı. Y"e"t fi~l' ımt": ı rı r.ı n t 

nı., ~L ~ P.. Ie ~ n vu·,~ıau:ı 
acısını unııtarn k · · 1 

( \r'.ıı"'t "'ıl 

C -•etı'bh ~d~·i!rn ,.·.uı.,. 

netr utn ....t-.•!Tl'ı"!ti.!t ;.ır.:,. 0 1 ~ ı 
:n!l.J' \. . .., ı. ya_--:,rit.n l.'l~t,'i,.;l Jc:t k• 
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ü met a 
··yı- niş 

yardımda bulun 
--~~~Eiliiiu-~~~ 

n d n cHr oh mu u I~ 
J Ankara muhabirimiz telefonla bilt:f iriyor 

Şeker , e dolnyı"iyfü pancar fiyatına. yapılan. zamdan 
dol yı pancnr zira, 'ne 5 ,1 mıiyon lıra knrl ır yenı Vl' faz
la. b'r gelir temin edilmekte lir. Bu ?.am çiftçiyi dalın fa,zla 
istihsale sev.lk<iccelrtir. 

Gelen haberlere gbre, bu sene en genL<> bir pancar clumi 
S< hası ha21rlı.ı.mak için bü_iukcalıı:ımalara baf]lunmıştır: Ge
rek Ziraat Banksı, ,gerek Şeker Sirkeli tohumluk vesaır hu
susat ı~in köylUyc C'n geni. yaı eh n vapı~oıfar v~y~ yap!11aya. 
hazıl'lnnıyorlar. Ziraat B:uıkat>m:ı ısmnı:ıan.an. ırıuhım ~n.ı~ttar
da pancar tohumu Almansn'.iun ınemlckelımıze gclmıçtir ve 
bir kısmı da gelmek üzeredir. 

Dn;~c:ıara nm yap,fıy~r 

* Münakalat Veldll~i barem kan.ununun . \Tel~etlerinc 
ait J..atlro kısmında oeg 'şiklık yapılmasına daır bır kanuıı 
Projc.sı hazırlnmı tır. _ 

Buna sebep liman t~kili'lı.ada l.im~ Ko:ıt;ı:oı .~'e ~uyı 
emniyet 1 Icrinın mu ·ıı· clevlt.~lerde ol~~u gıbı tccr~bclı e 
bilgilı unsurl, rla idare ro:ıme,ı zarur tıdır. Bu u"lsuı lar te~
rübeli kaptanı rdan, emekli d(;lıiz snba) .. rından V;eya Denı~ 
Ticurt mektebi mczuım olup ta uzun muddct dcnızl.erde ça .. 
hr;mış ılo.nlardan scçilc>cektir. B.ıgdıı lim!l'.1 teşk~at kadr~
sundn i maa.,. , P iıcreti.er çok a"dır Bu ıtıb:ırla lımau teş.Jn .. 
lat:ı J f rosundakf memm·larn. bir zam k dro. u lıaY,Jrlanm1ş
lır. ı kadr<ı belli bazı ı ı ı. ı iy<'tlcre ı.fıfı mik~at du z.:m 
yapı 11 ve bu znman kad. r • n.ıırs ;:. cab&nn lmıan reıs· 
lcııne 'lrcr m ınur ıl L ve cJ'l n:u. ır. 

Tıcaret Vek!ikti nı lil. ·e koovcıatif tcc;kila.tı memur. 
lnMnı.1 te.fii, ıniikfıfatlandı 1L11ası ve c~laııdırılması lıak
k: d veni biı karnr n~ rctr ,.,.tir. Buua gorc, nıcnmrlarm 
t !.'fii İçin sicil kayıtltı.rr.ıın teri ie lfı}'. ~ durumda • olmalar.ı, 
mutc tış ve k trol rapoılaunJa v:ızu€ ve meslekı branşın
au i; · not nhm bulunması ve Jt ı'Cec yiıl~sc!tmc lı~kında.. 
mudi'r veya iJgilı amirlere bu hususta. kklıfi ol~::ı.sı l~zı!lldır. 

Y"üksek mektep mezunu olanların son tcrfı tarılıındcn 
itibaı en iki yıl, lise mezunu ol~lann ~a. üç yll, bundan a§ağı 
t:ulıGiller ıqin d • döııı yıl ge~~ı ~~ı za:-urıuır-. . . . 

B•ı nevı m murların mük ı1.atlundııı.lması ıcın hal tctkık 
vm:ııkal:ırı tetkık dıl ıck Um m .Müdürllık vasıtasilc Y'dne
tiın kurulwıa.. verifocek ve sonro umum müdürün teklifi ile. 
\:' netim kurulunca te.,bi.t d~lt:n nisbet dn.hilin<le ik-
:rnmi ·elcri t · zi cdilePak:ıir. Bırlik ve kooperatif 
tc ltilf.tı mcm rlarırun tec.ziyen: i!}iıte ~elince: Bu mcmurla
r•n müteaddit d n ur iMaı:. tt v1 ilı 'e kı e1ycvm ce2.ala.rını 
nlmn'an ve d rcrelctinin indi tlroeJeri i dım cektirilmeğc sc
b lıiyet varın tcdir. 

İzmirde yiyece 
mad ele.ri 

Teşekk"r 
Kızım GUzin Tanerin mü7.min 

apnndısit ameliyesini mU\•affa.. 
ltiyctle ynpan Haseki lıast.n.lıuııe
si polil\inlik Şefi Dokteıı• Galip 
Ye m\•o.vinlerile gösterdiği te
mızlik ve bakını hususundaki ih
timam dolayısiylc Sağlık Yurdu. 
mı. \'\; Op ratör B.ıyan Rahmiye 
ve tc.~ckkür ederim. 

Veı m Disp seri Başhekimi 
Doktor lzzetti?ı 1'an.er 

h.mır, (Yeni Sabah) - Şph
tinıizde son günlerde yi cek 
ın dd lerinin fi~ tlaxı yüksel -
t ıekteclir. Siit 25, koyun ~ti 
8G, 90, sığır eti 80, yoğurt 40 
}>ata 20 - 22, tcl'eyağ 240 
kuııışa satılmn.kt ~dır~ Iiubuhl?..t 
t>nlannın fiyntlnn da. yüksel • 
mi tir. Şthirde m~ bul
gur, ınerciınok Yt lmıunı0tır. A
l~k:ıdnı lar ir_ccl.-:mı l ı e başln -
mı lıırdır. Kömürün kilosunu 
1.5 kuruştan satan bir k::~rr-j 
cü y-> ..... k Jnnııra:k dliyeye veril- dJi•ı:•2'11!llDmt::D•llilll!ıs:c;ıııbı, 
llıfrtir. 

hir 

~e&>ebaı. mda Dr ı uru 
Bu n~nı saat 2.i!O dn 

~~ADIGIMIZ D vm 

t - Aınan beycf ndu, ben go
Ururum _ 

- ve .... ben götüreceğim. s~n 
Cıt, Yat • 
• 1 "":-- Masaya goyam da eyle gi
'4ttın. 

-Hayır, lüzumu yok: ben ko 
•ı:rıın 

de Onlar böyle çel işirken içeri
tl ~ l'tl!ılıkta bir iskemleye otur 
llintnu. sa.nan wika yere yu

~~ll.nt\ er i. Bu p .... tırdıyı: işiten 
~~:nedi'\ dizleri gevşedi. elleri 
ptrcnıey .. başladı ve tepsiyi Şev 
~ete hır· Iavcrdi. Hayret ve kor 
u ile: 
- O e ki bcy.ef cndi? 

~J>.iye ı:mdu. Şevket de ş şıra-

d· - Bil ıcm bir iskemlo devril-
ı ~lib.__ 

"a .._ Y oh ef ondim.. Hırsuzlnr 
Gc[ Odada. Ben uyuya galmşım. 
b;; ~yn hırsuz.gı·rmiş. Aman rab-

'{cq-;il:m 
......... "'" 

F.ıaC>ı..!laydi canım, ne hırsızı? 
)at"''UYa. lilzum yok. Sen. git. 

~' B giıicmen cfcndu.m. Sizi 
~il b rnkınm burada. 

~~ket kapıyt nya~Ie ~~~~ ~~a
~ 11 ~· Tepsiyi masayn urur-

l':ı~ Dur bakalım. diye seslcni-
u. §;imdi lambayı yakınca, 

Sinemasında 

Dora KalmJ.!r. - l'azıl Kemp 

ta yara tılıın 

M §EN 
Şen operet fllml, ncı'c ve ntt.ıalkJ 

sevenlerin tnkdir allnşlıırım 
toplamakt:ıdır. 

Sa~: s 
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[A.A, tclgr:ın, rındnn 
hı11:1 a ed lml5tir.] 

Duzk, 25 (.'.La.) - t~ al· 
tındaki dogu. topra.ldnrında Al· 
man komiseri ve:. devl t nazın 
M. Rozenberg vo Ukray.ııa Jrn
:ınisen .M. ho ·h, bütün kray
nanın "'llZCtesi olmak ıizcre Vu
j .... kurd şehrınde nc.-şrc.-dilcn De
utsche Ukraııio Zeitmıg gaze
tcsınin ilk sa..vısına birer mck- r 
tup gündernm:Jcrdir. Bu mektup 
l .rdcL memlel<ctin yl'nıden ku
rulmaJı için Ukrayna hnlkı işbir 
liğine davet cdilnuştir. 

M. Rozenbcrg hitabında, Bol
şevik nizamlarının ve ynh di nü 
kiımctinin artık gen <lörunesine 
kat'iya. mani olmak üzere Uk
rayn:ının idaresini eline aldığı
nı bildirmekte ve şöyle demekte-! 
dir: 

Riodıın bildirildiğine. göre, Pa 
nrur:.erik~n l~onferansmın ik~t 1 
cncumenı Mihv-er. dcvletlerilc ık
tisadi ve mali ınünıı.sebetlerin 
kesilmesi teklfini kabul etmiş
tir. 

Baenos - Afresclen D. N. B. a
jansının aldığı bir. haberden Lf • 
ma Cümlıuriyetinin .Mihver dcv
lel!erile dio1omutik mü!ln.c;,..bı;t
lcrıni kestiği aıılnş1lmaktndır. 
Bn C'timJe kll olarak B"rczi ya bn
rıcivc n'l.zıı ı da Mihver devlet -
lerile ruyas1 miliıarıebetlerin ke
silmiş oldıığunu basına bildir -
Mıştir. 

Al jantin hüklimeti, Amerika 
kıtasına mensup olmayan yu
b:ıncılar veva mtıhnsım devlet - j 
Ier larafmdau doğroc!an doğru
;) a idare veyamfu:aJtabe edilen 
ı.:ıfr <' kO'ıtrol konulmaQır.n ait 
t.cdbirlcıi almağn hnzır bulundu 
ğu ıhtitazi lrn.ydiylc, Mıhverle 
i~;:tisadi münasebetlerin kesilme 
sine mütedair ola.u tassiye .... iıu 
de kail 1 ı ,; .. · ... fı. ' U-

Yeni idare, Ukrayım toprak
lar!nın zeııginliklemıi işlot.nıek 
için uı~aynalılardan emek bir-1 
liğj beklemektedir. Buna mu
kabil yeni idare eski korkunç ve 
yıkıcı devir yerine Jruructt bir 
devir kurmak için elinden gele
ni yapacaktır. Her Ukrayna
lının ~alışması takdir gol.'CCek 
ve mtikafaUandınlacaktır. 

meni .Ar~antinin bu ihtirazi ltay
dmdan ma funat alınış faltat t.as-, 
vıp etmemiştir. --------
nun ye._niaoıı taruimi işi:tde kul~ 
lana.eagız. Her UJn·ııyııaii me~ 
leğine, itikadınu ve şecaat lıak
lmıdalti a:uhyu; ve ~örilşline gö .. 
re y..., ama r hakkına maliktir. 

Bu hitnulard:ın bahseden Dc
utsc~e Al!O'ı;mc.inc Zcitwıg ga
ıetc'"1, h rhan.,.ri bir ınill t icin 
T>ek az rı .,·p ol ~'l.k bir t in 
tTkraynalılara; açılmış olduğunu 
bclirtınektOOir. 

Ko~ıiser M. lfoch hitabında, 
Ukrayma halkını Bol§e\•ikliliten 
kurtardığı ıçin Ahnn.n a.<>kerine 
yapılacak teşck.küri.ın filen ve 
calışma ile belirtllmesjni iste -
mekte ve şöyİe demektedir: 

Bütün kuvvetlermı.izi dogu-

Tay and hükam~ i 
(Başta. "&.fı l iuci<lc) 

yakmdaı biı1 ta:ırı'UZa karşı lwy
ma.k mecburiyetinde kalacağını 
sannıaktadır. 

l''e · t.arnı 
Rc.'mlen bildn:ildlJıne gbrc, 

Japon kuvvetleri Kendaıi ve Ba.
lık Pupana çılonış.laı'dır. 

lt"'cleme!lk g.amizonlan mu.kaı
vemet gbstermcktcdir. 

!Mac:ı.s&ır boğazını geçmeğc 
teşebbüs eden b; yuk bir duş
man deniz .lrniil -...., :nuttcfıi! na 
Ya v.e deniz kumrctli:!rlnin de
vamlı hücumlarına maruz kal~ j 
lnıştıl'. 1 Holaııda h'31Va kuvvetleri 23 
Son:ltanun öğleden; sonra: bu .k~ 
fılcye taarruza bll§l:ı:mıştır. 8 
Japon gomisine 12 tıımı i abct ol 
ınuştur. 

tki büyiik japon deıuiz t.aşıtı 
batınlıru.ş ve dığer ikisi vah.im 
ımret:t'e ha.sam uğratılmıştır_ 

B ından başka bir Japon muh
ribine de bamba isabet ctm~tir. 

çt :rnE 1 
Hon:m doğusunda bulunan 

Çin lbtalan, şimal ve oo.-ıup ka-j 
pıları kendi tanı.fl<ı:nndan mü -
rnkabe edilen Ha.iayang•ı mu
hasara.ya devam etrnelttcd.ir. 

DFJNİZl..ERJ)J<~ 
V ıışingtonda.ıı bild irild4,'uıc 

göre, Asya filosu b::ı.şkonıutıanı/ 
A.ınerika mulıribiııin Macassar 
boğazında. bir dilşman kafilesine 
gece tuı.rruzu yaptıklarını bil J 
dirnıektedir. 

Bir düşman genlisi h:ıvaya. 
UQlllUŞ , ikincisi bntı11lnu tır 
Üçüncü bir gemi kendı haline 
tcrkedildiği sıı'aelı:. şiddetle ya-1 
ııa yatmış bulunuyordu. 

tsya a 
(B<t-Ş frrra.ft 1 incüic) 

sunun ''IIayı:ı..t haı.tı,, alruı fev-' 
kdlu<le ehemmi~ t'lUi Lcnmgrad
lı Kraııya demıryoıu itzcrıo.ue m
kışaı ctmektc:lir. Bu yol Alınan 
cephesi geri .. lnde muvazi olat 
giden b:ışlıca muvas.'lJa yolu oııtu 
t,u .kaaar D 10, Nevel, Oı h.n, '\ı i
teb.,!ı:: ve Koroston gıbı kiJLt şe
hirlerinden de geçmektedir. 

Sovyct ya ı resmi ıruı.bfillcri 
dUn altşam, Rus ı.afe.ı:iuiıı Kım
orduya yalnız mu:ıraff ! iyctle
rini sağla.ml~tırma.k inıkruıını 
değil, ayni zamandn milata.ltbcl 
hareketler için h-ıymetli i.stıfade 
ler de temin etmiş bulunduguuu ı 
öne sUrmckteydiler. 

Alnı il tdıliği 
Alman orduları ba.qkomutl:ıı

lığının tebliği şudur: 
"Doğuda hiı.:riim süren şiddet

li soğuğ:ı. ra~mcn muharebeJm
dıwrun etmektC!dir. Haı1cofuu 
cenup doğustuıdaki ~v~c Sov 
yet kuvvetlerinin ynptıı,11 taar • 
rınam ntüd!lf.."1.a.SI sırasında bit
çok SoVji t hüe1ım arabaları ım
ha edilıniştir. Kareli cephesinde 
Alman ve Fin ha.va kuvvcUeri 
insan ve malzeme b • .i:i:ın 
düıımana ehemmiyetli lcayıplur 
\crd•rmi ·Ie:udir. ı 

Berlinden ö ~ reuildit~ine r;~re, 
bir kaç giln.denberi .tJman }{ ta.
lnrı Done~ cephesinin bir kesi
minde R'.Us k vvctlo·i tarafından 
Yapılan hücuınlıw üzerine şiddbt 
li mubaıebcler vcriyorlıır. Boi
Reviklcı· 20 ila 22 Sonlcılnıına k::ı 
dar arasız olara1r 3 gün süıruiiŞ, 
oran btt mulıar\;bclcr mUtem:ıdi
yen yent kıı;aıar ~k :ı:k!arı halde 
bir ıuuvaffnkiyet elde edeme -
ı ·~1erdir. 

at i 
Ankara, (Yeni Sabnh) - Zi

raat Vekilimiı B . .Mulılis Erk
men Karabüke gitmiştir. V,e
kil Kars.btiktc pullUk ve pulluk 
uçlannın demir ~ e çelik fabri
kamızda yapılması hususunda 
tetkiklerde bulunacaktır. Zirai 
mahsulafuı arttırılması iqin yer
li pulluk imalatı çoğaltılacıık

tır. 

Önümüıdeki 
bahlrda 

o 

Sl 
(Baş tıı.rofı 1 incide) 

kiyeye 8 Sonkll:nunda tahrif c
dılmış bir şckılde goııd.erilmiş 
ve orada bir heyecan tevlit et
mif;tir. 

M. Mnc MUIT y, .Clltimor 
Sun ga~ctesllıe goııdcrdiği u;ı• 
mektuptn. evvelki ınül;..katuıda 
19~1 senesinde Rusyanın Boğaz 
içi ve Çaııaklmlo hnJrkınd:ı Al
manya ile 'l'ürkiye a:lcyJıindc o
lırak bır iL.uf vapmağa çalış
mış olduı:tunn dair A lmaııyad.ın 
gelmiş olr..n habeı ler~n Ttirkiye
ae endişe uynndm:lıgırı söyle -
nuş bulundul;~nu zikrettikten 
sonra sozJerıne şöyle dc\'am et
miştir: 

"Sovyet hüki'ımetin.in haki
:katen bu yolda. bır tc"'ebbüstc 
bulunnıu.5 oldiığunun benim ta
rafuntlan iddi.ı odildiğ-1 Nazi 
oasını ve rndy.ol ;.n t:arn.flndruı 
çok geniş ve çok yanlış bir su.
rette her tarafa yayıbruşbr. Ay
ni maR:amLır ayıı.i taJıriflcrde'n 
istifade ederı'k İıı.ırillcre Hari
cıyo Nazınııın son !Moskova se
yahatinde Ru~ynya Boğazlar 
hususundn tam bir serbesti vcr
mL'.ı olduğu ı;ibi tnnr-men yanlış 
bir tezi de Heri sürmüşlerdir.,, 

M. MJ.C Murray 19u9 dnki 
Rus - Alman muahedesinin •.rur 
kiyeye l.arşı bir hiya.net teşl ·ı 
ettiğı iddifuS!run da muharı·ef 
bir surette kendıs ne isnat edıl
miş olduı'!ıınu sclyleıajş ve lıaJd .. 
katte ise sadece "b mttahede
nuı b .. zL Tüı:~mahfillcri n~din
de endişe doğurmuş,. olduğun
dan b:ıheettiğini tasrilı evlemiş
tir . 

r---H RIGl- , 
1 kilçük haberler 

kibrit kutularının 
ilham ettiği hakikat 

Yazan: A. C. SARAÇOGLrJ 

D Un bir dostum yana yakt 
lıı şöyle dert yanıyordu; 

- Esnn a bir hal oldu: N r& 
dı::n. lıaber alıyorlarsıı alıyorlnlj 
1 illtümetçe zam yapılmn..w diışü 
nıilen maddeleri orta.dan yok et. 
meyı Udct edindiler. B:ış vurulan 
ilıtısa • bır tedbiri, t.atbikindco 
bır lıaft:a.. ewel. mahalle bakka· 
lındıuı: haber alıyorum. Son gün 
1.crde tuzla, kibrit sırra kadem 
Lastıiar. Galiba b uiki inl isar 
uınddesiııe de bir miktar znm 
:\ .ıpıhı.c k; sen gaLt.lct: t!:.ın, IJi: 
hı sin. Soy'c bakalım, kıbrıt kuJ 
t..usıuıu kıça alacağız? 

- Seni temin cderinı ki bil· 
ııı' yl)rum. KıbritJe, tuza bir mik. 
!.cır zam yapılmasının düşünfü. 
uu.; i.ıoü de ilk defa senden işiU. 
}orum. 

- Zam yapılacağı mulınkkrtk. 
bunu kibritle, tuzuıı orta.don ka3 
boluveııncsinden anlıyorum. T~ 
ı iibc;;i kolay: Bir kaç dükkanı 
uJro. da kibrit iste. Bulabilirsellı 
aşk olsun -

- Belki sadece bir tesadilfü5 
lmrbanı oluyorsun ve bu, mü· 
rjahed mdcn bir- takıın ahkü.n 
çıkarıyorsun .. dedim. O lmla: •le 
d r gibi bn.:;ını sallaı ı ve çıktı, 
gitti. 

* D..:>shım çıktı, gitti nmrun. be-
ni de kuruntudur aldı ve: 

-Acaba. sabid 1 pivnsada 
bir dalavere mi dönüyor? Suali 
d:? kafamı kemirml'f°e bnşladı. 
• fatbaa.dm <{ıkmca rastgele lü
tilncil dükkanlarına uc;.radım, 
Kıbrıt istedim. hepsinden d : 

- Yok efendim, bitti efen
dim. Ccv.abındno b kabir ş y 
alamadım. 

Yalnız daima sigaramı satın 
nidı'hm kö .r-deki tüfüncii iste
ınıy~ istemiye bir kutu kibrit u' 
zattı. 

* lı:ıte dilnkü mfü:ıahrocmi a\·· 
ne ı naklet tiıu. Şn.yet kibrite hn1 
!\ıka en bir zam yapılaca r~ 
vabiıı<l n cvırcl, lın.ngi gizli 
ıucnba bunu h:ıber aldı da yi~e 
:;ızli yo11aıla lstnnbulun bin bir 
tütUncüsünc y.ıyarak ortada 
sun'i bir kibrit bi hraııı vnrat
mav:ı. S"'h'"P oldu? Yok bövl bir 
ı;evin a lı, astarı yck~a bu ha
berlerin pivasn.yn kimler tarafın 
dlln y ıyıldıgı, yine üzerinde ıs
rar 'e Ri Mrtle durulmaya değer~ 
blr ın clcsit. 

Afrika'da 
., '"1t') 

tmişlir. 
toı u ve 



Beledtgeden maaş alan Sılıhat ve 
içtimai Muavenet Vekaletine mensup 

mütekait, llul ve yetimlel'in 
nazarı dilılıatine 

Eljt?V1'ö belediyelerden tcknüt, dul 'fe yctlın maa:ı :ılınakb olan tıb:ı
tiet ve ~abatı san7atlan mensuplarının bu mnaşlnn 4085 aayılı konunun 
ıınuvakkat 8 üncü maddeS! mucibince ı füızJran 1942 tnrihlndcn itibnren 
Anknroda •Bclcdlycler 'l'ekntlt Sandığı> tarnrmdnn tediye edllmefe başla- • 
ııacaktır, 'Mczkiir t:ırih'ten itı'baren her hmıgi bir tcahbunı meydan verll
lncden maaşların eshnbmo ödenebflmeel için bu ıtabn mans almılann uşağı.da 

olunan busu.sah ehemmiyetle nunrı dikkate almnlnn ~dır • .r 

,1 - Bu kabil manş anblpleri 15 Şubat 942 tarihlnc kadar. 

.. .. 
·~ 

A - Mnao abnaktft bulımduklan belediyelere mOrncantla alncn~· 

lnrı yoklmna Dmilhabcrle:rin1 cusulen UlSdik ettirerek>. '-
B - Maaş resn\1 ecneUerlni 
C - Nüfus btMyet cQzdanı tretlclinl, tNü.tu3 idaresinden tns

dlkli olncab 
D - 6 X 4 eb"Rdındn Oçer 1->to~fiamu clO ,aşından Jrllçtlk i:O• 

cuklar içh lilzum yo1dur.~ 

- 1\faaşl r ı erclcrd"n olınak 1 tcdıl.Jt.,inl lııldirln s. ndı'< 
Mur!.lıtl • 'ne hitrıbcn ya,..tlmı:; bir is(ıd,ıyı d>U ist;dalardo sa
rih ad c .. leri bulunacakt r.> Sandli?a c5nderilmek iizcrc m:ıns 
aldık! rı Belediyelere tcHli f'tmeli veya taahhutlü bir mc:k· 
tupla Ankarodu Bele<.liydcr B<ınkasıncla Belediycleı· Tekc•{ıt 

ve AKŞAM 
Her yemekten sonra gOnde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayımz, 

( R~OYO PROGRA~ ~-=or-:s:r:iz=-ıe-vazı:::aım-saa::::3tm~a-kmaom-isya-rıu-il8-=-nL-rı -lm!!I 
. 26 il. ci Kanun 19i2 1 ı - T~hmln "dilen m~cı mıı h<'cMı cl4.37!h lira olan .ı.ırro ooo~ ldto 

1 k1ır l r 1 • "! :-. • 1 ft mı eza t 15 c!e k. p. 1ı 7.:.~n i :\lı• 

'i,31) f>tO)!ll•l l h, I ~ CJ~. 11 1 
7.33 na il ı ( 1 • 

p:ır1; lar 19.55 ş .. kı v.., 1 
7 .45 AjilnS 1 1.111 l,ulı < • 

1 (ı :. ı .~ {ılı u olu ~r1nanıo.'l h+ mır l 0-

• yı. ıtı:ı ı .ıl ı1.1bılir. 

KU YÖNDEN -
VASTIK, YORGAN, YATAK .kullanmak bcm kcsc11: c vo hem do 

:~;~:::~::.0 BİR KUSTOY YAS 2 LIRADIR 
Yn.<ıtık, yorgnnlnı·ı dn pek ucuzdlll\ 'Adres: fstanl .ı Cat.mıtkçılar 

Snndolyncüıır sokak Ömer BaUoğlu Kus Tüyl\ fnbrıknn. Tcl~fon: 23027 .,. 
ı~tanbul luazım amirlılt satma:ma !~JÖÔniaEJ 

50 adet bilYtlk, 60 adet kü~ü't bakır kazan mOtcabhld n:"'1l ve hesnbf. 
n:ı tılmacaktır. Pazorhkla eksUtmcsl 27ı1/942 Salı günü raaı 14 de Topba' 
nede Lv. Amlrliki sııtın abnn komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bed~ 
'7200 llrn ilk teminatı G40 linıdlr. Nilmunc ve ev.sallan komisyonda ~ 
lilr. lsteklilerin bclll ıı.ınttc komlo.yona gelmelerJ. (t 10 - 6ll6) 
, l . • • • - ~ ~ 

Beher kilo~mı 381 lrnrua tahnıln edilen 889!> · Uo beyaz ve renkl~· 
lplıği tılınacnktır. Pazarlıkla ckcıı1tıncsı 18/1/942 ı;r. ~ günü s:ıat H 
'l'ophanede lst. Lv tlmlrli!i satın aım..ı komlsyo .unda yapıJacatkır. 
temlnab 6086 lin: 75 kuruştur. Nilmune ve ~rlnamesi ~~onda gll 
fıtıoklflerJn bclll ~ntte komfııyona ı~ımeferi. • .(5Jtı - 8$31 ı · - -

• • • - t ..ıı;.. 

• lkhl'r kllo·ıınn 4-5 kuruş +. bn in eıı.l,'11 15 ton kadar kU'ldt • hk '\f:ı.• 
k"tr ııl.nacıl·t.ır. P<ı·sırJıkl;ı ek iltnıcı:i 28/1/012 c;aıı::ımt>a nü Ennt l4,30 ~ 
Toph.ıncdc Lv. ı'mirliğl ı;:ıtın :ılM:ı ko'1ı..s. onund.ı yapılac .. 1 tır. l• l.t.klilcr• 
tt-idil C'd<>Cck:eıi miktar ôJzcrlnrlo1 t.::n nr P-;ı '• be~a ım. t• k~1syoıil 
gdnwlerl. (ri27 - 6Pfl) 

S..'l.ndığı MudUrlUt,'ü, adı'eiınc göndermelidirler. 

2 - Bu n.Ute; rnıt, yetim ve dulların Mıırt ayında son üç aylık maa~l •ı· 
nı dn l•eledıy-Ierden aldıkt n sonra c&ınd:I;'ln yeni cüzdanlnrile dcg~tlrll· 
•ncl. ti.• re ellerindeki maaş cuzd:mlannı s:ındıt'lllnUl c13ndcrilmek üzere 
.Bc1edly.-ıerc bıral~moları arttır. 

ıı.oo H:ıfif 2(l l ı; Rarlyo 1 
j ~ rc;al,ır 1 g.ız<'t. si 
1 8.15 Eınin .,, .ıtt 2• 4..ı Bir hulk 

3 ~ ı te.-lıluı in 2~<10 ı>ayıh k nuıı o t.ınlatı ~ .. tıılmd t.&nı:ilh •;•te•~k

kı kupalı h- ,ı' ••• kt IJ>I n·ını l_ı .. \i le .pi L,lrflannı p,rı geç belli cUt '.i'e 
sa .. ~t > ı ı ı:ıt cn'l' n. it cı. r l<n •mp -. da hıılur.;\11 }<,,misy<m t>n ı-anlı~ı-
ı ., mnkb ıı ıl • ı ı ıd<' -vcnn< ı. u. t ıt!iJ) 

• • • 
Dchcrlne ı O t-urus t.lhmln edilen V, GOO «del madeni " :;~..:.rıh· 'Pfli7ır1 

m .• ı;k beden -ı ... rccesi alına< aktır. Pa;.arl!lda eksiltmeai 29 • /042 per~~rJ 
ıunu ı;nnt H dr. T<mhoınroc Lv. lhn:r1iğı :;,,ıın alma 'lı:omlr. nu·ııfa yapıtı• 
c:ıktır Kat't temlnatı H40 ~lradır. l:ıtl!.klik in h,.l\i s~~ • .1>mi ~ nr.a ı:el• 

• • • 
1 8.30 ?~Hızik turku 

1 
12,30 Progı:ım 1 ogrcniyorııı 67ı)ll kılı> yıh..ım ı y~t.ıklık ~iiıı '· umune ''t. ~Vt!tth ;gıl>i.> 

2u0 ı·•f• iı~y •• J,;.riııı \·or. bı 
Yu\,mc.la ukı ohınruı hu•u :ıta riayet ctmiye•1lcrin moa~ tediyelerinden 

'..ıku g,..h b lce k gc ikTc.lcrdcn dola;)! ı c;:mdık >-1c bir ro 'uliyet kabul d· 1
12.33 nası i · f.00 Zfr,ı .. t 

e:ır'.üldr l.::ık\ ımı 

ı~.-ı~ Ajans 21. l~ ş, d. · ~ 

21)0 • ft "1;) .ı ı • dın •.oı· .. lıı 
ı..k .. rı ı • ·n '<C mıkt.ırı y ~ıh üc 

fflf'leri. (ıl2~ - 1194) 

••• 
Bc'tıcr giyimine 00 kuruş tahm'r. ö,1cn 0000 g!yiıli 6ırr na1ı lmaca1'• 

tır. Muteahhicl n:ım ve hesabına pawrlıkfa ck~ııt.nı:si 2/2/9 ·' pııuırt<'Si '°. 
nü ııant 14 de Torıhane<le J.v. !imirUgi sr.tın ::ı~m:ı rl.omlsyo 'nd:ı yap.ıl:ı• 
cuktır İlk temln:ıtı 405 liı':ıJır. TRlioleı 'n belli vnkilte kon · ~·on:ı ge1ınel0-

ınu. c· (92> tı67> 

iöevlet Öemir 
.. " ... _. ' ,.. ... 

'olları ilanlar~ 

;:Un 

r As'..en Fat rıkatar Satı~arma Komisyo 1u iıa·ıian 
:Rohıdım • tl:t.paı::trı j..,,ta1i~11m11nı. 3150 ııwt.re ırıikalil k.nı ie 

na.kil uttiril15<\?k 
Bolud.ın Ad o .. u.ıi ish 1: ınınıı nakil H ista fond \'u~on dnlıılinde 

tC':ılım ·:-rtılu n .. klctııı ık,. · 3150 ıı·r~.r. mık.101 kere tc ı1;ık ıy:ıh Askeri 
l!'ubrikııı r Umum tuchırlılı,'ü merkez s; tın alın rnı.ılgyonunc:ı 4 Şubnt 942 
1,;:ırş;.ııı \,,. ınü a. ı Hi.30 da kopnlı uırlln ıhnk cd le • n. :N" klcttinlc- , 
c.:>.;: k• ı • 1~ rı çrmıın beh< r nıt lre mik. om:ı 11 Jin:ı H. kt lmann bl'her met
re ın : l ' .. da ıo lira \x'(lel t:ıltınin cdıhııl~ir. Şartnam 1 lirli 74 kuı ua 
'1\uk.ıti ı d ı. , yond ..,, lır. Muvakksıt tl'm:n. t "5!lll 1 75 kunı tur-. 

fü de ffi• k\ır komis) o-
na verııwlerL (57b) 

!) 

Tu?ıı.ı:n cd.lt•n 'b• ô· lı 4060 lir.1 olnn 7000 kilo ı:ı 'il .:u 30/1/042 cuma 
1ilııl s:ı:ıt 1f de Sıılıp!l7.aı· rıd;r Askeri F ıbı,k. lar s:ıtın almı\ koml~onun~a 

:ı .. ık ,>k ıltınc ile ıh:ıl ed tN-cktir. Şarlnonwsi her cUn konf yonda corü· 
~cbılh. Jıoteklil<'rır :lı)4 , lırahk llk tı>mınııt m,.ltbmu fü o gün ve santt<ı 

J.<ımisyondn t.ı lunm ılorı. {3C'2) 

• • • 
A~':l~1da. ~ı 7..ıiı ehaHu 9 kaJPnı Vi' ~nıaı· 482 metre rnilf!l.hı 

kf'J'eRte alrn:ıoo k 

Metre mlkJit:• 

lO 

00 
75 
7!1 
75 
4(J 

26 
15 

ıt3l 

EnJ 

10 
12 
1~ 

18 
20 
22 
25 
28 
so 

Doyu 

> 
> , 
, 
• 
> 

K:ı!ınlıOI 

2,r) 

> 
it , 
> 
> 
> 
> 

n~hı,>r ll'Ct c mik!ıbınn 70 llrn bed"l takdir edilen cb'nt ve mlkl.-ın yu-
c'l1ıda ya;:ılı 9 kalem Vf! ccmon 432 ınclrc mikiibı kereste Ackcıt Fubrl-

• olc.t· Unmm Müdürlüi:l{l merkez stılln nlm:ı komisyonuncn 2/2i942 pa1.nr
tı ;1 gtlnü saat 10 ela pu1.r.rhkla lh&c cdUcC'clı:tlr. Şnrtn<ımı.ı 158 kuru~ur. 
1 .1.'i tp_mfn;ıt t?i0.40 1 radır. (747) 

• • • 
"M ÇELiK AllNACAK 

Tahmin edilen bcdclı «37200~ llrn ol.ın 6 kalem !>eLl Aska' Faförika
~,. Gmum MUdürlüğiı merkez satın alrıa koh!syonunco 9/2/942 p:ız~l 
, mn saat 14 de pnzar1ıkl:ı lh:ı1r 1>dilccc.ttir. Şartname dCG> kuru.tur. 

. ıt i t<>minat •5580' llra<lır. ( 740) 

• • • 
150 TON LINTERS VEYA TELı::F PAMU~U ALINl\CA'< 
Efnd<" bu cins pamııkfardan oıup ın sctmak 1st:yenlcr kfıfi nıiktarda 

tm1u•ıc ne birlikte tckliflcrlni en lrnm bir zamıı'lda Askeri Fabrikalar 
, n krı. satın alma komlsyonumı Vf"rn "Jc.rl illin olunur. (746) 

l<ukat, Aliçonun gaddarlığı 
ynrıda ka.ImıştJ. Kiiçiik sandı-

• ~ı has.mı on:.>. meydanı dar ge
tirm:Ş v~ göz a.çtııınamışb. Us
te de kendisinden daha azgın ve 
gaddar çıkmıştı. 

Yörük Ali bövle olmakln , . 
beraber gavet nazik ve sessız 
bir adamdı. Saz ehli idi. On iki 
telli saz çalardı. Tam bir 'l'ürk. 
"lesi tavrı, ta:biatı Utfiırclı. Mu· 
Rikiye aşina olduğu için onu se
vcnlex daha ~oktu. Bilhassa, 
kadınlar meclubu idi. Yörük A· 
Ji, tJpkı bizim meşhur tambura
cı Os,nanımız gibi bir saz çakın 
pehlivandı. Gayot iyi saz çaldı • 
~ından gUr® he.!i'kesi cezbedcr
di. YörUküıı davudi ve güzel 
sesi de vardı. Okur ya.zar oldu
ğundan semailer vücuda getirir, 
maniler ya? .. ardı. Ve bunları bes
teleyerek sazla. çalaruk okur
du. 

Pehlivanların içinde ve Sultan 
Azizin ku çu.larından, baş pehli· 
vanl:ıl'ı:ndaıı h-ünteci Hasan <la 
tıpkı Yörük Ali gibi iyi saz çn· 
lav ve okurdu. 

Künteci H:ıR.anla Yöıifü Ali 
:ır:ısn• ln. 1ü hiş güreşler var
iır. Bu, i ı az ı::alıi pchlivruı 
>İr gün K ,.nabattn. tam yedi 
uc:uk s nt güreş yapmı~lardı. 
ts n m ımdnn sonraya ka • 

dar devam eden bu giireşi ağa
lar, zorla berbere ayırnuşlar, \'C 

sabahısı giireşe dev.un etmek 
üzere knrar vermişlerdi. 

PehlivanlJr, agnla.rın evleri
ne çekilmişler .. Alay olsun diye 
ağalardan biri: 

- Yörük, Hasan, seni zi. 
yarete gelecek, deyince, Yörük: 

- Gelemez .. lmkfin mı var? 
Gelemez .. diye cevap vermiş ve 
bu cevabiyle şunu ima. otrncl< 
istemiş: 

- Yedi buçult saat onu öldü
resiye ezdim. O, ııimdi oturduğu 
yerden ayakları üzerine kaMop 
bir yere g-idcmcz. 

Ağalar, alay olsun diye kün· 
tcci Basana dn: 

- Küntcci, Yörük Ali seni 
ziyarete ge?ecck. 

Deyince Hasan: 
- Srur.ını birisine versin de 

öyle gelsin. 
Diye cevap vermiş .. yani şöy

le demek istemiş: 
- Ben, onu öyle hale koydum 

ki, S<l.7.!!U bile Uışıyamnz .. 
Yani Ali, ?..arif Ye ince bir n

dam"'llŞ. Onun gençliğinde J...of
cada bir çingene kı7Jna n::kı var 
dır. Ve, bu hali oldukça mnce· 
ralı oldu[lmdan herke.c;cc m~· 
JCundur. ldingene kızı gayet ~ n.:· 
rak ve güzel olduğundan, her· 

hrı\wı lı • ı ı t:i.rkUl • 
ı .. oo Ş.ı• k ve 

21 30 (l16CCllll 11 
tm k ult. r ı · 

ı :;mıtı) 
l' ,:llJ K IU!,ilk 

prCJ~I ;Jıl\ 

ltl CJO Pıqgı,•nı 
tıı o;, baııs 

,, k<'st.ı:nsı 

l:!..5(• Fa ıl b·Y*'•i 

l!).!lı ı •• :ın 
b ıx, ıerı 

• 21,45 Sı ııroııi 

ı Qrk~ •• 

22.30 Aj, ns 
1 
I haberlçtl ! 

1
22.45 Danı; ıııuziqı 

1 
22.55 Y· ıır•ı<'l 

1 pı"l r ı . 

-1 
----~-- ,, .. Seni seviy ru n 1 

ı•u sı '" l;, d p: ~ ılık);.. c lınf•"alÜll'. 
istcklılu ın tt.•klı.C C'deı P1dı ri fi~ ıtl. Y>n '1 16 nısht'Jınd~i<i k.ıt i t.>ını

nati:ır;k Jııı likte o .. ııı t'lıt 'vC c,ıa•te Kı ll p. , ... d, bulUJ'it11 k<>mi<ı>"<ıtııl:ı h • 
:ıır bııhııımnh.n. <744) 

• • • 
ı - T. 11 ın cdılt n ı t'tl• li 3ıo 3.20 li :ı ol..r. 10 ton R&fınr.: be' ı• "e 

:ı tc>n l<ayııam • hczirin 29 1'ıH2 ııer,(mbe c;ünu smıı 15 <le Kasımp.1ş:ı,1a 

lml:..nrın Dt!n•z Lt-vn ·rn ~;ıt n alnıcı kon•ı •.Yvnııııcln pııwrlıiı"ı yapılac.ı•·ıır. 

2 - ilk tc.1:h1,,tı ~277•J 11cı) l!rn l)lup oartnameııi her gün iş sa:ıtı ıl.ıhıiln
.ıe ınezl< i'lr ho 111~.J ond,ır\ "18!i ktıru.,. Tııukahlli"•le alın:ıbiı:r. 

3 t +eldıh;ı·in 2400 r:ı) ılı k. nunun istcclijÜ ~ikle blrlılde )Jdlı gun 
\'C n.,tf• :ıc.ı gı:-çı ıı 1 n"1!1 y0n:ı mili 1llicı'l.ırı ıl!\n olunur, l!iSOJ 

• • • 
5" TON PIRINC ALINACMC . 

l • '1/1/S42 ı , rıl lpd1.:kı k~.p.ıl z ..ı t-l,ı;ıl'm.-~iıH tallp çıkmı dığıt'üan 
f-u.OUO lolo plrin.·:n 2zn 1\ıi ıun/94:? ~a an.o. gılnh ":ı:rt rı; d' 1.u.11iıkta 

rkı.ılfuıt•si ~;ıı·ıl ... ı 1 hr. 
2 • P.dı<> l,ılo..u•ı • t:..hmin ol ımm -fl;)-at• 51 ~urus tılup ş:ır ':-ınıc•!:i 

h · iin 128 kuı tll" bedr! nıukıbil!ndc ltı:ı'llı•yondan alınabilir. 
3 - t tt•{l'l,•rın ~1912 Jirn 5!l .. ·ru.ruF;lıık ilk tç..mlnat vo clı •'r vc-.ı

J..sl.ıı k blrlil 'k K ~ mp. şc.ıı:ı hul mnn l " • yıma belli gfln V<' s<ırıltc ı ,,·ra-
' c:ıat dınl'1cı i. Hl75) 

1 y . . t 
1 

em neşnya 

RAn·o 
ır Askerlik işl~~ı 

ri. NOmuııcleı·ı komisyonda görülJr. (G5-l - 523} -
lj • • ı 

2C{l0 kilo kü1ct1rt çiçeği .ı1ıntıca ''ı ·. l<'lör ele &Ufr bulÜr adıi!..,.Stf~tl 
Sutr T.avc de alınRbillr. T'aıarlıkla ek, ıllınc~l 27/l/D42 salı ·_!UnO saat ıs 
de Toph:ın1.'<ic J.·ı. fımlrU~i ~Qtın :ılm<l :toml~yımunda y:ıpıla ' tıJ', Tahmi" 
bı..:dcH 27<'0 rra kat'l \'mlnatı ~05 llr:ıO.•ı-. tstı::hliltrin bf'JY .,:u, komi"yo-
na ı;ı~!meleri. (522 - 653) 

• • 1 .... - ~ 
ıı;.ooo adet srık;..,tlırak knyı~ uİlraı oktı.r. °PJ•.:ırlıkta e1 

l!H2 Ç:ırşamlJ.ı gUntl saat 15,30 d.;ı •roi,:!tnedc Lv. :lmlrlilı 
mfayomınd<l ynnılr.\'akflr. T<1hmlıı b<>fü.lı ?.fı2J i'ra ilk teinin 
kuııı~~ur. Rok:ındlrnk kayı~1 .ist~kli1 :q .ctir ... c•4klcri nilmwıc 
h•nk nlın:ıca!ındcn tal!plP.rlrı _nilmt.ı c '..:ı tı.:11u.ruUJ.;u:ile b;!p; 
yon:ı gelmderl. (727 - t•26) 

·~~ ~s;ı/ 
'·n alma }{O• 

.ı 196 lira 8' 
1cn beit·'nl• 

• 'tc kcrll.t' . ' .. . 
I~ .....-- A,4 

30 ton kad:ır lıuru hsı.lye ::ıl.n.1.~ı.tır~ I'tı:ı.tırlıkl:l ebil' 't'•f.l 'J.8/l/'11"" 
t:ırş<ımb<.l günU r.:ıat ıs ~c Toplır«ncvJc J,\', .'i;nMıiU ~bn alma • ~!~yvnıınd' 
3 ap:lal"'$lkt1r. T hmln beckU 7800 1'rn ku\'i icminatı 1170 lln • •. NümMf 
ve cvs.Jfı kcmf~yoncloı &;örlilür T:ı1i;lcr!n b<>lH vak.itte koml!yr gı>lmtlN' 

\72!> - 63 J 

• • • 
T.v. Yofüıma Md. Denir. H. kat'ı.l vrısıt.ilnunııı tamir atöJy. · ·~~ıı 2'i t•& .. 

lem c~ya \'.:! mulıcme al naı.:aı.:tır. Pazr.rlıklı.ı ek illmC3i 27/1, ~ salı :liı'la 
s:ı:ıl 14- 30 da r ph;.,tıedc Lv. 1 ıirliii ::.ııtın ~lmx l<omisyonun.' yapıloc.;1'~ 

Mı- °t'J;lt Pı .um r.r ı iu lu •ı\ 'ar .. rın ı F A 
atlh ııkerllk yubeainden: • tır. I.!sL ı kom• !l"Or'''.l {!•.r "· lsteklıh.rin t• klif edecekleri ·.·at O.ıcı Jl' 

rJnn m ccl'l• ı bu ı .:d rnıl o mcı • 
ı. ı:ı ·:nıti ft hırı •. lj 1 dn rrrljO nbl}· l - P,.-Yarbı;yı Nuri 8~4 ~ ~Ol , . d· n tcı iw tlaı·ilc brll· ıı"ttle k ııı~or-.1 gP.ln.,~ı. rl.. (652 • 621) 

nclcr:nl vo mcral:l·l"rın• il ı~·ıclin.. 2 - P. Teğm. Ahmet o;;lu lI y~:ıl' • • • 
c<!k eQl· <llıJg. n miinrlf'recnı · "rnı~- !;...,ıı90 Dikim ov:nı~o \Jırlkn l, ol ın 75 f,n ;r.il.11 ı kırımtı<1:>n · bat' 'ye :ynptı• 
tı.·. Ylılrnı:ıd~l<I sııbayln~·ııı şulın: ı •Ü- uır.coktır. Pa.ı.ırh\;1 eksıltrne ı 29/l/!ıl2 p('ıŞ<n1be gi\n\l eaat ~ le Toph • 

J2 ayılık "t•ıwlik b.ı t' ı 120 ku- rnc;mıtlan. nc<lc J,v. ômhlıgi satın alımı kôıni :yor.m1t'ln ynpıl:ıc-aAhr, tmal': 1n talın 11 

1 1-u~tm·. Radyo mal ıııesı bu .lUsn 11<'1' ... cleli flJS l ıa •O !rnmş, kat'i t< ınil':ıt. \ZS lir~ 34 lmrıt;tur. I: DiYc nv" 
ewle radyo mecmua ı dn n'ııtl:ıkıı bu- ......... DOKTOR . 

1 
mu:) si konı!syoı.rla ı.ırp.rıtı mimuncl•'T; de Ddtcrdr.n1a bir : •. Ju dü~~ı1 Şayed siı de bu cazıp Cıizl'lhk 

rreçete.sını kull:mırsn11ı2, sız de bıi ı ... nmnlıdır. •rn,,sıyt.: cd rlz, ıcr..ı;.ı. evlndP. görUliir. t~tı'1 cks'H,-ney. yunlü1iilii Mt'-ısucat fabrikalar .'t!3fl rnl• 

l '!..lll} 1 HAFIZ CE~J . L mc •ıP •'i ı,ı:ı5k ed .. b~lirl·r. (52!> - 728) . .4. iltlfntn na.il ol:ıbH.rsınlz. Çllnkü 

1 bu reçete en tert ve çirkin bir cıı-• 
ıdi llmdı!c gibi yumu.şatJp bey:.W:ı·' 
'tır, saf ve t.nzc cazibe ile süsler. 
r 

Bu otgun "'" l~ol un r lınlt1.1H, •• ttı • • • ti 
rnillt kültUr el i i ıı (() ı el sr!J'• ı Lokman ~1 ek. m ncrter<lnı dJ rL No. 111 d'l,im evin!n ç. h .._,ııllr:ıtı yaptınl.. kbr. J'.l' 

1 Tokal on kremıncle mevcut kıy· 
f meuı ccvlı~rlcr siyah r.okt:ıl:ırı 
'erıUr, aeık mcsaınclert ı;ıltlaştınr, 

1vc cilde blr gül yaprağı yumu~ak· 
\hi'tı ~ crlr ve şay:ı.ıı pcrtstış bir ten 
temin eder. Tokalon kremi her 

sı d..ı 1,ıktJ. O:>'.l'. .e <'ldıh :Y·•Z hr •ı.t - • l ,. J 1 2::u !ıkla 1:k51Hı h.' i 30/11 9<12 c ıma e;iin~ saat 14,30 da Tophaned • .v. !ı,11ir' 
raklı'>ı okıırlarınmn tw 'ye "<krl7 1 ii Do&hillye !ııitclı:ı- ~t 1 clr':J sotın alma h.oml·yonunıla ş;ıpıl~cn,ktır., l<ı ı;it bedeli 227'1 · • .. ' G5 lı:•ı• 

Vl~N~ AJ)AM I ~ ruş ılk tl'minatı l'i'IJ lira 112 rıı~tur. K~i: VI' f).1rtl:ırı kmnlsyonô göıulCCa 
Bütan zor1 ı ti ••. ı lr. •tsı.ıhı;a rnı:- Di·ranyolu ırırı Jıler.n tst. K. d.•c alınış uldukl:ın ı.:hllyet v.ırnk:ısilo belli .ı&te :ı. ı• 

men 5ı:ışmnz. bi,. ·rı1ı1: ımln in ı,. r <'ılı'n ı t · mısyoııa cdmel·~• I. t 531 - 7~'iJ) 
bu bnfta1ılt fıkir g.ızekşinln (3Gı)) Satıi•ıi. A, Cemııleddin S;ıraçı>DI~ I ============================= 
uncıı s. yıst ıln rıl,tı. 8ııpl i Nurı tl"· ı N<çrlyat MVdilrU: M. Sı:ı.11 K11rayel 

\terde satılır, rinin g:'IZE tı."''lik h:-tırı lıın ıkvnrı.1 C'· Sıısıldıgı yer: ( H. Bekir Ourcl)tl ,. vo 
diyor. 1'; vııi.y(.• rdc iv. A Cenıalc:ddln Saraçcğlu m. tbnat.ı) 

l 1 

l~ . 

BAŞ, D. Ş, NEZLE, G ~ İ~ R IV1A TİZi A 
Ve bütan ağrıbrı <le:hai l<esar. 

Sıhhiye Vekı'lletinin mhsatını h-.iz<lir. İC'abınd:ı gü.."cle 3 kaşe alınabilir. 
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1 
YAZAN: v 0·· R 0·· AL No: 3 J Af. S. Korayel 

----~~~...,..., Nakil ve iktibas hakkı mahfuzJu~-ı~~..-~~ 

kes bu kıza meftun imiş. Fakat nın gUnn.h telakki edilınesiT\e gar iken :Müslüman olmuş 15rıQte· 
kız, Yörük Alinin güreşine, sa- atfccliyoı u:ı .. Faknt tanz.im2. ... tnn rirler. Bu, tarn.1milc y'l: J t.;ı. 
zına, sesine, yiğitliğine meftun sonra az çok bu, telUkki kay- Jlalbllki, Bulgarhr nedir" On
oıduğundan kimseye meylet- oolmuştu. Her h. ide Yiiriik A ii· lar dn Uygur 'l't'rideri t.iC"~ıl ı i? 
nıezmiş. nin resır.i vardır. I<inıhillr hangi l"akat Rus t~siri oniar1 b nl. -in 

Yörük Ali, dağda, Bulgarlara bir köylünlın sandığında v .. ya v· d~n bile ayırmıştır. 
karşı d0Ja.5tığı 1.aman bu, çinge- dasının dll\ arında asılıdır. K:wa::;oJlu F .. >ra tbraJ iııı, ~nl 
ne kızı ona yataklık etmiş ve o.oı • • tan .Aı-:ıziıı baş pc!ı~h'~t":l idi. 
bütun çingenelerden Yörük hu s Kendisinden sunıa muiı tcirler· 
suretle istifade ederek mükem· ult:tn Azizin ıırhlivanl. rı den ''e Anadolulard:m bh isi ~c-

ar sıııJa zıddiyet varJı. 1 ı 
mel bir casus şebekesi viicudf3 Rn zıddivet mühimdir. ll.ilik do- ip yamaıımasıa cive mc ·Hır 
''etirmiş. Sırası geldiği za- Kara !boyu ketir~ti. Kara lbu· 0 ğurmuştur. Pomaklar, muh:ıcir-
man bu, zevkli maceralaıdnn ler, Anadolular diye Uç kısma dan sonı'n da Kel Aliçoyu ge-
bahsedcceğim. tiri.ti. 

• • • ayrılmı )ardı. Arnavutoğ1u He Ifovaı:ıoğ-
Yörük Alinin ustası belli MeSC'la; Kavasoğlu Koca tb- lu Koca İbrn.hir!lin arasında da· 

değildir. Her halde bu meşhur rahim, Pomaktı.Yani Deliorman ima bir zıddiyet v3.l'<lı. Arunvut 
pehlivanın da bir ustası olacak.. '1 ürldcrnden. Dcliorm:uı halis c.ğlundan Ronr~· !'araya !{avru.
Manttccssii.f bunca tetkiklerime 'liirktilr ve Fatih Sultan l'.Y'...h- oğlu Koca lbrahim hakim ol
I'R~cn mrtıunnı Mrcnemcdim. met znmanında Boludan ornya, muştu. Pomaklardan gayri haıı
Zakn c"ki nchlıvnnlnrın ust.aları irlliaıı edilmis serhad b0 kçileri· gi pehlivan gelirse yenip orta -
rııalfım deJildir. Sultan Aziz ~lev dir. İskan edilip timarlu meya· dan cıkarmak isterdi. 
ı inden s::mra gelen baş pehlivan 1ıına ithal edilmi~lcrdir.BuJgn."·Ia Hatta Sivaslıların bir icldinı:ıı 
'" rın ustnları biliniyor, rın iddiası tamamile mecruhtur. vardır. Me hur ve, çok ııftmrlar 

Yorük Alinin resmi yok"'" Sc- Ilı..tlga.rlar, ~ ztıklarını gidermek olan, Slv::u lı K diyi, Zıvn Pa
beplcrini c\'\>elce resim çıkarma için Deliorman Türklerini Bul- şa, Sivas valisi iken' bir ariza ile 

En1inö11ii Kaymallam ve B. ş. 
Afiidiirlüğündeı! : 

Al~mdord:ı Yerel;atsnd"kı Kimyn 1::nstitllsünUn tcvcii lı;tn w nJ ıı .. 
foatkr n mına I t:ını:ıldne karar V<"ılıc.n H:ımam sok:ı~mta • u1 1 

1::. :ıt Muhll:ıin ı.ıııtn~urrı! oltlui!u eski 8 • JO yeni 10 - 12 No. : ı. ve lf 
mc.lrc ınur::ı:Ub. ı S!.!hı flz.;rinc lnı.ı:ı edilmiş o;an bc-tonarme matlı iJiı 

ııın beher ın --tr.-• mllrnbb .. ına «~O, !!rn:l:.n •33•i00ıı lira ve tasdi' • btı. ~
sıı.d ı .dO metre murcıljbaı U:sbit edilen ::ırs:ısının bch~r metre r rnb1>"1'111 

c'I llı.ıdıııı ı~ııo Jlra ki cem'an d492 0> lirn kıymet takilll' e.4 ıiğl ı2fl 
t:sılıl 1 i:timl'ılt knr, rıuımcsinn 8 inci r.ncıdc::lnc tevfikan ildn ._,• ınu . 

• (7183) 

lslaııbul Def terdarlığıııdan: 
Toprıık Tevzi Koınişyonlııtı lem yıptırılııcnk (150) adet Port: • t ı.ar• 

~·ı":ı 2/2/PıJ:.l p:i'"ı l'l{";i glinU cıont 15 d1e Defterd:ırlıltta mütesckki~ :{oınv' 
yoııd:ı acık t'ksıltı • '1e ihale cdilcce:,:;.r, .Kc,l.t bedeli (1987.50) ı.: ı tcrr.!• 
ıuit {17!1) llı: llır. ~~ im ve h•ı!":J.1~1 ı::ırtnamc.sl Mill:l Emlük t ün • kolc-
mirı.dc gürüleb l'r. (41 3) 

Annd· lumın y<',;.~nc r:ırn.lrncıık 
oa"' '.'\at'ı ı ·ımaj;jf"' J\f~e;i~:i 
t..ık : ı etmişti. 

I':r di r.. , 1ya "'i'lmi~. Sultan 
ı\zız. !ct-nd: .... ui lıti uh .m. et!~ lm· 
!.ı..ı 1 ı t . ;tı. G di muı l,iş bi.-

pcl ı.v:.1rtdı. li"nl "t ,;a ~ ~Urcı:i 
tıı ı i • uıı. h ı ·ıl:Ii :ı.ı met· 
rt·•h ,\ f, 'l:ı. bu•ı·ı yüz o~u, tnm 
oklc •lı .. ~·ı1,ı ı . Ya: ız, ~111 .. 1 ~ ibi 
idi. ~ ;":ı." A;.-iz Keçeli:ıı:ı baş 
pc1 1. .u ol ı (:l\':<ı.:,o~lu J{o ... :ı 
Jhı ıJ ·m ılc :;ii · ·. i iı ll" •mit· 
tır. f:ı-ryavcr Pa'·J P .... :ı, I<" ~C'.İ· 
Yi: i ı :ı 11..yi tebli., cdn.cP ll( ı ;. al 
ınuJ nbclc etmiş: 

- Jhş iisttbc! T"'im ol ı s.:- ,ü 
r~.,idm dcmi5. F~:rnt !{, " 'i. 
yaü- ·'i.irc<;indcn b!h ı'•cr c'du u 
cılt"llc gUrc-=in r:ar;:ı' uro'< o'n
caXını ~:nnncbr.i~. F-cbt bir ~iin 
llılııntırdn. pcl.ıliv1nh•! 1:ı gil ı"]in 
de hult:nmu~. Bun!ar'r, n:»n:.ıurı
na :?.cayip ve tn"c;in·'en bir !on 
~i:> in ya"!anaro.k ~·;ıe;tıklcı ini 
gJrHnc" l·ayret <!trn:o.; v~ yanırıdu 
bulunıı.nl:ırn POrmuı=1: 

- Bu re birim g"lir -::?. 
l{e<'elivc \:aziyeti a••Jnt:..,ıı::ht. 

Ke<:i>li, şru,ırmıs v~ Mrr.rn1. 
(Ar!:ıı•ı \ar) 

* o:·uyuc-.-ı~rımın rfha ci:J rlm 
Jlcr ıcc.n n r lı"lı \'C ner 1 "F. '-

bf;•m CV\'dki tl'fr'hımda unutmı.ı• 

;;.ı..rn. P1ıın ll'tk:l.l ten SOll!":J IIcr
ı;· 1 '.11'1 ııc. cd.; ır:c.d!un oldu!:uoı.1 
· Lrrrı .• • ınuv:ıf' k oldum. 

Hcı· 1dcclnin •. h:r ömründe lı• .t 
tar:-!hrınn .h;erct etrıüs oldul;unu • .
"yoı um. Ş ı:n l. n bttrndnn sordı • 

11 h •Y<'t fü. el 1 i ıin tzmltle D r
bcnt ara mdn &ır.ın~e köyünde L 

tun oldtılunu ö r.!=ıdim. l:;io tul. Cı 
~uctur· Hcrg<>kd, m.U:ısı Torlaklı I ı• 
lforızl:ı y:ıny:ın::ı y,1tıyormu:tve ... ' 
""ı n d~ ıncuırl~rı muntazam 1 

'.\Tez .,. t. l:ırı ı.lzcrtn·'e isimleri v:ırn 
N" r ııt1u bu, u~t:ı \'O çıra!!a. Deme:;' 
cbcd yr tte de i.ıiı blrl~rllıı birksmV 
l:.r. 
F:-1.::ıt r.~ :1 ,ımu~ tn ustosile bir :-

r:ıya gc.!.-l.ı'l ? Ac IJ:ı Hcrı:e1C<' yi 
ııı.t.."ı"'lm y ... ı l ~ ııı • gomcn ı;:ıhıl 11 

h-ıyır ldmdır? Gc;nıhiyor iti küylil ıı-

t:ılar. mc hur &llllere bizlerden doh:ı 
ı ::ıy<'tl;llı \'C t.ürıncl kArdırlar. mzıcr. 

ım~tıur rn.lll k:ı!ır,ım:ınlann mc:zllr-{ 
l:ırıı:ı ar:l'n:ıkl:ı 01""'""1~~ hl'~ d"' 
ın:ıf.ıı s~•nriı.. F::ıl<.:Jt l'ı•r!t lwvlfı<•• 
ıı .; IJ•r mıı iah.ıhı v. ' ı olmrı:-! ' 
iu:;nd' kcıı•l ııc nı .• ıı \il ;r '5ın1 n:< I' 

?.ı 1 ele yerin,. r. t riyor'.'. ncs.ıı J 1 

b Jco o:ıl .ı· -ı' ' vor1'ır. 

H . r.c t- ı ~ıp· lı 7. 

y 11' 

c., L 1 


