
r 24 iKiNCi TEŞRiN 1942 "I • 
SAL 1 1 ı 

Beşinci Yıl No. 1619 GİlNDELİK SiY A.SI HALK GA.ZETESi 
ra 

us taarruzu inkişaf ediyor 
::;~:re~n 

1 
8 bin esir alındı 

r 
:aıu~r şu dakı'lmda h'er 
tarafta hem te;ebbiisü ~Herin
de huhındunıJorlar w~ booı de 
bir ~)·eye doğru nmttmid 
ndımlac atmak mevkiimk-d\r-
ler .. Oç ~ır yıllık mnhare-
OOdo \ıanlaa ilk merhale 

L budur. 

~ lmanların Rus hesapla -
~ larmda tamamile yan -

lı" ' e aldannuş olduk • 
lan büt • .ıı tevil ve td'sırlere 
rağmen uı llk örttilemıyec !k 
bir lı~kikat haliru a.Jmı: tır .. 

l 941 Hazıraıund.a Hille!'in .Jr 
dulnn bir vıldınm hız.le Bol -
l.?evik orduiarın üzerine atıla · 
rak yarına ve çevirme büyük 1 
muharebeler ve mılyonluk esir
ler baslayıncn Slav mukaveme
tinin aram parça cdılecefü ve 
Star.n ·n diz çökerek sulh istiye
ceğı fakat Abnanvanın Bolışe • 
viklerle mukaxele ve müsal.iha 1 
akdine yanaSllllyacağı Berrnde 
tekrar olunuvor ve herhangi 
b.r kn.vıt 'e sart altında suıh 
nıuz< kcresı vapılmıyacağı açı -
ğd. vuruluyoı du. En salahiyeui 
Alman askt:ri r.cali lll•r mükıl
!emcyc teka.ddıim eylemek ş:ır
t le t{lL~ ordulannın tam tcslı-
r. ' Pti olduı>unu ilcı i tll'Üyu:- -

ı dı. Fakat aylar geçf."Cı{ l ı · 
hili>tırdı.7ı halde Moskova ô .i:ıı-, 
,! ' taru ruz duraklam.ığa mah -
1.urn ol 111ca Stalın Yolda.e;; ·ik 
defa olmak üzere ~lız söyl.yc -
rek llıtlcr.n Moskovayı ancı:ı1.: 
1. rtpostalcla görebılecegmı ifa· 

c.; et.mı.,, idi. Bu kati 'it d Ü7.e· 
ı .. den l yıla yakın b:ı -ım:m 
rreçt.hi ha.ldt: o.a~ l ı tarnfınd:m 
1 b ı yalar.lanıa.}a mm-uz kaı
ın ş de~ ld r. 

1 I'nkıku geçerı yazın taarrı..ı 
< ı 11.osko,·a ısukn.metmd de,.; 1 
<: 'nupt... haflmhl, ra du-?ru ve 
• ... n,!(l d cevrelcrinde yat1ı!Jı. I 
A cer. t>J) uk lerlcmclere. rağ -
1ncn nus ş<. f.ııuı a<lını ta.şıya:ı 

360 top ele geçirildi 

Sovyet ordularının ilerledi
ğini Berlin de kabul ediyor 

İngiliz gazetelerine göre bu bez metin mısebbl ı Ge eraı
ıennln tavsiyelerini dl lemi erek man rd ı r ın kı• 

m 2 ~a iıatl~rilia ~ekil esine mani olan Hl O erdir 
Londıa. 23 (.A.A.) - Mosko· 

vn rnd"ot-ıumı n bildirdiğine ~ö
re So\' •et kıtaları ~talin~rad 'ın 
Şimal batısında yenı ılcrley;şleı i 
sırasında ?.skcri ehemm 'et; n
lan bir ~·eri, ehcmll"İ) t•tli .. iki tt' · 
peyı ve müteaddit /.lm:ın müa;ı
faa hatlarını ele gr.:cirmişler<l•r. 

gradı kurtarış meydan muhare· · 
besi Sov:, eller:n btiyiik ve kat'i 
bir karsı taarruzu ile ba!-jlamış-

r 
Rus taarruz ak- : 
!sı a s t isilit 

Almahlar b;rçok olu \'Prmi. · 
lerdir. Alman e.'iirler. ve büyük Londra 23 (Radyo) Rusya
s..1.yıda hnrp malzemesı a!ınmıı:; - ~ dan alınan son haberler, Ma-
tJr. Taarruz devam clmckttcl r. re:µ) Timo~enko'nun kuman-

~t.ııl:ı.;.;-md Çt-HP6İn™' dasmdakı Sovyet <'enup ordu-
Ho ·kc' a, 23 (A.A.) - Bu sa.- larının giri.,mi~ oldukları bil -

bahk Smyet tebl"ğinc ektır: yük taarnızun inkişaf ettiği-
Stalıngrad'ın endüstri mahal ni bıldirmektedir. ~imdiye ka-

les n.de ıki Alman hücumu piıh- dar alınan csirlt·rin miktarı 
kürtülmü~tür. Stalingradın b'ltı 18000 i bulmuştur. Ele geçen 
f'ımalinde .ki Alman hücum kı- :topların sayısı 360 dır. 
ta,.,ı hez ınetc uı:rraWmı:-hr. Sı a· Kala~ civarının ele geçmPSi 
llnrrr.ıdın ccnııbunda kıtalıı.rım•.ı Kafkasyadakı biitün Alınan 
ilcrlcmcğe de\'am edc•r ek dü~ma- ordularının ikmal yolunu esas 
na a!tır kayıplaı· ver<iiım'1ler- itibarilE.' kesmektedir. Burada 
dir. 600 kadar Alman sub.," Ye 1 bozguna. uğratılan Alman, 1-
CI" bldiıriilmüs, 40 top v~ 70 m ·t- talyan ve Rumen taruTuzları 
r .... h·öz ele ~cc"rihniı:;tir. Sovyp· cem'an 13 piyade. 3 tank ve 
kıtaları şima.J batı cenhesiıı~ı ı ı 2 zırhlı tümerıdir. Yine bü -
ı.nhkill"Ji b ı noktavı zaptetmi~- tün bu harekat esnasında ele 
lM'dir geçen harp mal.:ern i ve cep-
s-.o, ~et 1 an.'11,f"tioin Ehemmiyeti, ha.ne miktarı pek yiiksektir. 

Moskov • .:::3 (A.A.) - Stalin- \.. . J ı 

u 
urlara parasız 
aş ve ayakkabı 

tır. Bu ta'l.rruz şimalden ve ce
nuptan .Almanların hayati mü
nakale yollarına yöneltilen lyi 
tam.mı cd'lm'ş b"r hücııınla be
lirmişt r. St.l!lingrad'dn savaş 
Alman kıtaları ~le Don kavsi ile 
Volga nrasındakı saha boyunca 
duran Alman kU\TCtlcri şımdi 
kuşal1lmak tehlıkesine düşmüş
lerdir. 

Stalingrad'dnki Alman kuv
vetlerinin ikmalleri iki demiryo
lu ile ya}Jılıyordu. Cenup batı
dan gıden demırvolu şimdi Sta
lingraddan 70 kilometre kadar 
uzakta bulunan Abgnnerovo'da 
ve Kalaı:'da Don kavsi:ı.den ge
çerek St.alingnıdın batısına va
ran ikinci demiryvlu da Kalaç'ın 
30 kilometre kadar doğusunda 
Krivomun~kaya'da Sovyetler ta 
rafından kesilmiştir. 

Almanlar aynı zamanda. en e
hemmiyetli köprü başlarından 
b:ri olan Kalaç'ı bırakmak zo
nında kalmışlardır. 

Bu büyük çevljnne hareketini 
iki Rus ordusu yapmaktadır .. Bu 
ordulardaıı biri ct-nuptan harc 
ket etmekte ve arkasını geniş 

{Sonu: Sa. S Sü. 4 de) 

Martinik 
adaları hr.n onünd<:' tckr r ı;etin bır 1 

çarpıı;;ın:ı bari dı. Yüz gı..nü a
ı-cun bu çarp mad,t bırkac; d,.f <! 

buı .tsının L •hemehal nhnac..ı~. 
l'tı biiyük n:..,'lzlar tarafından tekrar ohuıtlul{u halde bu va•d-

ler de t.ahakkuK sahasma ulaş - Hazırlıklar bitmek Üı:ere bulu-
llrılnmaclı. 

Lava[ Fran
sasile alaka
sını kesti Hnlbuki şimJ. bizzat Alman M J k 

teblığlcrmd ;1 liC oğreniliyor kı nuyor. · emur ara ucuz şe er 
Rus orduları butün cephede ta- 1 

h~u~af~~n~~ş~:k v~le~:~i~~ tevzİİ de ay_ başı~~a başlıra_cak ' Buralarda~s•z filo-
kaydct."Jl şl ıtl r. Bütiin bu kı - Memurlara veı:ılmesı karar- nnuzcle bazı hususı fmnalarla sunun vaziyeti ne 
l! ıldıınmn. 'e dınam·zm ·n asıl l~tınla:ı parasız gıyecek eşya. ... ı- anlaşma yapılmış ve bunların ? 
rnuh m manası Rus ordulanmn nın tanzim ve tcv~di hususunda da iplik ihtıyacı temin olunarak olacak · 
en <;ctın müdafııalardan ve ge- .Maliye \~eka.Ietinde bir biiro te· imalafa başlamışlardır. Böylece Vaşington 23 (A.A.) - Anıe 
n K mikvasta rıc':ıtlerden sonr.ı şekkül etmek üzeıe olduğunu ve resmi ve husm i fabrikalarda i- rika Birleşik Devletlerinin Mar
h·nUz mücadele kab liyctini hiç 1 bu büronun tcv·aata ait tabet- mal olunan kumaşlaı er kek elbı- tinik'deki mümessili M. Reber i
k, ybctmcmiş olmasıdıı. Rus or- tireceği kuponların mal sandık seliklerdir. Her ne kadar ku- le Fransız yüksek komiseri A
duJarını har"" bal,ımından 7..a - Jarı eliyle memurlara tevzi edi- m~ ie\'1..iatı yalnız memurlar..ı. I mira.! Robert arasında yeni bir 
ı aı.;ız bir hale sokacak sarcf te leceğini yazınuştık. mahsus olmayıp ailelerine de arılaşma yapılmıştır. Bu aıılaş • 
trıhı ıp etmek gayesı Alman ge- Haber aldığımıza göre İktisat ıjam'.il ise de onlar için ayrı cins ı ma Fransız Antille'leri ile I<rruı-

7' ' 

Tunustaki son durumu gösteren temsili hrita 

un sta ci ~di harple • n yor k 
Şimaldeki Alman kuvvetleri 

tecrit edilmiş bir halde 
Cenupta Almanlarla Fransızlar çarpışıyorlar 
Şimali Afrika umumi kaı ar- ı 

gfilu, 23 (A.A.) - Sözcü, Tu
nustaki düşman kuvvetlerinin 
iyi siperlere yerleşmiş ve kuv
vetli bir ha \"8. filosuna malik ol· 
duğunu söylemiş, <lüı;ruanı kov· 
mak için çetin savaşlar gereke-

ceğini ilave eylemiştir. 1 
Bizertc doğuı;undn ilcrliyo>a 

bit \ cı ordu bir Alman zırhlı tü
menıni püsküıtmüş, dilşınana 
ağır kayıplar• verdirmiştir. Av 
ve bomba ucaklarından mürek· 
kep b r MUÜc>fik teşkili AJman 

Sekiz· nci ordu dün 
Agedabya'yı aldı 

~~~~~~~~ ... ~~~~~~~~ 
İngilizler şimdi yıldırım hızile 

Elegeyle Üzerine yürüyorlar 
Kahire, 23 ( A.A.) - Rommcl 

ordusunun takibine devam eden 
Rekfainci İngiliz ordusu yıldırım 

hnnı kuvvetlerine ağır bir dar
be ındirmiştir. 

Sahil n 32 kilometre cenubun· 
ela haı ekatta bulunan Müttcfü. 
wvvelleı i Alman kuvvetler.ııin 
hi.icumuna uğramışsa c,ı tfüŞ· 

(Sonu: S;ı. S Sü. 3 de) 

Belçika a 
suikasdler 
Alman tarafdarı 
iki belediye re:isi 

öldürüldü 
Londra 23 {A.A.J - Londra· 

daki Bclçi:kıı mahfillerine gelen 
haberlere göre, Almanlar tara • 
fında.n Verviers belediye reisli· 
ğine getırılcn Reksit>t liJcrler • 
den Benault evinin önünde oto-rı •l km mayınca zan,ri bir he - Vekiıletı memur ve aılelerine ve-ı (Sonu Sıı. 3 su 6 da) (Sonu Sa. 3 Sü 6 d~) 

dPf g.bi sayıldı;.,. halde buna e- rılecek kum~ların bır an evvel 
r~~kmtimk~~an.am~b~ ~~nima~~di}~ ~bıika~nnt~ma~~o••~•••••-•••••••••••••••••••••••~ 

J{nfkasyada \'<' umwniyet.;l.. imalata başlamaları hususunda 
Ş:ırk cenhe.:~ınde te.sebbüs·;ıı nlitkadarlara emir vermiştir. Sil
i uslnn.ı clıne g-eçmcs.; Anglo- merbaıık yerli mallar müessese
"'aksonlann Cezayir \'e Fasa n:; si \'eki'ıletten aldığı bu emir ü
ker ~.ıkararak, Tunusa kadar le· zerine Karamürsel, !pekiş ve 
t-dkki etmeleri ve (Hommel) Kula fa.brıkalannn memurlara 
Ordulamuıı Garptrablusu io;tıı~a tevzi olunacak kumaşların m1a.
llıetindc çckilmeğe mahkum ol - li hususunda derhal faaliyete 
duğu zamanlara rastlamakta - geçmelerini bildirmiş ''e fabri
du. Böylece DemokraSılerle Rus knların ihtıyacı bulunan yünler 
Yanın miif'jterek bır harekette Het·cke J'abrikası tarafından te· 
buJunmuc: okluklaı ı açıkça gö - mln olunmuş \'C fabrılw.iar ima-

hız.ile Agedabya'yı geçmiş ve 
Elagcyla istikametinde yola ko· 
yulmuştur. Sekizinci ordunun, 
Mihver kuvvetleri buı ada tutun 
madan evvel, Elageyla'ya ulaşa
cağı çok muhtemel görülmekte
dir. 

mobilinden inerken atılan kur • 
şımlarla öldürülmüştür. Daha 
evvel nyni yerde bir bomba da 
patlamış bulunuyordu. 

lillnıekledır. Bugünün şartları lata başlamışlardır. . 
içindE acele ve ansızın tecavüz Ayrıca ~wn~lnrın hır. an ev
~e ta.nı ,·uz yanmak i~karu yok- ~ ımalını ~cm~ mak~udılc ~~ 
1lt bah l~U.S km· ı?~ .?r?u Al-ı daşın bundan on gün evvel bir 
hıany:ı. ~ b satvet~nı butun Av- .Aıuerika"" gn.zPtesinin üç suali
r urnd:! ısbat etnuş bır devlete 1 ne verd'ıği ce,·aplardan şu kıs
~aıı;.ı.. Binaenalevh bır hafta mını hatırlıyor: 
ıc11dc Huslann tanrruza karar s M"•~r·tkl · ~rpta 
V(r· • lmaJ k b l . - U\.C l erın ı:;a 
d ıp geçrıu§ 0 arı -· a Y e yaptıkları bir taarnıza Rusya 
.ılecek bu nazarıyE degı~dır .. A- ne dereceye kadar iştirak ede-
~ıkç anlaşılır ktudır kı Mı:s - . ., 
ter C'hurchlll' n Moskova seya- cetti~ SO\-vet ordusunun vazı-
hntındc bu komb.nc hareketler, . . ., - .. 
~·ani Afrika ve Rusya hareket- fcsını ~crefle yapacagına şuphe 
leri, karnrlaşt.ırılmış ve muay - yoktuı · . • 
Yen vaktinde bır krouoıneL e Anıen.kalıların Salomo!1 ada
kat'ıyetile tntblk edılıniştir. Tıp laruıdak.ı harek~t1er de bır ~
kı F'a.s ve Cezayıre çlkmanın ln- ke7:<1en ıdare edilen teşe~bus -
gtliz Mısır ordusunun Rom.mel lenn ~ya kısm.uu teşkil et • 

[Af RlkA PAlARljj 
• 

Ordularıııı bozguna uğrattığı za- mcktedir. 
~ana tesadüf etmesi gibi. .. ş·m· Müttefikler ŞU dakikada her r 

uıvP kadar müşterek bir p:fın t:arufta hem teşebbüsü ellerinde lliı.•~ail-•~•İİİİİİ.mm••••••••••lllll•••:n::ı•ım•-------..mı•••• 
ve hare.ketten mnhrum ve bunu bulunduruyorlar ve hem de birl 
YaJ>tı; aktan aciz sayıla.o Demok gayeye doğru muttarid adım
r~ ı züml'es'i bu iddiayı şimdı 1ar atmak mevkiindedirlcr. Uç 
fulen tekzip ctmış olmaktadır. kü.<rur yıllık muharebede van • 

llHi d{'lin bu ı 'dşn.fı knr - lan ük merhale bud.ır. J 
fSl ına ıı: iUl < .ırtsız Stalin Ycıl -YENİ SABAH-

Afrikalı - Kolay aJ. SinyOf'I Artılr ~~il mafilS7 Ned.n dükkam lı.a.Dab
~ornın? l 

itaba - Toptan deDTdtilı / 

General Smuts'un Tebriki 
Londra 23 (A.A.) - Kahire

den alınan bir telgraf, lngilte · 
reye yaptığı ziyaretten dönen 
cenup Afrika ba~'Vekili General 

(Sonu S;ı, S Sü. 7 de) 

Başka bir Belc_ıikalı ~..lediye 
reisi Jules jaspar-spa civaı'ın· 
da Sart: belediye reisi- meçhul 
şahıslar tarafında.a atılan !kur • 
şunlarla deJik deşik c.~"lllQtur .. 

~LAY.LARIN GEÇIDıj 
Sevgili Şeker Hazretleri 

B~f!"f altr;~~~.. l ""'v~~;;~·1 ~;t~~ .=Y~~,~~a c~ 
Birinci Dunya Har 1 bınc gırmıyecektir. Mq-

binde. sckerin :ıdı (Ye- Ak Gü dü Jıye haznesi d~ el sıırmı-
:r.it tatlısı) y:ıhut (Mel- a R l yeccktir. Dogrudnn d Jg· 
unlıır tatlısı) idi. Sebep- ~ nıyn CJmhuriyct Merkez 
Icrıni söyllycyim: Fabri- v."VW>'WWV'N\VN"o°"' " .B:ınkruıımı y:ıtu·ılııc:ık 

kal:ırımız bulunmadığı lcin seker hem paramızın yukselm'"S.inc -y.;;= 
d1$arıdan getirilirdi. Eski okkası ild y<ıcak hem milli miıd:.faamızm en.-
kuruş on para, bilemedin yüz par<ı rlnC' verilecektir. Ne olur ne olmaz. 
idi. Harp yüzünden yirmi kuru.,:ı Eskiden geceler gebedtr derl•rnrıs, 
kada.r çıkmıstı. Memlekette yirmi şimdı dakikalar gebe oldu. Mılll 
bıa.>e satılm~ olsaydı Yiizdc yirmi Ordumuzun daha yiiz elli milyon 
beş kfır bırakırdı. Fakat bir takını yedek lirası bir kö~c bulunsun. 
soyı;uz, mayasız spe~rnlasvo?cular1!1. Şekeri be_. liraya alaınıyacaklnr:ı 
vur~ıınc.uıa~·ıı.~ ve ttiredıl~ı·ın ~c~- alabilecekleri fiyatın yine şeker vc-
sizlıklen ylizunden sckcrın okko=t rilecek. Hastalara. Ç"Oeul~lr-:n lohu-
dokuz on lirn!a kadar cık~ı. hat.IA salııra ve digerlcrine yilmı m;lvor 
bazı yerlcriıni::Q.c on bcs lirnyı bıle kılo ş~ker hazırdır Şeker f ibrik, -
astı. . .. V• , Jım bizimdir. Ve yi.ız elli ınıl;on 

Mllletın oded~ı bu para :ralnız liC-- lira mllletin muda!aa l:ıısasmdadır .. 
ker ~rguncusu a~çaklO:.ın ~lcrl- Kilosunu b~ liraya alnbilcccklcrln 
ne gıdlyordu ve nullet goz. gorc gore sayısı ıse milyonları asmıstır. Nnr .. e 
soyuluyordu. kavanozunu comrıklamayalım ela 

Hele lolıusa. hasta. cocuk hıt sc- dcwlctın \•atanı. ınlll ti müdaf .. n 
ker bulamıyordu. k '\ınt u ıle uldıl:ı bu mUsbet tcd· 

Bugün ise Yezit veya Mcl'unl:ır bire sul.r d<'lirr. 
tntb:;.ının ndı sevgili şeker hazretle- M ı<i f wa da ı:ene 
ridir. Bunun scbc:rılennı de söyl ye- hı 11. h ü h ı. ı \ rr .. c mı.: · '-
:vıın: Fı"'atı be lir .. \: tık n tır m- ,, .u .. u 
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ır iZ ız 
~ L ~ ~ 6 f1UURüai 

~~~~~~~~~~~~~- 1939vet9a 
i. ırı ı harbine t:,"Wriillti oiMm iştirak edon bir l'ın r:.lan 

ı a et Ya.IUln asileri llampında 
talim görmege başlamıştıli 

d iyeye v rildi 
Bcyo lu ı.a.bıtası diln sabah 

16 yru}larında Ester adında. bir ı 
Jozı hırsızlık suçundan dolayı 
yakalıyamk adliyeye test1m et
miştir. Ester; garsonluk yap
ıma! ta oıaugu Illistal otelinden 
bazı eşva çalmaktan suçludur. 
Y nşının 16 olmasına rağmen u· 
fak, tefek oluşu göze çarpm&k
tn olduğundan :faruk mümey
yız olup olmadığı et.rafında mu
ayenesı yanılmak ı.izere adliye 

bir meclisinin Fırınlara fazla Fransası 
un verilecek 

dagıt:ıldı. Ondan sonra lkamyon
larn. binerek derhal cepheye sev 

edildiler. Ve bu ask rler .. -
manı ezer durdurmu ardır. 

O sırada kilise çantan çalma
w başladı. Her.kes bır alfirnı i
şareti zannederek sı.pcrlere ı -
ğınmaf; amışlardi. Rakat 

o mrsınız. biraz sonra ordumuzun Kon -
punız my,a. dizildik v ya icat'i olarak g:ırdiğıni öğren-
gösterilen binaya doğru yit dile. Binbaşı heyecandan yi?nn-

un haşhuJ1:k. Yüzlere de duranu~ ordu. YUm gillmiı • 
topüı.nıme bu. bakıyorlftf' • yordu fakat ncş'oh ıdi. Bırer 

dı Ellerinde birer. a.luminyom bırer yiWuimize baktı ve: 
gu haznil.Ullyor. "I - Ho geldını~ çocuklar. 

lardı. H tara1lan bıze: Ho geldıniz! 
- "Yaao pcdya!,, (vnro!Bun 

çocUkJnr!) Ve bunu mütca:kıp elb s ve 
Diye enıyorlardı. Biz d tüfcklerim1zı tcslım aldık. Bıraz 

nynı ı-lde cevap venyorduk. sonra gıyinmiş ve ot ılerden 
Bina.mızın onilne geldık. AB • farkstz büyük sahada gczıniyor

regmcn Oreopulo ile ba.fj;ka bir duk. 
sub y bıze ya a d.:.nıruzı gös - Ertesi :.ı.bah boru yle 
tcrdiler. Hemen yerieşme.ğe ko kalktık. Bıra.z sonra da üçer u
ynldu.k. çer ray dizildık. Cayırnoo r~y 

Ben capının yanında bir ye- tuuınizı ve o sabah ıMn ekme • 
~~ · tim. Ötokiler de yer. ğıınızı aldık. Bundan sonra bo-
leştile nra hepinuz umumi ru ıt tıma çaldı. To.krar sıra •a 
sa.lıayn .kttk. Blzım bınwnız ızılı.lik. Bır.ınci bölük .hınnan · 
gil>ı belki dn.ha on tane vardı. dam ıl dıger bir yüı.ba:Jı bızı 
H.er- bir.iude de askerler Y rl · tcftı ettiler. Bunlar · nncn 
mişlcrdi. Etmfta.kı te K.ımı akı ile ikmcı böUUc tu -
üzerinde 01itralyözler e bır ma.ndaru Hacıhristo ı<liler llusı 
hava da.fi ıtopu vardı. Yanııruza de ili yaşlarında fakat sert t -
gine tanıdığımız teı:rmen gcl- vırU ve dınç ınsanlardı. O -cg-1 
di ve dı;a.nya çı:kn.b!lec mızı men. elindeki kıı.mçı ile tlç vuzJ 
söyledi. metre kadar mesafede b•ıiunan 

- Şimdi koyü dolaşınız 1yı geniş bıı sahayı gôstercrrk 
lokantalar roır, Yarın an ıtı- _ Şimdi '>r:tya.ı gıdcccgız. 
baren de kare.vana yıyecek~ • Hı vakıt kaybetımıden t.ntım ruz. Parası olmıyan şımdi e 
yıyebilir. başlamalı\rız 

Ben eordwn: oıırn p uzakta bulunmayan 
- Bızimle kala k mırunız? ıkı ·avuşu çağırarak. d ,.nm 
- Maalesef hayır. Dramaya cttı : 

dönmek emnnı aldım. Buranın - Bu çnHı.şlur, 3 sopulos ıl • 
subayları hepsi ıyıdır: onlarla Vrondakıs, sı7.c her hususta yar 
arkada.<; gibı geçinntenızı t&v ı- dun cdeceklcrdır. Bızc oldu~u 
ye ederim. kadar nla.ra da ı 

Bizi aelamladı v l">ılb. Sız de ... ızm J.e.hınır.edır. Yaı 111 sızı a.s
lrasabanın ça.rşwmı k dar yü - teğmen Stntha.k.is'ın kı.mandası 
rüdük. En yakın lo .. um olan altına v reoeğim. Şımdılık sız -
Mavnıdis ile bcrntx>r "Averof .. 
Jokantnsına gittik VC' karnınuzı den ıkı ş ·v ıstiyonun · lt.aat. ve 
istediğimız gibı d ymduk. Ak· drkkat. Ötekılcr kcııdı keııdınc 
şa:ma yıne aynı v ırl •em ye gr.1 ekler 'ızi az zamruıda trun 

t~ yapmayı vfuledıyonım. 
dik. ı ı~ hirhınniz, h ·r seyı çabuk 

Ert ı sab:ı.h sa.ıt altıda kalk 
tlk. ÇayJmı?.ı a.ldll , <' ünıforma anlnt ~ııuz. l~mrımde bulund\,ğu- 1 almaJ< ıçın dia r bır bın ya ~t nu?.a da pek vınıy ıı.ım St -

ibine veribniş ve yapılan mu· 
ayenesmdc müstahak ceza olabı-
1 ceğı kanaatiyle rapor alınmış
tır. Polisçe tahlGkatı bitirilen 
Ester dün geç vakit evrakiyle 
birlikte adliye~ teslim edilmiş
br. 

ünkü toplantısı -B diyede üçüncü bir muavin
rk ihdasL teklifi kabul edildi . 
Şeh'ır Meclisi diın saat 14,30 Teklif:lcrln okunmasından son 

d F anık Derefünin riynsetinde ra muhtelif encümenlerden g 
toplanmış ve ruznamede yazılı len müstacel bazı mazbatalar O• 
i!;ilerden evvel miistaceliyctinc kunara.k kabul edilmiştir. Buna. 
bınaen Meclise gönderilmiş olan göre belediyede eski iaşe tcşki
bazı evrnkı tetkik ve müzakere lii.tından devralınan işleri gör

erek alfı.kalı makamlara gö:ı- mek üzere ihdas edilmesi teklif 
d nnistir. cd!lcıı ''Belediye Uçüncii reis 

Bu art:Jn Kartal kazası aza muavinlic'Tı" makamı esas itlba- ı 
l nndan Şerafcddin'ın Kartalın riyle knbul cdilmiRtfr. 
H.tıtlJoyunda Pcndığe kadar uza- Eldf'k.i müstnccl ışler bittik-

ten sonra rumamenin müzake
nan kov ve kasabalarının bele- resine sreçilmiş, gelen evrak aiti· 

--o.- dı e hudutlıı.rı içme alınma.sına 1 kalı encümenlere havale ve en· 
Dün ebedi istirahatgiıhına daiı t<'klıfi okunmuş, buna be- cümcnl~rdeıı' gelen mazbatalar 

tevdi edildi 1 . rcı.s m vmı Rıfat Y'Cll l da tasvi~ E"Cl'lerek muva.fı.k ~
c \ 11 \' r ı k bunun bir bütçe rüJmüştür. 

Vl'fatını teessür! haber ver· ıs oldu ~nu söylemış ve tekli- Mecrs bll1!'ün sruıt 15,30 da 
dı :mız Prof. E d ·erafedJ n fm rıy[> t d'Lvamna t tkik edil- bu devrenin son içtimaını yapa.
K-önnilu'nun cenazesı Ercnko· mck uzere ''erilmesı kabul edil· cak ve mutad tatiline başlıy~ 
yıı de ·ı kruıkün.dcn k dınlardk mıştır caktır. 

og c n&.ımızı Beyazıt crunıindc ---------------------------
kılınmı~. mütcakıb rner.ı.simle 
Tıp talcbelcrınııı om ,;farı ÜL.e
r mi~ Oniversıte lıo ı e götıi
nılmm;, orada bast \'ali, Rck.
tor V<.' Polıs Miidi.ıriı olmak üze
re memleketin tıp filemııun yiık· ı 
sek şahsı tlcnnıo i tıra.klvle 
b.r ıhtifııl yapılmıştır- Biliıham 
cenaze Topluıpıdaki aıle b."'tlbrıs
t.anına giit.iirülcrek ml'rhum e· 
bedi 1$tlral1at.giWuun t('vdi edil· 
mıştir~ 

Üstadın yarım asrı bulan teri· 
ns lıayaL1 Tıbbıyeııın rcf lev
hruannın en mühinı!t:"nnden bi· 
nnı tcşkıl c mcktedir. Yüksek 
ılmı ve J-ıı,meUı eserlen ile sa· 
d ·ce memleketuun değil, ay
nı za.ll18lld va:bancı memleket. 
lenrun d ı4nı alcıninde takdir 
ve hurm Ue . .uulan Pıofesör vu
tana pek C'Ok hiınuetler ifa ~t
mıştir. Şark vukuatında, Yunan 
harbınde. Balkan harbındc, Ci-ı 
han haıtıınde müteacklıt ha.sta.
hııne1en n sertabibliğiru büyUk I 
IJJT muv.ufö.kıyetle ıfu ctnıiştir. 

MP..ı1uuna, Tanrıdan rahml'!t 
dılM'. kedeıdide ailcsmc tazivet
lerınuzı ar.;c.'tferız. 

AllAR -atreıoıardall vellAleOere alt ltllalAt 
e ıuı da yak•ada çlkardıyar 

GlimrUk antı'.epolannda birik· 
nm kalnuş mallann bir. an ev
vel ~ektlmes'ı ve göster.ilen mu
ayy n müddet zarfında malıru 
çckmiycn ithıılAtçılanıı mallan· 
mn satılması hususunda alaka· 
darlada t1."!maslarda bulunmak. 
üzere Ankaraya ~den mıntaka 
tıcarct mildürii Baha Enger dün 
sabah şehrimize dönmüştür. 

Gösteı-uen mua.yyon müddet 
zaı fında ofunrükten malını çe.k
m ı ycn ithn.latçıların mallarının 

ler.ın muhtelif yerlqden ithal 
ettikleri mallar da doldurmak
ta<lır. Bilhassa bunlardruı güm
rük ve inhisarlar, Etibank ve 
Maliye Vekiletlerinin mühim 
mikt.arda. .ı.thal ettikleri mallar 
depolarda kalmış ve bttnlar V.e
kiletier tarafından halen çekil· 
mem.iştir. Ticaret M.üdtl rü Baha 
Enger bu w..kiletlerm de roalla
nnı çekmesi hususunda alil.ka
dadaıia tenıasluda bulunmuş
tur. Bwılar yakın bir zamanda 
gümrük antrepolaıından çıkarı
lao&ktır. 

t1lm:ı.sı ı · n ticaret. müdürfü· 
ğün ün bır tahsisatı bulumnadı
ğmdan bu ı.ş ticaret of'ısine vo-
rılnu ir. Bu itibarla mallanaı d S p O R ı 
çekmıven tacırlerin ithal eltik· ı--=f 
le.rı rn:ılltm badema ticaret ofi.;i ---.. -----

~~ından pıyM&da atılacak- Galatasaray 

Ba:rı semtlerde g6Tülen 
sıkıntının sebe{Ji nedir? 
Şehrimizde b'r ilri gUndtir 

g9rillen ekmek sıkıntısı b giln· 
den itibaren önlenmiş buluna· 
caktu-_ Y.olsuz hareketlerde bu· 
lunao bazı fırınların kapatılma
sı, tabiatiyie diğer finnlara kar· 
şı bir tehacüm gösterilmesine 
sobep oUıyordu. Halbuki Ofis
te bu Lınnl :ra. her günkü mu
ayyen msbette un vernıekte de
vam ettiğl için bu fırınlar fhti
yacı trunamon karşılıyamıyor
laı di. İkı gün evvelki miilhiş 
fırtlna d nakliyat<ı ekte wr
m ş ve bu yuzdcn darlık bti hti-

ün kendıni hıssettirecck de
receye \' rmısti. 

Bb·.zat Vtı.Jı v BeJedıye Reısi 
Lfıtf Ktrdann \erdiği direktif· 
leıi dünd n itiharen fınıılars 
fazla un verilm ge baslannuştır. 
Bugünden ıtıbaren şehrimizde 
ekmek sıkıntısı kalmıyacaktır. 
~ 

Kağıt tasarrufu 
---o---

ı<umi dair:elerce tabettiri. 
len bilumum nevriyat 

menedildi 
Hımçlt'n k.ıgıt tcdllllkınin 

nıiiskülatı "" a.ıhılı ıstihsnlatın 
ihtiyaç1an kal'ŞJ!ı\ amanıaktu. ol· 
duğunu guzönii l i tutan Buşvc
kitlct, dnıre vı..: miı es lerin, 
kagıtları Mtilijc Vekfileti kırta
siye depoiarmdnn temin edilen 
bilfunum rısale, bülten, mecmuu 
v.e - dem ltıtaplan hariç - ki
tnp ne~rıyatı. kağıdı daire ı.:c 
mü !erden temm edilmek 
sur •tiyl hususi kitap b:ıstml
ma.s.ı, v n.ır ne: ıyat ) nptlm.ı ı. 

hanta, grafü-~. rcs•m, ıluı. 'e,.,a:· 
re lab'uıı monPtmı lu. D r..,cr 
taraftan daır 111u.uneliü:ıııda 
dakulo makmelt nd ık s.atıı· 
yazılması, kıs vnzılard~ hiiyi.ik 
boy kağıt kull ıılmamu.sı, su· ı 
retieıin ince k · .;ıtlara (fıicar.ılma
sı ve lilırumuml.uı faıdn suret <·ı· ı 
knnlnıasın au ıc;tiıuqı ed'ilmcs• 
de alakad rlur:ı bildinlmiştiı. 1 

tik. Bu b n \ >y<'nı okl • :;u ~ı.11 ıftihar edıyo• um H.w i 
lı. ide peıır<'• Pi nn p::u m lk ılı • b kalım ılcrı ! Ta.lime y· k d 
lan kınlmı.<; \ f'\ i • ılmı ıdı o gün çok yorulınuştııl, u kul . ıyece ma - 1 

Dı~z: taraftan bugün giiın-
rük antrepofarını yalmz tacirle
rın ithal etilden mnllar değil, 
aynı z manda muhtelif vekalet-

ikinci devre maçları
mn hepsine iştirak 

edecel< mi? 

Çıkarılmasında kat'i zaı•ııı et 
bulunan k .. p. mt!..cmmı, tı ie 
vc,,.rurcıuıı ~ l.ıa rı1 V ı•kalet ın kn 1 
mua\.!fık nıütnl :-t .ı•ıt'ım k ıı t~ 
tıvle neşr ııc nıus.uı ile b ı . Çok merak l•t tim f kal '> sırada. :r av yavaş alıştık. Hoı gJn y<! d 1 l 

bmba l Papu OJl ılos bl7.o,; lZS • di ·ı talim ~oruyordük. e erı ucu-zıuyor 
hat veııncl· u; n bmanııı bas - Aru sıra ıse tam vük ıle sekız. 1 kızıla-) ve devlet kinin· 

lerin~en gayrısı 

kullanılmayacak 

cekfU'_ 

:maklaıımı 1.:ıktı v • on kılomctre yol yüru..,ordırk. 
- ''Şımdı , rtık V maıı ord~u Bu mcsafcve her yiiı uyi.ışte b 

ınuıa guwı.ş bulı.mıyo unu yüz metı ilc'.Mve edilıyordu. Fa
Bırazdnıı elhıse tilfrk v. s . k:ı.t bütün bu tnlimlerı zevkle ya. 
alacak ıı•ız. Tnhm rnk kısa Ü· pıyorduk. 
recckt.iı <cunku vnı-t mı7.ı mıl· • Bırıncıkanıın .kıh.qe :aul.ar.ı 
il düşnıaıı kar41S1ndcı sarf crt.mt -' l?lTlr c:;ahyordu. Bıraz sonra kn.h 
lıyız. Sız. gimülliileı vatana knr ~nn ordumuzWl Prep_ıet yi 
şı '?! ' m-.;ı ~o rt nn ~k- zaptcttiğjnı öğrendık. O giin l 
blıtun dost1 uı 11zı:ı lwtta duş- bol arap ıçmiştik EMosi gun 
m.ınfaı ımıa. l~· taJ.dırmı ka Ay.ısaranda'nın da dtisli.iğiinü 
Zilndıın .;ıı a7.ı •nız bır h ıbcr alınca, Büyiık l:Rkendenn 
an M>vel ha\.ıtınıl'. fl ıha~ınıı ol· • z«1rmi hatırla<lun. 
sn btlf' bu \'ataııı l ıırtarmaktıı s~·'-- b"tüı dün 
Ben .l~kerdt>ı \' rt.~nw b ı bın • ' u.mu•1 0 ı Y• :-.rı Ui.11 

• 

b'l.'?ıyırrr. 26 , m• orrimla hıımıet led<·rek. b na ı.a.ptedecck yer bı. 
<.-dıym tm. ~ı "ı!> ntmH alacn rakmıyıwak ... 
gıın ve n ııd.\ h\''ı uk ,.Jet gore O gıin gıne ıqttk; uıe b y -
c ·ksmız ın helen soı c·rıyo - ram yaptık Her taraf b. yra:k -
nını 1 rill donanmışµ, eYJerde şenlik 
Soıu bınu\, bık.mık devam yapılıyordu Sokaklardn genç 

cm: kızlar mUhte.lif şş.dular aöyli 

. v . 

yerek dol~ıvorlardı. Fil.kat 
ce basınca ortalık tcnhalaşıyor
du. Zaten elektrikler saa: 10 
kadar ya.nıvordu. 

(Detxun edecek) 

Sun ....,lıılerde pıy;u ada. yeni
den bıı bolluk goı ulmektcdn. 
Buna S<'bcp ıstihsal mmtakala
nndau bol mıktarda yiyecek 
maddcsı gelmesidir. Bilhassa 
yakın 1.amana kadar piyasada 
bulunml'·:ın bulgur son günler· 
de mühun miktarda gelmiş ve 
toptan 100 . 105 ku~ kad:ır 
. tılı taclır. lyı cıns pirinç 
toptan :!O - 125 kuruşa kadar 
diismüştıi: Oç a.~ıcllı zeytinyağ
lar tor t..-ıv 175 • 1 kuruşa ka-

u tadır. 

T ramı.•aja atlıyanlar 

Stad hasılat1nıo taksınıind ·kı 
anlaşa.mamu.zhk dolayısiyle Ga· 
latasarayoı Beşiktaş ve F'cner· 

---""" ......... '-·----
Pekmez ve uzume 

narh kondu 
bafu;eye kaı.ş takım cıkurma- Şeker r.:, athı.nnuı nahaJ la q. 

Son günlerde sahte kinin sa- nuun ıbirinci devre liğ maçlarının ması üzerme ııekmez, ii:l.iim V<' 1 
tılnıaku:ı olduğu !."Orülmüştiır. oldukça sönük ge<ı'Illesine vesılc inciıdc goruluı fiyat yiiks,•kl <ı· 
Sıhhi b kımdan büyiik mahzur- . olmuştw-. ni önlem t.:'1 be:lediyt bu , mı; 
lan görül n bu f!ibi maddelerden Haber aıa~~ g?re Galata- maddelerdı.ı cüa n1dı umılimt· v.ı
balkın konınmasuu temi nen sıh- sarayı.n yem seçılen ıdare beye- zetmiştiı. 
lıat ve ıçtiJn,ü muavenet vekile- ! ti ı~·~ci devı:e ~çlanwn hepsi- Pekmczı 1 HJ. uzüm \' .mcu't 
ti Kızıln·· ve devlet kininlerin- I!e işti~ etmege. karar vemı'ış- an azmi 100 kmuştıuı fmJn.yn 1 
d 11 basknsının kullanılmaması tir. E~eı: b~ vazıyet tahakku~ satanlar şıdc.ietl cc1.:ua11dırıla-

• , ederse i.kincı devrede chemını· ~tkla.rdır. 1 
hususununlmba.lka vbüc. ~~kasıtihdar..a- yetli tema.sLır çoğahıcakbr. Kurban B a) ranuna lıar.ırlrh 
ra duyuru asını tun a: J:.. dl 
mu .. du"rJü.lri"rıne tamimen bildir- Rektur gel ı Her yıl olrlu.g"u gibi bu Kurmı>ı 1 

BcledıyP zabıta memurları, ' B ,.ı " ı T" k H ı mtŞlir. Bir müddettenberi Anknrad:ı. ayramı wı. la ur ava n· 
trnmva• lar yürürk binen v~ k bulunan üniversite Rcktötiı rumu vatanda.8hu'ln hnmfrrt.u · 
menler ıle müeadel ne devam Toptan şe er satışı Profoaör Cemil Bilsel , lin su· müramuıt tmek voluııcla -hazır-
etmektcdjr. Dün de otuz muhte- ! ı d - f nı · i b' · · · Şimdive kadar ®ke.r cirketi balı sehrimize gelıni tir. a ı~ı ~ ıye.ı crı ıtirıruştır. 
lif şalım bu'er lir.a para:..cezasry- K .ı.~ J · • b -

ton+·'""" en n.,. h...a t.on seker sat;L Mumaileyh Anka:md bulun• Ul'.uilO enmn V gır. le tecziye etrn'iştir. tt-• ...... ~ ftı.ı f? ·ı · 
maktn. idi Fiyatların yüksekliği duğu müddetçe yeni yaptmlacak s:uuru·ıoırı ~uruma ven mes•nı 

Altua fiyatları . .. · olan EdeAiiyat ve ll"'en Fakültele- prop. gandn od n r-enkli duvar 
Birkaç gtln evvel 34 lirayı a· gownundc -tutularak bundan ri binaları ınşaatı ve. Üniversite- a lcıj dün malb:ı.adruı aluınıış 

şan bir Re.,r;ad:iye altını dün 3270 I sonra t.optan hır tona kndar 8(;- yi ali.kadar eder diğer hususat ve. goz cam cak yeri ı:c nsıl-
kww,a. kndar düşmüştür. Bir ker s.lltlm:ısı kararla.şiır.ıJ.ıwş,, etrafında V killik:I tema tarda mağa ba.ı lu.ı:ımışt.ır. 
gram külçe altın 432 kuruştur. tır. bulunmuştur. Hhlkınm.m her zaman olau~u 

r------------------------------------------------------------------------------,1 
• 1 'f "kt"b yol vemıişJerdi. Merdivenleırlen 

gıbı bu bayram da Kunıma ge
nış miktar.da yarclım ede· ği 
şıip lıcsızdir. 1%u Al ' n:ımn tepes.ı atmış

ı tk ı lmmamcıv bır oyun 
ı m~a k mı: verdi· 

Pı•k iiliL. Ben d • • na bir. ış 
gör. 

Buı, 1 Uy ek hemen bir af· 
suıı >l.ıı l~ Af unl beraber bir· 
el n ı ır'f' h m mın ıcmi müthi 
t ı nık k playıvercll. Kurna· 

l ,k ;ulaı· dondu. Kubbeler· 
..,ıy buzlar sarktı. 
mda.kıler koodılennı dı· 
u.uı r Hrunamcı da bu 

ol.-uı b karşısında. büyiık bir 
Jıayrclo düşmüştü. Hemen kiil· 
ı n k .stu. Bunsı csk'.si gibi 
whcı.nncm sıcnklıh'lnda idi. Fa.
ıkat. hararet yukarıya geçmiyor· 
du Kazn.nllirda fıkır fıkır kay· 
ruv<Uı su ar yukarıya çıkınca buz 
J, .. ıliyordu. 

Ebu Ali ;na bu karll_i klık a
rasında dışarıya çıktı. Ve gitti. 
Hamamın önüne bilyiıR bır 

k 1 bnlık bıriknıistl. Herkes bir 
buz deposu, halini alan hamamı 
dır;at'ldan hayretle seyrediyor • 
du. 

Bu ha.dse iderhal etrafa ya
yılmıştı. Şehrin ta öte ucundan 
~ lenl r bile vanlı. Tabıi haber 
heme sar.aya d::ı. aksetmekte 
g .-iknı~ti. Bu sırada lıfikiim· 
dnr Ebülharis ile konuşuyordu. 
Bu h beri duyunca: 

- Gidip biz de bakalım mı., 
dedi. 

TEFRI KA 
•. 78 EBU ALİ SINA Nakı ve ı ı as çıkıp hükümdarın huzunına ç.ık 

h kk ma'°f d ıWa.r. Subaşı: a 1 " uz ur - İşte hamamcının gösterdı 
ı-----+------------------ ği ada.mı gcfırdiın, dedi. Fakat 

- B ni nc,'l"eye gôtüriiyorsu- Çok iyi olur. 
Ebülharisin aklına birdenbire 

tnr şey gckli: 
- Eğer bu doğru ıs bu ış 

muhakkak a.racbğımı7. sihirba -
zın marifeti olacak .. dE"dıt 

Hilküındann da huna aklı yat 
mıştı. öyle ya. Bu işi. başka kim 
becerebilirdi? Hemen haber gön
derdi. Ve az sonra: yanında yine 
Ebillharis olduğµ hald saray • 
dan çıkarnk hamamın yanına 
gıtti. l.çerısıni gözden geçjrdHer. 
Söylenen fi1!!Y doğru idı. 

Hükümdar hemen hamıımcıY.J. 
çağırdı. Keyfiyeti sordu. ffili. 
mamc.ı kendisine ŞU covabı Ve?'.• 

di: 
- Bütün bu halleri başıma 

getiren bır adamdır. Çıkarkea 
hamam pıaıumı vermek isteme. 
di. Ben de ı. m- ettim. Bunun Ü· 
zcı'mc bir afsun okudu. Hama· 
mm içini buz kapladı. 

Ebülharis bu sırndn remil t· 
mıştı. Neticeyi tahmin cttıP."ı ~· 
bi bulunca hiiküıııdnr:t öy e de
di: 

- Remil doğ ı sövler. Kizı
oızı kaçu n adınıla h.JI.uııru Luz 
ınney • elli Ur r. 

Bunun üzerine padişah der
hal şu cmn verdi: 

- Hamamcı yanında Mlsır 
subaşısı olduğu halde her tara. 
fı dolnşac:ı.k. Bu adamı görür 
görmez deriıal tevkif ettirecek. 

Şimdi neticeyi büyük bir he
yecan içındo bekliyorlardı. Ha
mamcı yanında subaşı olduğu 
halde çarşıları dört.. dönüyordu. 
Nihayet günün birinde hamamı
nın ba.çına bu işleri getiren ada· 
mın bir kah vede oturmakta ol· 
duğunu gördü. Buml derhal su.· 
başına gösterdi: 

- ~ aradığµnız adam bu
dur. 
Subaşı derhal Fht Ali Sinanın 

yakasına yapıştı. Ebu Ali Sin& 
soııdu: 

- Benden ne istiyorsun! 
- Ne istediğimi soora anlar· 

sın. Benimle geleceksin! 
Ebu Ali Sina hic.; muıcavemet. 

etmeden suba.~ takıbe lnşl.a· 
dı. Eer..ı Ali Sina sub smuı ya· 
nında. hamruneıyı gorünce her 

Y. anlamıştı. Yalnız O • ha 
ma.mcı imdi kuzu gibıy<lı. Bu 

!'.el1gİZ ac!aJDd=.n korkmuş 
ltılunu}ordu. 

EJbu A Si:ıa yOlda ~rdıı: 

nu,17 
- Hiıküındarm huzuruna. 
- Buna öep ne? 
- Bu benim bilecct:-im iş de-

ğildır. Ben bana vedlcn emri 
yn.p nm. 

Bu sub~ı çok zalnn b'ir adam 
dı. Kendısine verilen emirleri 
y ı ine g tiıirken zalimliğini de 
gösternı kten geri durmazdı. 
CNıc Ak saçlı vezirleri bin liir 
ışkence ile öldürmüş, yüz sopa 
atmak için kendisine teslim e
dilenlere beş yüz sopa atmaktan 
çekınmcmi..~- Şehrin çarşısını 
da. fı.dl:ta haraca bağlnmııtı. Es 
naftan bol bol riişvet alıyor, 
vernuyenleri hapse tlkıyorcliı. 
Bütün tticca r ve ~naf kendisin 
den yak ~yordu. 

I.!run.imcı IDJu Ali Sinamn 
vanında fazla kal.malCtan ko:i<
mu.ştu. ubaşına: 

- Ben v~cmı b:tırdiı~, de-
di. .A.rtlk gidiyorum. Sen de 
~·ni bilcliğm güJ tamamla! 

Böyle diyerek hemen hır 90 .. 
kaı.ra saptı ve o~OOa.n u.zak.laşt!. 

Eliu Ali s·na ile subaşı ıniha
:y ct sarayın onUne Yardılar. Mu
hafızlar uba$llll tanıdıklan :;in 

hükümdar ona gnrip garip bakı
yordu. Sonra Ebu Ali Sina); a 
döndü: 

- Kim bu adam 7 diye . ordu. 
Ebu Ali 8"na. 

- Benim yliycceğirni o sbv
lcdi. dedi. Hamamcı bana ken
disini gös~ııfı. Hamamını buz 
haneye çeviren adam ken ı 
imiş. 

Subaşı hayretle Ebu Ali Sin . 
ya döndü. Fakat ona bakın •a 
hayreti bm kat daha arttı. Çü -
kıü karşısında kendisini ırorii -
yordu. Rüya göıiip göım liğiıı 
anlamak 'için gözlerini ıtgn$tlıı 
du. Sonra gözleri kend• · r 
ti, Bu defo şaşkınlıgı son ı. ddı 
ne vardı. Çünkii elb el n d' 
ğismfş, ka bir kır fotc g 
m.şti. Dil:k t edince Ebu Ah . • 
nnı:wı kendi v kendisinin de 
bu Ali s·na kıyafetine girnıı 
oıauğunu gördü. Ebu Alı · 
bunu ıç..:ri girerken bir af un 
kuyarak J p •şt.ı. 

Bunu sezer sezmez: 
- Htıküın nm, yal ~ a 

yor, diye ha kırdı. Bu udnm h 
sihir yaptı. KendAsinı ocn 1 h 
b~i de kendı k \ etino kt 

(Dı-vamı ':ır) 

Et biraz pahalılanacak 

Yazan: Nasuhi Baydar 

H ntırıanta r ki 193!) uaıt 
r ııı orhıl n ın d~ 

Fransız ordtrf ıu1, Aln .. 1~~ 
ırltında ~im 1 leil er ,uba 

11 kuçışıııı .halk ~1 ·mi rı anı~ı . ıı 
kendisine }<>I • :nıag.ı .,, ıı 
na •ı • 00 I AlnUIJl) \: 
lnı:rp i1j etn · i Amer-'l«ı fıt 
istemiş ve mm ôk oe'. p j~ 
:nınymcıa ~llı on ltmcı ı>~ 
Lorulro..J bas\'umrnk menııtJit' 
tinin t~uılıhiitlerimlen il>l'n (!hl; 

t dP bulunmu tıı. 
ne liatuit nla ,; ... ki, t :_ıll"r:; 
raı ız •u :. u !HMntn ı.. • 

t · ı olumnmnasııu , ıt1 ıco;"· 
rnk m nf'C-ko~ i v.ının gordii!~;tJ• 

' i bfüt:niimn Frnıısız IKJl ~ 
ıisi c~•rıtin'in ele i~1ırul. otti~ 

bir foıhi ıo .t-01>lantı mdan Ml11,. 

Rerıınud')a hir uınftan G~ 
ı-..ıt D.· (rnull • ve dl~er tnnıftll. 
İııgiliz lnh tik <•lçi i Oamılfw11 ,ıı 
•.ıf:ı!oo·hin 1111,rilture il tnYis..:t' 
hir iıi'riık teslrl.I ve Am<".riku ı;ır· 
J 1< d-., letl rinin de tıııadftı 'ıır· 
dmnm temin t•ttil\h·ıı . o rıı ı:t• 
mal A1 rikıısmilit, ln~İlt('rt lf' ' 1~ 
.):t. dmn. mn herha.ıgi bir 1'1~ 
lındn rıui!';t rek dtıı.-ıı, n:. ~ur 
muka wnı"te llr\ am t>bnt ...i t :

1 
• 

Dfinrlr buluıımıL5hı. Ru te.kl~ı:t 
gore l'rnn 17. - b~ifü ıı·rl . 
mı lı n .nalan, clı!'.i politika. rı1~. 
li~f' '" ıl.tisıd ı-;aJutlmmdıı "'\ 
(~rol lt'sb.ilfit \ iwt:da ..-ı-tirı•flİ'. ' 

• r- ·ı,,, 
rnmm:! Lr a m za.nı da in ı:ı 1 ı 

lnı:..-iliarr n:\iıı z.ımıı.ulıt l<11ı 1 
~ . r 

h!~ası ~a\ ılucaU, lr:ır!Uu dr' , 
m1r..c-..ı tl•.k ·harp mh uosi tıı"rıtı 

r k ı · tıı1'" \C ·rnnsıı .ır.ı., t ~ l ,,. 
11 

km l'tieri .• ı icförı <.~ket'k. ~' 
mılh·tin ıncdl leri ıl.ı bir i.J••'· 
lril'i ~ :qıa~':{ll:, irı~iltert"' ~eni ·~: 
l.rrı l:ıtal:ır te.ı;;l,tl edcccl,. })°jl 

Sl JUe\CUİ kll\; PileJini lıUJ'lt ~: 
hasında tutacatdı. Churc-~ 
··nu suretle l l'Iİt'e le ~lip ı.;c,.. 

('l'ğbr" dıyordu. tn~iliz u:ıs\~ 
k;n lnmhın ~örii!'tmek lızrrt• "'. 
nwndiCerle htr limana C'.oı':;rtı )~J
d:ı. iken Rt--, nuud kahinf'"<ii ı.~' 
fi, ı\luresai (Pt'•tahı lkfolıtr ınt' • 
ı, ;:ıe lo{clirl•k ınüfar ko mii7..al'"' 
n·lt'rinc başladı. . • 

Alnı .ı - 1'-"tnnsız ıniitarek~ 11r 
dc•nlx•ri Yichy hüldime.tlnin il' •. 
111.Utaıl:m tUJdmflo takiıı 'e. ~~ 
k'';: ohı:ıma~ı lfı)'l1• hir ı>Plıt tıı 
gGtm: • ,,. Prnru tlan- fL)tt\. 
n knfmr~"'1l onı: lıarhi:ı lt:1nh ' 1. ~· mı•lı·rimlı"J1 ol,.un f,uTtnrf11!1 ' 
·,. ı hPr c~ırelk-n '" hatt'" ~-r· 
i likl~nl••n hl:\'d:ıl:ı nnıaitıı c,'!lı~· .. • f" 

I ı o'!lu~mn k:ılıııl .. tınelı) 
ı ıi Frn ::o>.'l lfar'ör<;ımla '·1 

a1 ı ı . . I' • .,1 
~· ı mı ... o. n mu ınnp •ra. . "' .\.t ~chnCP: hunun da l•'mn~'l ti 
ol ıf!:diği fThrini \O llra•·<;n ) 11 

\Qrli~lııi rlaima <-:tnh 1,11hılt· 
thı1·1nak )nl mtfa. hii.nil, 1ı·ı:.~~ıl 
lf'ı ~önnH~ oldıığtıml11n ~·ı, 

· lt-m<':r.. c 
Huı:ıin. hu ihi Frmısa.la11 h~ :J 

ka hk iit·iııHK.ı ı•mın.-:tnı.ı tJ;ı • 
1t !irdi~nı ılcri iinmlrr ' 

1 'ı 
Gı·rr;r· tP..ı, D.ırtnn. Wr:uıJ • :. 
o~u •s Pr.ınsı:ı Şimal frı~~·. 
mtl:ı A:n~to ..., ık n onlulıır• 

it• i~birli~l etmekte huhın 1111.l ~ 
rma g()n· fü•iin(•ii lıir l'r.ır :ı hı 
hah f'htıf'k hii hri :,n '\ r iz ıl 
jöl i•~ Anr.ak, ımm İfn7Jrrın'1 
~ İngiliz • E:rnnsı7: hirliJti t • 
lif;ni. he~ hmlc ;.: .\ ı t trr-:1 ~ 
ıoonnı a.\ nı nıuvaffakı:\ ~t ir.1 ı:. • ~ 1 1 
di'şiirmi~cceği kannııt:iJ·ln ı.:ı ' 
anıeum olanlardan bi.- kı5d'' 
HH2 tkincit~ıinlt!d " Şirrm.1 ' 
r;"k suula. \"C • mün:ul J~ '117lff" 
basuula. ~örenler~ ilci buc:n" • 
ıC\ ~.reli~ hfıoısclf'..ri clii.J ii..'ınr~. 
giink" tn-.an'lırl. rın hugı!.ı t 

1
4 

lıakkuk ctmch.to huhmdııg ol· 
\'O. l• ra~ısruıın hh- \'o ht>nl 1 i'" 

llui:;·ı.ına hiilmtr..dcınczlo-.- mi? ~ t4 
. ASlilrtHA'\~ 

Parti Kongreleri 
Bir müddcttı:ınberi dev ırı , . 

mekto ola~ .P~rti ~~ı. kon~r f•' 
lli ayın yrnm sckızmdc hıt· 
bulacaktır. • • 

Oııclıı:n sonra. lstnnbul V lıı} 1 
ti Ciimhuriyct,Halk t·.ırtuıı .. ~111~. 
mi kongresi ynpılaoaktır. ha.11 • 
nuevvcl ayı ic irıd!' } u11;lnc. k 
lnn bu koııgı'f'Ue s · le 
hu P l"tin n uamını 1 ~ •ı 
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lE~I SA.U&H l!!layfa ! 

.~~~-~~---~-~~~i lı,~:R~) l F-~• 1••4•j 
P itik 

latffçiler hakk•nda 

- Askeri vaziyet __ 

IARflf BE&iP IJSJfttfR B. Millet Meclisinde as mu- bir teklif 

FlaFp sililllannın tekamülü yıl
dırım hızife deY:am edi~or 

Twlmia tiddi b.arP.
leP J;ellleıtlyo:r · 

- Bııo tarafı 1 lrn:lde -
man kafi bir netice nlb.ma.mı._,
tır.: Bizerte: etmfiodıtki ha.rekat 
şiddetlenme.ktedi.r. 

Askeri şahsiyetleri 
hukuk davaları 

bar.ebesi 
Amuikalıltu Bwıaıun bir 
buftdı ltilometN yaliı· 

nına geldiler 

. ·-
YalfOn: A. G. Saraçoğfu 

Geçenlerde bıı sUtuoda bı; 
vurguncu ve ıstif ci dalaveresi 
olan gfumiiklcnlen ka.tden çe .. 
'kilmi)>en 1liıalfıt emtiası hak .. 
kında- bazı temeruıüerdo bullln .. 
mWJI:;~ Bir okuvucum b t&
mcnnileri ) erınde buldı tan 
sonra. o da eriyle bir teklif J ri 
sürüyor: ''<?o c hulı 'e ince bır 
elemeden nra ba gibilere aıt 
gümıiiklerde ne kadar mai var 
sa hepsine; el konularak tensip 
edilecek muayyen bir nisbet da· 
hilinde bir kısmını memurh.r 
kooperatifinin üyelerine, diğer 
kısmını d::ı. halka tmalı. Bu 
istıfçi güruhwıun braz edecek
leri .ınenşe faturalarını. da ina
ml:unwaca~ında h me vu -
ku1' ve ihtisas erbabmcla.n miı
rekkep b!r komisvon tcşk'ıl ct
mclı ,.c mallar bu komisyona 
tayin ,.o. tes.bit edeceği ıynt ti
zcr" nden halka VE" memurlara 
satılm:ılıdır. mıu.a daha:: ıl ye 

Artık, zaferde yalnız dö
vu§en muhanbin keyfi -
y-et:-ve kermyeti de değ.H, 

degı en maloomenin karakteris
tigı ve kullanıla.n metodun üs • 
~nUigü de rol oynamnıct.adır. 
~ r. n ız ordueunwı çöküşünde 
'l'nnk ın, UÇ1,lğm, savar silalıla -
ıın. yeni esaslara göre kullanı
lışı büyük tes1rı haizdi. Harp. 
nı_illetlerin kabılıyetini ôlçer. 
Bn:vuk Harbin tank sa vletlerini 
gUn geçtikçe çapı, tesiri ve atış 
sür'aıti artan silii.lıla kanplama
Yı diişünen Almanlaı·, sınai ka· 
bilıyetlermın kııayetın r ..ı.., • 
~en. tanla tankla karşrlama k 
llnkanlan bula.ma.nın>la.rdı. J{on
troı altmdaki ~erçeveli oıdu. 
lnanevralannda zırhlı ve motör 
ıu kuvvetlerin harekatı sombo· 
~ikti. Bu. acı bir dersti. D.üftl'li
ğü yerden kalkmaşını bilen bu 
Ordu, motbı ı;Wcüodeıı kU\'\• 

aldı \"C y1ldınm hareketleri za
fer yolları açtı. Bugu.n, AVropa
nın müdafaası bahıs mwzuu i
se, bunun seb ... binı de hasmm 
teknik kudretinde Ye kaynakla-1 
l'llıın zengiııliğ:ınde axamak ge
rektir. 
Cihanşümul bir lıarbı uzun SÜ 

ren hazer oalışmalarile besle
tnek de düşünülebilir. Fakat, bu 
na bir çok memleketlerde im • 
kin yok gibidir. ÇüııJ.dı; 

Malt.eme dcğişmege mahküın 
dur. Tclmik, v.elUddur, her va - 1 

Ziyet.e gqre.. yeni icadlar-ve me -
l~I_ar medeni alemde gözleri 
-.aıa~tıımaktadır. 64 tonluk 
~nk, harp öuü edPbıyatmda. 
hır talep ve idealdi. şimdi 
10 santimetre zırh kalınlığı o
lan tanklar, engellen dN·irmek
te, o eski koloslanı n ;dan oku 
nta.ktadırlar. 13 yıl önee muhte
lif memleketlerde yapılan ince
~erne seyahatleı imi?..dc bomba a 
&lrlığı 500 kiloyu gcç.nıiyoı'du. 1 

l<olis arkasrn<la, teknık eleman
lann sarf ettik len gnyı etin an -
C~k 1000 kilogramlıık bombalar 
\'üş· cude getirdiği duyuluyoıclu. 
ırndi, tarihi anıtlann. san'at 

lliUefS!!eselennin 2 toniuk bom -
~~ara hedef olduklaı ıua şahi • 

.Malzeme. asri 'e gilrNtn ıhti
~larına kafı olmadıK a mak -
S3.ua; elvermez. T blit~rlei bir 
~~~at.la gerckJi tah..ısatı vere -

lıtlcr. Biitün vat tU~ nı yurd 
Ve ordunun yiikselm ıne has -
reden memlek-0tlerth: .. .ı~li bir 
~a.va.ş.ı,n taleplcıin · kaı:. ı a.mak 

1 

~ıeı esulı tcdbiı leı :ılımı.bilir. 
lnı ınya 'u Sov;) l"l Ru ya bu. -

l"a.d.3 misal tO! kıl edebilirt ı. 3 
bin hlo etı el :~ e1ılı ııin vaJ • 
~~ ı,ırcadığı ''na.neyı lonlıu -
ct, hattiı im. ıruk hesa.µ 1 

·uck mümkün d~ıl ır. 
. :.ı.,1Jer~knnın lura·ı> ~ '\".retleri -

nı bi:.it~inc. küııulan \ ·werce 
n ıi .• ·..ıl'la ökmek k l:ıydır: An -
·a. 1 hıu.ının devamlı ve asude 
l lı ıal • ı ı, i'lin pı lgl Jma rap-
ı ı ı Jcı lC.'11'.ın etıru• 1-n kımmdan 

Çüh; ta!ıa ~e:t:imlıd1ı Bununla 
~~·al>eı bir rubu a rın hazırla -

ı .. • sil alı ve malzem · de. haı -
0:ıı icapl l'lna uygun karakte -
~ Pl<lt• etmek d mul aldir., 

Fraa.wz Aıikwleliyle Auttıtms 

Oran, 23 (A A.) - Af.i ıkada-
ki Fiaııs.ız oı-dusunun Müttefik· •--------, 

~in her meypan ~uharebe ·ı lere. iltihakını tem~ ıc n bir an- AIAl .. ah CUI'-- t•• r.199 ha----ın="a adU ~ ~baskını bır yerıılik Y de- laşma. ynpılmıstır. Fransız ordu· &GA ~IUD cuep ..w --~!!.--~-
~lik ortaya koyar. Bu te:~- su, kendi subaylarının kumaıı· zaberet .. .aa. le..ı tat ik ,..,.,lecek 
kiye. adım uydunua.k za~rıdır.. dası alt.ında bulunacak, ancak, IAIA .1·a vu.a 
İtalya, Avusturya, Ma.caıi.stan- baskumandanhk Amerikltiılarn Anlfara, 23 (Yeni ~abalı mu- retc müstahak olduğuııa. dair 
d~ ~~vrus ma.lzenu:cien. cı:e ait olacaktır. lıabirinden\ - Bliyük Mmet. mıntaka kumandanlığından ve-
mustagnı kala.nıaınış gıbı ıdi. Yoedi ~ Askıed . Meclisi bugtln, (dun) Rafet Ca- sika getirenler ıç.n adli mm.&ha-
Her şeyi elin<lcn alınan Alman- • • erı nıtcz'ın başkanlığında toptan- ret karan tatbiki mecburidir. 
yaya, yeni baştan ve bütün ye- Şimali Afrilmda mıştır. Açılan hukuk davalarında 
nilikleri ele b nımseycn biı or- JAnclra. 23 (A.A. ) - B~ ka celı:;enin açılmasını müteakıp bizzat bulunmak mccbuı'ıyetı o-
du kurmak fıı satı veı ilm 'Jtı. Kön ... o u umum 'al ·n n bildir- Çonını Mebusu İsmail J{cnml lan bu g.bi şahıslar için rnahke-

Anglo - Sa.kson alerıu. kutlu cL.ğ~no. göre, Bckıka mıistemle- A1p,,ar'ın vefatını b·Idiıen Baş me kurar yJe davanın ri.iyeti sc-
9.şiyanelerinde, adeta Cihruun ke askerlerinden .vem bit müfre· I k l t k k ferbcrlig·ı·n \'C'-'" fevknla· de ha-V<a n e tez. eresı o ruunuış ve - J" 

ihtilaftarından bihabet·. kara ve ze batı Afdkada. uır !imfl.tla gel- 1 h t · · ıı·n son·· erdı·J:?·ı tarı·h~~ıı ı"tiba-aurasım rtzız ıçı;ı ıki dakıkıı ... " ~ 
hava ordularına önem vermeme mistir. • ' sükfıt edilınışth. re!l iki ay sonraya kadar tchır 
nin cezasını, zannedilir kı. üç edılebılır. 
buçuk yılın fülakctl~lc çekmiş- lhmuni Variyet Buncıan sonra rıızn~nıeyc gc- Tehir kararı kabili tcmviz o-
lerdir. Demo!<ra.si, he eıı d~ M:adrid. 2.3 (A.A.) - Şimali ı çilerek seferde ve h zerde bılü- lap d"ğer davalara tercıh ~n ve 

Bir Jaııon T-<>rttRosu BaUnldı 
Melbw:n, 2.3 (A.A.) - Mac 

Arthur. wnumi kara.rgihuun 
tebliğinde :Müttefik ucaklannm 
'bir Japon t.orpito muhribüe iki 
küçilk gemi batudıklan bJldiril
mektedir. 19 Japon uçağı da. tah 
rip ecbbni§tirA 

Amerikalılar İlerliyor 
General Mac Arthuı umumı 

karargfilı.ı, 23 (A.A.) - Gene
r l Mac Arlhur umumi knıar
gahı sözcüJ~ Mi.ittefıkleıin Btı· 
nadan 1500 metre mcsafro bu
lunan Buna Missyoa'a tıuırnız 
etmekte bulunduklarmı bildrn· 
yor. 

Maı tinik adatan harp içinde orduiar \'Ücude g~ Afrikadan gelen telgraflara go- mum askeri şalııslann lıukllk m\isttı.cclen tetkik olunur. 
tinneğc mecbur kaldı. Bu ıhma- re. bu lı51gedeki durum söyle davalarının göı iilme taı~ı ıle ki- İcra işlerinde askeri bızmct 
lin elle tululnbil~n biiyii.k mah- hulasa edilmektedir~ ra haklaruun korunması he.kkm- sebebiyle ışinden ayrılmış olma
zurlanna mgmen, bır de fayda,. Fransız • Amerikan • İngil z da.ki kanun layihasının bınnnı sııun malı vaziyetini bo?.duğu ve 
sı vardır: En yenisinı ve en iyi- askeri kolları kıyıya ve B zcrt(\- müzakeresı yapılaıak ka.bul ~m- bu sebeple tedıye bakımından 
sini edinmek! Bir keştf wısuru Tunus cephesi üstünde yelpaze mlşfö~ kendısine kolaylıklar gösteril-

- Baı, tarafı J üu.Joo _ f!id ~ diy~-Wim ki tıştan 
sız Guyımne'ini Vihy hüküme- cld cclılocok pam :.ın mu .. yen 
tinden tamamiylc müstakil kıl- bn kısmı dahi Çf)cuk E r~eme 
maktadır. Amerika babrivesi an Kurumu, Dariıli.ceze, Kızılay g-ı 
la.'mla)ı ıyi karşıl,ımıstır.'Ve bu 00 hııyır \ seıiot miıes eeelerı
F ne ~ !1linelıdın Bn du bil bak-

sayılan uçak, bir vuı-u~ta bir şeklind a~ düşman mevzi- Bfl lavih~ gore sclerberhk- mesini :.o:;tilzam eden hallerde ic-
manzumeyi, ya hir mamureyi t~ veya re., k.ılnd~ halleıde aske- ra hakimi borcun bir seneyi g~- ı taııSlz tppraldnrının .Nmerika sızlık tc ... kil ctm.,z. c tinkü bu 
havaya uçuracak bir kudret kaı- leri istikametinde cenup 1Atıya ri hizmet sebebıyle ikanıatkah- memek iizere. taksitle ödenmesı,.. 
1.anmışbr. 7 yıl önce, ''Uçan oı-ı- doğrn baskılarma devam etmek-ı laımdan ::ıyrılnuş muvazzaf ve- ne karar verebilir. · 

tnrafından işgaline lüzum bııak 1mı nlaı evvelce bu volda_ ev.ril
mıyacagı. anlasılmaktndır.. m•ı:; dal verı·lerll' \~nculu~

y eni ~nlaşma Cll?nartesi ak -dular!,, başlıklı yazıl::ırıı:ım, mül tediıler. Ba çevredeki Mihver:
1 

ya ihtiyat askeıi şaluslar. hak· .. eferberlik veva fevkal~de 
bafağah oldugunu ihtar edenler kuvvet:lerinb .sağlam ttıtunduk- kında a«ılmış veya n :l~ak hu- hallerde \'azifesı ieabı başka ye- j 
olmuştu. Bu harpte, denız aşır.ı lau ve. iy't bakıldıkları burada ltuk dav~larındıı vey:ı. yapılan m g den askeıi şahıslaı ıkamet 
üsler havudtın teBhiT edildı. Çe-' icra takiplerinde mahkeme v va etmekte oklukları evlere ait ki-, 

şanu imzalanmışsa da tefen-il • la elde edilmiş bir kann belki de 
atı Henüz bildiriltncmistiı. cüz'i bir miktatıdır .. ."' 

Anla:,,mı.a.11111 F1oudt.ll<i1'1 *" 
kilen Rommcl ordusu hava yoli tahmin okıumaktadır. Müttefik i-0-ra hakimı, alikalının veya n1ü- ra mukavelelerini fesheıiebilirı
le.. ta.kviy~ ediliyor ve hcklenmi- km•vetleri kendi g~rileriııdeld ınessilınin ta.lebı Uzet'me dli len Mukavelenamelere. buoun hi
yen bir sa.ldım~a hedef tc~kil eı- sahalarda hava üsleri tesis et müzahal"cle a·t hüktimlen tat liıfın:ı konacak hüküin1€'r mute-
den Tunus.ta_ ela. havadan -arı - mektedirler. bik cdebilocekt.r. Adli mth:aha· her değildir. 

r..ondrn 23 (A.A ) _ Bir le • Kn.nımin tck.rıı kabib tatbık 
şik Amerika ile Ameı ikadalcı bü m~dir. değıl midiı bilm yorum 
tün Prau; .. ız topraklnnnın yük· BildiğUll bzr ~} '"arc:t o da rea· 
sel< k'orni~eri Amiral Hoöert a ·I mi kanallardan geçiıilm k saı
rnsındtıki anlaşmanın ihth·a et- tile b..-u vurulan bu katrn_rli ctir !arak, bır levkıf seddi tesis edil- Bw-ala.rdan havalanacak Müv -------------------------

mek istenıy ı. Oiin, en ufak bir t-efik ttc.aklan Alınan _ İtalyan 
ınün oozasız hıra.kılmaması ve 

Rus taa{rtwl 1.,.1.~ fKll.JtJf tiği Jıüklimler ifı-a edilmemH;tir. hrnı emsaline müts3ir bir ıbret 
h&.va indiıme: ekibi ele lıulunnu
yan Amerık-an harek ordusu, kuvvetlermin Tu.nus. ile Avrupa 
Tı.mue ır.ey l ulanna pru:aşütçli- kıt'ası arasındaki bütün muva.' 
ler indiriyor. Atlantik meydan salasını önlıey_. ve bllna Dl&t 

muharebelerı bütlin hızUe-<ievam ni olabileeektiı\ Cenup Twıua
ederken, di..ıııyruıuı gönn.cdiği ta.Ki dhrwn ıtanş.ık 0~ be
bir armada. bır ordu.yu ıç. de • 
ni?.de geniş kıyılıu·a. cı.laı.rı~r. 
Akdenizde seyrüsefer, hemen 
daima pahalıya ödetilnüşti. Son 
çıkarma teşebb~sle.rı, buna rağ- 1 

men ve kayıp,ı.ıra: uğra.iia da.\ 
pliı.n dahilinde muvaffaktır. Ba 
harple Anglo . Ss.k.sıonlar, de -
nizlerde dikkatı çok ç ken zayi· 1 
ata uğraımşlardır, J?aknt, çıkar 
malarla miiterafik Pasifik deniz 
muharebesi, A'nglô · Saksoııla -
nn daha ş1mdiden hır dbnemeç.
te olduklarını gösteı ebilir. Bu 
\'arlığı yaratan ve yaşatan, her 
şeyden Ön<!e. bu memleketlerin ı· 
dövü§ azmi, ktı.yn~ zcngınltği 
ve ilim kudretkhr: 

Eelilemevn.,.muva.ffakt\retin -
de hava ve.kare. kuvvetlerinin 
işbirliği önemli ~weı- ıfa etmırr 
tL Mong~. tevlcif barajla • 
rını bomba ve. mermi u.ğı .. akla
rile ~vinni~i. Bu. ötedcnberi 
iddia edildiği gibi. son sözün a
ğır silahın olduğuna isarettir. 
Bu. sililılar, asridirler ,. günün 
taı~me •m etme ·tt'!iMen 

Hec- yeni oni~ yen:ı silah ve 
maü.ıeme ile: m:üoelılk-.mir. Kuv
vetini yurddan alan ordular. 
S&Y'k ve idarenin direktillerini 
yerine geth~n sa.n'aıtt merkezle • 
rine ve tckni k elemanlara 2.Rh ip 
tiri~. Zafer, ne,, yalnız uzun bir 
hazer mesaisi, ne ~ son erine 
başvuran bir ordu, d ~U. giiniln 
terakkisiııi bwümaevc-n ve bü -
tün ~Jişihlikfori giizdc bulun -
duraıı ordulam tnf'YU ldw·! 

raber. münferid Fı-ansız kuv
vetlerinin. MillYer biiyük kısmı 
ile irliöatlarmın önüne geçmek 
içirt Aliaa.n müfrezelerini hırpa
la.makta. oldwkl.a.n muha.k~aktır. 
Amerikan-İngiliz kıtaları Tunus 
clemiryollarını ellerınde tutm~ 

ğa devam etmekt~clirler. 
Omıaylre liM'a Höcımıu 

~zayir, 23 (A.A.) - Pazar 
~il Mihver hava kuvvetleri 
13 üncü defa olarak Cezayire 
taarruz etmişlerdır. Hava tclı· 
likesi sabaha kadar sürmüştür. 
Şehrin muhtelif noktalıu'ına. a
tılan bomba*8.r bilhassa ha..<;ta
haneye. hasar yapmastır. 7 ö!U 
sayılnuştır. Dqman h8 va kuv~ 
vetleri bu sabaıh yeniden Ceza. 
yire taarruz elmış1erse de, hu 
son bonıbardımauın neticesi he
nüz malüm <ieğildiı. 

l<"'raıosn T~tlij:,'1 

Şimali Afrikada bir yerden. 
23 (A.Al) - t ooıuar.ah Rnm~ 
tehliğı: 

Gaf ~a.. ve Kaioruan aı'lU!Jnda· 
ki cuphc boywıun her tarafındı:. 
düşman smllılan göriütnüştiir 
Gafsa vah&SUla giren düşman 
kuvvetlec1. Miittefik kıta.lar"yJc. 
destekleaen Frnnsız kuvvetler.
niıı. bz karştlık taarruziyle bu
radan atılmışlardır. Düşman eli
mize birlrn.ç esir bıı"Akmıştır. 

Bunların, müttc-fikler in deniz 
teşkil edecek. hem d ınüteşcb-

baKımından durumlarının ön~m- l:is nin bu dah 00,fo dolamb~ç 
K-1- s ço··ıu 'le ~.... ~•·t dı k' art . . ... d~-""-- li surette takviye ed~e<Ji mu - lı vollanü" yuriını.,.ö-c C""" ... ·et 

nu.n\1§ l .._.._am- a rt 1 cum esı gunun \:UUUI J beş hakkak savıhvor. Mihver. bura- >J ~ ........ 
c-.:-~ıc1 ı....-ı......., ~4--eJc 1a d--r., '"~ ak ,;.,..,mıat edemn·ecek b ı !cilde .s.ındirc • ,,llllDAl ee ıuw:cıı:~ o:uu te o n l."l.~ ı14Va ınıııa Un·-~ır. d-'·ı· Frons~ı• . toı>-,·I•ı•nt <l"" ~ -H...... ·· •:.:u.. t k b 11.11. "' nı.ı'" ... • " cek mn.hivetw cezri kararların 
ordu ise sık sık adı g~e-n şimal -r cuz :ıuu. nsan ayı 1 ni-ltı üssü olaıa.k kullanmak • J "Ok.... ._ ıbır an cvvei alınmaın.nın lüzum 
batı kurtans ordusudur ve bu- "' "uı. tan menedilm:is olmakla kaim ve ehemmıt."etkfü·. 
günkü büyük tanrruzl.l eyJhfün .Mmaldann ~'da.ki yacak, araJannritı. Bea,ın ucak --.----J--------
son günlerinderuJeri hazuiamı)· Ka)"lplan gemisi ile Emil Bertin krtn•a.zö-

1 
tın Eoosen sara.f1n10viç'in Aı1 Mosk<>va, 23 <A.A.J - Prav· ~az~~~~ ::~:_ı~z.r~~'.·;!r~ •nkara: ffmer'erı· j 
man.fa.rdan geri :ılınması dünkü dA gay..etesi,, Aiınanlann Hn ay M OU ' zarfında Stalingnıd için yapılım s1 bulunan Maıtınık'dtkı Fran-
Sovyet hususi teBliğinde bildiri.. muharebel~e: 800 tnıık, 1000 sı~ harp filosu da.. tahmine gö- H _ F!. 
len .barelr.ıot:Jeriıı ctie.mnıiyetinı uçak ve 100.000 subav ve er re lskonderiyedcki Rransız.: fi - arn,, eıl@DOmİ-
ve şümulünü gösterir. 5arafü kayb&U.kl&rini yazıyoı~ losu gibi hareketsi,: knlm1 bu- r. 

lunacaktm • ~!·--su movi~ ... Don'un cenup kıyısında Rusyada.ıSe\i~ Si IJUl:O 
ve Kletskayal.ıun 4-0 kilometre M 1 
şimal batısındadir. Rus ordu,;ıu . Moskova, 23 (A.A.) - St&· emuı aı·~ P.ar~sız 
burada ka.nli muhare~rdcn lıngradd.a ~~e edilen büy~ S?V· !Ut :O 

yet znf-enmn haberı uzennc k af(iab 
soma Almanların cenahında ha.11· "'""vı·n 1.. + E · Hlm~~ va ~ ) 
mw·ta.hkıem b.r noktayt biı müd I seı;r~~g ;uş~urıiliei~- W ll'.1.- UJ 
det evvel ele geçirrniRleıdı: Bu Alman bozg~nlu.,,üu~ıtınce bir baş~ - Baş tanlfı L :im~ -
muharebelerde ltalynular bırkaç langıcı olar le kab· 1 t kt-.:ı· ,_ v-e desende kwnaş imal olunnıı-
bin ··-'"' be . •~...:ı· 1 a u eme cull va·-•· ,,_,ı,_,_ da erkek elb e ~er ka.y ~l§MOLun : , ler. En K.ötüımıerler b le, Rusya- C-<IA, l\.W.U.lı .. ı u; • 
1n~Uz ~ A&ıi_~sle~ . j nın ciddeıı önemli f;ahdamaıı er lik kum~rd~ıı alacaklardır. 
.~~ndra, ~3. (A.A. l - ~)uı~, ı_Juı laıı ve Völgadan dli§ma.n ordul&• Diğer taraftan maliım olduğu 

muhım hadiıie k~):d~dılmıştır. nnın uzaklaştınlm::ı.smın kaydaı iizıere Stimeıbank. Beyko4 kuıı· 
Btmlar, Ing 1.z dahılı sıyag t sa- d~er bir muvaffakıvet ci~ say~ dura mağa.ıasl bir mfuldetter11 
hasında. katimedeki değişıklık- m~klnclırlaı · h beıi serbestl piyasava ayaklmbt 
ıer, askeri sahada ise, Rus ordu1 l · c.ıkaıınaikbdır. Bu müdet v.u . 

60 f Cetmede-:ı gelen telgraflar, Tt-
larının kilometreden azln hır mocenkQ ordusunun Stalingrad fında imale~ kadın \"C erkek 
ilerley.ij.i ile Staling-rndın batı,~ al d )A - k d auakkaplannın tutarı oldukça 
sında. ve. Don nehri Uzcrinde bu- , şım Jl ."!n ° uugu ::ı. ar cenu- .J 

ltrnan I<altı.Ç' şeliıinin işgal:dir. bunclan da. H~rlem~e devam et- mühimdir. M~vcut ayakkaW4ır 
ö;•le görünüyM ki, l{a:[.'kasyadaı ti~ni bildim~edlr. Şehrin ce· memur ve ailelerine talı.sis. edil
H.wı oı'dul:ı.nnın elde ettikleri za. nubtıl düşman kıta.iannda.n temiz miş, aynca bu mevcut kat'i gel· 
ferden sor..ra, Ru lar. şark ce11- lenmiş ve ıkı mühim köy ele ge- miyecet.;'"1derı yeniden milhim ı 
hc5inde. kat'i surette. taarruza, çirılmıştir. DtiŞm.anın bu köyler- miktarda kadın ve erkek a'yak
geçmişlerd"ı't de ve b"Dias..~ Stalingrad şeb- ya.bı imalatına b:ı.şlanmışbr. 

Şun.ali Afriicaya gelince, 'l\ı· I dndeki mfulat.faa eıeyzileri beş, D1ğcr tarn.fta.n yerli mallar mli· 
nıısl:ı harekat inkiŞ{lf etmekte-, altı tel örgülü siperler çevril- esscscsi halka pamuklu ensu· 
d1r. ltıg"iliz ileri öirlikleri, ı;eçeu mı8, rnak:ncli tüfek, hava kaı-şı-. cat tev.zia.tına ait ha.zı.rlıklnmu 
cumarıe.._i günü bir Alnuııı zutl-, koyma toplan ve siper- havanla- ikmal ~ DBvlet ma.tbaa8.ln 
ll kolu ile. çaı pışnuş ve düşmana; 1 rıyle kuvvetli tahkim ve ~.ok iyi siparij olUDa.D pamukJu rnonsu-
a,ğı,r kayıplar verdirmi.t?tit. t h" edil · k cat tevzi kn1~larmın müh'ıın 

A11karo, 23 (Yeni Sabah mu
habJrinden) - Ticaret Vekile 
tine ba.glı harp ekoııoınliii büro 
sunun gemşletilmesi hazırlıkla 

rına devam o~adir. 
Büronun geniş biı- memur lGa.rı 

r.osuna sahip olması keyfiyetı

nin bugünkü şartlaı· altında çok 
müşkül olduğµ göriilmüş ve bu
ro.nun elde merout ~anlarlrı. 
idaresi daha muvafJk bulunmuş
turt Bilro, bilhassa. fiyat kontro-
lü ve t:akcfui islertylt- m gul 
olacaktır-. 

Bug\in beJedıyeler tartafınd m 
yapılan fiyat kontıolü isin'in ar-
zu edifü. bir şekilde cereyan et
mooiği görülmüş ve bu se-bepten 
dolayı fiyat işlerinın telmıt' mcr 
kezileı,tiı1lmesi icahetiği kanaa 
tin var.ı lmıslı r." 

s.llblt!Cl OElla 11111 
ag811ilbJrıı.aldı 

t Aili.I ~ . U1tLA 
Daily Expresıs gazetesi, Rus· eç 1z mış mu avemtıt. yuva- "'"t"-

yadakı harekat hakkında şu mü- }arından mürekkep buluıımak- bir- kısmı yerli mallar müessese- - Bııı1t tarafı 1 ncıae -
ta.kmda bulunuyor: tadın sine tesılm olwımuştur. Stııuts'tm dün Ka:hı eye ~l ı~-

Ba-şturlar va hugµnkü. harA 
Yı:', ,. mg: ~tan ard gazetesi Rusyad&ki 
li. u Ütna!ı BWjku· süvarilerinin muha· 

rrp l ~mden bahsetmektedir. Ural dağla
rının t .. pesine ~eri~ olan bu süvarilerin hü
~u t m kez.i Ottf a 01up nüfusu üç milyondur. 
.. Eıt ~tcnıo yazdığına göre, altı Başkıı· 

Sü.v.u ısi Alma.ıılaı tarofmda.n öldürülmüıŞ ve ya· 
~l nmıstıt. Bu vazıvcti haber alan diğer yirmi 

<ı.şkır ~ th ti.fil atlAnna. cı,tladıklan gi,bi düşma
nı aı·runağa cıkmış, ve biı yerde.: bir Almaıı toı:\· 
~ 1 bat u-yasnın pusuda yattığını görmüllerdir. 

1 
Cı>cden mme o kadar sıddetli öir hücum et.mışe:rlh kı Almanlar n&ye uğradııtla.nnı bileme-

lnış \'E' Ba kır sih ar:ıleıi 3 Alinan topçusunu 
01dürmüslerdır. · 

Ao.ı.ba bn Baskırv SÜ\ anler.i kimlerdir? 
Bunların ha.kiki isimi ri "Baş- Kurt,, tur. Bruı

~a,ı.. Urallard,.. yerleşmiş oJup dağlarda serbest 

1 
°luşmağa alı~ş son clu.ece muharip kiınse

l rdir. Arap müverntderinden lbBi Fazlan bun-
ardan siayişle balıttetmekte, ve bunlara 'bı.ı
tunıarı yassı suva.riier., demektedir. Biınlar ger
Çekte-n Antrop alojiM yaptlannGaıı bunmltm 
~~ı olarak dogma*8dırla.r. "aaşan küçüt, 
i·~leri yayık oimaMRa ~ -. derece gilç
u Ve kuvvetlıdirl~ 

lll Müthiş 1vnn bunlnra Ural eyalMmi bağışla· 
ış ve bunlar orı:u:ln hfrr ve serbest yaşamı. laı" 

~- 1575 de Rus lıUkümf'ti kendilerine Oufa 
~1:ini lrurmwıri:ur. Fnkat btml&r Çarlık hiikü· 
~~ daıma muhalif k lmı.şla.rdır: Anca« Sov
lla l'().jımi onlann haklarını tanıdığı ~. ona 

da.kat gösteıınişle:rdir. 
~ 1810 da B•ııi K:ı.znk alaylarına s:ok~· 
ı "'8:rdır v~ Don Jrı.azaıklarüe anlaşarak birbır
~tııe ısınmJi}smlır. 

J{onuştuklan dil Tüı-k diline çok yakındır. 
Almanların tecavüzüne uğraya11 Hu:slar ilk defa 
Başkırlo.rdıın imdat istemişlerdir. Ve bunların 
hepei askerlik şubelerine koşuşmuşlardır. Bu
gün kndmli erkevdi bütün Başkırlar silah altln
datlıı; Anca·k ihtiyar ye <;ocuklar tarlalarda ça
lışmakta 'e Sovyetlere harp içinde biiyük yar
dnniarda bulunmaktadırlar. 

iki lngiliz Generali 

O rtaşark Britaııya ordWarJ ba.~omutam 
G~neral Alek~andcr nihayet beklediği ta· 
liinl' kavuşmuştur. Kentlisi Dunkerk ce-

henneminden erı son ayrılan adamdır. 
.ı\t.ı.rt ayında Biıunruıya kuV\·etlerine kuman

da. eden General çok mü.<}kiil bir durumda idi. 
Kendi ·inden QOk kuwetli d~'ITTlanla kahramanca 
dö' ücfüktcn sonra çekilnwk zorunda kaldı. 

Gc:ııcral Aleksander lıenüı. 2'1 yaşında iken 
bir tabul'U ve 45 yaşında iken bir fırkayı idaı'e 
etmiştiı. lki defa yara airnıştır. 1918 de Hindis
tanda buhınınuştur. Şimdi OrtRI?ar.k kuvvetleri 
b:ışkumandnnı olup Roınmel kuvvetlerine karı» 
harekfıtı idare. etmektedir. 

Scl<izinci ordu General Mongomery'nin ku· 
mandası altında ilerliyor, o Alman harp ma-ki· 
nesiııi inkıtaa uğra.tmasım bilen bir: kumandan
dır. Kendisi tam bir taarruz adamıdır. 

100.S de ınülkzimdi. Cihan Ha.rbinde iki kere 
y rn aldı. 1914 de Royal Fu.c;Uliers'c kumanda 
cdıyordu 

1926-39 da Filıstinde bir lnıvvcl.in b.J.şmda 
b lımdu ı c ~o Pr~nsa h ı bit1'- i. ırak ettik' er. 
sonra ! 1r;ıltereye döndü 

&:it ind ordunun ·•ı ·p11 
sa askui bP~isi cok ol n J·ı me•t 
Mısır v ı.-ıı stinde UL'l müddc-t 

Rusyada. kış tanıamiyJe gci- Sovyet to~usu, btı müdafaa Bunlar yakında mahalle hır· ni 'e şimdi u~a memleket ne 
miş değıldir. Böyle olmasına rağ nıcvzilerinı şiddetli bir ateş altı- tikleri o.liyle halka tevzi oluna· döndügünii bildinnektcdir. Gene 
men, Rostofda. Von Klcist'in uğ- na almış ve Rus- piyadesiyle. oak ve önümüzdeki ayın ilk haf- ral Smuls UıÇağa binmeden ev -
radığı hezimetin yıldönümündcı tanklarının ileri hareketim lıima tası.adan itibaren mü.esseseo·n vel G~neral MbntgomeıFy kıt'a -
evvel, Almanlar iki mağlübıyd9 ye etmiştir. Sovyet kuvvetleri, satış mağaza.lan taııüınd n bu Jnnna asağıdaki mesajı J?önder
uğı'amıştır. Stalıııgradda, Al- el bombaları ve tüfek dipçikleri-
manlar, geçen kış uğracilkları l& dü§.manı temiz.lem.iş ve bura- liuponla.r mukatlifmde. pamuklu mil tir; 
hezimetlerden daha büyüğün~ !ardan tamamiyle atmı§]ttrdır. mensucattevziatına ~lanae.ı.k- "Rommel 'i takip ıçın gôster-
uğraını.şlarclır. Zannediliyor kı Mmao. Resim Tebliıin tır. diğiuiz si.tr'a.t yüzünden tebrik· 
bu hEYtJimetin sebebi Mısırda Al- - Memtnianı Şelieı- ~wli leriıni size ı:;alisen bildırem~ • 
man~rı mağtfH>iyete uğratnn Stokholln, 23 tA.A.) - Osio- Dün T.icaret \Tckfileti V~·e· mekten miitt'es8irim. Alman Af 
yanlış hesal>ların ayıııdır. Biz, dan gelen bir haöeı e göre kö- t~ bir tebligw göndeı e,rck, şelm- d 
Almanı M t ki d 

l'ika or usu ilt' az anızdakı ya 
arın ısır opra anıı a mür yokluı?u yüziinden, Norve ·• mize 163 bin kilo şeker tahsis c-

muha......,1..- "''" .. melen'nı· son taıı n•ta siz.e ıyi m·cılık 'e hayırll nıtJlll • .;u ' • teki bütün tiyatrolar yarından dikliğini biJfürmiPtir. ~ 
ka. kadar çarpışrnalranu Umit ihbarcn kaoa.nacaktır. Yalıu., B- k J h":-1- A f.1- mmmfnkiy ler <Ulerirn .• 
ediyorduk. Bumı, Hltleıin emri- " a se er er, u .. wne......ı ucu:7. 11\'lilner. A!,~a'dan 
le yaptılar. Alman tiyatrosu açık kalacak- olarak şeker vereceğ:ı ~bit ge-

tır. Y ne bu habere göre, aunı ıın·ı d w .,.,~-~•rlo. n..'" ·· • ~ ıni. 
Almanlar l{afkasyada, da,,o- .J 

1 em agı~wr. \ô#.u~- • 2 sebepten dolayı kış ayları 'ıçinde d ki kilOs 145 k .~ K:mıre, 3 (A.A.) - Mili\'Cr 
g~tle.rinde ile!'iediler ve zan- ınekteP,lerin..de k::lJ>atılma.sı ta- ~üf. ayb u500 ·un:kı vlie kuvvetlôıiııin .A:gadab}a koyuııü 
netfüer ki Rusların elinde mnl- sa.vvur eclılmcktedir. n us aşına gram o · -
zeme kalmamıştır. Hitler, as ·er- _ _ 7.el'e sab;t. gelirlilere. verilecek 0 _ t.erkettikleri haıüz bil mmyor. 
lerinin uğradığı bu hezimeti gö- EevkaI.a.de kaz lan şeker. yılbaşından sonra her Fa.mt tank ve- taoksa .. ·n topla-
ze almıştı. aDÇ :a.y nüfus başına altı yüz; g{Wll n Jrulü.ndıklannda.u kuvve lorı-

Şimdi ise Mısııa Stalingmd- • • 1:. olmak üzere verilecektir. nin kısmı küllisinin geri çe1dlt!ı.~ 
da.ki haftalardanberi, Alınan v.:erg,ısı •aDUDU 
genemllcr~nin Dem nehri boyım~ l Ankara, 23 (Yeni .. baJi mu- E3ki:r Çoeuldara Yarım haı-eket.ini korumak için AgJ.-

. ,~ı ilın v • t ... : h · · · MWıtelif HalkevJerin'in sosyal dabyada müdafaayı bit mi.ıdd ·t 
ca gerı ~~ egı ava.ıye. etme- ab !'inden) - Fm:k ı · ka- kollrrı muhı"tlen"ndeki fakı"r k'ız .:ı~"" sı~e ıaitınen Bitler, taarruzn ıf.- zaı ç \ergisi kanun. ı . 1 uzt.... •• wwıa uzatmak istemeleri mum-
vaın edilmesini emretti. 1 ıin eki hazırlikhu b rrı tir. Fa.. ve erkek çoeul&ra kışlık ayak- kiiodür. 
ki, g<'çcn sene. M-ı kova önünde, k U,y"ha.nm m · de- Itni:iı vermek ti'Leıe Partinin ta- itaJ~:aa 'l'obliği 
Almanlaı n hı.:z" mpte uirnn a ı- kim U se•ıer.l tı ı ·n meclis- vassutuyln Beykoz Kundura fab Roma, 23 (A.A.) - İtalyıı.n 
na ı c: 1 l• \•nı ak be- ten • rak at tir: rikasma dört tf.Jt qiff" aya ' ahı orduları umumi karar-5.hımn 
bu sene .3t" 1.ı !.d la tckrarlan-1 Ç · kti va.rlı bu ısmarlamıştır. 912 l1'1.lm8.ralı tebliği: 
mı"'tll"A Bu s c R ıınn elin- eıı i in aynı m 1 ı t - vakkıı.bliar yapı~ yapzlm.az- Adj !dao'ia bölgesindeki ıl rı 
de, hntnd ~ ı cttneğe mü- deceği ve fe\ kal!rle ka n Halkevleri m.2.'.rlıuracak listeler tcskill rimize karşı düsm nın 
s ıt vasıta '.,. t r ibe bulwıu- gis.ınn de g IC4.:ek scnoo •t '.1· g'Ôre hisselerine dl!.-:en mi ttttı m.;_ 
y:>rd ı. . .. rem ve devrunlı olamk fevk 'rl nöa-'erinde b l n...l m.ı.w.wl savaş miifrezelerın.m 

I IHL-ıla'\f" 1 'il Akruı kazauçl:aııı t.1.thik olwı!l('a ~ n.r.- .,..,u.,.. umuı Yruuıma y p:nLc; olduk1:ırı taZ>' e nka.· 
H ffels:n- la ılm ktadir muhtaç. ufak cocukln.rn tev2 m v amıstır DN.ş.ınan, bir 

edecektir. ı tmktar ?.ırlili ~ k.avbelm tır. 



m RJKA No 2•~ ~'! •. ~A<t.1JI Karpit ihtikarı Park~a bulunan 1 Devlet Demiryolları ilinlan 

YÖROK ALI ı 2 3 4 5 6 - 8 9 Karar nak d "ı ldix.inden hır ceset ~ 
J ze ~ Muhammen bedeli (3480) üç bin dör\ yfr.l sekmı lira olan (132). 

• 1 m ahkeme yenıden Topkapı sarayı yanındaki mü- otuz iki adet muhtelif atırlıkta dökn• demirden dirhem (4. Bir ~ 1 l 1 1 • 1 
. ' 2 baş lad ı ze cıvannda bulunan cesedin nun. 19il) Cuma &ünil sast (15) on beşte Hayda.rpasada Gar binası d 

Nakıl Ye lktlba-s hakkı mahfuzdur 3 Halil Bermeşcııc'i ve Ahmet dün akşama kadar hüviyeti he- lindeki Kom~yon ~dan açık eks~tme .usuıne sat~ alınacaktır.~ 
4 Er adlarında iki komisyoncu ae- nüz tesbit edilemem.iştir. Bu l§e gırmek ist.iyenlerln (281) ıki yüz altmış bır liralık muıraıdi" 

1 

l••I 1 1• 1 1 ! 
1 1 1 1 1 l• ı 1 
1 , . , 1 1 1 1 1 

1 Burı;alı, sa.kindi. Hiç teli.ş gös
termedi. Hiddet lenip meydanı 
bırakıp g'itmedi. Tam usta peh
livanlara yakışır bir tavırla rne
ras mini yapıp sükunetle mey
danı terkedip gitti. Pehlivan de
diğin böyle olurdu. E! •• El elden 
üstündür. Ustaca mağlup ohna
ğa can kurbandı . Herifçioğiu 
ustaca galip gelmişti. Seyircile-

ile münakaşa ettiler . Yörük Ali, 
oturmuş saz çalıyordu. Mani ve 
koşma okuyordu. Etrafını bir 
çok pehliva nlar almıştı. Bu, peh
lh•anların hiç b irisinin sabaha 
güreşlcıı yo ktu. Halbuki, Yörü
iün en çeein güreşi vardı. Bir 
a n evvel yabp rahat etmesi la
zmıdı. Çalık, titizleniyordu. Yö
rük ise oralarda değildi. Vakit 
yatsıyı çok geçmişti. Nihayet 
Çalık, dayanamadı. Yörüğe se.:s

çenlerde karpit ihtikanndan do- Bununla beraber m üddeiumu- teminat ve. kanunun ~ayin ettiii vesalkle birlikte eksiltme fitnü s 
5 la.yı bir numaralı Milli l{orunma kadar komısyona müracaatları lA:wndır. 
c ahk . a.f d .. m i ile Alemdar zabıtası ve emni- Bu ise ait şartnameler KomisyODdan parası:- olarak dal•tılmaktadı1• !• l• I l• I 1• 1 1 
u m cmesı tar ın an uçer sc- yet cinayet masası memurları (1509) 
7 ne hapse ve biner lira da para 

1 1 1 l• I I ı• I 
-ı-ı-ı 

8 
cezasına mahkiım edilmişlerdi. keyfiyeti ciddi bir surette ince-

lemektedirler. C.e.~n kim ol-
F]kle bulunan karpitlerin esas 

I• • ı 1 I• ,. , ı 1 1 1 !• . Kalörif erci alınacak 9 sahihi Ragıp Kutman adında bi1 1 1 I l• I i 1 duğu anla.~lamama.sına ve vü
cutta bazı bereler'"ı.n mevciıdiye
tine binaen doktorlukça m orga 
kaldırılması.na !Uzum görübnüş 
ve öyle yapılmıştır. 

:ın büyük bir kısmı bağırıyor-
d u: 

- Aferin Yörük Ali ... 
- Yaşa Yörük ! .• 
Çalık da durmadan beiınyor-

du: 
- Af erin ottlum : .• 
- \'~ol oı1lum! .• 
Yoriik Alı, yine bir harıka 

yaratmUıil. Hiç umulmadık bir 
yerdi! hasnunı yenmişti. Ve, yi
ne herkesın ümidini kestiğl yer
de gaJ.ıp gelmenin kolayını bu}· 
muştu. Yörük Ali bu ... Kavasog
lu Koca lbrahinıin dediği gibi 
hamal degil, pehlivan herlf ! ... 
Yörük, b basının yruuna geldi. 
Yüzü ü' yordu. O da kaz kana
dı sı~ır ı ını beğenmişti. Yö
rük, gi.l r yüzle söylendi : 

- Ulan! Bu, Bursalı amma 
d a ovnnkmu• haL. Epeyce üzdü 

- 4 

beni... 
Çalık: 
- Oğlum! Korktum .. Berabe

re kalacalumuz dıye ödüm kop-
tu ... 

Dey"ncc, Yörük: 
- Ben, ada.mı öyle ü.zcnm if;

te ! .. Fa.kat umulmadık yerde 
de meydan çıkarını ..• 

Dedi. 
Yörük A\tt, doğru söylüyordu. 

Nıhayet C AZgır, kazan dibıne 
geldi. bağırdı: . .. _ 

- Ba.şalb giircşı bugunluk 
bıtti Bursalı mağlup oldu. Y:ı
ı-ııı. başaltı ayırclola.cak. Başaltı 
giır~ini Yörük Ali ile Sıvaslı 
Abbas yapacnk ... 

Ded'ktcn sonra: 
Başa gür~ekler meyda-

na!.. . 
Diye seslendi. Başpehlıvanl~r 

yavaş yava.~ meydana gelm egc 
başladılar. 

• • • 
Gıh'eş g_cw.si ortada ıniithi.ş 

b"r dedikodu oluyordu. Bu. dedi
kodu Sıvaslı Abbasln Yörük Alı 
ar, sın<la yapılacak gür~ hak: 
kı da idı. Yürük Alı, sakındı. 
Hatta bır gün evvel yapı!an ~ 
gure leri dikkatle tak:p ettı. 
Yorük Arnin artık gozu baş 
güreşlerde idi. O, şöyle diisiıniı· 
yordu: 

- Bir sene daha •. Sonra başa 

leodi: 
- Oğlum ! Haydi artık yat! .. 

Bırak sa:&ı ••• 

SOLDAN SACA: 

1 - Bir devlet adamı, bir renk. 
2 - Kôr, 3 - Yumuşaı;: bir madde. 
Arapça cbaba>. 4 - Çok dcğU, bir 
vakit ismi. 5 - Dağdakı O\'llk . 6 -
Külhanbey dili, gcııışlık. 7 - Altı 
p rensib mlzdcn hın, bir iskambil 
kaf:ıdı 8 - Hır u u 9 - Eski ev-

P ehlivanlardan b iri Çalık'a: 
- Ne oluvursun baba': .. Eı· 

. ı. b k- r . 1 '-'' • - •• b rakı n; kdıye, bır meslek erb:ıbı. 
rı>.ı1.. ozma e} .nı. •• ı orugu .:-
daha b{iyle kt.'yifö olarak nerede ı YUKARIDAN AŞAC.IYA: 
buluruz. ı - Bır neb.ıt :! Çıık deı;ıl, ba-

Vav söyliyen sen mısin ? Ca- şı'1:ı A. g ·ise fıı .ı.ı oluı 3 - Ben -ı 
lı.k, fena halde sin.rle..'ldi. Yü- zeı 4 Tatlı bır dde. 5 - Kalk
rük Ali, h iç ses çıkarmıyordu. () l • 'l • • b r nol . 6 - B.r olı,;u. 7 -
sazına devam ediyordu. Çalık, B r nebııt 8 rı bı.ılıde t>Skı bir 
mukabele eden pehlivana.: 

- Yarın sen, güıeşecek değil
sin? .. Yörük güresecek. Sızı:ı 
keyfmız için mağlup mu olalım·: 

Pehlivanlann mukabelesı ağır 
oldu: 

- A be Çalık baba, sen, bu 
kadar ince, R.ık dokudun da ne 
yaptın? .. Nihayet büyük ortaya 
kadar güre!; de<J·l mı? .. 

Çalık, sinirlendi. YörüP"e dö-
nerek: 1 

- Yörük, bırak sazı oğlum'. .. I 
H aydi git yat ! •. 

Yörük, bHbasına. miilayimet-ı 
le l·evap verdi: 

- Baba, uykum )ok ... Boşu

memur yl't. 9 - Na ı hır he:>'ctı, bir 

boşuna yatacağım. Bırak benı ... -------------

~;h~::u;;~~: :,1: 1 RADYO PROGRA~11 j 
yız hız be?.. Gormuyor musun 
ne söylüyoilar. - 24 ikinci Teş. 942 -

- Sen, onlara bakma!.. Ne 7.30 Progrnm 1 kestr:ısı. 
söylerlerse söylesinler... 7.32 vucudumil - 18.45 Müzik 

- Fakat yann giireşi yapa - 7.U ç ılınıra - 19.30 A lh.berlerl 
cak sensin, onlar değil?.. ıım " l!l.45 Muzık 

Deyi~ce, pehlivan yine atıldı: 7.to A. ·Hnberler 20.15 R ıdyo Ga -
-.- Bız de yaparız Çalık baba i,55 Muz,;: (Pi.) wtesı 

be? ... Korkma, meydandan kaç-ı 12.311 l'ro •ram 21.00 Konuşma 
mayız... 12.33 Muzik (Pi.) 21.ı5 Muzik (Pl.) 

- Yaparsın amma, yenerler ... 12.45 A. H:ıberlcrl 21.30 Konuşma 
Bilirım mevdandan kaçmazsın!. 113.00 ~duzık 21.45 Müzik 
Tıpkı bizim Hac'bab:ı.nın H 1nt 18.00 Program 22.30 A. H berleri 
horozu g'ibi... Lakin a v·ı klarını, 18.03 Muzık Rad- 22.45 Kapo.nıs 
gaFanı, kuvruğunu yolduktan yo s:ııon o -
sonra ha kaçmışsın, hu kaçnıa- --- ------------··-
mışsın... İstanbul Belediye.<>i 

Bunun üzerine münakaşa ce- ŞEHİR TİYATROSU 
tinle~ti. Sazın tadı tuzu kalma- KO.AfE:Dt KISMI 
dı . Yi>rük A li, elındeki sazı hi:1- Asrlle,ea Baba 
detle yere vurup bıraktı. Ve, ba-
basına dö~rck: Cumartesi ve Paır,ar günleri 

15.30 da Matine 
gırecejf m. . - Baba, neden keyfimir.ı bo- --------- ----I 

l' öt'\ik Alı, başa gıireş tutabı- zuyorsun \. Yarın gü~eşcccği~ ... , ~ 
lirdi. Fakat daha bir iki se1!e hAenrif~adb~ız:i .. y. ıyecek degıl ya mı BAHÇE MERAKLILARI j 
ba altı gürcşlcnni yapması la- .. ı 
znn'l Başaltı gfü esle.rinde yal- - Sen , hen böyle konuşur - Nadide sus hdanlar, muhtel f ı;~m 
nı hasımlarır:ı ?rtadan ._çıkar- sun! Ben, seni yiyecek demıyo- ı. r, manolyalar, guller, s.ılon ye-
m kıifı dcgıldı. ~u. ~ler nım. Gil rahatına bak! .. Güre- şıllıkleri, top akn y:ılar sanlan 
de\TCS ndc epe)cc pışmek la.zmı- §ecek adam rahat ister... ne\ller vcsa rl'yı Orl:ı.koy Ank ra 
dı. Yörük Ah, kıvamını bulmuş- - Sen i, Sıvaslı Abbas yıldır-! Bahı,;esind bulabilırsln!z. \°ASIL 
tu Lakin 1 p<-hl var:Iık dev- mış ..• Gözünü doldurmuş be!.. -İlliıiılıııiıııı••••••-
rcs. n 'h, vet b r yaşa, hır _kema-1 - Hiç bir vakit .• Güre~ir bu. 
ı h:ı,.,h ıdi. Hiç olm zsa hır baş- Pehlivanlıktu bu .•• 
p hln.., n yimıi be-. ~aşını _doldur Dedi. 
m l!'l ol~alıydı Eskı pehlıv~lar tştc güreş gecesi Y<-iıi.ik Ali ile 
d,ı hır _adet vardı. Onlar ŞO)leı babası arasında böyle ufak h!: 
dc.rl<.'rdı: münakaşa olmustu. Çalık, \'e, 

Eczacı aranıyor 
İzm i r 

birinde - B. F;pchl vnn olac~k. adam Yörüğii sevenler Sivaslıdan kr·r· 
yırın bcı; ya mı geçmelıdır. liık- kuyorlardı. Caz.gır, o kadar mii- müdürü 
Jpı dolmadan b:ışpehlı,·an ola - teredu"it değildi. Yörükten cmın 

kazalarından 
bir eczaneye 
mesul aranı-

m.1z inı,an... . . .. bulunuuor·du. Yörüğiin f evkalit- yor· 
Bu. doğru bır sozdur. Fa~?t deliğine, ustalığına emindi. Ne! izahat için müracaat 

b.linmcz bugün .neder:ı bu lŞın vapın yanıp Çalık'ı, Sıvaslıyı bi- yeri: 
c:ıh ı·yi1.dır. F..;skı P.ehlıvanlaı: !Ju çimine getireceğine kani idi. Yö- Fahri 
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g bi cylcı ı pek mükemmel b:Jır- rük Ali bırakıp gitti. Sovundu. 
kr<l . Hak kn.ten bir insanın dev- Vücudu~ıu yağla ovdurdu ve, ya
re tt kcmmülii yirmi bes yaşı,;ı- tağına uzandı. Çalık. rahat et -
da ktmalc gcbr. İnsan socu~u mişt:i. Bu sırada yanına ~ok scv
y.rm be:;: :yarona kadar:, vu?ude!1 dJğ'i Cazgıe geldi. Çubukları 
n üni.ıma .bulur. Kemıklen, vaktılar. Dertleşıneğe ba.5ladı Yeni neıriyal: 
e rı, l ıyu f lan b~. d~vre ka- lar. Calık, şöyle söyleyordu: 
dar numadadır.. Yırmı _beş ya-, - Usta! .. Ne ise o:?lanı uatı- ŞELALE 
rondan sonra numa devrı durur. b"lclik N b . .,h ·rıJ ., Bayan -.;:yrlye Devırı. ·in 111 len-
f c ki <>h(Nanların söyledi~- ra_ 1 •••• : e ıcım erı e! · ·~ ni bu isim altında toplamış ''C gilzel 

<l ~ N . de\'l"İnd" bır Eğlenmek hızım bunlaı a. Ogla bir ~ekılde bastırarak satışa çıkar -le r bu Ul uma c .. . be' 1 " 
ın an coc~ğu baı pehlivan ola- nın yHankn1_:ureş1ı :·ar t ··· . I nuştır. Bursada Reuk Basımcvi ta -

ç· 1 ·· nüma. de\ rindedir. - . a ~ın.. yı Y~P ın o. rın- ·rafından okunaklı bir şekilde bns:ı -
~az .. k unAl5~ d nu··ma de\TÜ'1i gcnenm OP'lll , Screzlı Memo s•.•· lan bu güzel eseri guzcı şiir ~l'ven 
ı.Ol"U ının C ' b. 'eli k h . 

h tirmcs:ne bir iki sene vardı. tunun ırı r, ne ·cpaze er'ıttır okurlarımıt.:ı ta.,.siye edcnz. 
D, ha ılikleri dolmakta. idi. Bu, o... RADYODA EV iN SAATi 

ntim <lenesinde ba~1altı pehli - - İyi yaptım ya! .. Dnhn söy- Doktor Galıp Ataı:·ın Rndyodaki 
, anl rı) le bof;'UŞJna8ı ve yaş bek Jenrne.;ez gece ynnsını b~lacak- cEvin Saati~ konuşmakırı artık bu
l m • clzcındi. ıar. E!.. Yörüğün keyfi varsa, 1 tun yurdda hekh hır şöhret kaznn-

Yörük Ali, bunları bilirdi. Fa- var ... F akat yarın da. güreR vır. dı. Sayın doktorun bu konuşm::ıla -
k t gençlik ve, insanlık hırs~ :Memontuı umurunda mı?. . Kô· ı rını toplayıp muntazam ve mazbut 
kend ini tahrik etmekten hali nekoğlu herif keyfe gelmiş hu- kit.aplar şeklındc kiltUphanelcrımızc 
kalmazdı. Bıı- an evvel başa çık- raya... armagan eden cCumhuriyet Kitnp 

m~ '·, "e d"'vler'~ bogu-smak en İ Evi> bJ guZC'l serınln uçuncü Mta-•u • , "' iÇ • - yi oldu. E rken "'abna.ı>ı b buyuk o.rzusu idi. Yörük Ati, öy- J hını da bas:ırak sa~ çıkamıış r. 
l d .. rui ... Ben, geç kalmasa idim, o- E · "" tı ı y~l~··· dı'nleme'·'~ 

1,.. Sı"aslıları ve, Bursalı an u- '" c vın ..,;ıa » n .. ''""' ruv ·· • nu daha erken yatırırdım. Fa- b ın 
n, ,, .. ,.. ek adam d"<'.rildi. Güreş !•almayıp dainl:ı el altında ası uş 
~LU"- ""!'> kat şöyle etraf1 lmlacan ettim. i k 1 ueccsi herkes Sivaslı üzerinde s· bir halde bulmak steyen o ur arı-
,.. , od ~"·la Yahu, herkes ıvaslı üzerind~ mı a tnvsiv. e f'<leriz. 
d rmadan dedik u yap\.14 rı konuşuyor. Birçok idialara gir
l.ulde Yöriik Ali, o.r. alarda. b ile dil 

ı . k er. 
dnt!tldi. Halbu n, ~eş yapaca N di ı ? ._,,., . .1 s· - e yor ar ... 
kendisi idı. :Sırçok kışı er • ıv~-
lıdan korkuyordu. Ve, bunlar bır - Sivaslı. Yörüği.i haklıva.ca.~ 
b rlerine şöyle diyorlar~ı: diyorlar. 

_ Sivaslı, Yörük Alıyı yene- - I)(\c7zıısunu söylenıek lwm 
ce!:tir. Çiinkü çok ağır ve kuv- gelirse ben de korkuyorum. Bu, 

r 
Yeni Sabah 

AB O N E BE D F.: J .. t 
Tlirkly• E:cnebl 
1400 K r. 1700 K r • 

150 • 1450 • 
400 • 800 » vetlı bir pehlivandır. oğlan simdiye kadar rnağlUp ol-

..... ııeı: 
t Aylık 

S Aylık 

150 Yörüğu iyı tanıyanlar da: madı, fa1<at yarınki güıcşten Avlık 
_ Yöriık, ona kolay kolay çok. korkuyonım. Çünkü Sivaslı r-~----------ıı-t 

b h fi B'lın Sahibi: A . Cemaleddin Saracowlu 
maglup olmaz. Onun ne o.çmaz- çok çapraşık ir erı ..• ı em Neırtyat Mlldürü: M. ~mı Karayel 
lan vardır. ne olacak? .• Sen, nasıl diişüniı- Baaıldıiiı yer: H. Bekir Gıirsoyıar 

'17 Arkanlann i,.ı;"dc en birinci- vorsun? .n.v ~ v ,.. A. Cem;ıledd n Saraçoııtu Mtb. 
sı Çalıl id". Hatta o gece oğlu. 

ridir. O zaman bu zat da beraet 
etmişti. 

Komisyoncular, haklarında 
verilmiş olan bu cezayı temyiz 
etmişler ve tam yiz mahkemC'Si 
de bunu kabul ederek verilen 
kararı na.kzetmiştir. Dava dün 
öğleden sonra mezkur mahke
mece yen!den niyete başlanmq
tıı·. Na 1<zı.ı başlıca sebepleri: 

B ir taraftan f ethimeyt ameli
yesi yapılmakta, diğer ta.raftan 
da ölümün mahiyeti üzerinde 
tetk'klerde bulunulmaktadır. 

Devlet Dmdryoll&n Umum HUdürtüğöadea.: 
İhtiyaca binaen Ankarada iatibdam edilmek üzere lüzumu k;ıdar kaJll' 

riferci alınacaktır. 111" 
Y npıla~k imtihanda muvaffak: olanlara liyakat derecelerine göre 1 

Ci sınıf ustabk muo.dili 100 liraya kadar aylık ücret verilecek-tir. . ...l 
Askerliğmi ;rapmııı ve hilen illşiğı bulunmıyan taliplerin dilekçelef'P'"' 

bonservislerini, ~imdiye k:ıdor çalıştıkları yerleri bildirir kısa hal tercW:: 
lcrini, nüfus hii\ iyet cüzdanı tasdikli örneği Uc en az okur yazar bcı~e pi 
riııi \'e 2 alk t n-sika fotografl:ırını ekllycrek en geç 30/11/942 ıarıtıi 
kadar Ank:ıradn Cer dniresi Relsliı;:iııc göııdcrıneleri. (1452) 1 - Esns mal sahib'.nin ihti

kar yapmMı ve narayı alm:::.sı 
teamiil edılerek ona göre b.r 
karar verilmesı iktiza edeı ken 
bu cihetin nazara alınmaması. 

l\Jaamafih zabıtamızın me.-;~le 
etraf'ındaki esrar perdeaini k al

dırarak işn bir cinayet m'i, yok- ==========================================:::::-;_, 
sa bir kaza mı oldu~nu çözece

2 - Ortada bir müsareket ı 
mevcut olmadığı ve nıhayet ce· 
za görenlerin bir komıı.yoncu
dan ibaret bulunmalarına rag-
men bunların ihtikar suçuyla ne 
dereceye kadar ala.kadar olabı
leceklcri \'e suçun mahiyetinin 
tasrıh cdılmemiş olması. 

3 - Bu sebepten ibtınaen 
mal sah lı n...ı bcraet esbabının I 
teb2.riU ettıı ·ımemış bulunma-
ı:;ından ibarettir. 1 

Ş'ımdi mahkeme bu cihetler 
üzerinde durmuş, maamafıh ko
miss oncuların tcvkiflerini hentlz 
çözmenli~tır. 

ğinde şüphe yoktur. 

Maarll MI.di ri 
vazifesine başladı 
Sıhhi vaziyetinden dolayı bir 

bucuk aydanberi mezun bulunan 
Maaı if .Müdürü Muhsin Aoil 
Bin al iyileşerek diin sn bu lttan 
itıbaren va.ıifesine ba.5lnmıştır. 

Konferans 
İstanbul Ünivers 'tesi profe

sörlerinden z·ıyac<ldin Fahri dün 1 
saat 18,15 de gminönii Halkevi 
salonunda (Namık Kemal) mev-

Veşi laycı ları davet zulu bir konferans veııniıjtir. ı 
Yeşilay Gençlik Şubesı Umumi DOKTOR ·---

Kat'pllğlnden: ..... !!I 

YF.Ş1LAY ve GENÇLiK Tcııkılatı- HAF/ Z CEMAL 
nın, 29/ikincıtcşrtn/1942 Pıı:r.ar su- Lokman Hekı·m 
nu sııat 8,30 da Eminonlı Halkevı 

Sivas çimento fabrikası için us· 
tabaşı ve usta almacak 

Sümerbank umum müdiiriüğündell 
isteklilerin ı:Iektrik S:ıntrnllnrı, Elckt.riı~ kawn .,e turbın işler ıı: 

ustn başı veya usta olarak çalıtımıs ol mal:ırı yahut san'at mektebi me u 
bulunm:ıları şarttır. 

Bu vaı;ıfları hal:r. olnnlar mıfus hu\'iycl ı uzd:ınl:ırı, a kcı·lik vcsı ~ 
l:ırı, hizmet veı:;ık;,ıları, mektep ş:ıh:ıdetnnınelerinın rısılları \ ı ya l· c:d et' 
suretlt-rile 30.11.942 tarihınc kn<lor bızzat \ eya y<ızı ile Ankarad:ı Slirı'l 
bnnk Umurnı İşletme l\hldurlüğtinc müracı>nt cdcbılirler. (1561) 

~ 

MUH AS~B E C i ARAN IYOR 
Golcukte bulunan Dcnız Fabrıkol:ın Umum Mudtirhlgu ı;mrındc ıctı~ 

dam olunmıık ve kanuni duruınun:ı gore 260 liraya kadar ueı et ver rı 

uzere bir muhnscbcci alınacaktıı·. dl 
İsteklilerin Ankaradıı M. M. V. J>cnız Must('Şaı lı.~'ın:ı. \•e istanlnıld 

Deniz Lcv:ızım Amırliginc Jıeınen mür,ıca U..ır•. (15G8) 

salonund:ı yapacakl:ın Kongreye bu Jlivaayohl -==============-:::=================-==-~ 

wn özalarının teşri!lcri rica olunur.ıı---...-.-·u-..- 1 1 inhisarlar U .Müdürlüğünden 
Yeni Gelen Tipler ygun Çivi 5.ooo kilo 3o mıııı ıık __ ııııiiiiiı ___ ,...._. 

333 U. Tip ' lambalı 3 dalga > 15.000 > 40 rn/nı , 

'lôllll!a" 
Türk ye Umumt Acentası: 

4 , > 
4 > > 

TÜRK RADYO ve ELEKTRiK LtJ. Şti. 
Golntn posta kutusu 1557, Telefon: 44032 

!ctral' yolları iltıhrbı, yeni ve e ki BELSODUKLUGU, idrar zorluı_:u, 

mesane, prost:ıt ililh ıl>ı, si tıt, kolı si titlere, böbrek ı·ohııtsızlıklnrına 
karşı en miikemıncl bır ilaçtır. BEI$AM1TOL kullananbr bu hnsta
lıklard:ın ç:ıbuk kurtulurl .. r. Butı.in Eczane ,.e Ecz:ı dcpolıırıııd:ı arayı
nız. Deposu: Samı Aksu, l:ı Bankası rka ı Rnh\·ancılar sok. No. 5. 

ı~t.ınbul 

·--:::,......_.--~~~-------------~----~~~~--

HOLANTSE J3ANK. ÜNİ N . v. 
ISTANBUL ŞUBESi 

GALATA: KARAKÖY PALAS 

A.JAHSI : MEVD•~CIK- ALALEMCI HAN 

8UTUN BANKA MUAM E I ELER 
KASA iCAR• 

~ 

MERKEZi • KURASAO 

' 

1 
1 

t
fV91LtrRI f AMST~RDAM • ftOTTEftDAM - BUENOS AIRES 

'CAAAC4&. • MAAACAIBO - HAtt:A - WILLEMSTAO - ORANJESTAD 

•ıo oa ..... ..., ...... ,,,. • SAO l'AULO _j 

Müzayede tehıri 
Emlak ve Eytam Bankasından 

S0/11/942 Pazaıtesi gunu :ıt 14 de satı ı mukarrer Tc \ 
pa~.;ı a~a satı.mm ı~'arı i!hf'"• t;, ci r tchır eti ld ~i ıl:tn cılu .... u · 

> 
> 

15.000 
20.000 

> , 50 m/m > 
60 mim > 

> 30.000 > 70 m/m > 
> 5.000 :r> 10 S/m > 
> 5.000 > 22 S/m > 

1 - Yukarıda eb'ndı yazılı ecm·:ın 95 ton cıvi p:ız:ırlıklct satın aıırı' 
caktır. 

2 - P<ız.ırlık 15.12.942 S:ılı gunü snat 9.30 da Kııbataf\a Levazım ~ti' 
besi Mer'.cz Alım Komisyonund:ı yııpılncaktır. 

3 - lstcklılcı in pauırhk !çın tayın olun:ın gun ve s.tattc "' 15 gu\ <' 
me paraSlY)e birlikte adı geçen Komisyona gı lıPclcri vcyn fıyat ve :,;.;ırl a 
rım bildırıneleri Hfın olunur. (1599) . ___ ___.._ 

lstanb11l P. 11
• T.1Jfüdürlüğü11den: 

İdaremiz ihtıyacı için alın:ıcak O kolcın tahta alımı eksıltınesine 1ıe1~ 
h:ıngi iıir ı:ılip nıtirac·nnt et.medigındeıı ekı.ıllmcrun kanunun 43 uncu ıı W 
ciP..sı muc.bince 10 Ztın tl'llldıdıle 28.11.942 Cunrnrtesi cumi saat 11 de IJ 

11
• 

Postahane binası bırınc kat idari mu:ıvlnlik odasında toplanacak MUdııf 
itik nlıın salım komi. yonunda yapılın sınn k:ırar verilmiştir. 

11 
Mulıunmen bedelı 2128;5 lıra muvııkk.ıt teminat 159 lir:ı 64 kurU 61'~ 

Tallplerın :ırtmımesını gonnek ve mu\ akkat terninaUarını yıı'ırmak ıı ı:f 

çalışma gunt~ ınde Iluyuk Postahane binası b.rlnci k:ıtta uulunnn d . 
kaleın Levazım kısmımı, eksiltme giln ve saatinde de 942 Eencsi için atı~ 
teber Tıcaret Odası vesıkası muvakkat teminat makbuzu ile yuk.ıır 
topl.:ınacagı yer yazılı komısyona miıracaııllnrı. (1601) 

lstanbul Def derdarlığıedan: 
Dosya No: Cin.sl ~ 

Muhammen ııl 
Bedel TenıİJl 

5 ı ı ııı/,13 H:ıliçle T:ış kızak \'e Valide Havuzu 
b:ıtık bır torpido ankazı 

önilnde 
800 

> 

> 

> Haliçte Taş kız:ık \'f! Valide Ha ..ızu önünde 
batık cephane dubası ankazı 

> Haliçte Taş kız~k ve Valide H:ıvuzu önünde 
b:ıtık rıhtım lrışaabnda kullımılan duba an-

3000 385 

k:ızı 4000 4, 
Yukarıd:ı yazılı iıç gcmı an.kazı 7 /12/942 Pazartesi gilnu saat 15 

Millı Emlak Mıidurlügundc müteşekkil Komisyonda kapalı zarf u::ulile 1~ 
tan satılacaktır. isteklilerin 2490 s:ıyılı kanun hukumleri dairesinde ııı~ li" 
lanmış tekli! melduplarmı ihale günil saat 14 de kadar Komisyon Rt1~ 
ı;.ne tc"dı etmeleri ve nüfus hiiviyct ciizdıınlarını ibraz eylemeleri ını..Jc 
zidir. Fazla iz:ıhat için Milli Emlfık MüdürlUgune mürac:ıaUarı. (151ı'2) 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
Kunılll§ tr.uihi : 1888 - Sermayesi: 100.000.000 Türk Uras• 

. Şube ve Ajaııs adedi: 265 
Zirai ve icari h er türlü banka muameleleri 

Para biriktirenlere 2&800 lira ikrunıiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı •e kumbaram tasarruf~ 
en az 50 lira:?ı bulunanlara senede 4 defa çekUeceJı: kur'a ile qaj!da1E1 

plAna göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 .... 1.eoo Unblr ..... u.. ~ 100 ..... • ........ --- .... ............. ~· .. - ....... -·· ..... 
40 • 100 • .... • 

DiKKAT: Hesaplarındaki pa ala!' bir ~e itinde 50 liradan aşa'1 
düşmiyP.nl~ ikram!~ çıkbb t:ikbrde fJ. 20 fazla.siyle verileceldir· 
Kv'alıır -am dört dda 11 Jılart. 11 Ruiru. 11 B1.

lül ve U Bi.riucik.Saon ta.rihleriıadıe ~. 
~'1111DllD .. __.tı~t.il~ii5lli~~SIBMIC:llBli!C:;;ııı:ı~=""ia11M .. mll~.ESZll:!=ı!!l&CXllll .... IE!'llllC!:llll .. C!llllll'~ 


