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ıtah~ Aııadola Han nHmcJa 
(Eski Karako Mağazası) 

Miittefik ordular 
unusa yiiriiyorla 

Mi~ef 1 Mısır cehenneminden geliyorum 

Tunusda Amerikalılarla Al
manlar ilk defa çarpışacaklar 

Yeni Sof ya Elçi· 
kabul • • 

mızı 

buyurdu 
Ankara, 12 (A.A.) - Rei

sioümhur lsmet İnönü bu
gün saat 13,30 da yeni Sofya 
elçisi Bay Vasfi Menteş'i ka
bul buyurarak kendisini öğle 
yemeğine alakoyınuşlardır. 
Yemekte Bayan İnönü ve 
Bayan Mente:; de hazır bu
lunmuşlar ve bu münasebet
le elçimiz ve refikaları Reisi
cüınburuınuzun yüksek ilti
fatlarına mazhar olmuşlar
dır. 

(Sekizinci ordunun taarruzundan evnl Mısır cephesine 
göndermiş olduğumuz Rıza Çandır blylk taarru.da• 
evvel ve taarruz esaaaada g6rdlklerbd yazıyor.) 

lngiliz hücum plllnı ..... , ____________ _ ... ______________ _ 
Amerikan kıtalarını Amerikadan 350 harp ge

misinin himayesinde 500 ticaret vapuru getirdi 

İngilizler geçen yaz çekilirlerken Marsa Matruh 

Bawekil Sovvet Elcisini 
veya Fuka'da durabilirler ve Rommelj 

Fransanı;l 
tereddütleri 

Lonara 12 (A.A.) - Şimal 
Afrikada müttefik kıt'aları tay
yare ile Tunusa indirilen Alınan 
kıt'aları He çarpısmak üzere ceb 
rl yüriiyüşle şark istikametinde 
ilerlemektedirler. General An -
del"'."on'un kumandasındaki bi -
rinci İngiliz ordusuna mensup 
kıt'alar btt yüriiyüşe iştirak et
mektedirler. Tunusa bin kadar 
Alınan askeri indirildiği tahmin 
olunmaktadır. Bunlann büyük 
bir krnmının hava meydanları-

tır. Ayni bölgede bir tayyare 
gemisine ve iki muhribe isabet
ler kaydedilmiştir. Bu taarruz-

durdurabilirlerdi. Bunu niçin yapmadılar? ' -' ' 
kabul etti 

r ı 
M-; : • wr.eU< rıl· ri mulıe-reddit 
1 ı ~ıJ"'"'-1 tal<iı> ol.'>Ckn )b:reşal 
l'\'t.:ıin ııl'tkt•<ie Simalı Afri
kll)'l Atı;:lo - Sak;..,n l~;,...ıın.,, 
asıl Fı":~ -a~ ı nı. Almau a;Ma
sına t~rk"t~ ınevkiiııde
katnu-.tır L - . 

lara iştirak eden bütün tayya - Ankara, 12 (A.A.) - Baş- Taarruzdan bir kaç gün ev-
relet• dönmüştür. vekil Şükrü Saracoğlu, bu- ve! Mısırda muazzam hazırlık-

Garbi Akdenizde İngiliz ve A gün öğleden evvel ınezunen !ar göze çarpıyordu. O arada 
merikan kafilelerine karşı ya - bulunduğu memleketinden Mısırdaki hiıleti ruhiyeye, ide-
pılan taarruzlarda Alınan de - dömnüş olan Sovyet Rusya- aHerini ve istiklallerini ınüda -
nizaltıları asker nakleden 10500 nın Ankara Büyük Elçisi M. f:a.a eden ve intikam hırsı içinde 
tonluk bir vapuru batırmışlar - Wmograd-Of'u kabul etmiştir. çalkalan11n a<lamlann sarsılmaz 

( Sonu sa. 3 Su~·~s:_::d~•~> _ __:'-::::::::::::::::::::::::::::::__~i.ın:'.'.'.'.a::_nı~h~a~k~iın~di~·:· _____ ~ 

nın tesisi ve müdafaasında ih- ==~==== 
tisa,,ları vardır. Ba'?lıca vazife- H©ıır(p) V©ı~üy~tü 
leri dvha büyük lmwetlerin gel 

8 
• 

mc-sini kolaylaştırmaktır. 1 1 r 
Ç ıkma<lı~ımız ıkı haftalık 

gilı'ı ı;ok kısa müddet Almanıam göre baslangıç ve bir dönüm noktası 
için·le ~iyas! ve ask<'ti Berlin 12 (A.A.) - Alman 

hadıseler o.r sinema fılmi hıziy- resmi tebliğine nazaran Alman 
le gelişnı ~ ve v< zıy<'tk bırdeıı- hava km-vctlcri Cezayir açıkla- Af •k d k M"h d 1 } • } 
~:~~büyük hır talıavvul olmuş- ~ıi~~fd~~~;~zgiin~e:ek~~;c~!~ı rı a~a. ve a etme ı ver ev et e~ne ne er 

Amerikalıia~ \'e İngil'izler eJkı aı.:ruzları .~·apmıı;lar, bir kruvıı::ı kaybettırır 7 Buralara yerleşmek Amerıkalılarla 
bir el blrligıylc Ce1.ayır ve Fa'a wre ve hır tıcaret ''apuruna bu • • 
kıtaat çıkar .ıışlarıur. Bıı nkıa I yük çapla bombalar isabet ettir J •ı• ı "b• t ·ı k d ? 
iilcdenberi boyk bir ihtımaıden mi•lcrdir. Cezayir kalesi de bom ngı iZ ere ne gı l avan a J ar azan ırır. 

Yazan: Emekli General Kemal Koçer 
istihza ile bahstlıniş olan Al- balanmış bir ~ok düşman tay -
man malıfillerinde ~iiplı<.'>;ız liJr yarelcrinin bulunduğu bir hava 
asabiyet uyand.rmıstır. Bu asa- lımanı da bombardıman edil -
biyet Cezayir \'e FJstaki Fran- ıniHtir. Buji körfezinde hepsi 15 
sız ınıtka,·cmetl:ıin pek sudan hın tonluk il:i nakliye gemisi Akdeniz, o asırların kanlı eski dünya parçalaruu birbirine ya, Marenostrıım'dan nefeslenı-

1 · ı b k d h ~ı·-- -·'-- t ""'! 'ba.00b-lıyan ve birbirinden ayıran vordu. Almanya, henüz haki-n ma ·ıy e. ır at "· a aı lmı~- batırılmı~tır. 12 biiyük ticaret sava,....,.=a ,,,,,,,_.,e eşıu ' 
ti M 1 "'--- " b h te d politik ve strate1'ik durumuyla miyet kazanarnadıgı- deıiizlere r. • a a ~•.uısasının uayan- vapuru da has.ıra uğratılmış - eden büyük göl, u arp e, 
ırııi!ıı 0 k - blt'l'C;ki'Jdeı·i'iml-~~-"""°----"---:----------------- en önemli rolü oynıyabilirdi: çıkamamak yüzünden, hayat sa-
kiııaf etnu r ;ı tng · _ Aıne- ~ l l İngiliz imparatorluğunun can halanna oradan taşabilirdi, Av· 
rıka taıırnıztmım ıklnci zunü erem e nası mu·· - ,_d_aın __ an __ o_r_adan ___ g_eç._.i_y_o_rd_u_. _ı_t_a_1-_____ ı_a_._"_u_: _s_._-_.3_, _._u_._ı_d_•_>_ 
blıtün bu gt•rdş n1üstcmJeJ.:e, n-ru 

~~ia!~~~L~a~;~~a~~:~~ .. ~;Ji~~:'. cadele edı·ıı·yor Rommel kuvvetlerı· yar etrni~ ve Darlaı. Amerıka 
kuvvetlerın:ıı misal ır· sayılmış-

tır. Bu sırada :Mosyo La\·al Mii- k b• d d 
;~em~~~:ı~~~l~ il~uı;:1Jı~Y'~:: Verem Mücadelesi Cemiyeti, ce- ço zor •! urum a 
du. Halbuki Bavycı anm bas -
şehrinde bu mükalemeler cere- • t" 1 t ..., b• ld" • J 
lı~~er~~S~~~ı-i:~ca:,ım~~~e~'. mıye ın ne eryap . ıgıı_ıı ı . ırır.or ngiliz kuvvetleriHal/agagı 
ı...._ Veremle :\1ücadele Cemıyeti hak- n_ı kurmaga; takat gelişı guzel ve 
••uı Fransayı ıot b etmek ve Ak- kında vazdıgımız bir yazı . üzerine bir tukarape:ver cemiyeti gibi ~a geçerek 'robruka gaklaşıgor ı 
deniz kıyıla na Radar inmek Veremle Mucadele Cemıyetınden sola para dagıtmak suretıle degıl. .1. j 

emrini \'erm.ş bulunuyordu. aş;u~ıdaki mektubu aldık: bilflkis en verhnll yollardan yürü-
Mister Ro<ıstvelt'in Fransaya Muhtercın gazetenizin 21.10.194-2 yerek ilml bir şekilde teşkil!itlan -

Yardrm etınt:k \'e Fransızları is- tarih ,.e 1602 numaralı nüshasında dırmağa çalışmaktadır. HAlen. ce- lçl-rı"nde 9 ltalyaD geDeralı" bulunan (\' E R E :\1 L E MÜCADELE miyetimiz; modern verem mücadele... .~ 
tiladan kurtarmak içın geldiğine BöYLE Mt OLUR ?l başh&ı altında sinin esasını tcşltil eden. dispanser- 0 ı· 
dair olan miiheyyıç mesajına SO· neşrolunan makaleyi; Cemiyetimize !er. sanatoryom, fakir veremli basta- OtUZ bin kişilik yeni esir 

• ğuk bir stU l•ttc menfi cevap ve- yardım ve müzaheretlerini esirgemi- ların i~eleri, fakir veremli hastala- ı 
ren ve muka\'omet icın Fransız yen De\"let ,.e Muessewta ve Aziz rııı sanatorycmlara yatırıbnaları ve kafilesi Kahireye geldi 
Afr:kasına en1jr verdıg .. ini iddia Vatandaşlarımıza; gazete sütunların- benzerleri gibi if;lerle meşgul olmak 

da hesap vermek imkanını bahsetti- tadır. Londra 12 (A.A.) - 8 ci ordu ' daha çok olınasKla rağmen !n-
eden Petain birkaç "1lat zarfın- ilinden dolayı Cemiyetimiz. büyük bir Eyüp ve Beykozda bulunan ilti dis §imdiye kadar görülmiyen bir giliz kollan bunları o kadar ya-' 
da mütarc,ke hükümlerının ihlal memnuniyet ve alaka ile karsılar; panserimiz o kazalar balkının birer tıiir'atle ilerlemektedir. Libya kından sıkıştırmaktadır ki Rom J 
edilerek i~gal edılmCJlllŞ Fran· ve c-ksik m;ılümata iı:ıtinat eden kes- sıhhl imdat merkezleridir. Müracaat 1 

1 kin bir tenkit ieklinde yaztlmıs olsa eden bütün hastalar muayene olunur / nın sarp yamaç arına kadar çe- mel müdafaa mevzilerini haz.ır-
sanın da Alman çizmeleri atına bıle Cemiyetimize bir ilgi ilade etti- ve röntgenden geçirilir. Aralarında kibneğe muvaffak olan düşman lamak zaınarunı bulamıyacak -
girmesine ~ahıt olmuş bulm!U- ~mdon dokyı nıakale sahibine te- (Sonu Sa. 4, Sü. 1 de) birliklerinin zannedildiğinden (Sonu: sa. a Sü . • de) 

yordu. Buna karşı da ihtiyar -ekkürü bir vaıife bilir. =============='============================~= 
Mareşal Alınan!an protesto et- " Verem Mticadelc•i senelerden beri 
ınck lüzumunu bissc:tmış ve re- bu n1ücadeleyi kurmuş olan dünya 

run ileri meınlekctleı;inde Devlet ve 
rakatine General \Veygand'ı a- hükUmetleri ilgilendiren. tarı; ve u 
larak V,chy'den m~·hul bir sulleri h:ilft illim!~r arasında müna 
semte doğru uzakla.ı:ın.ıışlır. kaşa me\'zuu olan bir ilim ve ihti 
Böylece kırk sekiz saat zarfın- sas i~idir ve bir memlekette verem 
da hem Anoolo !ıatısunlar ve mücadelesin; esa•lı bir şekilde kur 

" mak için milyonlarca Uroıya daya. 
hem de Mihvercilerle cidal ve nan bir bütçeye malik olınok icap 
alftka kRt'i me·~bııriyetintle kal- eder. Cemiyetimiz 15 senelik bir ma 
nııştır. Hatalı hir .;ıyasetin bu zıye sahip bulunduğu halde ancak 
kadar ?.<.;ık Vf" hnt'i neticeler bir k::ıç scnecienliet'i aziz İstanbul 

halkının esa~lı yardımına nlazhnr 
verdi!(inin tarihte e~ıne sık sık olınağo başlamı,,tır. Bir milyona ya
raı;tlaınak pek zordur. Fakat kın nüfusa malik olan bir tehirde 
bugünkü rıc~:cc ıkı küsur sene- on binleri aşm1yan bir varidat ile 
lik politikan ın bıraktığı tortu- verem mücadelesini teşkilAtlandJr -
dur. ı !\4.0 Uaziramnın Fransa mak imkanı olmadığı ıribi comiy<tt:i-

miz de böyle bir iddiada değildir. 
'i~in elim olan ıı:ünlerinde Mister Ve ancak mazhar olduğu yardımın 

'Sonu: Sa. 3, Sü. 1 de) vüs'ati dahilinde verem mücadelesi-

SON DAKiKA 
RADYO iLE 

lngiliz ordusu Tobruk civarında * Londra 12 (Radyo) - "1ısırdan gelen eon haberlere 
~üre İngiliz ordusu Libya hududundaki meşhur Marldelen lrale
>ini alını~ ve Tobruk'un cenuplarına varmıştır. Yeniden ele pek 
~ok miktarda esir ve harp malzemesi geçmiştir_ 'Mihver ha.va 
kuvvetleri büyük zayiata uğramıştır. 1 

Rusyaya gönderilen malzeme * Londra 12 (Radyo) - Bugün ifşa edi:ldiğirıe gönı Soı9yeı 
Rus~·a şimdiye kadar 8000 den fazla tayyare ve -iO()() cleı ~ 
la tank gönderilınif;tir. · 

Kandiya bombalandı * Kahire 12 !Radyo) - İnglllz tayyareleri dün Girid: acıa. 
Rınılaki ı.::a ndin lirııaııını şrodetle bombe.laınışlardı.r. 

.Amerikalılar Li'berya'dan sonra Şimali Afrikaya da asker ÇJkardılar ... ( Gazetıeler) 

) 

-2-
Büyük taarruz başladığı za -

man neticesi hakkında herkes 
emin görünüyordu. Bir çok su
baylar bana: "Bu taarruz bun
dan evvelki çöl muharebelerine 1 

benzeıniyecektir. Bu sefer sonu 
na kadar gideceğiz. Rusya ikin
ci bir cephe istiyor. İkinci eep-ı 
heyi biz buradan kuracağız.,, 
dediler. 

İngıilizlerin geçen Haziranda 
son Alman tazyiki karı;ısında
ki çekilmelerine kasti bir ric'at I 
demek hatalı olttr. Ancak Rom
meliıı Marsa Matruhta veya I<'u 
kada durdurulabilmesi kat'i - ı 
yetle mümkün olduğu halde. !n 
giliz umumi karargahı tarafın
dan başlıca iki sebepten dolayı l 
orduları Elalemeyn'e kad. r çek ı 
miştir. 

1 - Alman ordularının u-
mum münakale hatlarını müm
kün olduğu kadar uzatmak. 

2 - Roınmeli, kuvvetlerini, 
bQreket imkanlarından mahrum 
edecek ve koodisinden üstün 

kU\"l'etlerle karı;ıb:mak zorun• 
da bırakacak dar b:r ttphe üze
rinde teksife icbar etmek, ve 
böylece kendinden üstün kuv • 
vetlerle kar~ılaştığı takdirde 
muntazam ric'at iınkanındaa 
mahrum etmek. 

Şimdi görüldüğü veı;hile İn
gilizlerin bu strateji~i tam ınıl· 
nasile mu,·affak olmuslur. ltom 
mel zırhlı ku\'Vetlerini -<!aha 
doğrusu zırhlı ku\'\'ctleı inden 
geri kalanını- kurtarırak i<:ın 
yaptığı ümitsiz bir te: '·tbüste, 
beş İtalyan tüm~ni dah'l olmak 
üzere piyade kın-yc,tlerinin bü -
yük bir kısmını fech etmek mec 
buriyetinde kalmı:tır. 

Bugün 1ne;.lizl<'t' Afrikada 
Mihver kuvYCtkıiııe nazaran, 
insan, tayyare, ve ınotoriı-.e h:r. 
likier bakunından mühim bir 
üstünlüğe sahıp oltlıık!atından 
Rommelin de\•amlı bir rn~cı.,faa 
hattı tutmak ihtimali rnktur. 

Halfaya !!,e<>idini inğ,Jiz Jıava 
ordusu ,·asıtasile bombaı·dımao 
suretile tahrip ettiren general 

(Sonu St1. 3 Sü, 7 de) 

Valinin Beyanatı 
---------.. --------~ 

Kömür tasarrufu için tekmil 

ihtiyari durak 

kaldırıldı 
tramvay 

yerleri 

Kömür tasarrufunun Beledi
yeyi alakadar eden kısımların
dan Tramvay ldaresile ilgili o
lanlarına ait kararlaştınlan ted
birler dün Vali ve Belediye Rei
si Lı'.ıtfi Kırdar'a arzedilıniştir. 

Kömür tasarrufu ile beraber 
izdihamı da önleın()k maksad:y
le alınan bu tedbirler Valimiz 
tarafından inceden inceye tet
lıJk ve kabul edilmiştir . 
Bu münasebetle \" ı gazetPler 

vasıta~ıylc valandaslara ruıa~ı
dak'i beyanatta bııluıımustııı : 

"- Bugünkü sartlar i~inde 
amme müesscsderı nirı faalivet
lerini normale yakın bir şekilıJe 
devam ettirebilmeleri için ne ka
dar zorluk çckildiğin·i b.liymuz. 
Bu meyanda f<('hiı·deki di"er 
nakil vasıtalan harbin başından 
beri tedricen oksiler~k tram\'a
ya yardımcı vaziyetini mu ha fa
za edcmiyc'<•ek bir hale geldilde-

{Sonu Sa. 2 SJ. 5 tc) 

@LAYLARIN MiZA~ 
Reyler ittlla!l:la verildi 

M en1lcketimız \'tlil- ~ ..... ,,.,, . ..v,,,. JoNı.. ""-::,·. U~t...ınH.ık kahu! 
yellerden ziyade > y Hunun içind,r 
bölgeleıle anılır ve !~ azan ~ (eı:ell ve ebedi 

yedi bulgedır: Doğu - Ak Gu"nduz ~.·.· millet) de:ler. 

etınt:'ı:, 
ki lı.zc 

efendi 

Beridogu veya ötcba- a .. Onunla n1Usa\·{ ôlçJde 
tı - Cenup - Orta A- ~ ~ l'&ı.rcnlik edecek!';in. Ve 
nadolu - Botı - Kara- <(W\ ... Av-. w...,.. ....., .} bu y;.ırenUğ:n it.: n-
deniz - Trakya. den ahkfun çık:lrot·::ıJ: ın. I\Ie.ı:.hur 
Doğudakı siyasi sınırlarımızdan olan (derler. dl'rlcr ya. kul;ık us-

Dıyarbalur - Er:;'.incan ötelerine ka.- ma!) Iıkraı-;ı işte bu efendı psil;.o-
dar doğudur. Erzincan bölgesine ki- lojisinden dogmu~tur, 
mi Beridoğu diyor kimi ötebatı. Ce
nup vilayetlerini hep biliyoruz. Ba
tıya Ege bölgesi de diyorlar. Hepı:ıi 
bizim olsun da ne der ek diyeliın. 

Demem o den1ek değil de şudur 
ki ben bu b~lgclerin bazılarında son 
haftalar biraz dolaştın1. Ayı·ıca ya
zacağım. 

Bu gezi ~ırasında iriJi ufaklı. ka
dınlı erkekli. köylü şehirli. rütbeli 
rütbesiz bir çok vatand;;.~l:ı konu;:;
mak mutunu. fırsatını buldum. A
sağı yukarı bini epeyı;e geçer am
ma. ben yuvtırl:ık hesap olsun için 
bin alıyorum. 

Bunl::ırın arJsıııdc::ı kcndiınce bir 
anket. açtın1, l!'akat dan1dan dü~·er
cesine değil. Ankctiıni yarenlikler 
arasına, söz ı.;e1işlcrine uydurarak 
tabiiliğini korumağ3 çalıştım. Bu 
bi<;iın tabii anketlerin cevapları dai
nı;.ı dCJğru c:ıkar ve uınun1i 1ikirleri 
anlamak mlinıkün olur. Yoksa, 
(Gelin bakalın1 hc-mşeı·iler Ne der
diniz var, ne derdiniz yok ) diye 
damdan dü~·er•~n:; bir ~ey elde e
den1ezsiniı.. Bıyık nltından gtilüm
serler \'e p;;ıhuc;l~rını f!.CYince uzak
lasırlar. Yıf;ının psikoloj1$i dain1a 
bir munmnıa kal.:ıraktır. B<'n on~ı 
derdinj sorJTsam. hem~n ıu~HP.dıvc
r<"l·ck imi::ıim ~ibi kcndiıni ondan 
U:tlın tutınu~ görünüriir.ı. Y:ılıut 
o böyl~ ~;.ınır. \..stiınlük... ll.ı\·ır! 
Onun buna hiç t...haınınulll Yn!i1.:.ır. 
."1.cınrl.ın •~'' 7t~riıın kt\ r r f.h;.ıt 

Gizli ve tabii anketim .şu idi 
- Vurguncu bo.ıkkında ne düşlinü
yorsun? 

J\.tütaleahır . .fikirler tümen tü
nı~ndi: .ı\smalı . Kesmeli. Kuşb;ışı 
dogramulı. Kıym<1sını iki çckn'eli 
Gırtlağına eriınis kur~un akıt.ınalı. 
J\falını mülk{inu millet haz.incs·ne 
alınalı. Bir çınarın .::.Jtına ka.-.ık 
ç;,ıkmalı. sag bacağını bu kazıga, 
sol bocağını da ı;ekip yere indiri
len çınar dalına bağl;.ınlalı, sonra 
dalı birdenbire bırakarak govdc ini 
eıek pastırnu1~1 gibi ikiye ~yırm::ı
Jı. İşkembesine zift doldurup xu
neşe a:-n1alı, lk[ gözünü oyup bır 
avucuna, otuz. iki dicini ı:;i)klip öbür 
a\·ucuna \'ermeli. Kırk katırın kuy
ruklarına bağladıkt;ın scınr~ı kırkı
na birer kırbaç ııt.mah. Harbi!l so
nuna kadar hergün yedi ycı·ini 
cımbızlayıp kop~rmalı. Tcınınuı 
ortasında c;ırçıplak edip çöplükte
ki sirıcklı.:re peşkeş çekmeli. Veı:ıa
ire, vcs:ıire ... 

Mütaleaların, fikirlerin bu k:ı
dar çe~it olmasına ragmen rı:>yler 
bır noktada ve efenditc topl.ını
yordu: Kanun! 

Bu kanwıun mw.cin s bcple':-! de 
lıir noktada toplaı ıv rclu . ()n S('k ı 
rııib onun sc•lci.met ll'in b n ~" ;.·ı 
yi.i1. kl "i feda edile:'' ·r 

Bir l{.ınun \'e lı n 
rlıırlt ~ v!cr ı · r 

~k z vuz u .e
\. ı· d. 



.. ':'.; •• il ~ " .Jj :a .d. 

EBU ALİ SİNA Halka pamuklu 
eşya tevzii ~EHÖR HAf31ERLIERll 1~-sabaJ11 

Tatilden çıkan y._., Nakli ve 

M, :Z.W ~al lktıbae hakkı mahfuzdur 

~~ sili J d tOw .... i~ .. Yammıza nurani yüzlü, 
l"H:--'-""" .)iedi. ~Mcpe &el9'en• ~ervış kıliklı ibirisi geldi. Bize 
.leDıı ~ b""'*1ry .. ~- oamus lekeleyici halle~n ka
rın, -bu giiişende Sili 1dmee ..ı-a.- çuumw şa.rt.iyle sevi51llemizı 
haıtz;ız etmez. ~ya ~en ve söyledi. Elimizde olmıyarak der-

-Süınerbank Ycrlı Mnllar P ı
zarlan ikincı partı pamuklu 
mensucat tevzıatına tut hazır
lıklara b:ışlamı.c;tır. Bu defa 
yurtta .} apılacak pamuklu tev
ziatına uit kupon! r şehrimizde 
bastırılmaktadır. Tabı işıni Ma
arif matbaası il7..eriıre almış ve 
dört milyon kuponun tab'ı ıkınal 
olunmak üzere bulumnal~tadır. 
BıJ ılardan şehrımizde teyzı e
dilecek kuponlar tamamen ba
sılmış olduğundan yarın Yerli 
Mallar müesscscs" ,. teslim olu
nacak ve önümüz kı haftn i~
risinde mahalle bırlıkleri vasıta
siyle halka tevzi olunacaktır. 

D · ı 0 
• d d • j Balk ekmeli satışa 1 en c 1n1 n er 1 çıkarılıyor meclis 

~ başa ~ gıremez. vi§in dediğini yaptık. 
Genele!-, Jtüi. ısP•cıhk içinde Emir, birdenbıre cel&llandı· 

y.üzüyodardı. Ebı Ali 'Sina,~ - Ne yaptınız' · 
~ döudti: - c:?,,.,..;~tik '1..-bac· -

0-1 ca.r ' t•- .!Ll" • -v<::iYIOl IJö. ıgım. - g m_n . er. i7"t' VöUımı - Nasıl seviştiniz? 

.. 
lffeşhur dilenci Veysel hoca h~m ken
dinin hem otuz iki kişilik bir dilenci 

llumpanyasının işini bozdu 

Evvelce esasları kurarlaştırıl
ınuş olan halk ekmcğı ayın on 
beşinden itröaren satışa. çıkarı
lacaktır. Fiyat, eskiden tesbit 
edildiği gtb'i 28 kuruş olacaktır. 

Tam otwı: iki para düşmiiştü. Veysel hoca ha Şeker beyannamesi veren
dileııcı Hnydarpa - kiki kör olmadığı için körlerin 
şadau Elbistana u- parmak ucu hassasıyetlerindcn lerin nazarı dikkatine 

-·-
Yazan: Nasuhi Baydar 

T ürkiye Uüvük Millet ~fte' 
lisi, altın;.ı iııtihap lf'\ıt' 

'Y~ ~an. Kaşanda• g~- - Basbayağı seviştik. 
~->ım~~-banha3Üdeğil - O delikanlı seni öptü mü? 
ta 'kencliısıaır. Tekrar tenbib. e- - Öptü babacığım 

1

-S-eh-r-in-· 

iÇinden ğurlanarak yolcu tabii mahrum. Pararun ağırlı - İstanbul Vililyet::inden tc'bliğ 
edildı. Tabü biz ğıından tim olması da muhte - edilmiştir: 

sinin dördüncü i!.'tiına .) ıh lıt 
nıalarınn, cnciiın~ııleriııi 'f' btJll" 
lann reislik di\ anbmu St"QCrek, 
fiiletı iki gün M'lel başJıuJı. 

Bu içtima yıh çalı~ıalar• " 
diyorum ki onmı iffet ve ismeti- - Ya sen? · 
nt: ka.~)'\m el sünniyeceksin. - Ben de onu öptüm. 
La.kin 'IJili ~--~ . O- - Ut:mmadaıı bunları nasıl 
Iur.sa onu ~ ve lllı lebm- aöylüyorsun '> 
Cien. badeim- DUi'' edebifrnin. E- - Çünkü·· ":ı..ütü· •• b 1ar · ııı:..... ...!!-:~Ü . ıu n un ıra-
~ ~.ouııu ttıtmıaz da ,ı:ısant dem harjcinde oldu. 
sevgı hudutlanndaın dtŞarı çı· Sa.k ·· ·· · · ., 
hnıaıı benden ,.~k zara ·· .. _ - ın ruya 00oı mıyesın . 

"Y"'· r gorur H 11..-'L.- - R"" sün. Ha:ydi, Allah bahtını açık - ayır •utlJUUcıgım. uya -
etmıı. dan d1..gıl, hakikatten bahsedi -

Cafer 9ÖB1erini btt:irir bitir- yorum. Hem de bu halin her 
mez ba~ ç.ıkıp giden Ebu gece böyle dev~m edeceğ~nden 1 
Ali Siaanın m'kasmdan. minnetle ko~uyorum. Zıra o delıkanlı 
bir müddet ba.'Jctıktan sonra sev- beııı Sıldırasıya sevıyor. ltir.ıf 
gilisine döndü. et:mecre mecburum ki ben de o· 

- Bu ne esrardır• Sen bura- nu seviyorum. Böyle olduğu hal 
ya nasıl geldin sevgilnn., de buluşmak istemiyorum. Ben 

Drye somu. Kız, kend~ini Ca- sana lıak:kati söyledim. 
fıerin kollan ara5ma attı: F...rnir, doğruytt söylıyen kızım 

- İşte geldim. Bu kafi değil c;zalandırmak hakkını kendi -
mi? Nasıl geldiğımi anlatmak o srnde bulamadı. Fakat onu bir 
kadar müşkül ki... takım gizlı kuvvetlere dayana-

İki genç, lronusmayı burada ra.k bu şekilde yatagından. kal
keserek bir müddet seviştiler. dınp gotüren adamın hareketi
Nihayet saadet ôa<&sinin veroi- ni de hazmedeaedı: 
ği sarhoşlukla Jreruiıl r-ınden geç - Buna c•esarct eden herif 
tiler. Gözlerinı attık!arı zaman kimdir? 
her şeyı eski tas, e:ıki hamam D ye tcpinmeğe başladı. O 
buldular. Semsiciha:n, bahasının gün öfkesinden hiç bir iş gör
sarayındakı daıreıı1lnde yatıyor, rnedı. Akşamc:. kadar bu ytiz lu- 1 
Cafer de dükkanın bır k~esm- zartıcı meseleyi dusündü. O ge
de uyuklayordu. Fakat gör· ce sarayın etrafını muhafızlar· 
dükleri rüny ve h yal değıkii. la sardırdı. Fakat ertesi sabah 
Çünkü ıkimnın de yanaklannda kızından yınc aynı hıknyeyi din
o mesut li.rutı hakikat olduğunu Jedi. Biı bütün çıleden çıktı. 
gosteren hatıralar udak ızlerı Şems cı.'ıana: 

ve öpü S1Zllan vardı. - Kızım. kızım! diye ba<Yırdı. 
Şemsicihan. aklım bo.~na top- Sakın o gerç snruı bır fcııalık 

lanuştı. Vlricayı uzun uzun dü- yapmıs ohnasrn! 
tündü. Bunu bt\ba.sından sakla- Şcms·cilıa.o b~basırun hakiki 
m.a.yı muvafık 'bulmadı. Bıraz da maksadım .mlıunıyarak safiyet
telılikelı buldu. Çünkii m~ele le cevap verdı: 
bir gün nasıl orsa meydaoo. çı· 
kacaktı. o za.nı-aıı ba.basma c~ - Hiç bi.t" feP.alık yapmadı 
vap vermek pek muşkül olacak- babacığıın! .işte görüyorsun kı 
tı. Zaten beib6sı bahcedeıı bır er- yara.sız. beresiz. lmrşında.ynn. 
keğm çıktığını gorür gibı olmuş - Öyle fenalık dı;.,.;;J kızım! .. 
ve 1ren9'sim .has bahçeye çık· Yani demek istiyorum ki senin 
maictan kat'i surette menetmiş- namu una el sUrmüş olıııasın. 
ti. Eğer daha fazla bir şey bıl- - Sürme<\i babacığım. 
miş olsaydı netice ba;;ka bir şe- - Seni yine optü mü? 
kil alırclı. Bereket 11ersin sa- - Öptü babac12.mı ! 
deee zayıf bir 3üphe de hareket - Çok mu optü? 
etmişti. Bu zayıf şüphi! bıle Şem - Çtık dptü babacığım! 
sicilıamn hayli zam n koı·ku ter- - Sen de onu öpttiu mü? 
leri dökmesine so~p olmuştu. - Öpti.im ba.bncığım '. 

Güzel kız, ~leyin erken - - Çok mu öptün? 
den babaımwı yan·aa gıtti: - Çok öptüm babacığım! 

- Babacığım, dedı. Dün sabah - Allah belanı veı ısin ! Na-
bM bahçeden bır elikanlmın musuın on: paralık oldu. Şere· 
çıktığım görür gibi olmuş ve fiın elden gittı. 
beni badema has bahçede oolaş- - Ka:baha.t bende mi babacı-
maktan menetnıiştıniz. Emrinizi ğım. Oraya nasıl gittı;:imı, ora-

1 tutup dün üa!hçeye çıkmadım. da.o nasıl döndl.4,'ür11ü b le far
Fakat bu gece sabaha karşı bir kedemıyorum. Gözıimü açıyo· ı 
t.ıkıroı ile uyadım. Odamda si- rum ki bir dükkiı.nın kapısmdan' 
maemı seçenıı::diğ11t1 genç \·eya girip bir bflh eye geçiyorwn. 
ihtiyar oldıı.:,"utru farlcedemedt- Yine gö:ıümii açıyorum ki ken
ğim bir adamla karşılaştım. Ba- dimi burada, yaİ.a.ı:,üımda., yorga. 
a& kendiısiru takip etmekliğimı nın altında buluyoıı.un. Belki gör 
ip.ret ederek ç'1np grtti. Üst diiğüm ha.kıkatl' benzer bir rü
tarafıru bilmıyoı wn. Yalnız bır ya<tır da bunu ruvnya benzer bır 
dükkiru.n kapısUMba girdiğimı, hakikat s::ınıyorum. 

Kupon tevziatı on, on beş gün 
kadar devam edeceğ'mden p:ı
muklu mensucat tevziatına ay 
sonunda bnşlanacaktır. Diğeı 
taraftan 'kuponların mahalle hır 
ı;kleri el"yle te\'zı edilmesi hu
susunda yerli .ru ı l r müesses -
si vilii..} ete mür at etmiş ve 
bu hususta yard m ıstcmiştfr. 

Tevziat geçen dt>fa olduğu ?i
bı kuponlar üzeri ıclı:-k: numa 'l-1 
lara göre yapılacak. fakat bu 
defa her semte a~ rıl;ın nurnarn
lar ayrı b seri halınde olaca
ğ'ınd n gazeteler " numar .. J,111 
ilan edil rı kupon! r v t uda lar 
tarafınd n kolavlıkla tak"p olu
narak m··essesen :ı hangi 
mag zasından lrnngi tatih
te mnl almnca~r n ll ılacakbr. 
Bu defa tet-z::ıt J alnız Yerlı ı.ıar 
lar miıes esesin n . :ııb.! mağa.zn
lan t rnfından Y<lP 1 , k ve g~ 
çen defa olduğu g bi her vataıı
dtıŞ 4>lindeki kuponla ve nüfıı
kağıdı ile boo metre pamuklu 
alacaktır. 

PiytuaJa ltontroll~ 
Her giin devanı etmekte olan 

Beledıye tktısat Müdürlüğü Tef
tiş Beji tinrn niyasada yaptık
ları teft" ler son zamanlarda son 
d rece detlendirılmi~tir. 

Bilhassa gtda nıadcl<'leri üze
rinde toplnnun bu teftışl r, şim
diye kadar ~ iyı neticeler ver
ıni:ştir. S n iki ay içinde bel cli
ye teftı yeti muhtelif .suçhr
dan ikı yüzü mütec.ıvia esnaf ve 
tüccarı milli kon:ııma mal1ke
meler ne vennişlir. 

Eminönü halkevi reisi 
değişti 

Eminönii Halkevi Reisi Yavuz 
Abadan profesörlüğe terfi etti
rildiJi cihetle Emiıilinü Halkevi 
Reisliği vazifesinden istifa et-1 
miş ve yenne de Beden Terbi-! 
yesi Umum Müdürlüğü IstanbuJJ 
Bölgesi Başkanı Feridun Dirim
tekin tayin edHmiljtir. 

Yeni Reis pek yakında vazi
fesine başlıyaıcaktır 

Bir "inayet dawau 
Bundan bir müddet eıvvel E

yüpte motörcü Me.'lımedi vura
rak öldüren Centlliıı duruşması
na dün kinci ağır ceza.da. devam 
edilmiş ve Cemilin yaptığı mü
dafaa dmlenmiştir. Bu müda
faada Ccıriil demiştir ki: 

şehirlılerın tem nnıleri onhırın mel. Fazla sabredemedi, elinin Şeker beyannamesi vermekle 
bir daha geri donmemeleridir. uoüe şöylece pamuklan biraz mükellef bulwıa.n hakiki ve hük-

Günun her saatıude canlıh - kaldınp gözlüğün altından bak- mi şahısların ellerinde mevcut 
ğını ka)i betmiyeıı T:ıhtakalcnin tı ve hemen parayı sol eline şekerleri 16/11/1942 pazartesi 
kenar sokaklannda taş ya.pılı, devrederek sol cebllıe indiriver- sabalmıa kadar satışa çıkaramı-
Kebapcı hanı .. alt katta olduk- di. yaacklan tebıiğ olunur. 
ca geni bır oda. t erisi ufak Bu esnada kendisini yüz adım l 
n ıky.:ı bir Daru acezeyı an - dan kontrol eden baska topal afe maddeleri ucuzluyor 
dırıyor. Y lmz ışın garip tara- bir dilencı tehlikeyi anlamış am Hükumetin iaşe maddeleri ü-
fı; bur da toplanan n kişinin ma, yetişene kadar da iş i§ten zerİnde aklığı milS'bct ve cezri 
sakatlıüı hep aynı nL• iden. I\:ör geçmişti. tedbirler sayesinde soıı 15 gün 
lük, çolaklık, top llık. Hepsi de Par::-:-! ~n v.ıt bir mUddct içerisinde bilfunum gıda madde-
henışerı. ilerledikten sonra geri dönüp, leri fiyaUarı dtişmeğe b-aı;l.ı.mı§ 

Eibı tan meğer şehrimize di- gö7Jerindcn şüphcl,,.ndiği dilen - ve piyasada görülen fıyat düş-
lenci ihra ediyornıu. da habe- ciyi kontrol etmek merakına nıesi ve gıda maddesi bolluğu 
rimiz yokmuş. Gunn.hı söyliyen- kapılmı.stı. Körün gördüğünü karşısında alıcı nzalmıştır. Tica-
lerin bovnuna anını . ınsanm bu hayretle ~öı-enince hemen ya - ret Odasının son 15 gilnlilk pı· 
kadar bol k karşı uda inana- kasma sarılarak maruf Veysel yasa kontrolüne ait hazırladığı 1 
cağı da gl!liyor. Bazı Elbistan- hocayı bir polise teslim ediver- indeks'lere nazaran son 15 gün 
lılar ku tken çocuk.arının kol di. Orada mceele tamamen an- içerisin.de yiyecek maddeleri yüz 
l"'nnı, b <:uklannı bukerek sa • }aşıldı. Veysel hocanın cebinde de 15-20 nisbetinde ucuzl:ımış
knt bırakıyorlarmı Bunlara dünyalık olarak o günlük toplı- Ur. Aifıkadarlar.ın söyledikleıme 1 
bır de ç <: k ve trah m !hastalı- yabildiği Gl lira 32 kuruşçuk nazaran pek yakında p!.rinç, pa-1 
ı:mın S"b p lduöu ""rlii'k ilü.ve ıvardı. Eğer talih kötüleşmesey- tates, sadeyağ ve zeytinyağı i- ı 
edilirse zabıtanın sondünne<Ye di, herhalde akşama kadar yüz bi başlıc.:a gıda maddderi f1y:t
ı1:!T'a.ştığı bu bereketin neden lirayı evvel Allah ta.ma.mlıyabi- Iarı normal b.adde kadar du. 
bir türlü bitip tükenmediği an- lecekti. Veysel hocanın ağzı ma cektir. 
1 ışılır.H akik.aten sakat olup da kara gibi durmadan dilencile - v; lık . . • . 
-\tı ay, en fazla bu· sene devanı rin isimlerini ve oturdukları ar verguıı ıpn topla.::tı 
..den ist:: nbul ikametlerinde di-I yerleri sayıy~r. Hepsi de Elbis- Umumi ,Me~li.c:; b.ugün sant on 
tencilikteu kazandıkları paranın tanlı olmak uzerc bu seneki es-[ altlda fe\•.Kalade bır celse akle· 
azametı karşısında ili tutulanı na.f kafilesi 33 kişi imiş. dere~ .son kabul edilen "Varlık 
za\·allı fakat genç bir Elbistan- Diğerleri hakiki sakat oldu -l vergısı" kanununa f:Öre kurula
lı da kendisine boca süsü vere- ğu için Elbistaaa u!hırlanırkeıı cak olan kom·syonlar için Umu
rek, Keb pçı hanımn meşhur methur Veysel hoc: da hi~ bi; mi. Mecli.<;t.en .. seçilecek azaya 
dilencilık akadeınısine postu ser anzuı olmadığı için yalnız ba- ' daır teklıfr müzakere etleccktir. 
miş. Bırkaç mman yemiş içmis, şma mecburi iş mükellefiyetile ~ 
fa.kat merak edıp d İstanbulu Beykoza doğru yolcu ediliyor -
... ömıek icın bir kere bile dışarı du. 
Çıkmam~. Geldiğı zaman yirmi İşte g~nlerde meydana çı -

MUU talrımımız 
Peşte•ye davet 

edildi beşlik tığ gibi bir delikanlı iken, kan meşhur dilencfük kuınp:ın-ı 
zavallı ıki ay soor" hanın kapı- ya.sının hikayesi. Bu adamlar 
sında sakallı, gözlC'ri kan çana- bu işi kendilerine meslek edin • Macar futbol federasyonu mil 
ğı gibi, sıyah göZlüklü, çOkmüş, mişlerdir. Para fazla., iş de ra- li takımımızı Peşteye davet et
hırpani kılıklı bir ihtiyar halin hat olduktan sonra biraz avuç tmiştir. 
de göı·ünmüş. Hiç bir şeyin !ar- aç. Sonra geceleri kumar, içki.. Bu davet Federasyonumuz ta 
kında olmıyan han halkı: Ve sene sonunda da yüklü bir rafından kabul edildiği takdir-
"- Vah zavallı. herhalde ha- para ile memlekette ömrünün de Türk - .Macar mılli futbol 

va yaramadı. G~nu~ olsun Vey sonuna kadar çalışmadan geçe- müsarbakası 22 birinci.kanunda 
sel hoca.,, diyerek Ye~ sel hocaya cclt bir hayat.. Tabii Elbistanlı Peştede yapılacaktır. 'Mncarlar 
ilk merhamet sadak:ılannı da- VeyRI hocayı bile bastan çıkar- b.liı:hare de İ::;tan:bula gelmek 
ğıtmışlnr. Veysel hoca bu ilk mış. !ıstemektedırler. 
kazandığı muvaffakiyetten büs- --=--=----------..:........:.:.:.:.==::..:.------
bütün cesaret ala.ı ak sağ elin- v ı · . be 
deki sop!lsile etrafı kolla.ya kol-ı a mm yanalı 
laya ağır ağır ~deleri dolaşa-
rak nafn.ka~ını cıka~·mağa ba~- ı - BAf tarafı 1 incide -
lamış. T:ıbiı bandakı odadan ı
çeri girdi mi, siyah gö&lükler ri için lst.aDbulun yegane kara 
çıkarılıyor. kırımzı boy~h ve nakil vasıtası olarak tra.ınvay 
acı biber tozlu pamuklar hır ta- kalmıştır. diyt"bilir!z. 
rafa atıhyor, gözler yıkanıyor Bir yandan bandajsızlık ve 

iı:ıth-ak etmedi-klerini m.talesef 
bıklireceğun. 

~'illca mevzularuu De\ict ~ 
initı memlekette 'e ~ 
dı~da derin akisler , a.pınıŞ r 
lafı açma nutkundaki d~ 
teşldf edeceği ŞUJ>hesftdir. l'fd' 
lis, ikinci oih:ı.1 ha?"bi.Jıi.:ı ·rs"ıı>
şarldu _veni bir "ktfhu:\ a ~ir '1 

• ·I· 
H~ ıu:nıa ~:utı.uıı :a b..ır t 
diği üzere "!lemlel<e1 :mu· ı tıa~: 
b"' en zi.rade v:ıklasmıs olıl:ı~d 
~iinff1rd t'".ıziiesi~te ha""lı~ or. I~~ 
güç bir \'azi~...Jir. Ru \<azife' 
da.ha fazla ~clPSti:ren -!e ilt~ 
sa ı sıkıntı \e "pahalılık ,rtii· 
ss" llır. naı~rş!anaı ~n1il< itil 
t:yuldrnzla d151In~ a doğru e
vırecek 'Olan Me{'r-. nvnı ~ 
mnnd.'l., i9eride "osı:ıeı ie ot ' 
J tırap ha\·asım" da dm rnı1et-ie 
nuikP!leftir. ı~af.at, "öntıtm do-
l~i senede dahi milli i~ ~e r ıl· 
zıı:ı İ{"i'.l'ide '"C daşarııla ·1ıe " 
bili:ı.!:a !<:>tfüamt>tk·rlni dıit u t '" 
cıilcli ol'.ırak ımıhataza" etJı '" 
hu,,usuntl:ıki :azmimize rı::~rıı il 
"b>lıncdi~iıııiz hlr i m.aıı tlf ı.1 
vt• bdmediğiıniz behanr-'.er it ıı
da \'alanımız taarruza." u.lr!l):ı· 
cak okusa haq>t.en "*refk 'e 
scli:ınetle çwkmak'' İf'İil • J > ·lıi 
\e llükfunet turafınd;uı ıf1:l' 
cak t.r..lhirlere milwfoı , · ordtı· 
nuıı en~ sen' ıııuzal:aret ~·,.., t'. 
ret•t-.Jder.; ınulrafd•ttkhr. Etı • 
~ple, diyebiliriz ki hathio 1 < ı· 
disi \ e muhtemM m·t · f •ri ı, '· 
his mevzuu oldukl'a, !\kch .. 11 

~iç \"ll.Zİff"ıt'ti, 1'lirk nıiltetinin 
m nuhğm hal.iki nırnfa:ıH • 
ısığmda wr neJıze koln:; J :-a 
tır. Şn hale göre as•I d ı • ı, 
"hakiki ~"tl\'\"Ct1erinıizi, ı-.aılbı 1 

'azi.retmüzi balandırıp ı;•il~Mt·.n· 
di:'Cn mane\; relfl"; \'C 1-.tırop Ilı&' 
''ası.. na izale etm<-ldir. Biz.ı ı;J 
neticeye göt.tired-k olan 'ol 1 

lUilli Şef şöyle çiziyor: ··nufıı:ıı" 
7.a.Jll!Ulı, bir daha l"le gC<'~\CZ ır 
sat &a.)"all eski IJafnkçı cJf1 Hl 
nğıı<iı, \'C eli:ıden ::;t:I~ fon;• t • 
efüj;im:iz lıın ayı tkaret m t.ıl 
yapmağa. yeltenen göziı do~rı • 
\ 'rguncu t:ücoor, \ c tuit:tm hcJ 
ıkmhJun po~tik:ı ihti111..,tır 

ı.t;in IJiiyük fırsat b:t.ıan \e •111.ı 
gi yabancı milktin h-esabuu ::J 

U:-;tı~ı belli oiım ~·ırn 1>:r •• • ' 
litikael, hü) ük bir ıniU .u '>U· 
m.ı hay3fu:a kundak ko.~ m.ı~"lf 
~-J..-;ınakt;,v.hrl:ıv. Üt. hcş ) ıtı 

Mşiyi "~iyen hu ia;; • •., wı 
\"Ut:uıa karsı a.~r ob·ı 1:.<.1ral'" 

ı. • ıaı gidCİmek ) olu • e}betlA' 
\<trdır. De\·lct "e millet.. su" 
mek. ım:Hetin nefsine 'e huk•l· 
metine J{lheru11i zt"hi.mntd\ ık· 
t• $.ırmı ktn~' ~ n~rıneo:•.ı;, ııı;. 
'rte.art'fin 'e iİdısadi fa.: t; ·•! · 
rtn ~·rhestt;~ııi bahan .... 1 •rek 
miH~t; so~-nı:.ık ltakkmı ki ıı.,e· 
) I'". h;ç bir ziimtt.ye ıamm:ı:u • 
11) ız." • oradan ela b:zıın has be.hçede - Mademki öyle, bu gece yal· 

çok büyük ve bin deh. ~üzel bir nız yatmıya.caksın. Cariyeel'in 
bahçeye geçtiğimi farkediyo- odanda seni bekliye<:ckler. 
rwn. Orada cidden güzel ve se· - Pe.kl babacığun ! Nasıl 

- Vnka günü bir iş için Di
varbakıra gi~ktim. Fakat bi
lahare vesaiti kaçırdıM.m için 
geri kaldım. Aiufam eve döndü
ğümde karım Gülizarı Mehınet
lc birlıkte bir içk'ı masası etra
fında gördüm. Sonra ne yaptı
<T1mı bilmiyorum, demiştir. 

Bunun Ü7.erine duruşma, id· 
dıianm tetkiki için bir başka gü
ne blrakılnllf}br. 

ve sonra kazandlklan sayılarak mabemes:.Zlik yüzünden sefer 
hissesine düşen payı alıp rahat den ~ilen tramvay arabalan
bir uy'kuya dalıyormuş. ı~nde mn yerini doldurmak. cliğer ta
gittik~ üstad kes;len uydurma raftan şehrin artan nüfusunu 
imamın paralan ceplerinden ta- tatmin edebilmek ic n ha.r'içtcıı 
şacak kadar çoğalınca; hocalığı/ ba~a; ve tranwav mal~emesi 
filin unutmuş, i<;ki kumar ne 2etirmek hususund~ ne -ibı zor 
rastlarsa bw:ılardan da k!m a-: l~ ıkar~la,.<ttııpmız v~ ne
larak zavallı gönfünü eğlendir - ticede banda] vesaır levazımatı 
meğe başlamış. Tabii bu yeni getirtmeğ-e muvaffak olarak se
hayata para yetiştirmek için fer eden tramvay adeterlıni nor
gündüzleri daha <-:ok çalışıyor, mal zama-.llardaki halinde naSJl 
pamuğun kırmızısını daha faz-, muhafaza ettiğimıze vakıfsınız. 
lalaştırıyordu. Şunu sı:'l··ı:yeyi.m ki bizı.m bu 

Bir gün Sirkecide dilenirken, ga•·retimize ve bugiınün zur
her zaman açıik durmağa alıtık şart)anna raömen şehirlilerden 
avucuna büyükçe bir madeni bir kısmının samimi bir tarzda 

1939 senesinden bugüne ka
Jar işley{'n tl'amvay nral>:ılan
mn sayısı ve taşıdıkları volcu a
dedini ve ya<!ı.şlı, acık havalı 
~ünJerdeki yolcu farkını ınce· 
d~n in~eve tetkik edeı ek ~ör 
dum kı tramvay idaresinın bü
tlün gavretine ve ; .. güç salı:bı 
halkın bütun sıkk.uıbsına ra.r
mcn, ısi ve gücü l1ı!nisbe az ve 
soka~a çıkıs saatlerı muavypıı 
olmıyab.Jen bir kısım şchirl 
tramvavı: 7Jyaıet, Hık· nlıc ve' 
riş na!ı:~l ,.~,:r.tası C'ibı telakki et- 1 
mektedır. :s ··e tranıva. \'in giin-ı 
fük ıstatistıkıer'inclt•n çılrnnlnu. 
rakanılarıa. ışt, gücü ve vaz ı .. 
si oh1 ıvn.nlarm da tramvayl"'1 ı 
kalab:?lık sa ticrindc ve kıs 
dural'.l r ar...s .... da fuzuli addcdı
leb lecetr "'"E'..! • ve :dil er y 

1 
tıkları ısbat c<l 1ebil r. 

M~clis! ı, bu :ı·uidan yiıı u\ 'ı('ıl"' 
~.,ııcleıı kim ~iiı•he cdt-.ıifir .' 

vimli bir delıkanlı ıle karşılas~ emredersen öyle olsun. 
tDn. O da, ben de hayret ıçinde (Ark361 var} 

Kapıyı açtı ve bu2 dostça 
gülerek: 

- Sizı evinize kad r götüre_ 
yim mi? dedi. Hep patronun o_ 
tomobilinde gezilmez ya •.. 

• .::·:;e. 1 Sevdiğim Adam 1 
Telrlb 
••• 14 

Ne-kadar açık istihza edıyor_ 
du! Fakat sesı \'e so~ri oka_ 
dar dostça idi ki miitemadiyeıı 
onun havasına tabı olarak 
ren.k deği§tiren huvıyetimle yi 
ne ona mağlüp oldwn. Bir baş_ 
kası olsa -geçen gürdcü muha • 
vereden beni hafifmeşrep bir 
kız zannetti bu halimden istifa 
de edecek- diye düşünür ve 
reddederdim. Halbuki bu adam, 
beni ikinci görüşfınde öpen a_ 
dam olduğu halde ona karşı 
duyduğum -sırf sevgimden 
gelme değıl- her hahle telkin 
ettiği itimadı hiç bir akası, is_ 
tihzası hatta ileri giden alikası 
sarsa.mıyordu. Fazla olarak o_ 
nunla yanyana, omuz omuza o_ 
turmanın bahşedeceği bir kaç 
da.kıkah'k sa.adeti feda edemi _ 
yordum. Yanma oturdum ve 
yan dal\ hafifçe onu süzerek: 

- Patron görürse hakkımda. 
iyi bir fıkır beslemez.. dedim. 

Kahkaha ile guldü: 
Bu bunağa fazla ehemmiyet 

venyorsunuz dedi. Her zaman 
kiıçük diye hit p cdeı'ken ansı
zın r mil mesi i tihza ettiği 
zam l mah ustu. 

- B ki.. mma bu sözümle 
a daha f ehemmi_ 
nı nl k iatemUj 
vap v rdun. 

Fa a . halımdo öyle komik 

• 

ve iğreti bir cıddi3et vardı ki 
bu artılık, ha.lime gµImek ve 
ağlamak istiyordum. Hemen 
biç konuşmadan apartımana 
geldik. İndim ve t~kkür et
tim. 

- Bilakis, dedi. Teşekkür 
bana düşer; PatrtYı.._t1 arka.'1aş_ 
lığını kaybetmek tehlikesini 
göze alarak, otomobilime ten.ez 
zül ettiğiniz için .. 

Ve beni şa.pkas le selamladı. 
Onun gıtrnosinı beklemeden 
meral'\ enlere atıldım. İltincı ka 
ta yakla.§ırken otom bilın ho
murdanarak uzak imıı d y 
dum. Ona karşı dı yd gum akş 
la nasıl bütün fıtzıletım, guzel 
ve dürUst terbiyem benden u_ 
zaklaştıysa şimdi bütün benli· 
ğimin, bütiin ruhumun bu gL 
den otomobilin sesıne takıla -
rak sürüklendiğıni, benden u_ 
zaklaştığını hissediyordwn. Hıç 
kıra hıçkıra işte sana koştum 
Sevda, bana teecllı ve §ifa ver. 

1 - Nisan: 
Başım yazıma eğilmiş çalı11-

yordum. Bir hademe geldi ve 
bana bir puala uzatarak: 

- Patron gönderdi, dedi. 
Korku ve helecan a açtım: 

"Size bir gey soracağım. Bu 
akşam. otomobilim kapldıa ola_ 
cak, içinde beni bekleyiniz. Hu 
euai bir şey görüşmek için bu 

muhakkak lRzım. Sacid oemızn 
Adeta titriyordum. Aman 

yarabbi patroala münasebet -
!eri ne şekilde idi? Bww bilme 
den ona nelerden babeetmiştim. 
Sa.kın benimle eğlenmek ıiçin 
bir boş boğvlık etmiş oı.asm? 
Ne InllBllle!e ile karşıla§&Ca.k _ 
tım ?' Eğer mevsuubahs olllcak 
mesele buysa benim i9in lliç iyi 
netice beklememek lazmı. 

Ya ağır bir hakarete hedef 
olacak, yahut hakikaten lm 
"bunağın" çirkin iltifa.tlanna 
maruz kalaca.ktım. Kendi di
Ji.ıme başıma ne işler açmış ola_ 
bileceğimi düşündükçe çileden 
çıkıyordum. Davet o kadar hu
susi mahiyette idi ki ikinci ih_ 
timal daha kuvvetli geliyor ve 
yeniden işsiz kalmak tehlikesi
ni tercih ediyordum. Ne olursa 
olsan davete gidecektim. Vazi_ 
yeti öğrendikten sonra ne yol 
tutacağımı tayin ederdim. Ak
şam üzeri, şiipheli, şüpheli ba_ 
na b&kıp fısılda§an arkadaşla
nm çıktıktan sonra şapkamı 
giydim ve aşağıya indim. Muh 
teşem, lüks otomobil kapıda 
idi. Adeta korkuyla elnfuna 
bakınarak kafl1l açtım ve ken 
dimi içeri attım.. Meğer bir auç 
işlemek. bir gUH iş >apmü ne 
kadar P; - kadar utlnl* llir 
§eym.İf. 

Birdenbire soluı::ıa dönünce 
yanımda onu gördüm. Bir kah.. 
ı.ı. .attı. 

- Bu aeııi ikinci aldatışun 
Jriic1t. dedi. Hem bugün Nisan 
bir. 

Halimde öyJ. bir korılcu, şaş
k~ ve teliı.ş vardı ki bunu 
f artetmekte gecil~medi: 

- Nedir bu halin yavrum? 
Patrondan bu kadar korkuyor 
mu.sun? Arkadaşlığınız nerede 
kaldı? diye inte ince eğlendi, 
sonra ilave etti: 

- Seninle biraz konuşmak 
istiyorum. Şoförü savayım, se_ 
ninle maslağa kadar uzanalım 
olmaz mı? 

Yine iradem iflôs etmişti. 
Pek tenha bir semtte pek hu
susi bir gezinti idi bu.. Kabıal 
edişim çok d\lrilst bir .hareket 
değildi anım& elimde olmadan 
":Peki,, diy.eeettim. Bu iki şah_ 
siyet benlığ_imde çarpıştığı mü<l 
det~e rahat nefes almak bile 
mU.kün olmuyordu. Seven, i· 
radıesiz, kuvvetsiz, bir kuklaya 
bemıvea Sevda ile, aklı selim 
sahibi Sevda içimde çarpışıyor. 
Mütmıadiyen birbirıni tenkit 
ediyorlardl. 

Fakat onradan doğan Sev-
da. lııiç makul - D&SÜlllt -
·~vor. turlii c,ıl~nlı~ riıme 

"\ 
alıyor, aklına geleni yapıyor -
du.. 

Şoför .aldığı emır uzerine 
terbiyeli bir tavırla haıdırıma 
indi. O direksiyona, ben de 
yanına geçtim. Büyük otomobil 
caddede sessizce kaydı ve sel 
halinde akan kalabalığı arka
da blrakarak Beyoğlunu, Şiş
liyi ve Mecidiyeköyünü gectik. 

Asfaltın güzel bir yeı inde o
tomobili durdurdu. Bana dö -
nerek dost bir sesle: 

- Patrondan bir kaç saat i
oin otomobili rka ettim miiıla
ade etti. Seni aldattım anmı 
~beni affet kaç za~:ınd r i 
bir patrondur tutturdun ba.?-ı 
ka türlü yapsam gel veceit-
sin diye k rktum.. M k adınu 
bilse patron, değil oto obil r. 
vermek beni kapı clı n ede ı 

di. Sana b ıgün çok "him bı 
şey söyliye ·e~m Sevda.. Se - -ı 
nin kinı oldu {unu, n • olduğu
nu bile öffercnmeğe liız m g • 

Ya~ 
• edın 
rau eli 

H~-irilmi.-. ohn iki il tı ::ı lı 
~.:~tr:m tccriibe i h .. rkl"S~ • ·CI' 
aj llmla !.nustır, krn:ıs • u · , 
rrihli\lcı.1 i ti!ı ,:ıJe ~ti re ~ ı · 

m , lıizuın.cmz muh\ a: l 
l~r n ort lan k3"1ın5 • ı 

~ ••• u di kırwna !, 1 J .. 
lıeAct. \e milll•t • u ·~. • 
yo.ıtclnııa& ı~wnM x r 
ılt.ı.1.b!Ü y-...pılacaktır. 

Süzii tıu.&lıu~ m::ı.. JU:JIJ 
Pi ciill.-yl8 r..zımuı bıltı 
~yiik lliıli6t l\1eelisif hu 
milli mezi~ticrUü;ü11 ('H .... ~ 
vetlt dtaiüJerini t.a ılıiınac bu 
daha xa1dcdccc;".t.r. ' 

N~ıiıi R.r\ i ıı t. ~ 

~ 

1 

• 



vaziyeti 
--~ 

aşlanğıç ve 
·nümnok ası 

Kafkasyada A man ar ve i a yan
kış başladı 

Salam on 
adalarında 

iki taraf ar:sında çar· li!r Fransanın işga i-
pışmalar devam ediyor f Dl du·· n tam· amla 1 a Amerikalılar yeni mu-

Başvekıl Saracoğlu 
fece konuştu 

~·-
Yazan: h. ;:. Sara'ioğlıı 

B aşvek'ilimiz Şukrü Sar..ıc· 

l'll ( Ba§t.arafı birincide) 

dcp ı nizamının sağlanma,,,,ında 
ha ! hv ı il .Akdcnizde emniyet 

\r ı atın gerekiyordu ... 

41 
u buçuk yıldanberi, Şimali 
r ' topraklarındaki harckct

lliı ın xi ve cezirler, hep; Akde
~- emniyet ve hakimiyetini is
~ ü cdi}ordu. Birçok yazıla
ı\ :i:ı belırtımiş okll4,ÖUm gibi, 
r pada katı bir teşebbüse gi
~rn ~den önce, müttefikler, 
~'e r davasmı esası:ru:Ian tesvi
~ etmek ıstırannda idiler ve 

11_~1 neyn'd n çıkacak b .. r ta
~ •uzun c,ok geniş hedefli olaca-

l la meydanda di. 
, Ier ıki muhasım da, F ravun· 
i;l .. d" "• ıyarında..tt" ordulannı takvi-
JeYe . • ~ bu zama.u ve nn.rnn lmus-

Fransanın 
tereddütleri 

~ - E;ış tarafı t incide -

k • Urühıll tn.yyare ılc Fı ansa ya 
~ 0 ~ak o zamanki başvekl Mm; 
~. lteyno~'u ,ıruık51vemetc "Ve 
~tltere ıie • J.ı l ~i yanmağa 

.. , •:t clrn . .ş \.? bu hususta çok 
~· g.ideıck !11giltcre ve Fran
b ıı.1 müşterek bir hükfımct \'e 
~t paı·Hımooto kurmalarını bi

t k?.f cim.işti. Fakat bilhts..:;ı:ı 
l\!u erkanı böyl~ b~ filtre ya
~{tnak isteıniyerek askeri ba
cı <ı~dau paı'Lnin kaybedilmiş oi
~eftntı ileri sür"di.Uer ve müu.
~ ti e hususJNfa. ş"ddetle ısrar 
' l •ı" Şi;yJ.; gnl'lp bir olay kar

c · ı.·-.ıa bıılıınuluvordu: Iı'ransa 
·~':-'rre;si, ayan ve mebusan 
~larmın külli bir kısmı, yani 
~t..tn s'.vil erldn harbe devam 
~laf tarı kumandanlar, mare-
1.ı laı· ve askeri r·.caı sulh taraf
ıu rı ... Bu ş.:u tlaı içındc Frans..ı
fll '1, ba.·ınn geçen Petaln hemen 

._'-<lı 1 "ı.:' lSL~il. 

bı~ll'.Kay~. k~~abilen bazı ricnl 
ı <l&lcı Mosyo M:ındel lngiliz
b t. e tt!ıı1as ederek yeni ve ayrı 
~~ıı kavC:llllet nüvesi kurmak 
~~ ler~ d~ bun::. '!_a resmi 
ti t.:nı. ımkan ve.rmeaı. Ancak 
l'tı e:lerul De Qau!Je Lonc1ra<la 
ı ~"akkat b r ıuare kurarak 
ı~l..· :l:u-&.ki \'atan aşkiııı can

•11,ıak ıstedi. 

aı şal butnn im fki yıl içm-
t r•;k miitcrC:'ddıt adıml:ıı· at:ı
l;. c b· z n Almanlarla bhirliğı 
Cljaftcın L:ıvalı hükıiml.!t bnşına I 

t ıı ~~ ve hazan da onu uzak
rı..ı ıruı :ık fazla Alınan ısU•klt.! 
~e bo:,·un C'~ıııck istemcd ~in. 

~.ı. ~ ı .ın.stır. Öj le z:maııların
~ ı~ıtıyar asker d:tha z.iyade A
\1 !"ikaya temavüJ ediyor vı· 
b~~t'deki Arn·~ika S<·firi (Lea- ; 
t, :ln.•ı v~ o:ıtın merkeze ca':.rrıl· 

ı . h 
. '•t:.a.ıı .,wır ı n rle1>1k Devlet-

" 1· ;..'ii foı ;ı ı ııas:Jıat ve var-,, 'a . . ~ e; r· ıst \·<ır lu. 
r~ı ~ ıniiten.~Id t ve sallaıntılı 
·ırı l.lka .~li mümkün ve muh-
.. ~ı :1~ticde_ı:-ini vermi~lır. 
ı , n a-ıeta bır harometr e j{l
~~ '"·':1 :lSkeri vaz•ycti iviJ•-.H
~ <' l \ • 0 , fcnafaştıl:ça Ame-
~ st•fır ıc teveccüh ctm:şt.ir_ 

k r; Fek:?. saat icinde ise' 
~ • · . iyaset iki ta..i·afta da 
1 ~ crl ., ·(' Afr-ka ş mrJ•ni An~-
1 ~ a · m ~!ine, asıl Fransa
tılt • n ist lisına terkecle

nıevkıinu .n aynbmstır. 
rl~Nİ SABAH 

hzdı: Beş ay, yeni bir boy öl-
A) Akdenizde tam manasiyle 

dırm:ıtı .. Rom.mel, Süveyşe doğ
ru yonehrken, şu gayeyi güde
ıl:ftlirdi : 

Berlin 12 (A.A.) _ Alman vaffakiyetler kazandılar 
orduları başkumandn.nlığının Mclbourne 12 (A.A.) - Ce-

oğlu son nutku ile yalnız 
açık ve sarn.ımi dec;tl, aynı za· 
manda .erkekçe ve efece konuş
mayı bilen ve bır yurt davasını 
milletin önüne bütün açıklıın ıle 
sennekte çekinmiyen b;r l~ükfı
met reisi olduğtmu iSb:ı.t clmış 
oldu. 

tebliğinde bilhassa kaydedildi -1 nup batı Pasifik umumi karar-
ğin~ ~re, Kafkasyad.~ . Alagirı Alma ar sadece Toulo limanını işgal gfilıının tebliği: 
kesımınde oldukça muhinı mu- tm dil . Bivi - Gopari: Düşman Bivi 
harebe1er cereyan etm.ektectir. e er ve buradaki Fransız donan- cıvarındaki esas mevzilerinden 

A) Akdenizde tam manasiyle 
hakimiyet, 

B} Ha.reltii.tı uzak hedeflere 
doğru götürmek, 

Tuapse kesiru.inde bir sıra sırt- m8SIDa dOk I 1 çıkarıln1ıştır. Düşman burada 
lar hücumla zaptedilmiştir. Al- UDDI aC 2rJDI liiJd!r iler ağır kayıplara uğramıştır. Ame 
man tayyareleri düşman mevzi- Roıma, 12 (A..A.) - ltalyan kor sı.fatiyle vazifesine ihanet rikan kıt'alarınin bir çevirm~ 

Başvekilin nutkunda kclıme 
oyunu yoktur, ckserıya hakı
katlcr! yarım anlatmaya yam· 
yan dıplomatça imalardan ma
lıa.retli telmihlerden eser ~lma
~ığı gibi. O, hnlıs bir TiirK .cocu· 
~u samimiyet ve ~- ffctıvle· ve 
ıçten g len bır do~ru Özli.ıft,ıtc 
ve sözliilükle hakikati bUtü,ı
ç~pl:ıkhği' le millct,ıı önüue seı. 
d~ Bunu lböyl ... yapmakla Sarac· 
oglu gösternr'.ş oldu kı uz · 
ömninde nİc"' badı.rcler ~tlatmı. 
ve en .mnit~·z onlarda b.le hiÇ 
b_cltlenılmedık hır hamle ile ma
cızeler ya.ratm:ıyı inim oI(run 
1lir millete hitnp ctmekt.edir"' 

C) Nil ordusunu tesbit etm{'k 
D) Düşnnmn öteki cephcle~ 

!kuvvet kaydınnASını güçleştir~ 
mek ve ili ... 

Mısır topraklarında kazanıla
nı kaybetmemek de ku\Tete v~
ibeste !di ve ~1ı!ıver ordusmıun 
asgari bir hesapla, darbeleri 
karşılıyacağı iimit edıleb!liı di. 
Oysa ki. olaylar dilekleı·e uy
mamıs ve bu harbin tanıttığı 
namlı ba!ibuğ. cekilmek ıstırarı
ruı dfrşmü.ştür. Bu anda, Mihver 
orduları, büyük zayiata kntlan
makta ve neıede mukavemet e
deceğı de 'h"linememektedır. 1-
talyıınrn sörnütgt: ordusu, aıtn
kalan birhkledyle !lrtik Libva 
\'ahalannda oynak müdafaalara 
katılmak mecl:>urıyethıdedir. 

lerine, demiryollarına ve sahil- orduları umumi karaı-gahının e~nıış olduğunu tebliğ etmişler- D?anevra.sile düşmanın çekilme. 
deki hava limanlarına taarruz 900 ınumara.lı tebliği: dır. Şu halde ne askeri kıtalar sme mani olunmuştur . .Ayni za
e~işl~rdir. .. . ~raosanın. cenup sahilini in- ne memurlar, ve ne de halk on~ ~;ı~da .Amerikan kıt'aJa.rı Gopa 

:::>Uı.lıngrııdda hucum kıl'al:ı - g 1ız - .Alner kan karaya r.ıkma ıtaate ıntl!bur dcJiklırler. M:ızc- rı nın cenubunda cevrilmis olan rına ~ıensup müfrezeler Sov - t ~ m~I r _rn:. k .:Sı .. kor~ınak sal. devlet rcısi sıfati:;:h\ F'mn- d~$nan. kuvvetlerini de yoket-ı 
yetıen bır sıro ba."}l.a mukave - m_ .. sadryle du ı d0r auncü ordu- sız kuvvetlerinin başkumandan- mı~!crdır. 
met arla!arınd:ın ve fatiııaJ ııok ıun kıtafnn F"r~ın.; un i.,6al n.1- Iı~ım deruhte etmLcı.t.ır \e yalnız Shortl,ıncl adası: İki Japon 
talarmdan gen "1tmı ~Ja.rdır. j tmdn l:mlunmıyan I~·..,nurı.ı gir·- onun emirlerine itaat edılecek- a.Ycısı t:ıhrip cdibuiştiı'. 

\" olga üzerinde Alınan b:ı.tar- rck Nis'i geride bırnlrtık :ın .,o!'l-1 tir. Bu in F'nısi: Ağır bomba uçak 
yaları be:- mııvn b,ıtırmı-l?lı:tr- l :ı Rohnc nehr .. nc varını.: !ardır. tşg~ Salmeler ları gece düsman gemilerine ve 
dır. Tayyareler nehrin :ırkın - Halkın huı eket tarzı sak.ne!' r. Cenevıe, 12 1 A.A.) _ \"ıchy- ı tesislerine hiicum etmişlerdir. 
da.ki düşman toP'""U me\'Zilerine .ıotcirlü ve zırhlı müfrez.ele- ye tfubi olan Framad:ı . Almo.n 1..ae: Uçaklaı.·ımız ıkıyı açık -
ve ia&• nakliyatına taarruz r~m z aym zanı..r.t • .ı Kor::."kaııın kıtaları h..!mcn hcınt:'Jl hrı· ycı- lannda bir düşman torpido muh 
ctmislerdir. şımalmdc ve ccı1ubuııda kuray.ı. de erzak, mevaşı mi.ısatle:e celi- ribini hombalamıslardır. Netice 

Moskova 12 (A.A.) - Sa.balı çı1.-tıktan oonra aJayı işga l et- · yorlar. lsv çre hududundaki gönilememistir. 1 
lcyın ueşreci:leıı Sovvet tebli - mi h'edir. Kors"k::ı da biıyük b r }..>i.İnırük servis"ni ellerine alın~- Buna: Uçaltlarımız. diisma.n 

.!Iilletıı:r arn;;;ı ··rup g de~ ve 
gun gec:tikçe çetmle.şip dal bu
d~ saran katil b:r boğuşmarun 
dogurdugu bit ook Çl trefll ve 
karışık mesele!eriıı asııiard.ın
bcri teşkilat kudretler yle mil
letler arası ş:Hırete salıin ülkele
ri bile zayıf bir duruma ati::ıir-

ğinde S~)\'yct kıt'ala.ı=ının g€'Ce sükf"ınet g&.tenrekte<lir. !ardır. Telefon hatları işlemıyol". gerilerini ve tesisleri.ui bomba -
Stalingrad bö.ıgcsindc, Tuapse - ~ t_mınl.:ır anıily:ıd.'\ Tı en yol<;ulukları ve hususi ara- lamıshırclır. 

RommeJ, ?..ayıf bulund ı;;.u 
demleıdc, manevra kabil'.yet:~c 
day~nmı.c; ve sırası gt-l"nr·e, mu
k:ıbtl hamleleriyle hasmını ov.ı· 
l:-0mıı", lıırpalamış, hatta sende
letmek fırsatlnrı da aramı::dıı·. 
Ancak. hu defa, tt"hlihe belir
rnekte<I:r: Tınıu:;tan ilerilcyccck 
~mitlcf.k orJularla kar81t-:Şmak. 
ıkı ateş arasında kalmak, ger
çekten onu kırıtik biı duruma 
C!_üşı.irebilir. 

nin şimali şaı·ki inde e NaJçi- Marstlya 12 (A-A.) - Alman baların seyrüseferi durdurul- -------------
kin Ct.:nubu saddsıudc düşman- lntalat ı dıiıı. ak.:;;ama doğru bu- muştur. B.liımuuı nakil vasıta
ln çaıınştıkları kaydedilmek - raya gelm.şler VI! srra.te3ik nok- ları Almanlar ve 1tnlvanlıır ta-

r ular 
yorlar tedir. talan iqg~l et.mişlcrd:r. raimd:ın müsadere edilmiştir. 

Diğer cephelerde mühim bir . LarnI'in ~~nnah 'l'oulon İ~guJ J~UhııOO:i 
değişiklik olmamıştır. Vı~~y, 12 l~~.) - Nazırlıu V!chy, 12 tA.A.) - Toulon-

Alman hududu 12 (.A.A.) - mcdi:sı, saat Us ac toplanmıştıı·. da Fıansız bahriyesinin sefleri 
StalingraJda ve şar·k ceı>lıe->i - M. L~v:ıl, mecl~sc Şimali Afri- he!' miitecavize karşı ınüdafaa
nin di;{cr kesimlerinde bulunan kau:!kı \'az yet le son hfü1isele- <la buluıınıağa süz ,·erd!klcri i
Alınan aslı:erlerine kışlık elbise- r~? sebebıyct vermic; olduğu gö- ~ı Alman makıımlan Touloıı 
ler dağıtılmıştır. Bu yeui elbise ru~m~lt.>r hakkı ld.t maliımat müstahkem me,•kiinin işgal c
bir pantalonla bir tulumdan ve Yerınıştır. Maıeşal ve hükumet. dihncmesme Ye Fransız harp 
b:~lıklı bir k:ı.puttan ibarettir. ~ent'rıl Gira_ud'nun Şimali Af- g-emilerinin muhafuza altına a-

Gl. Guiraud 
nasıl kaçmış? 

'l'umıs sınırlar111da 1:.:.ılvanrn 
öu· ''akitler dört tümPnlik. bir· 
kuvveti vardı. Ronımel or<lY.SU 
ger"sini artık burarlaki kuvvet
lerle emniy~t allındu bulundur
mayı düşiinebilır. Öhül' v:ınuaa 
ikı kolrum Tuııusa te\•ec~Uh etti~ 
ği b;Jdfril .Ame .. kan kııvvet
lennı önlemek üzere, mümkiia 
01.;uydı. Fransız gaı ılızonU\;Ja Gener al Fransa 1an kadm 

da işbirliği yaparak. ymi tcvak f d 
kuf seddi vücuıl l getır1:1ck \'a- wya etin o kaçmış 
ziff>Sivle hnvad3n, bclkı deniz- Fnrnsı:z hududu, 12 (A.A.) -
d .. en kuv_v~llel' kaydmlmuktadı.. General Guiraud'nun kararı 
Cephe, ikileş.nııştir. l•'rıınsız Si- hakkında itimada JaYW bir 
mali Afrika.sına çıkarılmakta ·0 • menbadau hu tafsiıat vcrilınek
la 1 Müttefik ordulannın ılk he- tedir: General evvela Vichy'den 
defi, Trablustur. Gerçi. Tıınus J...yona kr"..çmış ve Akdeniz sahi
kıyılarına çı'·arnullar yap.mrıkln line gitmek iınki.iııını buluncaya 
bu malcsada çok chha yakın yol- kadar o"rada kalmıştır. Milli em
dan ulaşmak doğru idi. Fabl. niyet daire:6İ Lyonda Generalin 
hava tehl.k~i buna imkan bı- izine tt.........adüf cboıi~ i.-ie de i9 i.ır 
l'akınam:ş ~ib: iir. Bir taraftan ten geçmlştir. Guirnud bir mo
akın gelen Müttefik kuvvetlerin törlü gemi bularak ~.ayire kr..ç 
büyiik kısıınlariy!c Tunus vn- mışt.ır. General Cctl.ayire doğru 
kınlaı ına c:,ıkarılm:ıhrı kuv,~et- yol alı:r'ken emniyet daireg'ı onu 
le mu!ıtemeldil'. Tı.ıııuti toprakla- ~ yere Marsilyada ve Toulon
rınd,ı kanlı ç:u·pı~mrnL-ır bekit:- da aramakta fdi. General k:ıdın 
nebilir. Rommel, ilk . an.r;ı clue,1 kıyafetinde ka.çnuşt.ır. 
çıkardıktan sonra, Libya sınır- ~~~~~~~~~!!!'!!!!!!'!!!~!!'!!!! 
l:mndfl, kalelerden de kuvvet a- ikmal ic;i emniyet attına alınmış 
larak. :.\font~·omny taarruzları- olur, 
nı durdumbilccek midir? Çeki- C) Akdeniz üsleri havadan ve 
len ordu, k:ıııamı~ ve yıpranmı~- denrzdeu taarnızlant uğraya.bi
tır. yorgundur ve yardınılar"dan lir. 
m,'lhrum <Yibidir D) Avnı.panın yani ceph esm-,. ,.., . 

Şıırnali Afrika kıyılannın el- de büyak ordular bulundurmak 
den cıkması. MmYer i~in biıyük zaruretleri ~".lsterir, 
1..ararlar doğurur: E) Doğu hareketleri kesin bir 

A) Avrupa.nın bu kıvılant va- sonuca erdirilmeden yeni cep
kın topraklan yüzleı=ce mey- belere t.:a.ze kuvvetler kaydmn:ık 
dan<lun havalanacak filoların 1..aruri olur ve n ihayet: 
tehrudi F> İkinci bir cephe kw'Ulabi-

. ·ne maru7. kalır. ftalva lir ve Afrika met;elesi köıkünden 
h:ırbil! a~r yUküııü çekmey~ halledilımİ!'l olur. 
mahkimıdur, · O sebepte, ML'>lr ınuvaffakı-

B l Ortn.~rk'ın İngilizler he- y~ti ve Afr!ka kıyılarına çıkış, 
s:ıbı:rn bozul~n emniyeti düzel- bır başlangıç ve bir dönüm n<>k 
tilm fi ve, yıue kayıplar göze tasıdır, yarının olavları yeni is
alıııma.k sartiylc, kısa yold.:ı.ın tikameUer de çizebilir. 

2. 

rıkaıla ecnebılcr elinden muarız lınmasrna kanır vet·mışkı dir. 
1'.'ı-aı:ııs1zların kurnandu nlı:lını c- 'Fr a - ispa.n.\-a Hududu::da 
lt_ı.ıe almakla vermiş olduğu sö- Madr kl. 12 (A.A.) - Alman 
z.ıı tutmamı.·. şerefe nıu"aric kıtalan, Fransız - hpanvol bu-
ha!"ekede bulunmuş ve bi; afi- duduna wı .. rmışiardu·_ -

Rommel kuvvetleri 
çok zor bir durumda 

( Baftarafı ~'.rin_:lde) ı den sonra dÜŞ!"!lRn w::.akları ~fos 
tır. Rommel?. Tra_blu.s ussu ~rp serschmitl 109 ların refaka.tin
~n gel~ ~uttefık kuvvetler: - de olduğu halde cenup Afrikalı 
~~n teh<.lı,di altında ~ulundug_u p~lotıa.: S Stuk:.ı düşürmüşler _ 
çın . kıt alarını hE:lkı de denız dır. Du~an arazisı üı.erinde u

yo!u ıle ku~aga çalı~cak- çan Anı..,rikan uç<ı klan geri ka
tn. ~u takdıroe Alman kuvvet lan stukalar:ı rnstlumışlardı r. 
lerını~ Tobru~ta~1 veya ~ingazi Hücum ctnıck için çok afça.ğa i
den '\ ~pura bmdırn:e~ !azın~ ge nen Amerikan pilotları bir düş
k!ce~~r. ~u t~bbusun Mıh - nıan h:ıva alanı ü1..e."'inde 33 etu 
v_er ı~ın bir D?n.kerk olması ih- kayı daha alevler iQi.nde dü.şür-
tı~~l: ~.uvvetlıdır. müşlerdir. Geri 4 stuka kalıvor-
Duşıu:uıcn Alman tn.JJ!t'areleri du. Bunların da hücuma uğra -
. Kahı re 12 (A.A.) - J.Iütie - yarak düşürüldüğü ve hichtr 

f~k uçakl~ı, şimdi Tobruk üze- düşman bomba u~ağının ü~ -
rı~de keşıf uçuşlan yapıyorlar. ne dönemediği kuV\·etle tahmin 
Dü~man, kasan kıt'alannın ma ediliyor. 
nevıyatı~ı __ yukscltmek için elin- Böylece. Çarsamba günü müt 
den geldıgı kadar uçaklarını tefikler 22 düşman 11r;ağt dü _ 
kul~nıyo:.. ;ıürmü.şlcrdir. 

Dun muttefık ucaklan, düş - Yolu kesiletı hıt'a.Jar 
man uç~kl.ar~~~. hii.~m ederek Lon<lra 12 (A.A.) - Radvo-
11 ~anesını duşurmuşlerdir. Müt 11un bildirdi·'Fine aöre Britazi.ya 
t~fık bo~ba uçakl~ı ı Bingazi kuvvetler i şfmdi Halfaya. geci -
çımal dogus~n.da du.~man'ı hır - dinin iki tarafını tulmtıl}lar ~ve 
palarken ~ılız1 uçakları Stuka- Sollunı'un kenar mahallelerine 
ları .~ra~aga ç~ı>.mışlardı~: de vararak Mihver dümd11.rları-

Muttefık kıt akınnıo sur'atle nın ric'at yolunn k~işlerdir 
ileriedi.k_leri Bar<lia yolu üzerin- Yt"IU }':; ir Kafileleri · 
d~ lngıhz uçakla_n_ dün sabah Kahiıe, 12 (A_.\...J _ Geri 
fo Stukanın yerını bulmuşlar - bölgelcrde'.ki e..-;irlertlen 30 bini 
ılır.p . . Kahireye gelmi ·tir_ 9 İtalyan 
_Kısa bır hava muharebesin - generali esir edilmh5tır. 

T. lŞ BANK.ıll-1 
K.TAS.ARRUF 

I:IESAPLARI 
2 İkineiteşrin 

K~idesine ayn!nn _..~;;;;:_1ı 
İkrami~ eler: 

1 adet 1000 Liralık 
1 ,, 500 
2 " 250 

~ 14 ,, 100 
10 " 50 
40 ,, 25 
o 10 

" 
" ,, 
" ,, 

< Baft•ır:ıfı birin elde) diiğii fjll sırada Başı:ek'ilim "z bı-
dtr. Blue li'unncl hnttına nit 12 7.e harpt n evvelki norm~} yn
bin tonluk bir nakliye gernisiy- şayış · ırt.Jannı sHı rli b1r de•-;.
lc 4 bin tonluk hı r şilebe tor _ nok darbesi .,,. h""mcn ıade edi
piller isabet eltirilmı<:;lil'. Biri \:ereccğ.ni 'adetm:) or. O. re-.:ı.
Tribal sınıfından bir muhrip ol lıtelcre d.ry:ınan kuvvPt1 ı ve .sıh
rn:ık Ü7..e.ı e iki harp gemisi ha- hatli bir görw !e tıtr"h n ~ mdı} e 
sara ui;ratılnıştır. Re.fakat ha- katllr kayıt b le etml'llığı !'i't 

linde giden bir gen,i Cezayir ö- korkunç mücrıd,..le uevl"t"S"nde 
niinde batırılmıştır. daha esaslı feda.Kad•kl n b ıe 

Loııuro 12 (A.A.) _ Şimuli yükJe:ınıemiz saatmiıı g.:-ı·p C', t
Afdkadaki miittefık seferi kuv rnası ihtımalini hiç de hesap hı-
\'etlerı uınmni karnrgahmdan r:ci bulmuyor. 
bildirildığıne gfü·e, general Aıı- HU\ ım ·t R~ı..:nın bn •nı(n 
derson kuınandnı;mdaki birinci samiın yet ve safv •u litu"'.!' . t-

1ngiliz orduou ş:mdi Cezayırde !1 _ blzlere de b ,· .. .cife-, h t 
faaliyette bulurunalctadır. Şana dogrusu; <l.m veni hm h:ırlıı 
li Afrikadaki İngiliz hava ku v- pati.ık verdiği dal· knd..1 el bıı -
vetlerine <le, Gen~r.ıl Eisenbo _ liğiyle beni!ll6eı ıiş o1mamız l.i
Yerin başkuınaııdanhğına tiıbi 7.mı g-elen bir vazifcy· ş;ındi da
bir durumda h:ı.\-a mnreşali ha candın ve dn.ha "çte.'l b"r ~a-c 
Welsh kumanda etmektedir. retle başa:ımıya çalısmak r;:W-

Ncvyork 12 ( A.A.) - 1ngi _ vor: Aynı ~fvct ''e s.-uo;m'. v -
1~ ıstihsalal nazırı M. Oliver le clurunnuı ehemrnı-.. ·tini l ıl:
Lytte!ton, bir nutuk irad etmiş a,r edip nynı e:ıg"iıı hü,,,,nü ni'· -t

i<' ve gillugışsız b·r ;st.ekl hü-
ve ez.cümle şunlan söylemiştır: k-\ımetin aklığı t&'J "rlcri el...~ 

- Şimali Afrilmnın istilası, tekleme'• ve bütün dün .. an'n 
tarihin kaydet;nıis olduğu t"n kn.n. , r-_· -hdı2'1_ ~anıeth y" p .. n 
muav.am hadiselerden birirlir. ~ ı,, 
tstilaya i!Jtirak eden kıt'~lan..'\ mlll!1.ırnn ol<htKU knd ır az zaı lr-
mikta.rı ha.kkınd:ı füalümat \'er la atiatabilrnek i m el v • k > 

l).rliği ederek za.ınaneıL..1 zuı-
mek mümkiin olmadığı a.sik~ - luklarına k.trSı koynı"k. 
dır. Fakat gönqP.rilıniı, olan ge- l~a <'"'\ilimi?. mert t." Vt: r
milerin adedi 500 ii gecmektc ve kekce konı.stu. Türle miUl'lı ·~-" 
bunlar. 3.50 harp gemisinin hi- b d"I i 
mavcsi a.lUnda bulunmakta "tli. u . :.c en en iy" ·mlıyan ·r .... : .. -

TuntL-; 12 {A.A.) - Şimali 1"ltır ve bunu dosta. düşm~ıı:.t 
:isba.t sırası- gelım .. tir. Afrika.da. corcyan eden -askeri _____ ..:...;_ _ _::_ ____ _ 

hi.diselcr ~imdiye kadar Tunus-! Almanlar fram C!•l7. 
ta hiç bir aki.c; husule getirme- .w-as. 
mistir. Bütiin Tunus topmkla - larla iş b~ ıı•j rında sükunet hükiim sürrne1.;te ıl ~ 
dir. istiyorlar 

11 Son teşrinde .hiç bir kara 
ıveya deniroen girme hareketi StokhoLm, 12 (A.A.) - Al-
kaydedilmcmiotir. mıınlann ''Şerefli b"r mdh" r:r-

Londra, 12 lA.A.) _ Tunus- mini verdiklerı te.."<lif, Sto.ıdıohn 
ta mevzi alınnk ve kat'i muha- de za.nne<fldiğıne ~öre. Eıtl--r'i 
rebe vermek i~in Müttefik kuv- ~örmek lizere Milnilıi ziyareti 
vetleriyle Mihver kıtnlan ara- eı;nasında Lava.b yaptlmt:i ohw 
~unda kanıda ve <leni7,de adeta başlıca teklifür. Lavalin lııı tek
bir yar~ oluyor. Vichy, sivil hal lif karşısında ne c vap verdi •i 
kın Tunu..c;tan ayrıldıf:rıru beyan malum değil ise de muva!:ık7t 
ediyor. ettiği Berliıı sözcüsünün beva-

İşı.,rıU. N~>ktalarliltla na tından anlaşılmakta.Chr. j. ıl-
Muttefiklerin Şim. li Afrika- hakıka sözcü, .ı\lmanlann Fr-ın

daki umumi karnrgfıhı. l2 {A. sız ordusunun siI:i.lıfarını ulm:.ık 
A.) - Sivil } ... ransızlarb A~ tasavvuı unda bulı ımrıdıklan _ 
rikalılar arasındaki münasebet- m, çünkü Fransız topraklan -
ler, çok mükemmeldir. Fnı..nsız nın müdafaası icin m~erek 
a.'Jkerlerinin Cezayir ve Oranda dü~nna karşı Fransız or'd•ı .. m· 
kı hareket tarzları, General !"re- :1~ylc~şaşticrag.-ına güvenildiği· 
denhall'in tcıbrildcrini celbct-
miştir. Orandaıki Amerikan pi- Gebelüttarıkta bulunan 
!otları, FranSJz amelesinin Ame- gemiler 
rikn.lılar tnrafmdan işgal edil-
mesinin ertesi günü tekrar işe Bern, 12 (A.A.) - J,nlinea-
başlamak üzere uçak meydanına dan Vichy'ye çe!dlen bir teh:raf
gelm"iş olduklarını sö •lemektc- ta bil~rildiğine,. göre, lnguız, 
dirler. Şimali Mıikada.ki ingiliz Amenkalı ve K:.ınadalı b•rkac 
havn kU\'"\·etlerinin sefi hava bin asker Ceôe!iittıınkta bulun: 
Maresali Sır \Villiam Wclsh'iu rnakt:adu·. Ce'bclü tarık liın::uıın
Gcncral Eisenhowover'in ku- <1a bır zır~, 6 l~ruvazör, 3 tay
ma.ndası altında calı~ ol- ~:are gerı:usı, 15 muhr;b, 6 n.ı.k· 
ı:luğu haber verilmPktecHr. liye ge:rusi ve .körfezindt> 38 ti· 

General DooTitlc'in uçar kale- carct vapuru bulunmaktadır. 

Wz .... cum pi 1 
- Ba;ı tarafı 1 11\Clde -

Montgommcry, Rommelin1 İn . 
g~~zlcrin Ela.Jeıneyn hattımı. çe
kılırken kullandı.klan stratejıyı 
tekrarlaması "mk8.n rve ihtimal
lerini önlemiştir. 

lcri, bu kadar miihim lfr şahsi- • 
yetin bulwıdu,.,Nuııu bilmiymı 4 
Nazi uçağını tardetmiştir. Pilot 
vamlanmış olduğundan General 
Doolitle, lmmandayı eline almış
tır. Zabitler, ucak meyd:ı.nma 
döndükleri zaman müretteba
tın ateş endabtlannın talimler 
sırasında yapılmış olduPımu 
zannetmişler ve pilotun o-muzun 
dan yarolandıbnı ve bir çarpıs
ma vukua gelmiş olduğunu öğ
renerek hayrete di.işmüslerdir. 

Halihazırda müttefık ha.va 
!kuvvetleri Halfaya. geçid"ni o 
kadar tahrip ~erdir lri Rom 
melin buradan motorize kuv. 
vet ve taşıtlarını g~rebilmek 
imkanları kalına.mı.~ olduğu ta· 
savvur edilebilir. M.ihve..>in "'eri 
kalan motorize kolları bu nokta 
da içinden çıkılIIl!l.Z hır tu ifu 
düşmtiş göriinü~orlar. 

Baıvekil Fransiz 
Elçisini kah l tti 

Ankara, 12 (A.A.) - Başve
kil Şükrü S ra oğlu bu"' in öğ
l 'Cltn e "Vcl r'ı n· a b" "k e i
,..· ~f Bn-g rv'vı k.?ibuJ ü mi"' ·r. 

Olaylar bu v yet.! bel rt& 
ccktir.· 
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) , __ KURTULUŞ 
Doktorlar, Banka~ılar, Ka_ 
tipler, Muhendısler velhasıl 
bütün mi.ırekkepli kalemle 
yazı yazanlan mürekkebin 
ceplerine akmasındnn, ku_ 
rumasından ve ucun bozul_ 
masınd:ın kurtaran yegıtne 

Bozulan parçaların yed~ 
leri umur ücreti aıııunale .. 
ısızın yerlerine takılır. 

Ve ne yapabileceğini düşünmcğe 
başladı. Swaslı, hasmını koltuk
lnrının altından zorlıyarak hava
ya kaldırmağa. ve açmağa çalı
şıyordu. Memiş ise kendisinı i
dare ediyordu. Bu mücadele o 
kadar siırmc-<li. Çünkü Sivaslıya 
arsat dü mcmişti. Sivaslı, Me
mişı paçalarından kapıp bir şey
ler yapmak istediyse de ona da 
muvaffak olamadı , niha,,et 'M.e
m ·ş, Sivaslıyı paçasından kaptı 
ve dönerek paça ile doğruldu. 1 
ş·mdı Sivaslı. fena vaziyete 1 

chi.51JlÜŞtü. Fakat Siv~c;Iı o ka-ı 
dar kavi ıdi l<l, Memiş paçasını 
yer·ndcn bı e oynatamadı. 

l).,tc C.l az l ın ke.'ldi gidi- 1 
yorou. ~ \ :., yağ giire.ı·ncıc 
çok tehi c 1 ol n b r vaziyeti 
bile bile i hıyar etti. Mcrnişi a
yaktan künteyc taktı. Fakat pa
çası da hasmuun elinde idi. 
Memiş:n başı belaya g:Tmişti. 

Ne ol :ı caktı bu hal? .. Zavallı Me 
m.iş, gidiyordu. Kaptığı paça pa
ra etmemisti. Seyirciler, heye
can içinde idi. Üstüstc ayağa kal 
kıp Mem.,şle, Abbasın güreşme 
sürükleniyorlardı. Artık öteki 
güreşlere bnıkan kalmamıştl. ö
teki güreşler, bu gUrcş yanında. 
aönük kalmıştı. Mcmiş bin b;r 
manevra 'c belayn göğüs gere
rek nihayet k i.htcyi sıyırttı ve 
ayağa kalktı. L.lkin, rengi bem
beyaz kcsılm;şti. 

g·,,.raslı Abbas, karakucakvari 
çırpınarak hasmının üzerine 
hamle ediyordu. Aya:k baş pa.r
maldan üzer.ıııde bir ceylan gibi 1 
sıçrıyor, sonra cllermi ıb~rb.rinc 1 
ters vuruyor, boylu boyunca ba
l!Jtlar g!b1 sıçrayarak eller:ni ı 
yere vurup hasmının ii:t.crin<? yü
rüyordu. Yani bela idi Sivaslı ... ! 

Seyırciler, birbirleriyle şöyle 
konuşmnğa ba.c;ladılar: 

- Bu herif hepsini yenecek 
ve baş:ı.ltı giıreşini bırakmıya

~ bunlara ... 
- Bu, S!vaslı berbat ... Yörük 

Aliyi fılan cJn yenecek. 
- Dayanılmaz bu Sivaslıya ... 
H akikaten de dayanılmazdı. 

Memişin zclıir gibi kuvveti bile 
yet.işm ı" •rdu. Oyunları sökiip 
atıyordu. Y orüğün filan manev
raları ve mahareti kfı.fi gelmez
di S~va.eolıy:ı. .. Meydanda güresen ı 
diğer pehlivanlar ha}Tete dii!;
müşlerd: . Başlarına gelecek be
li. varoı. l' örük Ali de, Sivaslıyı 1 
bel'bat bulmuştu. Bu, herif aynı ı 
zamanda sağlı ve sollu güre.5i
yordu. Her tar:ıflan ka.vi idi. 

Çalık'ı d "lştlncc aldı. Cazgıra 
söylenmeğc başl "dı : 

- Ustn! Bu ne hal? Berbat 
b.ı berif! .. 

- Evet, korkunç herif! .. Çok 
kuvveUL. Oyunları da çetın ... 
Mcmişi yenecek bu her.f! .. 

- Yalnız Memışi mi be? .. 
- Valla.h bilmem, bela vesse-

lam .. 
- Görmüyor musun, sağlı 

sollu h erif! .. 
Asıl beta& bu ya! 
Yörük Afi, hem Hacı ile gü

reşiyor ve hem de bu belalı hc
rif'm güreş tutuşlannı gözünün 
kuyruğile tetkik ediyordu. 

Hacı, Yörük Aliye yenileceği
ni aınlaınışh. Hacı, Yörük Ali
nin e ki gürcı:;lcrdcn sonra c;ok 
d ah a bcl:th bır p ·h!:van oldu ~u
nu gönnü!fwti. Yörük Ali, e. 1t's! 
"' ... t.utmu\ot au. i1<ılıa hesaplı, 
daha çetin, daha ustalıklı tutu
yordu. Hacı, Yöriiğfüı, kendısini 
bir çırpıda mağ!Up edecek, ke
paze bir hale getirmemesi iç-.n 
canını <l şine tnkmış boğıısuvor
du. Yörük Ali, hasmını mağlüp 
etmek için kendini yormuvor
du. 1'1rsat kolluyordu. Zaten Yö 
rük Ali, gürcs tc ltendı.sini hiç 
yormazdı. Bütün oyunlarım ve 
hamlelerini yorP'Unsuz olarak ya. 
pardı. Bir oyunu kanamauığı za 
man üzerine gitmezdi. -O oyunu 
bırakır başkasına f!CCerdi. O, 
ikinci <' ldığı oyunda da muvaf
fak olamıya.cağını anlayınca der 
hal onu <la bırakıp bir diğerine 
aıt.ılırdı. Halbuki, ckncrivet1e 
oohlıvanlar b:r ovun üwrine ta 
kllın kalırlardı . )~örük böyle de 
ğ'Jdı. Bir oyuna hamle edip ya
rım vamalak elde ederse hemen 
bu, Öyunu terkcderdı. Çünkü 
hıısun bütün kuvvetini ' 'e dik-

Baş,.d!ş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrıları derhal keser 

icabında günde 3 kaşe alı nabilir. 
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Şehir Tiyatrosu 
~=~ 20.30 da 
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K01tı~Dl KISMI 

Asriieşt:"n H aha 
Her Çarşamba saat 14 de 

ÇOCUK TİYA1'ROSU 

1 RADYO PROGRAM! 1 
~ 13 ikinci Teş . 942 --

7 .30 Program 18.20 Müzık 
7.32 Vucudüınü - 19.15 Muzik 

zu çalı~tıra - 19.30 A. Haberleri 
lıın. 19.45 Muzlk 

7.40 A . Haberleri 20.15 Rndyo Ga-
7_;,5 Müzik (Pi.) zclesi 

12.30 Program 20.45 :Milzik 
12.33 Muzık (Pi.) 21.00 Konuşma 
12.45 A. Haberleri 21.15 Temsil 
13.00 Mı.izık 22.30 A. Haberleri 
18.00 Program 22,50 Kapanış 

Devlet denizyolları işletme 
Umum müdürlüğünden: 
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HOLANTS~ BANK -ÜNİ N. v 

. tANBUL Ş\JSESJ 

GALATA: KARAKÖY PALAS 

AJANSI : MEYDANCIK, ALALEMCI HAN .... 
SÜTÜN BANKA MUAMELELERi 

KASA iCAR& 
kc.t;ni bu oyun Uzerine tevcih e- 1 1 
deccğ" 1den boşu boşuna boğuş- Asker lik iıleri m ak gerekti. Yörük, hamleleri- , ________ ... _._ __ _. 

.... 
MERl(EZI KÜRASAO 

nı üni 00.skınlarla , ·e, hasını gaf 
Jete getirerek kapardı. Asıl bu 
kanıslar neticeler verirdi. Zorla 
alman oyunların neticeleri ma
li'ım olmadığı gJbi insanı da yo
rardı . Y o!'ük Ali. Hacıya da 
böyic hnı •ket edivoı du. Hacı, 
baş altmm sayılı pehlivanlarm
d0n bulunuyordu. Usta ve tec
rübclı bir pehlı\'andı. Ne <le olsa 
YCiniğii uyalıyabilecek kudreti 
haizdi. Fakat bir türlü Yöriiğe 
güres uyduramıyordu. F .... <>ascn 
bir hasım, karşısında~ne güre
ıf ni uyduramadı mı J!Üreşt.cn ü
mıd nı ltcsmeli ıdi. Pehlivanlığın 
en biiyiik şartı !!Ureşi karşısına 
hakim ]olmak ve hasmı kendi 
--üreşıne riun etmek.. Hacı, on 
dakika geçmeden Yörük Alinin 
P'iires tabivcsi.rte ve tarzına gir
mişti. 

(~rkaı ı \ 'ar) 

Fatih Askerlik Şubesi nden: 

Milli Mudafaa Vekt'ılctine mek-
tupla muracnat eden Fatih Beyce
giz caddesi 16 numaralı hanede 
merhum mülekalt üstteğmen Hasan 
Nly:ızi kızı Aliyeııin vasi ve vekili 
umuru IIaseneyi gosterdıği adreste 
bulamadık. Milli Miıdafa:ı Vekilliği
n!ıı Ce\·abını almak uzere acele ısube
ye gelmesi. 

* Fa t ih Askerli k Şubesin den: 

Yedek üstegmen Enver Görelln 
şubemize müracaatı. 

Yeni neıriyat: 

f\JB!LERI I t.MSTERDAM -AOTTEROA .. - IWENOS -.ıRES 

USUC4l.- MARACAIBO - HAIFA - Mu.EMSTAO - ORANJESTAO 
8tO OE UICEIRO - SANTOS.- SAO P&UL.0 

Resmi dairelere 
Resmi ilinlann mercii Türk Basın Birliği ve ortakları 

resmi ililn.lar kollekt!if şirketidir. Bu şirket istenen gazete
lerde ve gösterilen günlerde ilanları muntazaman neşrettirmek
t.edir. Adresi: İstanbul Ankara caddesinde Kavahan Türk Ba· 
sm Biıliği ve ortakları resmi ilanlar lrollektif şirketidir. 

RAKİKI 
KURTULUŞ 

P. 8108-6318 

DOLMA 
KALEMi 

Milrekkepli kalemle yazı 
yazmak mecburiyetinde o. 
aln halkı hakikaten bu 'ezi .. 
yetten kurtannıstır. 

Ucu aşınmaz , bol 
mürekkep alır. 

Kuvvetlice bası
hrsa 4 kopya 
çıkarabilir. 

r 

KURTULUS 
Kalemi sekiz ~rçadan il>ll. 
ret olup her bir parçası 
bulunur. Açık bırakıldığı 
halde her ne şekilde dLI .. 
rursa dursun mı.irekkt1' 

akmaz ve kurum;:z. 

KURTULUŞ 
en ı;:ıflam ve en kullan eh 

mürekkepli kalemdir. 

BEB YERDE 
ABAYINIZ 

lHTAR: Halki ş~rucalı 
derecede, birçol;: yeni rnıır 
kalar çıktıt:ına nazarıı 
&ayın muşterilerimlziıı nıı 
zarı dikk.aUerıııi cclbcdt'. 
riz. G:ır:ıntili olan yalı'l1 

P. iktisat Veklllctim iz in 
8108-6318 numaralannı \ 
KURTULUŞ ismini tHıilYU 

dolma kalemi h:ıkikidır . 

TA KLiTLERiNDEN 

Han 

SAKININIZ 

Deposu 
No. 1 

-

H er zayı oıan aemla israftır. Fena lcullanılan b ir zerre 
elektrik cereyanı dehi isra ftır. Bunun için fena b ir 
ziya verd ikten ma.de cereyan ı yutan eski lambaları 
!ku llanmamalıdır.' 

.;. , 
ı' UN G S RAM ~ R 1 P (ON •mı>ulları gözleri ked1t1 
'cüzda"ı ııt. ı... ..... .... r 

Veremle nasıl mü
cadele ediliyor 

Ortaokul Yardımcı Kitapla.n 
Geçen sene aylık olarak çıknn ve 

ortaokul talebeleri arasında büyük 
bir alaka goren Orta Okul ardımcı 
kitapları, bu sene, her üç sınıf için 
yine ayrı ayrı, fakat on günde bir 
çıkmıığa baslamı:stır. 

Ucuz bir !ıyntla satılan bu yardım
cı kitapları, bulun talebelerimize 
tavsiye ederiz. Kitapcılarda bulun
maktadır. Umumt milraca:ıt yeri: 
Posta kutusu 452 tstanbul'dur. 10-20 
tkincitesrine ait birinci sayısı çık-
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• ettm oldukları nlaşılanlar ayrıla
rak teda\ı edılır. Bunların fakır o
Jıanlnrına p ..asız ıUıç ~ e iaşe mad
deleri dagıtıiır. E\ lcrı hemşireler ta
rafından z.ıyarf!t edilerek yem sıra

retıcrin önunc gCÇmc ogUUeri verilir 
Ye lüzum gorulenlcrın sanatoryom
lara yatırılmrılnrınn delalet 'e tavas
IUt ol unur. 
Dispanscrlcrımiz ayrıca kazaları 1 
uhilındckı mektep çocuklarını, fab- I 
ıika ve imal:"ılh:ınelcr işçilerini ve 1 
diler kal:ıb.ılık tc. isat mensuplarını 
btt ı:ene roı.tgcn muayenesine t.iıbl 
tut.:ır bunların arıısından tcfrık et
ti!ı ~eremliler1 aılelerlne, fabrıkala
n na. lımlrlt!rinc bildirir. 

tkl dısp:ınserımızln cemiyet but
cesıne tahmil ettftı masraf miktarı 
MI' senede on ıkı b n lirnyı t:etmek
tedir. 
Cemlyetlmız bugün birisi Unkapa-

• civarında. dı •erı de Usktldarda 
elmak uzcre ıki yeni dispanserin dn
lıııa insnsına ~lamnk üıeredir. Bir 
n e ay zarfında ıkmal edilmeleri mu 
kaaer olan bu disp:mserler için ce
miyetimiz altmış bin lirayı muteca
't'iz bir para ayırmıştır. 

Cm-ıiyet 1932 yılından ~ri Eren 
lttiyilnde bir sanatoryom açmıştır. 
D~letin meccani müesseseleri ve 
ePııuın ticaı i maksatlı sanatoryomla
n yanında orl.a halli halkın baş vu 
ıacagı bir sıhhat yurdu olan sanator 
JU1lumuzdo rıa aynı ilmi yollarla ça 
.bıPimalctadır. llk defa yalnız yirmi 
b'9 yatak üzerinden tesis edılmlıı 
bulunan sanatoryom bugün doksan
dan fazla yatağa maliktir. Ve cemi 
y.timlz bu müe55esenin tekamülü 
iCin hiç bir fedııkCırlıktan çekinme
mektedir. Bir zıımrınlar sanatoryoma 
clrmek için sıra bekleyen ha..qtalar 
iç aya yakın bir intizar d~esi ge
lbmek zorunda kaldıkları ~rülmüs 
ft bu ıztırap verici vaziyet kar~asın 
da: en müskül earllara rağmen; bir 
1e1ıe evYcl yeni bir ı:ıavionun teme
li atılmıştır. Cemiyet bueüne kadar 
bu paviyon için yüz bin liradan fazla 
sarletmlştir. 

Saııatoryomun tedavi ücretlerini en 
ıor sartıara raimen arttırmamayı si
ar edinm cemiyet. bir kaç ay evvel 
yaptJğı h esaplar neticesinde müesse
senin on bin llraya yakın açık ver 
dilini e6rrnü' ve bunu bütçesinden 
avans vennck sureUle ödemek zorun 
da kalmıştır. 

Diı:er tarnftan sanator:romda dııi
im.I ı;\U'ette Yedi hastn cemlyeümiz 
namına tedavi edilmektedir. Hali ~ 
m cıda anaddderinln yiiksekliii ve 
bir san ı Yolll 1aaatacmua ile h~ 

den e' • el bol 'c temiz. gıdaya ihtiya 
cı o ması dol.~ ıslle bu Yedi hastanın 
cem yet bütçe ıne yuklcdigi masra! 
yekun u ı:enede on b o · bin lirayı ıe. 
c. vuz ctmer~tcdir. 

Cem yetımıun Erenkbyundeki sa
natoryomund. n başka Maarı! Veka
lcune mensup olan Volde bagı sana
ton omund;ı da daıml .surette iki ya 
t.ıgı vardır. \ c bu yatnklara fakir ve 
rcmlı mektep tnlebcleı 1 yatırılmakta 
dır. Bu yat.'.ıkların cemiyet bütçesine 
tnhmıl ettigi yıllık masraf bin lirayı 
bulnı:ıktadır. 

Ccmıyetimiz. ayrıca fakir veremli 
h . taların iıışcleriııı de temin etmek 
tedır. Hayırsever vatandaşlanmız.ın 
yaptıldarı ıanclerlc bugun otuz beş 
fakır veremli hastnnın muhtelif gıda 
maddeleri verilmek suretile h er gün 
laşclcrıne yardım olunmaktııdır. Bu 
yardım ıçın cemıyet bir sene zarfın
da be" bın lira bir masralta bulun
mııl:1..1dır. 

Cemiyetimiz.in gayesi; muhtellf şe
killerde mazhar oldu~u yardımları 
en utız bir itina ile yalnız yerine sar
f etmek ve bu masra!lıırı yaparken 
hi&lerden ziyade ilme ve hakikate is 
tinat eylemektedir. 1941 yılı bütçe
sinde gonılen ve (MUH'rAÇ VEREM 
LtLERE YARDIM) diye adlandırılan 
dört yuz uç liralık tcdiy at. esas iti
bariyle verem mucııdeleslnln kadro 
ve ~umulune girmiyen bir masrafı i
fade eder. Bu para meselA: Devlet 
sanatoryomlarında meccanen tedavi 
olmus pek fakir hastııların • memle
ketlerine avdet masrafı, h erhangi btr 
sanatoryoma yatacak olan fakir bir 
Aastanın beraherlnde götürmeğe mec 
bur olduğu eııya ve röntgen fılmlerl 
bed~li. t edavi için tstanbula gelmis 
fakır veremlilerin birkaç gOnluk ba.
rındırı~aları masrafı, dispanserleri 
mlze .milracaat etmeyip tc doğru.dan 
doğruya merkezimize t>Rs vuran b a
%1 .fakir veremlilerin en :zaruri ihti
yaçtan kar!iılığı olarak sarled.i.lmlftir. 
E~er cemiyetimiz temin edeblldlti va 
ridatını mücadelenin esası olan p • 
yeterden aynlarak yalnız bu uğu:rcla 
sağa sola d<1fltmıs olsa idi ancak o 
zaman mabat ve ~n:reslni kaybetm.iı; 
elurdu. 

Bütün ha!ı 18lnız hayır için l'e 
f~r ile cal!Jan İdare Hey'eU ccmiy-e 
timizln b u genis ınuamelatın1 Yt:fti 
Valde hanının müteıtazi Hd odaırında 
Ocrctıı Uc memur vaeıtaııile tedvir 
eylemektedir. Burada c erelc varidat 
v_e g~rekse sarfiyaUmız tdare Hey'e
timlzın sıltl llılr mürak.abesinden geç 
inekte ve Ulkın verdiği paranın bir 
-.ntimlnln bile maksat ~ınd;ı b;r 
7eı'e sarfedllmemesirıe büyi.ık bır t _ 

mıştır. 

tiz.ilkle dikkat olunmaktadır. Varida
tımızın mühim bir kısmını teskil e
den yardım pullarının satışlarına, bir 
çok hayır cemiyetlerinin aksine ola
rak. ancak yüzde on glbi çok az bir 
bey'ıye hakkı verilmekte ve mesela 
1941 senesındekı bllançoda görüldüğü 
üzere bu tahsil aidatının yüzde ondan 
da aşaııı düsürubnesine sonsuz bir 
gayretle çal~ılmaktad ır. 

Bütün bunlara rağmen cemiyeti
m iz gerek matbuatın, gerekse muhte 
rem vatandaşlarımızın her türlü ten 
kit ve ikazhırından ancak taze kuv
veUer nlııcağına kanl bulunduğunu 
arzetmekle bahtiyardır. Bir taraftan 
cemiyetimiz ve yıllık kongrelerlmlz, 
di!er taraftan idare etmekte oldu
j;umuz müesseselerimiz her zaman 
h erkes için ar;ık ve biltün vatandaş.. 
larımızın kontrolerine tımadedir. 
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İstanbul Belediyesi İlanları Kadıköy Sulh Mahkemesi BaşkAtipliğinden: 
ll•••••••••••••••liı- MUddei İsmail Hakkı Sertdemirln 

itfaiyeye ait Boğaziçi motQrünün tamiri açık eksntmeye konulmuştur, • m~ddcaalcy~ler ~.Uet, , Vasfi Sert~e
K~ bedeli 3438 lira 50 kuruş ve ilk teminatı 257 lira 88 kuruştur, K~it . mır v: Fe~hıye ~umer ve ~ay~·ı~e 
ve prbıame Zablt ve Muamelat Müdürlüğü Kaleminde görülebilfr. ~ Akdogan .. ' e Nacıye Ayyıldız ıle Ş<ıyı-

thale 20/ 11/ 942 Cuma günü saat 14 de Daiml Ene ·mend a 1 k- l an ve muştereken mut::ısaıTıf olduk-
tır u e Y pı aca ,Jarı Erenköyünde Sahr:ıyi Cedld mn-

• Taliplerin ilk teminat m akbuz veya mektupları ve kanunen ibrazı 11- . fh~llesini~ Ko~ar pınar.sokagı.nd~ .es
%1Dl gelen d ii(er v esikalarile ihale eünü muayyen saatte Daimi Encllmend~ ~1 4 ye~ı 22 "~.en ~enı 38 

taJ .No. 
1
.u 

bulunmaları (1096) ve zemmi erazıı emırlyeden ve enbı-
• ]tYe ve •ıcarı mülk bir tarafı Vcled 

kCelebl efendi bahçesi ve bir tarafı A 
,dilin b:ıhçesi ve bir tarafı Mehmet 
.fıga bahçesi ve bir tarafı tariklam ile 
.;mahdut ve tapu kaydına nazaran üç 

4/ 12/ 942 tal"ilıine tes:ıdur eden c.ır 
martesı i:fınü saat 10 dan l:? ye ıc•• 
dnr Kadıköy sulh mahkemesi b.ı ıc•• 
tipll:indcn açık artıırma ile sııtıl•" 
caktır. Yevr:ıü nıezklıl"cla salış ıo.1' 
metj rnuh:ımmenenin "h 75 şiııi bLl

1
' 

Yukarıkl Iz.ahatınuzın muhterem 
gazeteniz.in ilk çıkacak nilshasında. 
imkan &örüleblldiği derecede yazı 
mıza mevzu olan makale kadar belir 
tilmek ve ayni sütunlarda yer olmak 
üzere n~i lQtfundo bulunulduğu 
takdirde h em vatandaşlarımızın bu 
k onuya olan alt'ıkaları yemden takvi 
ye edilmiş. h em de muhaf87.ası mil
li bir vazife olan umuml men'faatıe. 
re Mdlm b ir hayır teşekkillüniln ma 
navt varlığı korunmuş olacaktır. 

\ıM!vlek 259 arşın 23 parm:ık tutarı 

1 ' 837,5 metre murabbaı ar:ızl dahilinde 
ve 80 metre murabbaı kısmını teşkil 
eden binanın cephC1Sinden yedi bıısa
maklı merdiven ile çıkılır. Ve zemini 
kırmızı çini döseli camekanlı bir sa
hanlıktan içeri girildikte bir sofa ü
zerinde karşılıklı dört ödıı ve bir he-

madıgı t.'.ıkdirde en son arttır•mın tıı" 
ahhüdü baki kalmak i.ızere m;.ıı<ı)e"' 
denin 10 gün daha tcmdıdı 1

' 
14/ 12/942 tarihine te!:aduf eden rıı· 
zartesi günü sa .. t 10 dan 12 ye ıc.ıcııı' 
en cok arttırana ihalcf kat'ıye l ıcr' 
kılınacaktır. Mezkür gayrımcnkllliil' 
satış tarihine kada r mutcraklın bıll'ı 
verın borçları ve masarifi muh:ıketl1' 
ve satış harcı hissf!darlarına ve r(İ" 
sumu delUiliyesi ve ihale pulu rnuş• 
1crisine ait olmak üzere satılacnl<tıl'• 
Taliplerin % 7,5 pey nkçesı , ennc!C"' 
ri laztmdır. tcra ve iflas knnununı.ıı> 
126 ncı maddesi mudbiııcc ipotc1' 
sahibi alacaklılarla d iger n!5kndıır· 
ların hususiyle faiz ve ınrısrafn d 

1 

olan iddialarını evrakı müsb.teıcı 1
' 

15 gün içinde m;:.hkemeye bıldirJ1l • 

Y E N! SABAH - Biz.im de maksa
dımız bu cemiyet in h alka d aha ziya- f 
de faydalı olmasından başka bir teY 
değildir. Bu itibarla cemiyetin faali 
yetini yakından ö!"reıunis olmak bi
zim içln d e zevktir. 

1 
l;lA ve buradan.bodrum katına inli
. d ikte zemini çimento bir taşlıkt.'l ze-

l' minleri çimento ve karşılıklı ot.iç od:ı 
bir hela ve bir amerikan el tulumba-

• sını ha\'i zemini çimento bir mutbak 
~ ve bahçeye çıkılır b ir kapısı vardır. 
' Mezkur hanenin boydan boya ve so

,kak cephesinde tarasası bulunan bir 
ta\•an arası ile karsılıklı iki çatı altı 

vardır. Hane dahilinde elektıik ve 
tcrkos suyu tesisatı mevcuttur. Bahçe 

lerl aksi halde haklan t:ıpu s cıııerf· 
·~ le sabit olmad.kça satı5 brdelıll 
( 

payl:ı~asından hariç kalacak! 
daha fazla malümat almak istcyeı W 
r in mahkemenin 942/ 163 No: lu dO · 
yasına müracaat eylemeleri ıuzuıı 
ilan olunur. 

~---------------
hududu kısmen ka&ir yıkık duvar ve .-.-------------1~ 
kısmen delikli tel ile tahdit edilmiş r 
olup derunund01 çam ve meyva ag:ıç-
lan ve bir kuyu \'ardır. Binanın ze
min kısmı kagir olup üst kat ahsaP-

Yeni Sabah 
ABONE BEDELİ 

TUrklye 
,1400 Kr. 

Eoneltl 
1700 t(f• 

ile Sabah, Öğle ve Akşam 
tır. J ~bu g:ıyrimenkulun kıymeti mu

'h:ınımenesi 7350 liradıın ibar et olup 
Kadıköy birinci sulh hukuk mahke-

8enellk 
1 Aylık 
1 Aylık 

750 • 1410 , 

• 800 , 
mesi il5mına ınustenıdcn ve izalcl şu- Aylık 160 
yu surcüle işbu tanlıi ılandan itiba- 1------------ --
ren 20 gün muddetle mahkeme kale- Sahibi: A. Cemaledd in Saraco0111 

mindc eshabı ınurtıcant.'l nçık bulun- ! Neırlyat Müdürü: M. Samı KaraY
11 

dur ulan satış şartnamesmde yatılı fe- Basıldığı yer: H. Bek ı r GUrıoyıar 
raıt daires"ndc ve peşin para ile ve A. Cemaledd i" Sar:ıcofjlu M tlı· 

Her yemekten sonra gUnde 3 defa muntazaman d;~ 'r .. · .. · :~ hrr.atayımz. 
~~- .... ~;--'" -.. ~ .. ~~~ .-.n&: 


