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anlı bir ·:YlldOnüm •• slar _beş şehri geri aldıla~ 
M·ıı· Şefi Es. d·ı A 1 • · 20 gıl evoel bugün Edirne 

ı ıo •.r e ı en .ı°!an asker erı- ebedinyen Türke kaouşmuştu 
Bu büyüle günü bütün vatandaşlanmıza kutlara 

Amerikadan ttik t '.:7~ 
dönen başmahar· nın sayısı gı çe ar ıyor 

ririmizi k a bul 
buyurdu 

Bir Türk Gazeteciler Hey'e
tinin Riyasetinde olarak İngil
tere ve Amerikada yaptığı uzun 
bir seyaha.ttan sonra avdet e -
den Başmuharririmiz Hüseyin 
Cahid Yalcın, Ankarada Milli 
§ef İnönü tarafından kabul e -

Kafkasya da 
vaziyeti 

bitin 
bir 

balanaa 
çok nazik 

Alman ordularıam 
duruma glrml 

dilmişlcrdir. 
Başrnuharrırimiz .Amerika -

dan dönerken yolda seyahat et· 
tikleri tayyare hasara uğramış 
ve tayyare bir adaya mecburi 
iniş yapmıştır. Bu a.dada bile 
yerlilerin Türkiyeden ve Mill~ 
Şeften hayranlıkla bahsctmelerı 
Türk Gazetecilerini mütehassis 
etmiştir. . 

Başmuharririmizin Amenka 
inbbala.nnı pek yakında neşre 
başlıya.cağız. 

r 
Hakikat şudur ki asl\eri <ln-

Hububat 
borcunu 

Vermiyenler 

11 glbllerln malı
s ile e bük met

çe el konu or 
Ankara 24 (Hususi) - Mu

habirimizden) - Resmi ga,.,,e -
tede ncşredılen bir kararname, 
mi.istahs.lleri •aJakadar etmek -
tcdir. 

Hi.ikiıme~in evvelce verdiği 
bir karnr üzerine hububatın mu 
ayyen bir kısmını bedeli muka
bilinde :satın alınarak Ticaret 
Vekaleti alım merkezlerine tcs
lım etmeleri liıınmdı. 

runı her taraffa Uhver ..,;ıa.tı
lan aleyhine dönmüş ''C üt~ 
tıef"dder teşebhüsü ellerine al Bazı müt->tnhsiller şimdiye ka 

dar hiikümetiıı bu alacağını mu 
_J a.yyen müddet zarfında verme-

ını lanhr. l __ _ 
___ ınişlerdir. 

A
minıl Dn.r:lan'ın hareket. Neşredilen bu ka.ra.rname ile 
zeytinyağı gibi ctı afa borcunu ödemi yen bu gibi müs 
dağılmaktadır . Bütlın tahsilleıin ellerinde bulunan hu 

Ş'".ırnıı.li Afrika; Fası, Cezayiri, bubata hüklımetçe el konulacak 
hattiı. Tunusu ile Mareş l (Pe- tır. 
tain) in bu eskı ve belki de ye- Diğer taraftan bazı müstah
ni mütemedine iltıhak etiği gi- sillerin istihsal ettikleri hububa
bi Dakar da bu milli ve kurtu- tı diğer maddelere tah,•il ct.mek 
luş şefine kendbini baglamı~lır. suretile bundan kurtuhnak yo -
Dakar'ın ehemm yeti şu bakım-1 lunu takip etmekte olduklan 
dandıı· ki orada oldukça zikre öğrenilmiştir. Bu gibiler için de 
değer bir Fransız fılosu da ellerinde bulunan hububattan 
vardır. Lava! hükumeti muh- geri kalanile yaptıklan bulgur 
temel b:.X- taarruza karşı bu~~ını vesaire gibi maddelerin tanuı.. -
kuvvetlendırmiş ve dayanma mına da el konulat'aktır. 
tertibatı almış idi. Bahusus ki ~ ~ ~
o Garbi Afrika wnumi valisi harbin sonlarına doğru yine bu 
Boisson daha düne kadar Vichy yokla gayri resmi sondajlar ya
Sdaresine pek merbut görürıii· pılmış idi. O zaman Fransız dcv
yordu. İkide bir cıkan şavialar- let ndamla11 b<iyle bir tcl'i\'iye 
dan biri yine yol alarak Ame- tarzına yanaşmamış J:uılunuyor
rıkalıların bu stratejık mühim larclı. Hit.di<Jeler bitahaı e Al
noktayı elde etmek istiyecckleri man inhidamımn pek valon ol
bundan bir müdd t evvel ileıi duğnnu l"östermiş idi. Bu deta 
sürüldügli vakıt Pctai.n'in umu- da .Fransava çok J!'ille!:' yüz g~s 
mi varı.si pek haraıeth beyanat- teıılme.s-ı ve Al.sas ~ ... oreı: ~us7 
ta bulunmu.'] ve son_una •. k~ar ~na sulh teklıf edılmeı-n ışle~! 
mukavemet göslerıleceı,rını le- Mihver bnkmu~dan art.ık ka~ 
ın;n eylemiş idı. Fakat vatanla- ola~k bozu~~ugu!la vazıh bır 
rını seven blitün l<l'ansı1.lan dehi sayılabılir. Şımdi ne Tunus, 
vecde gctıren ve kuı tuluş güniı- ne Korsika ve ne t1e Ni.s bahis 
nün müjdecisi olan geniş Şimali meyzuudur. Almanya şimdidc:ı 
Afraka ihracı başlıyarak teşeb- müttefiki İtalyanın Fransa iize
büsun artık Anglo Saksonlara rmdekı emellerinden vazgeçtiği· 
gecti!!i herkesin na.zarında saıbit ni Laval idaresm~ bildirmek lü
Q!tİn;a idaı e veya mcvkı endi- zumunu hissetmiştir. Halbuhı 
Ş<:lerı ne olursa olsun bu milli İtalya henüz bu cidale girmede:ı 
arzu ~e tufanın karsısında hıç evvel daha 1938 yılında Hanciyc 
b r fcrd veya zümre mukave- Nazın Kont Cıano'nun ağziyl~ 
met gl)sterC.ıncz. buraları üzerindeki istek ve ıd-

Esasen sabıt biı bedahet ike..ı dialarını · diişmanın hayret ~fizil 
tekrar ani ruhyor ki Vichy ve önünde ve her türlü siyasi tea
Laval hükumeti ancak ecnebi i-;- müller dısında - serrletmis jdi. 
g-al sun~usU altında veya o tdı- Henüz harp veya zafer yok ıken 
did 11 rok yakın bulunduğu yer- Romanm isteklerinden, iki sene 
lerdc ozüniı yüri.itebılir. Ana- İtalyan kanı döktükten sonra 
l•'ra sa denilen topraklar.dn o- ferağat etmi~ olıhnsı veya öyie 
tu1 ıılar da düşünce ve hıs.eıini görünmesi Bcrlinin şarabına çok 
.-çı, ç:ı ızhar edcbılccek bır <.lu- s~ ~ lmtmak ı~tı~annda olduğuı.a 
r.ımda olsalar behemehal b.ı dıger bır delildır. 
kurtulma ve ayaklanma hareke- Hakikat şudur ld askeri du-

ne ıştırak edeceklerdir. rum her tarafta Mihver siliihla-
Son zamanlarda dolaşan ve rı aleyhine dönmüş ve Müttefik

he, tarafta tekrarlanan bır l'i-1 ler teşebbüsü ellerine almışlar
\ avet e"''.ı~ tibarıyle Alınanların I dır. Artık bu bndire<lc İtalyanın 
d ı I<ransız halkına, Mösyo La- bazı emellcrinı beslemek veya 
\.~la "osterclikle1ı nev'iden bir tatmin etmek pahasına esasen 
ılimat bcsleıncdıklermi açıkca 1 eld~n kacmış olan I<'mnsız dVı 
ifade c meUedir. Laval Münibe büsbütün. saldırılamazdı. Fokat 
k daı idcrek Alman şef ı ıle 

1 
bu son dakikada alınan karar 

gôı il r. ve kendisine Alsas ve tedbirler hadiselerin akışı,.'"ll 
I..Q eı mü tesna büttin nnatop- durduracak m~hiyette deöi!d.r. 
rak \ e müstemlekelerini nuıha- Şu anda bütün Fransız sömür
/az. edelııkccğl bir sulh vaad gelcrı Fransa ve yerli halkı ile 
\e tebşir edilmiHt:ır. Vkhy'nin bovunduruğunu silıc-

Almanya ne zaman Alsası ia- mişlerdir. İhtiyar Marcşafüı 
dl! !;az tMe bir sulh ve uzlasm'l Vichy kafesinden çıkaracağı kı
isttrse o zaman Cerme.ı askeri sık sesler bu seli duı'<iuramaı. 
durumunun hiç de iyi olmadığı Hatta işin garibi bu sesin sami
anlaşılabilir. Adeta bu eyaletler mi olduğuna bile inanmak ve 
.Alman askeri satvetinin bir tr.ı- herkesi inandırmak pek zordur. 
rometrcffi. PibicTır. Geçen umumi Darlan bile Ma.re...511lin şa.nsi ifa-

. ü s Uzer inden vergi 1 
de ve demecine rağ:m<m. Petainin 
asıl arzu ve emir ler ini kendisi· 
nin hamil bulunduğunu iddiada. 
devam ctm.ekteclir. 

Halas güneşinin pervaneler· 
çoğalmaktadır. Altmış milyon 

Yazan: Prof. H. Şükrü Baban müstemleke hallo.n:ı karşı nn-

ÜfÜncü ~ayfamızda 
ca.k i.~ altında bulunan 39 rnil
Y® Fransız vardır. 

YENİ SABAll 

1 
Moskova, 24 (A.A.) - Reu

tcr'şı h ususi muhal:iri bildiri· 
yor: 

Oç Kı7~lordu, Stalingradı mu
hasara eden 300 bin kadar Al
man askerinin üzerine sür'atle 
ve katiyetle kapamnaktadır. Çok 
uzaktaki üslerinden kesilmiş o
lan ~talingrad önündeki Alman
lar, Don ile Volga arasında alt
mış kilometrelik Bozkır parçagı 
iQ'..nde ümitsiz bir durumdadır. 
Stalingrada hücum eden Alman
ların ikmal işlerine yarıyan de-
miryolu ha tl::ırına ilk darbeyı l 
vuran kıtalar, üç misli.ne çıkarıl-

mış kıtalanlır. Kahraman Sta
lingrad garnizonu da. Uç ay sü
ren müthi"" müdafaa mubarebe
lerınden sonra, son 24 saat için
de taarruza i§tıinı.k etmeğe baş
lamıştır. 

Sovyet ordusunun taamızu 
her tarafta plin gereğince ge
lişmekte ve ileri hareket tempo· 
su yavaşlıımamaktadır : 

General Kristiakof kıtalan, 
Alma.nlan tam sür'atle k~k
tndır. Don ka\"~iıı.in içinde bt1yill( 
muharebelerden sonra Al~ 
lar, kavsin cenup kolu istikam~ 

(Sonu Sa, 8 S li 5 da , 

Askeri vaziyet -

US TAARRUZU 
Alman ordusunun gayesi, 
banasına varmak, Hazer 

petrol 
deni· 

lakat ••• zlne dayanmakta, 

Yazan: Emekli General Kemal Koçt!r 

B ir ordunun kıymetini, dıran, nihayet, verdiği milyon
fuıtün kuvvetler karşı- hık esir k iitlclerile mevcudiyet· 
aında, yeni teşebbüslere leri sa:rsılmıyan Kızılordunun, 

zaman ve imkan vermek için, bir buçuk yıl gibi büyük bir zn
<:ekilişinde ölçmek gen.-ktir. Al.. manı ka.zand~n ve yeni ordu
man ordusu gibi, dünyanın bir Ja.nn teşkiline va.kit bulduktan 
eşini henüz görmediği ezen rvıe sonra, ta.a.rnWar çıkanna.ma.sı 
yok eden bir kuvvetin darbele- beklenebilirdi. 
rini, elden çıkan bir köyü geri Rus ordusu, büyük arazi re 
almak i.i.ra-e bir çok karşı sal- insan kayıplarına. rağmen, ya • 
dınşlar yaparak, hiçe sayan, şama.ktadır. He-r taarruzun he
cephe gerilerine yönelttiği akın defi, düşman ana ordu.c;unun im 
larla fikirlerde heyecan uyan - (&mu Sa. i 8ü ~ M ) 

Sekizinci ordu 
Elagılo önünde 

-----"'---------.. 1---------------
Mlbver kuvvetleri Cala vahasını da 

tabliye ederek çekildiler 
Londra, 24. ( A .A.) - ~kizin-) 

ci lngiliz ordusu Cedabya 'yı iş
gal ettikten soııra Calu vahasını 
da zaptetmi.~tir. Böylece sekizin
ci ordu mev-L.ileri düzeltilmiştir. 
Art.ık bu ordunun sol kanadı için 
hiçbır tehlike yoktur. 

Almanlar ve 1talyanlar Ela
geyla cenubunda, .Mongomeri or
dulan tarafmd3n sıkı bir taki
be maruz kalmak suretiyle geri 
~ekilmektedirler. 

Kahire, 24 (A.A.) - M11tbu
at, bir Amerikan t.E'hliğini neş
retmekte ve dokuzuncu Ameri
kan hava koluna mensup subay
ların idaresinde bulunan İngiliz 
bomba tayyarelerinin dün Trab
lusa taarruz etiklerini ha~.r veı· 
mektedir. Li:manı ve §ehri blr 
duman bulutu kaplamı.ş ve göz
gözü gömıiyecck bir hale gel
miştir. Tayyareciler bundan 

(Sonu: Sa. S S ü. 3 de) 

Şark cephesinde kış bastırdı! 

A lman Eriyinciye kadar Jayanacağun I 
Kı8 - Eriyinciye kadar dcoıana.caitm I 

26 Temmuz 1920 de düşman
lar taı'a.fmdan işgal edilerek 2 
sene 3 ay ve 24 gün anavata.na 
hasret kaldıktan sonra 1922 yı· 
lı ikincitcşrininin 25 inci günü 
yani bundan tam 20 yıl evvel 
benliğine, şanlı ay ve yıldımıa 
ebediyyen kavuşan güzel F.dinıe 
bugün dünyayı saran kan ve a
teş tufanı içinde bu mes'ut gü
nü tam ıve mutlak bir saadet 
içinde ıkuUuyor. 

Her Türkün sineehıdo tarihi 
bir yara gibi kana.yan bu işgal· 
den kurtulWi gününün bi?.e t.es
id imkanını bağışlamak için 
!kanlanıu ve canla.nnı seve seve 
fedn etmekten çekinmiyen aziz 
iebidlerini hünnet ve minnetle 
anmağı ,.e rnane\i huzurlarında 
hu.'.?fı ile eğilmeği bir vatan bor· 
eu sayıyontt, 

Edirne bizim için bir tek taşı· 
nı bile feda edeın.iyeceğimiz bir 
vatan parçasıdır. Avrupaya bir 
geçid noktası olması itibar.ile 
de büyük bir ehemmiyeti olan 
bu yurd parçası son çeyrek asır 
jçinde bir iki istilaya maruz kal 
dıkt.an başka Balkan harbinden 
oonra teşekkül eden BUlh kon -
feransı, bu harpten evvel bütün 
Avrupa devlet ricalinin: 

"-Harbin neticesi ne olursa 
oL~ Statüko muhafaza edile -
ccktir!,, demelerine rağmen Os
manlı onlularmın mağlup olma-
6UU bir fırsat saymış ve "Mid
ye - lnoz.,, hattını hııdut ç.ız • 

(Sonu: Sa, 3 60. 2 de) 

an Tunustaçarpışma ar 
sonra ----

Da kar 

Cibuti de müt
tefik tarafa 

• 
geçıyor 

Dakardaki Franşız donan-
ma.ı limanı terkedemiy ecek 

Trablusta Alman kuvvetle· 
rinin bir kısmı Tunusa geçti 

\ 'il Kuv\letlerinin FanJiyeü bır bombanın doklar r'n·aıında 
Ka.h.ire, 24 (A.A.) - Malta- bir marşandiz gannda (Jatlıı 

dan hareket eden lngiliz hava ğını görmüşlerdir. ·~:cılya ada.--1 

kuvvetlerine mensup orta bü- sıııda Palermo hava nlaııııuı uı,..ı 
yüklükteki bomba uçak.lan, bu- arruz eden başka İngiliz uça."" .. ı 
günkü tebliğd~ lbHd'ırildiği gföi, ları yerde dağınık halde bulunanı 
BifT.erte'deki Alınan karşıkoyma birçok düşman uçaklarını mnld.J 
ateşini önliyerek bombalarını neli tüfek yaylanma tutmuslar· 
atmak için pike uçuşlarla a.5ağı- dır. 
lara kada_r ~işlerdır. Uçakla- Libyadn cle geçiıilen haya 
rınıız gerı donerlerken doklar ı ıanlannda bulunan tahrip oluıı
~lgesinde birçok yangınlar çık- muş yüzlerce uça'k, bl.tbik ediko 
tıgını ve çok ağır çapta. büyük (Sonu: Sa. 3 Sü. 3 de) 

Madrid, 24 (A.A.) - Amiral 
Darlan Fransız batı Afrikası u
mumi valisi Boissoo'a gönderdi
ği ilk emirde, Dakar limanında 
bulunan blitün gemileı'ın bu li- - ------------------- ---- -
mandan dışarı ~.ıknıala.rıru m& 
ne'tmiş bulunduğu bildirilmekte
dir. Richelieu hattıharp gemisi 
ile aynı limanda bulunan 21 de
nıza ltı gemisi bu emrin hüküm
lerıne dalıll bulunmaktadır. A
ıın.iral Darlan, İngiliz ve Amcri
keWa.ra !her türlü yardım yapıl· 

(S onu: Sa, S S U. 4 de) 

tekir- a 
e ·ıdi ______________ ... __________ __ 

Kazlıçeşmede de bir aş
çının üzerinde yetmiş 
adet k arne bulundu 

Cağaloğlu caddcsirı<le 12 nu
maralı bo"'- evin arka odaJaıın
dan birinde yti7Jerce sahte kar
ne basmakta olan Ahmet Ata
man ile Sadinin emniyet teşki
latı tara.:f ınclan suçüstii ya knla.n
<lıklannı karilerimize bildirmış
tik. O guncienberi inceleme do
layı:::.-iylc polis nt:'Zaretindc bu-

lundurulmakt.a. olan suçlnlanıı 
marifeti etrafında ta.hkıkatı de
rinleştirmiş olan pollı;, bu ikisi~ı.. 
den maada Ahmet Okan ile 
Hamdi Ergün adlarında daha 
ikı refiklerini de meydana cıkar
mağo. muvaffak olmuş ve döıı. 
dünü birden dün akşam, geç va-

(Sonu Sa. 4 Sü. S de) 

'-fö_L_A_Y_L _A _R l_N_M_l_z A H ıj 
Taşıt sil 

Oto'L>iis kalabalık. 
ömımdcki sıra.'lın 
iç tarnfında alt-

~"-~"~ 
~ Yazan ~ 

Mutfak sfipürgcs1 saçlar 
ensede. B~t.n Çin k:ıdı
fosınden kokoroz şapka. 
Kolda altın markalı mn· 
rol en çant.1. Kibirli mi 
ktbırll. 

mışlık bir zat oturuyor. 
Bogazı tülbenUerle sarılı • 
Yanıodnki ile konufjm:ı
sından hastaneye git· 
mektc olduğunu ruıladım. 

~Aka Gündüz f 
~ , 
~"""''WWV·"WV\.....,.,.,.,_~ Öyle bir çalımı var ki. 

kUçuk daı::lnrı değil de HimıU!,} n
mıı D<l\'alaoro, Gorızangar tepele
rini ben yarattım dıyor. 

İki baynn nizama aykırı olnr:ık 
ön kapıd.ln bind1. Birisi ötekinden 
çok daha vardakosta. Ayaklnnnda 
üstü kumaşlı eski mahalle hammru 
tııkunyeleıi. Sırtında metresi ~nu 
b~ li • 1 k emprime cntnri. Boynun
da ık! r.ı ıncı gerdanlık. Pnr n
gında b.r cıft lıi taşlı pırlanta yü
ziık Ytı.7.l1 ~ebck kırmızısın , du
d..ıkl,;,ı ı lohu -a s .en • hnr. bo • lı. 

flllmcm ne dJ. ouumdeki boga
zı sarılı. h:ı a " .> ... lı :ı:aUa ka\ ga 
1;ılmrdı. Adrun - •ıza kn ı yük"ek 
SC-wlc sövlcmcdı . 1 eh M cı 
h :ı :znt b · u ı k y

0

1rm b ~-
1 k •cnç bny. ı ı C'"" i<ı i· 
il\ ~ 

(Soı.ıu: "ıı. 
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8,larm verilmişti. tayyareler beş altı 
CI KinUDUD 

ilk baltasuıda 
Tramvay ücr fi eri- iki vazifesi 

ne de zam yap laca 
uüz metreye ınınce teş edecektik ses~:ı.=~a~:U~~: içtimalannı bitirerek şubat 
Bundan sonra talimlerinıize ~eti idi. Siperlere girdik düş- ğu kömür tevziatını iJcmal ede- K.. f 

muntazam.mı devam ettik. Aa - ma.n uçaklarını bekliyorduk. E- rek mütekaitlere tevziata baş- ayına kadar tatil yaph om r t sarru u 
teğmen Stathakia yirmi altı ya._s ğer beş altı yüz (500-600) met- )ladığını yazmıştık. Bu parti • • • tet ır· ) r 
lannda Ji,velpidcs harp o.kulun- reye kadar yaklıı§sala.rdı ateş teY"Lia.t ta sona ermek üzeredir. Bu devrenin son içt.iınaJm ak- acele 41iı- takrir okunmuştur. ıçın yenı 
dan yeni çıkmıştı. Bizim kadar ııçmak için emir alıru.~tık. Haber aldığımıza göre birinciki- debnek üzere Şdı.ir :Meclisi saat Valinin :tmzasiyle gönderilen Gece hayatınııo. ileriye alına-
o da tali !ere hevesliydi. Bir Ud da.ltlka sonra pek yüksek- numın ilk haftas:sıdan itibaren 13,30 da toplanmış ve içtimaa bu tnkrlrde, §eht"mıimeki yok- rak kömürden t.asarruf maksa-
gün lx:na sordu: te:ı uçan yedi tane uçak göı1in- halka kömür tevziatına~ saat 18 de nihayet vererek Şu- snllara d.ağıtıımak üzere on bin d'iyle almncn.k tedbirler; yakın-

- Knç yaşın f dü. caktır. bata kadar tatil cd'i~. liralık kömür için içtimai mua- da Ankarada bir koordinasyon 
- Yirmiyi geç~ flunla.r şimale doğru gidiyor- Tevziat yalnız evelce, kömür 1Ik celse .Aıbdülkadir Ke.ra- venetler faslına bir ilave yapıl. ~le ilfuı edilecektir. 
- Sigaran var mı? Jardı. Sonra ya y vaş ka.y - beyannmesin'i, ait olduğu ma- mürselin riyasetinde açılmı"' ge- ması temenni ediliyordu. Bazı A.. Y'ıne bu tedbirler cümleshlden 
- Var. İster mismız? boldular. Biraz ooı:ıra tekrar çan halle IJ:frliğine tasdik ettirip bu çen toplantıya ait zabıt okım- zalar bunun kifayetsizliğini, h1ç olmak ilzel'e tramvay ve elektrik 
- Evet. lar çaldı ve tehlike kalmadığını beyannameyi tevzi müessesesine duktan sonra, gelen müstacel olmazsa on beş bin liraya çıliJlı- fiyatlarma da zam yapılacaktlr. 
Sigara pake haber verdı. Ondan sonra tali- vermek suretiyle bir numara a- bir evrak ikinci celsede müzake- rılmasım istediler. Makam ~ Anlaşıldığına göre ~?i ~evki 

ikram ottim. mimizc ve derslerimize .devam lan1ara rapılaca.ktır. Halen be- re ve intaç ettirilmek üzere al:i.- mına cevap veren belediye reis tramvaylar 10 kuru.~. ık~cı m~v 
- Sen de iç, dedi. ett.i.k. yanııame::oinı müesseseye vermi- kah encümenlere havale edim muavini lbunun da kabul edildi· k'ı 7 kuruş olacaktır. Elcktr k 
Tereddütsüz ben de bir siga- 23 Birincikiı.ııun Pazar günü.{ yen.lere hiç_ bir ~urct~e kömür ve bwıclan sonra encümenlrcdcm ğini söylemiştir. içın de ev~re . kabul edil~ek 

rn yaktım. Ylirüyorduk. Öğle erkenden asteğmen Stathakis verılnuyecegı ~öi ye~den de be- gelen mazbataların okunmasına Eldeki işler bitb"'kten sonra sbz r~ayy~. bır kilovat haddına;n 
den sonraki tnlimimize daha bir bana hayırlı haberi getirmişti. yann~e tevzı ohın~yacaktn:,. başlaıım~tır. alan bütçe ve iktisat encümen- .& ası ıçın ayrıca. munzam ır 
sa.at vardı. Ötekiler top oynı • Bo··lu··k ıkumandnnı l{runnA.1-:~•e D g_ er ta.raftan ~aı.u. m oldugu Piyasada limon tozwınn azal- 1 . . 

1 
· bel,.,.:ı: · raf ucret nlınacaktır. 

K muta l yal ~ ·· crı reıs :n~ \;U.lyenın m~ .. - Bu yeni zamlar hakkındaki ~~~ s~~r~~~- Zi: gittim ve iznimi aldım. ~'i:~~~nk 1:ı~~1:na=: =d~~=~~t hrınnı gıttik~ ~. yuzun- ıncelcmcler bittikten sonra tas-
ra ondan Kavafaya gitmek için Yarım saat sonra komutanım Bur.ısı ise gerek 1.stanbul ve ge- kullanarak gazoz imal etmelcn ~~~ke~~~eza:~~: elik için Ankara;0.- gönderilcc~k 
izin istiyecek.tim. la beraber Kavalaya gidiyorduk. rekse Beyoğlu semtlerine çok belediye kimyalnnesine gönderi- u.:1.1 . . gittik. b zula ve yılba.']lndan ıtıbareu tatb k 

D "d ol ,.,.+:l-+A- eı:.uuuennt ve çe o n k.. . ·~-, ..... :_ - Nasıl, talimler ceni yoru - ramaya gı c:n Y u g\..li''"u"w;u uzakta. bulunduğundnn tevzi mil len niimuncleı'"m çokluğunu in- belediye vaziyetinin valimiz ta- mev unc gm ... ~ı.u. 
yor mu? sonra bir yokuştan çıktık oow-a cssescsı Unkapanında bir depo tuç etmesi yüzündaı:ı, kimyaha- rafından hükfünete bildirilmesi- ---.-......_,.__ 

Va.tan içın yapılan hiz:net- yokuş aşağı inmeğe başladık. inşa ebneğe <başlamıştı. Depo- nece hiç olmazsa taşra kazala- ni temenni etmlşlerdir. 
ler hiç hir zamun yorucu değil- Otobüs doluydu. Zorla sağ pen- nun inşaatı ikmal edilmiştir. Bu rından gelc.n nümunelcroen üç 
dir. cereden dışany.a b:ıkabilıyor - ' u;barln c1ün akşam kömür hav- lira ile.ret alınması hakkındaki Vali ve Belediye Reisi Lutfi apıcı adın meğer 

hırsızmış 
- Tahsilin var :mı dum. Birdenbire ka:rşınuzda de- za.s .• an tlınanmııza gelen 1500 teklifi ii?.erine millkiye oocüme- Kırdar, buna cevap vererek: 
- Yunancadan başka mükem niz gôründfi. Biraz sonrn da bü- ton kömür bu yeni depoya nak- ninden gelen mubatnda, bu "- Temenniniz bam. cesaret 

mel Türkçe, frAilBlZCa ve biraz yük Kavlrla limanı önümti7.c çık loluruıcaktır. i§·n lıalkıu sıhhatiyle alika.dar veriyor, vaziyetimizi hükumete 
da ingilizce biliyorum. tı. Çok güzei manzarası ve zile- ____._......__ olduğu. binaenaleyh hiç bir üc- arzecleceğim." dem~ ve M~lise, 

- A.şkolsu.n. Öyle i hiç dur zahlı asfalt yolu lstinyeyi ha.tı- A t ret alı.nma.ması 18.zı.m geldiği, an çıalışmalarından dolayı teşekkür Anna tam J 1 ay 20 gün 

=~ ?J~/~~- ~:ı ~; :1 ;~ti~~~a'.!~: ~~ par man soyguncu- ~ip=~e~ııcslira~~:~~ et~=·Medisi, muhtdif cncü- hapis yatacak 
u.rfında teğmen veya nsteğmen dık Bütün yolları dümdü7.dü 5 h • t k dair karan okunarak aynen ka· menlerin tatilde de çalışmasını Ashye 7 nci. Ceza mnhkemesi 
rütbesini kazanabilirsin. liaYat gayet normal geçiyordu~ su ay apıs ya aca bul ecb1ıniştir. kabul ederek saat on sekizde iç- dun akşam geç vakit bir hırsız-

'l.r,;.,..,.,dcn:....'e sı"zd bir .a.ov Drama ve Alft'·---drupolis'ten · tinıaa son v.,,......,;a+;... hk hAdisesinin muhakcmcsııu .LYı~ •= '"S"J ~ Belediye zabıtası talırnatna- ..... •.........-. 
soracağım. pek daha modern olan bu kasa.~ Asliye 4 üncü Ceza mahkeme- mcsindcki bazı maddelerin tadi· İkinci içtima devresi Şubat !'Ü} et ve intaç ederek failiri 11 

- Sor. banın dôrt. sıneıruısı vardı. Her- smde dün öğleden sonra bundan li h:tkkmdaki mMbata kabul & ayında başlıvacaktır. ay (20J gün mıiddetle hapse 
- Tecrübclı bir n ·er olmam kes ga):et sa.kin sakin i.ş!enne bir ay evvel bir gece Nişantaşın- dilerek, Şubat devresine yeni ------------ nıahkünı etmiştir. Va.kanın suç-

~,.ın· daha ne k 0 dar 1'.8ll1.llll ister? d ~am ediyordu. da Yayla """~"'"da wku· b. · 'LA- p ek lub-u, Fa.hrıye, n:unı diğeri A~ ~-s .... y ~ ~ şekilde ır tal:u:natname ıw.=ı-- arasız v.m 
- Böyle devam edersek bir Biz hemen limanda bu!wıan bulmuş olan hırsızlığa teşebbüs lanmıı.sı karnrJaştınhmştır. .r- na dında 35 yaslarmda l.ıır ka-

buçuk ay sonra sen de dııhı1 °1
- ve bir kafileyi getiren Hd harp ve bıçak çekme ba.disesi. f'.a'.illerl- Mülkiye encümeninden Elek- alacakları davet d.ın<iır. 

-Aı.. üzere tam asker olursunuz; g,.....,;.nnı· zı·~..,..- g·ıttik·. Sonra ni muhakeme_ e+ ...... ;., ve ~ı kaı .. 11.-
1 

Tahkikat evrakı mündereca-uıu:zı,. ..,.. • .._,.. .,-.. ı:'~ ~ trik, Trnmvay ve Tünel şleri bl"ği tın:a Anna Gal tad 
hatta onlxı.şılğa bile layıksınız. Ka.valnnın meşhur son sistem ra bağlamıştır. Haklarınd&kı ıd· Umum Müdürlugu··-- müstahdmıin Kızllay Aşoca.klannın te ı - nazaran ·, a t 

- Oylc ise VRZc,<7l!Qelim. değirmenini gezdik. Daha sonra dia}U na.zar~ ? gece .Ahmet _ve talimatnamesi hakkında geloo dir: LfileLçesnıe sokağında Ayten a-
- Neden va?.geÇelim? da yemek 1çin "Astery , içkilı Salih adında. ~ a.rkndaş ellerın- mazbataya dair itirazlar olmuş, Kızılay aşocaltlanndan yemek p-.ırtnnruıırun kapıcısı buhındu~ı 
- İstidadan. lohruıta.sına gı·ttik. Yiyıp ıçtik • de bıçak oldugu halde Yayla n- • .1 . . almak için hükfmıet ve Partice sırada it kntta oturan fıstıkçı 

1 
- Sebep? ten sonra daha bir kaç yere uğ- partmıamnuı knp~~. çalmışlur t~c~l ~~~~ ıı:1t.a~~~ tesbit edilen fukaranın yemek Yudanın kapısının analıtnrnı e-
- Hnrp okulunda subay ol - d k "h• ak.şanı üstü av ve kapı açılınca ılk once 2 nu- sil'ik. basılması yilzünden okuya.- ikuponları muayyen aşhanelerde l line geçirerek muhtelif tarılı!cr-

ma..m için iiç ay lazım. O zamana ~:ı ı et~t.n~;;ı~terupolis"e varır maralı dair~ ziliıiı. çalarak i- ıruıd.ıklannı, binMDSleyh böyle tavzi edilmektedir. de içeriye gireı ek kavun. krtr· 
' kadar vatanımıza hiç bir yarclı- v:ırmaz Himara'nın da elimize çerden ~a:n hitmetçıyc 

1 
b~çak- hayati bir mevzuu b'ice incele- Bu tevziin üç gün devam ede- puz, ôraıncala, S::b ~ V<:' t:az~ er-

mım dokunmıyacak. Hem de bel gor+;.;.;nı· on """" dakika evvel. ıarmı cekip (davramna. ) ihta-_ ye bilmek ı·çı·n bu mazbatanın -· aliı.k darl bildirilir zaktan ma.ada 3a lım dc:ge11odc 
k h b. · la.cn.k - ... ~~ ~ 1 _ _:ı N cegı a az: • · 'bir elnı.ı.s küpeyi çalmakla mill-

i arp ıtmış o . haber a.Jdı.klar.uiı söylediler. Se- rınd~ bult~nm~ıuuu:. ey~ u~- Şuoo..t devresine bırakılmasını Bulunan ıkı ce•et tehimdir. Yal sahıb· ola.ıı Yu-
- Hakkın var dost.um. hakkın vincimizden ne yapacağımızı şa radıgını b lemıyen hızmctçı du- istemişler ve teklifleri Mecl~ ak l ı .. 

var. Fakat şunu bil ki senin gi- şırmt.,.....ı... Gı"ne her •n-ç donan şiip bo.'-•ılıve.rmiş ve r.er_ya. d_ma ,_;..,v:... k ld ldı ı da· hwJıseyi yana, Y ı a an aı..-
,,,. ... ~ 1.Altu .ı d kabul edi .... ~. morga a ırı tıktan sonra hırsızlığı zam:ın. bi düşünebilecek insan ya var mıştı. 1 etraftan yetişenlcr her _ıkisını . e Yarım sruıtlik tatili müteaJap f kecr d , · 

ya y r. Seni ciddC'n tebrik e- Ertesi .,,;n babamdan mek _ y~ynrak potlse teslım et::m.4r akdedilen .ikinci ,.,.ı..,.,.; Faruk Evvelki gece Küçükpazarda zaman ar · ıy<?rsam a / mı 
derim. Haydı git hazırlan: nere- b-· lerdir ~.r• Şeyhdavut so~üında rastlnnan olamıyordum. N hay .. t hm:. • 
de ise içtima çal k. tup ald~ derhal c vap \ rdım · Dereli açinış, birXıci celsede ha- lbir C€Set dün sabah morga kal- güııiı evde sakla.."larak gözctie-

- Gitmezden evvel size bir- ve ona bana birkaç 'rü!'k gaze - O zaman polisten malıkcmeye vale edilen teklif evrnkma dair dınlnııştır. Burulan maıada. Feri- mege bışlaclım. Bir mud et fi •• 
1
• 

çey daha söylemek istiyordum. tesi göndermesini ya7.dım. Za - verilip, mah emece de tevkif e- muhtelif encümenlerdcn gelen köyünde terkedilmiş olan seki~ ra kapının yav:ışça .. a~ıldı..,ı>·' 
_ Nedir? vah babacığım benim lGİn en - dilmiş olan bunlardan Salih beş mazbatalar okıım:m.ıştur. Bunla.- aylık kadar bir çocuğun cesedi d_uydunı. B•rde ne goreyım. Lı· 
_ Mümkünse gelecek Pazar dişede idi. Annem ise daha çok ay hapse mahkiım edilmiş ve ro göre Whassa. harice sev'kedi- de morga gönde~tir. zmı kapıcı Anna ... 

günü için ha.na on saatlik bir İ· üzülüyoı;muş. Ahmedin de suçu sabit olmadı- len baııkiarda kullanılan buzuıı Çocuğun kim tarafuıdan ter· Hemen saklandığım ':c·ı drn 
zin verini?.. Blr hafta sonra ytlba.-.1 için ğmdan beraetine karar veril- kilosu beş kuro.şa. çıkarılmıştır. kec1ilmiş olduğuna ve l<ime ait dışarı fırl~dım. A:ınayı . \akalı-

- Ben veremem. Ancak üs . hazırlanıyorduk. Orada bul • mişt"ir. Pazar ruhsatiyelerine de ya.- bulunduğuna dair bir malfımat yarak po.ısc ~esl.ım ettını.. ~l'-
+...<:ımcn Kn.milakis verebilir. Ne duğumuz bir Noel ağacını kor· --~ pılan bir misli zam kabul edil- ksa da Kürük""""'"-laki cese- dikten s~.r~a ıddıa mnk:ımı ıtl-
;_~;; gitmek istiyorsun? dela ve süslerle süsledik. Sonra dikten sonra riyasetten gelen ~Mehmet ~ğı~;aşlarıncla ~anamesmı okumuş: hey~tı. l~ıı· 

_ Otobüsle Kavala.ya. hepimiz toplanarak, subayları - Altın llyaOan Ta.bsUı olduö-n üzermde bulu- kunc de mahkcmcnııı b ttıgını 
Mii.nnlı manalı gözle..""İme bak- mızın birlikte fotograf çektir - Dün bir Reşadiye altını 3280 Şeref iye ruminin alınman nan nüfus hüviyet cüzdanının tis~ylAiycrek _ ıkr~rardanı tebfhinı et~k1işf 

tl. Sonra gülümsedi dik. O gece saat bire .Jtada.r e - ve bir gram külçe altın da 426 Şerefiye re6Dlinhı bina. tak- tetkikinden. anlaşılmışbr. r. nna, 1 ~ ~Y en mc" u 
- Haydi git hazırlan. Ben bu lektrikler yandığından biz de 0 kuruştan muamele görmüştür. sitlerinin alındığı aylarda e.hn- Bir mu:h.arririm.izi Adli Tabib 

1 
bulunma:kta ıdı. 

iş için elw1den geleni yapaca - eaate kadar eğlendik. o t . 
1 

Bol Patat•• geltli ması takarrür etmiştir. Kiıınll ile temas ettirdik. .M.u- Et t~s~rrula ı~tn bir . • Ierdc ailemiz.in yanında bulun · d " ~ ~ ğım. Beilci d, bera r gı er ge- mayı hepimiz ne kadar isterdik. Son günlerde istihsal mınta- Lahit ü :retleri arltı mki~.ileyb arkadaşnnıza emı.~ır ar I' J ata 
liriz. Fakat ne t,'D.pabilirdik. Ya cep- kalıırıudaaı f.a.zla miktarda pa- fnvl kA1..:ı.-• 
Scvmcın1den sıçn~~ordum. He hede ~ vatandaşlarımız? tates gelmektedir. Bunlar haıde Bclediyo tara an W\ilCl.Jall _ Küçükpazardaki cesedin ö-1 Ha.ftnmn nttıayyen günlerinde 

men gıdip ta1ım ıçın ha:?.ırlan - 25 30 kıı tıım k lahitli cenazelerin ücreti yüz li- u ·· ıı..-ı· ima daha ziya --ı...-h d k · l k o gece de ....,.,.+i. Ertesi sabah toptan · nışa. sa a - -..:ıan y·uz· yırmı· • liraya rıkarıl- lüm şup.ı.w ı o yıp - m~.au-d. :ı a .,-smı yapıma nU· 
d1m. O glln ti aersimiz bafif ma b"':f'" rd. - b. ta olduğu halde alıcı bulunma- .rcı.u ~ de kalb sektesinden öldüğü ka- retiyle tcnun edilmek istenilen 
kincli tüfek Ü7.Prındeydi. !{uru Kralın bire gönde 

1
6i ır me - aktad ması kar.ır:l.a.ştırıl.mıtır. na.atı vardır. ~ .. eriköyündeki ço- et tnsarrufu h1100nda da y('n\ 1 

bir sog!ıık 'ardı falcat buna e- sajla beraber her • birımi?.e \'e m ır. .... ... ...+11 1 Buna da sebep lih.it Ücretleri- ~_... .. _ l 1 
hcmmıyet vermiyorduk bile. o büti.in askerlere birer paket si- Yeni gelen bu ~~ere pera- nin gittikçe' artmış ohnasıdır. cuk ise ımew-LIA o uşuna naza- bır koo:dmasyoıı kararı çı ;a. 

d.. gara ile bir çok yiyecek dağıttı- k(mde satıı:: fiyatlarının da pek ran ya gayri meşru bir buluşma· cnktır. 
~.S..wn:..ı~d!:~~ E:.:~ la.r. Paketi açtığım zaman için- yakıriilmnektedirda d~iş.mesi muhakkak gö- Tramvay CIT(J Juraklan nın mahsulü veyahut kimsesız Et nakUmıe ücreti 
oı.-~~ı:.:ı...,.....,.. de ufak bir kart. gördüm. Bu Umumiyetle iyi nc!ice veren lbir kadının bakamıyarak bırak- .fi 

sonra talım sahasında bul~~ - kartta Elen Kralının resmile De:ri fiyatları düıü:Yor ara durakl.arıDm :kaldırılması U· tığı ya~~ur. :ı:ınıasa ~er .. iki_:ıi biraz arttı 
yorduk. Çavuş Zisopulos o- ydı h . suıun·· e devam edilecektir. Yalnu de haricı bır mudahale ıle oldü-
ochkiss,, hafif makineli tüfeği- şunlar yazılı : Son günltrde am den piya- rülmüş dwılerdir. Et nakliye resmine bir mıktar 
ni çözmekle m gul iken kilise- "Sevgili vo.tanda.~m. Yeni se- .sa.sında bir durgunluk göriln- azı hastahane ve hükWnet mU- zam yapıJnuştır. Maaınafıh nla-
ierin ça.nlannı işittik. Hepimiz neni tebrik eder ve yeni ımuvaf- mektedir. Fiyatlann düşmesi ih- <ısseselcıinin bıılımdl4,ÖU yerler- Diğer taraftan Adliye ve ~ kadarlann temm ettiğıne gdre, 

- hazırl · · dil · timali mcvctıt olduguw ndan abcı de eski duraıkla.rın tekrar ihdas bıtaca. inceleremelere devam e- b et f" tlan iwn 
1 ~~r~~~:~::~er aıU.: fakiyetlermı (Z:::·~dccck) bulunma.maktadlr. edilmesi muhtemcldir. dilmektedir. ~ {=k~ iki k~ş oln~rt~: 

;.::::~::..:.::::.:~::.~=-------------~:.._ ________ ,.:. __ ~-----------------------------.... ---m--------------------------------------~ s~inigösterecekti~ 
bep oldun! diye haykırmaktnn Yalnız domuzun na.ldiye.'{ı be., Şi:mdi şa,<urnnk sırası hüküm

dara gelmişti. Evvela hıç böyle 
§CY olur-mu, dıye düşündü. Son
ra hamamı buzhaneye çevıren 
bir insanın böyle isleri kolaylık· 
la lx---cerebileceğine aklı yattı. 
Fakat Ebu Ali Sina hiç telaş 
göstermiyordu: 

TEf Rf KA 
No. 79 1 EB~_A_L_İ_S_İ_N_A_I ~::~, ~0ahif~~:: 

tı. Her kafadan bir ses çıkıyor
du: 

- Hamamı buzh:ı.ncye çevi
ren si.lıir baz nihayet canını ve
recek ! diye konuşuyorlardı. 

Za valh Subaşının ise başı be
laya girmişti. Hfilfı. durmadan 
soylenıyor, hUkümdara olan 

labalıkta kimse bunun farkına 
varmamı.'}tı. 

Ebu Ali Sina şimili hakiki cel
lfı.tmış g-J>i celladın ya.kasına ya
pışnuşt:ı: 

- Haydi ba.kıa.lım Su~, de
di. Öbür dünyanın yolu görün
dü. 

Subaşının ta kendisı olacak. 
Cellat klyıafetinc girmiş olan 

Ebu Ali Sina, celladı yakamndan 
tutarak sürükle:meğe başladı: 

- Haydi artık kes se.:iini. Böy 
le yalnnla tlolanla ca."llllı kurta
racağını sanırsan çok aldanır-
sın! • 

.h-endiııi alamadı. Herkes ibtiya- yüz kuruşa çıkarılmıştır. 
rı haklı buluyordu. Okullann mahrukat ihtiyacı 

Hadise, vakit geçirilmeden sa- Okulfa.rııı odun ve kömür ib-
raya bildirilmişti. Bu sırada hiı- tiyacındaıı mühim bir kısmı şim
kümdar Ebülharisle .konuşuyor· diye kadar temin edilememiş ve 
du. Haberi alınca yüzü sarardı: bu yüzden bazı okullarda soğuk 

- Felaket! diye :mırıldandı. dershanelerde çalışılmak mecbu-
Sihirbaz ellıni7.den kaçtı. riyetındc kalınmıştı. Maarif MU-

Ebülharis de bu işe şaşmışa: 1 dürlüğü gerek kömür satış ve 
- Faıkat bu ne yaman bira- 1 tevzi müessesesi ve gerekse mah 

dammış, d'iye konuştu. rukat ofisi Ue yaptığı temaslar 

Yazan: Nasuhi Baydar 

B ugtin, mnumiJ otJe :(mbdS 
edil nıfıııada ikinci ct'P"' 

hooen balısedilınese bile.,, şmuıJf 
Afrikusı lıareketleritin gl"D~Jc4 
lip 1Uüttru1;kteıin A\Ttıpa)ı co-

ubu tehdide 00~.unı~ 
bakımmdan, J\lih\('1°8 

!ka.:r§ı !artık iki ceplıe kurulnHI' 
olduğu · süriilobifu-: 

1 - !Doğu OOJ>hesİ, 
2 - ~ im:ıJ Afrilroııı <mphcsL 
tn ıtere B:ıhrhe ~azın 119" 

ter Alo..xa • 1 r'e ~göre lııı rı? 
ceph~te .MüttPfiid r"11 !iki '. ıı· 
fosi •\art!ır: 

l - ~lukn,~et· hı urtınu:il 
li<jn Rnsyaya silah 'e mnJıeztıe 
yardımım mltsif etınel<, 

2 - :lih\cr zırhının rı:n-ıf )&' 

rine lıılup usanmadan vunnnJ •. 
So\') ctlri"C Anglo Sal.son .' .ır

dınunm ele "hn~I .. cüz!rı fdennn d· 
m !ct" 'bulunduğu, gün g<'cmi) ot 
iti, İnı,,riliz \C Amerikan de\l<"t :'· 
damlan tarnfrı..'rlnn te}it (l{l:I· 
me:,;Ll. Yakı."llanndı: dcniz:ıJtı· 
hırla ham kuvvetlt>ı'inin ü i .ı
mi-j olduğu !denizleri e::ı grçıerf"I• 
'e.rn. kıt'al:lr uş:ınık l~s;\.l~ :ı 
'aran ~nal7,emen.i.a bu ) olalrdıı 
ııt tJadığı gü!~fük1'"rP r.~ıt ,ı, 
işe ~'Ole ya:radıw Sm'l et muli ı· 
vem tinin giin.ien ~üne urhıuL· 

nda ı da ıı.nla.~br. AJnı •• ~1~"t'1 
1942 yaz t.aarıııi.unda erişecP.~ı· 
1ri ımı<.ıuğu ıA • A, yani Arl'1111" 

jti - Astraba.n Uıattnu tut:anlll" 
mış, Grcrroi petrol f)()l~eı4in: <-111 

A<~İr• ıemrş. Stalingr-.ıd öııl:--
:rinde iiç bucuk IU) dövü!.: ( • .:t ıJ 
sonr..ı bir ıa.y<lanhcr~ <le t(•bJi_ı?lt~ 
ri..ıtlP .) apbğı miiclafaa lıarı·~e
rindf' düsmana znvia1 mrdll'" 
me \{(• Ôlduğunu, · tekrarl.:ı) ''' 
donnu 'llm~o ise k~ taıır
nı.zu h.wrlıklanııa 'c hu ~ r· 
nızl.ınhm bir kL"imına başıunıış· 
fır. 

l\fih\er ı r!ıı un za' ıf H~riı16 

\'Urmak !vazifesi· e ı:.rt•İinct:; soO 
~ünleme L frkamn şmnl:nde o
hıı• 1>it~r hu ~..ı.yıf' yeri .ı\lt" 
dt,.,i-,. Hı İtalya olduğumla f1Ü~ 
h~ bınıkınamakmdır: ('eıtt"''~• 
'J'orcno, S.·wone ht>r ı.rrec i\1üt1C
m~ bıyyareJerinin hombalan I· 
b ı.tı ·ı~raz daha yJkılı.\Or. ~il 
bomltlirdıma:ılann ~rı:? Spt~llot 
Napoü, \ l":u'Jdik 'H' ·Sa. t'W- ~arl:Y 
ıu .\'1:!.!lc ~. ~-na üsk-rini hO
th•t tubt<-~ıwnı t hn. ·n ~·mdidet1 

m.ımk.~tlür. Dahu sonra btl 
f.ahrihin '.J !'rnt. Bicl!a, N ovn~ 
• Jilürıo, J,i,·omo, .i'tıs.!. nı ~ıbı 
r.ı. !ı·stri mN-ke7,lrn.r.P. ı;inıy< .~ 
t•tmh ~·ai kim t.emiu ed<'r · 
An .. ~ı\. hıı iht. maJ:t>r..ıı I! "~!t· 
Jcı,,m· i Gnı 11 1'nılılusu it!· '.i u· 
nıı" taki !iıareJu•tlerin tt~ ı. t.e:iıl:· 
ı~r }ehindı• t fjceJomru· iııP bn~· 

lı bulımuu~uJda da ldmse.··n 16'" 
rt•dJt" clü \ol:ını.'17 .. 

- Uu har !rotk·r IJii~ it• hir P,,
tice \e~'k midir? 

Hıı ı-.-ualin !cevabını, ~·"jJ.ıni· 
\'t>(!'ek ola;, hfü:iSf'l~re lıırn aını.l~ 
'ine Maıver :arhmm :r.a, 11 ~ e:'I 
dc.rilt n, İtaly~)a <löueıim. ı;•ı 
mtmlNret, 1939 Jfaziramrıın o 1 

birlnci günH. kendini rr- ·ısa "o 
ln~riltere ilt> harp hali~ lL-\n , .. 
derken mnhart<IKmin sonu ;ın ) u .' 
fu.5ı mış !olduğu lmnaatind4! iı!J· 
O 7.ı nmadıuıheri yirmi t!o.wz 1' 
g"·'<-"lllİŞ 'e bn mf.":r.ıd-. t 7Nrfı.ı !:\ 

ltaJva Ualkanla.rtla 'Vmıa. istn• 1 

Uh;.ı 'e • ıısır fopro'· '"o·•: 
İngiltnoye, RusJ.ıda St>\Vetl l 

karşt )Onıcu harp:t'T yoı mı~ · 
ltaJy~nm ııotaıı._fiii~t-IJ e.-a •n Jl· il 
~'iik~ değı1di. il•i bnçuk 1ıarP 
;'?lmda stOklann!ian nr kadarı· 
~ı tliketmiş, istila et;t!i:.'i lko u .11 

toprnklanb bn ~-toklanh.ı1 .ıe 
lmdannı )e~ koyn uşhır? 6 1: 
di~rimiz .,.udur ki, ltal~ a iktısa:.i1 

IJ1kımdn.n i.ri bir lıahle değil, in..e 
ve harp he.)'t'(;ant balumlunnan11 

ise hiç ~ldir. Bn it:t, rl • 
de; ·ıebllir iri, l\lütteıilürr uı.er· 
it'~ almıl" okt ıUannı il.in < t 
tiklNi iki \~t"j'İ ,·anlış • t"ıııt" 
miş1erdir. NASfmt BA Yn . .\f' 

ir konfer;:\ns 

-Tabıi btı yalanlara inanm -
yınız, dcdı. Elimden kurtulamı
yaca.gııu nnlaymca yalan yoluna 
sapıyor. Böylelikle işin l«;mden 
sıynlma.k istiyor. Hamamcının 
göstere[ği adam bundruı ba~ 
Si değildir. 

bağhlılğından, sadakatinden 
demvurup duruyordu. Fakat 
kendisini hiç kimse dinlem'iyor
d u. 

Cellat şaşırmıştı. Fakat dik
kat edizı.Ce kendisinin Subaşı ve 
Subaşının kendi :J.oya.fetine gir
miş olduğunu dehşetle gördü. 
Ve birden avazı çıktığı kadar 
bağırmağa ba.~: 

Celladın feryadı filim para et
medi. Ebu Ali Sina bir dakika 
sonra bu cana.var ruhlu cell8.dııi 
da canını öbür dünyaya gönder
ili. Sonra ka labalığm arasında 

- Şimdi ister mism bana diuj- neticesinde her şeye rağmen o-
man olsun? kullnrın ıma:hn.ıkat ihtiyaçlarının Dün Üniversite Kon. •rans 

- Size mi? g'"ıderilmesini temin otmi~tir. lonunda Profesör Nih t [{ı.;. a Fakat subaşı bükümdann hu
zurunda: olduğunu unutmuş, a
vazı çıktığı kadar bağırıyordu: 

- Yalan! Yalan! Ben subaşı
yım. Bu kıyafetime bakmayın. 
lsin ıçınde bir nfi::un var. 

Hükümdar işi nMıl halledece
ğini dU...c;ünüyordu. Kar.şısında 
'ilci adanı vardı. Ve hakiki uclu 
m 1lıak ·ak 1<l bunlardan bin)dı. 
n l lt:nbire aklın bir şey geldi. 
Sru y ınuhafwnı çagırdt: 

-- Bu adamların ik · ı.i de ya
kahyın ve derhal ipe çekin! run
rni evrdi. 

Böylelikle rftlıirb ... z hangısi O· 
l" lsun carunı kcrtarnmıya-
caktı ;; 
~ y muhafm derhal ikisinı 

d"' l v r f etti. Ş 'ırın i) ct.gah 
nıe:}'d n:nJa. idam sehpalarını 
hnzırl ttı. Büyük bir halk kiit
lesı l ınu gonnek ıçb toplunmı · 

Halk sihi:rb:ı.zla beraber Su
başının da kQlları bağlı idam 
sehpa.sına götürüldüğünü görün
ce bir kat dnha se\inmişti: 

- Çok şükür, şu mlimden de 
kurtuluyoruz.. diyorlardı. 

Celüı.t da çok fena bir adam
dı. Znllml.i.ktcn yana Subaşına 
ta.,c; çıkartacak l:iir tıynette bu
luuuyordu. 

Cellat evveıa Eb.ı Ali Sina 
kıyef etindcki Subaşını astı. Su
b~ son nefesine k.l laı· kendisi
nin siliirb:ız olmayıp Subaşı bu
lunduı:undan d r urdu, durdu. 
I'almt tabii bu sözlere aldıran 
olmadı. Sıra Subaşına, yani Ebu 
Alı ~maya gelin<!e, Ebu Ali Sina 
hır af un d ı ha okudU. Bu defa 
ccıı;ıt:U kı) aıetlctı değişti. Ka-

- Dostlar, kurtarın beni! Bu 
sihirbaz loyafetlerimizi değiş -
tirdi. Ben Subaşı deği~ celladın 
kendisiyim. 

Fakat herkes buna kahkaha
larla gillliyordu: 

- Bakın hele kıııııaz Suba§ı
na! diyorlardı. Bunca insanm 
canını ytlktıkta.n eon.rn ölmeğe 
giderken yine ya.lan söylemek
ten sakınmıyor. 

Cellat cl.yak ciyak bağınyor
du: 

- Vallahi doğru söylüyonım 
ağalar. Ben celladm ti kendisi
l11m. .lşi.n içinde bir yan: cpık 
var. Bu sihirbaz bu 4ı etti. Her 
hrıldc ilk astığım adam hıakikt 

a.yboldu. 
Halk idam sehpalarının etra

fından ayrılmıyordu. Birdenbire 
cesetler hakiki hüviyetlerine bU
rünüverdiler. Şimdi sehpalann 
birmde Subaşı, öbüründe celıat 
sallanıyordu. 

. Halk bın1U görünce evvela ~ok 
korktu. Bütün bu işleri yapan 
adamın sihirbazdan başkası ol
madığı ırşikii.rdı. Fakat netice i
tibariyle bütün halk iki zalimin 
elinden kurtulmuş okluğu için 
son derece memnun kalmıştı. Bu 
manzarayı seyreden bir ihtiyar 
ellerini lnvaya kaldırarak: 

- Sihirbaz mısın, nesin:' Al
lah senden razı olsun. Başımız
dan ik bdarun eksilmesine se-

- Bana ya .. Onu ölüme mah- Ofis ve tevzi müessesesiyle tarafıı dan (Gıda, Rejım ve Hı . 
kfrrn eden ben oldum. Şimdi kur- 1 yapılan ~nlaŞIIın esasları dün. ~i- to.) mevzulu çok şayanı dık t 

tulduktnn sonra elbette bunu u- rer ~mımle. oku~~ })ildın~- ilmi bir konferans ver:ilırUştiı 
nutmıyacak. İntikam almı::ığ mıştır. Bugünden ıtiba~en te\:zı- _.-
kalkışacak. o zaman ne yapa.. nta b,l.5lanarak ay ınihaye~~ r .. =-=o 

rım., kadar ok'"Ullann mahrukat ışı T A K V 1 M 
~ Hıç üzülmeyin muhterc tama:nen halledibn~ olaca.k~ır. 

hükümdar. Ben yanınızda iken Halde taıuna ucretlerı 
hiç kimsenin size en ufak bir za- Haldeki taşıma ücretleri de 
nırı b'ile dokunamaz. halilıazı.r dunun gözönünde tu-

- Peki, şimdi ne yapacağız·? tularak bir miktar arttuılmış. 
- Bendeniz Şemsicihan ı:ul- tır. 

tanın gittiği yeri öğrenmek .ı.cın 
yeni bir usul buldum. 
~ Nasıl usul? 
- .Kendimi gözle görüıunez 

bir hale sokacağım ve kızınızı 
takip edeceğmı. Böylelılde g·tt.i
ği yeri kolayhlda öğreneceğim. 

- Çok iyi. Bunu hemen bu 
akşam tB.th!k et! 

'Devamı mr) 

tiç yangın 
Dün zabıtaca birisi Nişa.nta-

şmda. Güzetbahçe soknğında, di
gcrı Küçtikpamıakka.pıda, üçün
cusu de Bakırköy Cevizlikte ol
mak tizere üç adet yangın vaka
sı kaydolun.muş, bunlann üçü 
de itfaiye taııafından zararsız 
o!arnk söndUıi.ilmUstür. 
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süzerınde v • r 1 
Bu Derginin en bügllk faydası, müref- T nust Car 
reh kimselerin v rgl vermiş olmaları- ~ ~fı 1 irufde -

k h .... 'k h tab'iyenin ne kadar tesirli oldu-
il l uyma la aı. ın BZ duymasıdır ğunu isbat etmekted;r. 

Dün Tunus muharebe çevre-

Yı zan: Ord. Prof. H. Şükrü Baban 8!_.~}ffihde hfavanuıli !~ dk~yrunük. 
- ---- _ eı..un:= ava aa yetini en uç 

t l füks olduğunu tahd1di bir şekil haddine indirmiştir. 
ö• beri l m • de ymaktadır. İs\içreli kantuı 1l.t"İ ulıarebeJer Başlamak 

ı. .. ., .~ I i'3 A IS A H 

s 
terinden vergi alma.ğı peki~ V:dZllllln füks saydığı şunlardır: ÜZERE 
ler, bwı mali b r kayn k ve Kıymetti .lrumaşlı:.r, kürkler, 
Varıdat mefiıumu olduğu gibi şampanya, kozmatik ve esans • Londra 24 (A.A.) - Fas rad
l\.l çok talün liıtfundan istif~ lar, gra.mofonlaı:, fotoğrnf alet- yosunun bildirdiğine göre, Tu
euenlerin ve müreffeh bir hayat lcri, radyo makineleri ve ei ile nus ve Bfaerte•m znptı için kat'i 
geçinenlerin mnum! masraflara öriilmÜi.,yer halılan yfuıi şark bir muharebe b~lamak iizere
herhangi bir fordden daha fax- halıları. Oünkö makine ile işlen d'ir. So)rlendiğine göre, ntte
la · • &mcsinde bir nevi · balılaı- bu lüks tarlf ve hu- fikler şimdiden Mihverin bütün 
adalet hissi ve sevki tatmin o- duduoo dahil saYthnamaktadır. müdtıfaa m~"Zilerine karşı tuar
huunak endişesi de az cok ha - Bu ta~ anlaşılıyor :h,; eş ruz ~şlerdir. Bununla be
ıkiındır. Kadim demlerdenbeıi yanın lüks olması sırf keyfi ve ralx>r bu haber henüz teyit cdil

Ankara 24 (A.A.) - C. B. P.j gibi tedbirler alındığı Mfuıalaı.. 
Meclis Gnıpu Umumi Hey'eti lat Vekilinden sorulmakta ve 
bugün "24.11.1942,, saat l!> de diğer takrirde de denı?.altı su • 
Reis Vekili Seyhan Meb'usu baylaı'lnda.n kazaya nğra.yanhı.. 
Hilmi Uran'ın Reisliğinde top - .ra kıınuni tanninnta. il!veten 
landı. ibir tazminat verilmesi derpiş e-

Celse açılarak geçen toplan - dilip edilmemekte olduğmıa Mil 
byn ait zabıt huliisası okunduk li Müda.faa Vekilinin cevap ver 
tan sonra Ruznameye geçildi. mesi i.stenmekte idi. 

Ruznanıede Diyarbakır Meb - Vekiller kendilerine tnallfilc e-
a~ada sırada bu cereyanlar baş maliyecıler·n arzularına tabı b!r mum·ştir. 
gosterir, hele harp zamanran kcyfıyettir. Gramofon ve radyo Fas ı adyosu, Gabes'e 160 ki
ka.zanç ve karların harikulade lüks sayıldığı halde piyano ve- lometre mesafode bulunan Gnf
artbğı bır takun fasılalardır Jd ya altın V(ya, yanma bir göilük, sa böl-ges"ne nüfuz eden ~~ihver 
<!kaeriya o 8'.tralarda, halk ve (Zais) maı·kalı bır diırbün veya kuvveti rinın üttcfik kıtaları-

litle de sıkıntı içinde olduğu i- gö7.lük lüks sayılmamaktadır. run ynrdınıiyle Frnnsız kıta.lan 
Çin orta seviye üstündeki haya- Binaenaleyh tamamile arzu ve tarafuıdan vahadan nWd.ıkları
tı hasud bir göclc takip ede .. hevesin hi.ikıimran olduğu bir m b"ldirmektodir. lngıliz ve A
rııez. Fakat umumiyetle bu nevi sa.haya girmiş bulunuyoruz. Bu merikan kuvvetlerı, Mihver or
'Vcl'gilerin nnzsrl olarak şöyle lüks vergısinin İsviçre için de dusu üzerindeki baskı1annı art
biı· kusuru vardır kı verimi ça- umumt kaidenin dışına çı.karnk tırmış]ardır. Kat'i taarruza gec;r
resiz pek geniş olamaz. Ayrıca. pek ınühinı varidat temin etme- mek için düşmanın zayıf ookta

usu Gl. Razım Sevüktekin tara- den suallere ve bu mevzu U7.e -
fındruı verilmiş iki takrir rinde sö-.ı:: alan birc:ok lıatiple-rin 
v ... ı dı. Bu tnkrirlerden birisin - beyanlarına cevap vermıslerdir. 
de fazla soğuklara ve şiddetli Saa.t 19.30 a kadar devam e
yağıı>ln ra karşı demiryollanmı- den müza.kcre sonunda toplan -
zın .muhafnzasını temin için ne tıya nihayet verilmiştir. 

daha müşkül ve düşündürücü si :keyfiyeti de herhalde bahis krı ara.."Hl'Y.l.ktadır. 
bir nokta dn lüksü tayin ve tn.h- mevzuıı. olacak gibi göriinmü • :8::7.ı P.omme1 Bi:rlı"kl ti 
dit etmektir. Ne lüks sayılma- yat·. Çünkü bu memJeket gaze • _ Tuoo.sa Ginni5 
Jıdır? Ne lüks değildir? Uzunf t.elerinin tahtninlerine göre bun Londra, 24. (A.A.) - Teyit 
tecrubeleı• göstcrmiştır ki bir dan hazinenin umduğu on mil - ~dı:n'lıiyen, fakat hakikate uyar 
takit:ler lük sayıl n ~~a bır yon frank kadar bir para için ""Öriinen ve ortada dolaş~n bnzı 
lnil<l.det so ra. ad rıı.nın me- yam şimdiki rayiçle aşağı yuka- şayıalara güre Romınel öncü 
"ad ar.ısına gimllşür. Fa.ı-aza. n ramızla üç bucuk milyon kuvvetlerinin bazı kıtalan Trn.b
b~r gömlek bugün hiç kinıeoe a- civarında biı yekuna baliğ olur. luııgarptan Tunosa girmişlerdir. 
l'afından bir lüks malı sayılmaz Verim bakunındaıı hat.ta İsviç- Müt;tcfilr: tebliği 
Çilnkft en vazih ve tabii bır f erd, re gıibi ufak bir memle·'·et ·ı"ı·11 2 A ş· b· ~ " Vaşington 4 { .A.) - l -
ır rençber bile bir kaç görnleğa bH~ bu tadadm milbalagalı bir mal Afri-kndaki müttefik sefer 

sahiptir. Halbuki bir zamanlar rakam olmadığı tnsdık olunur. ~ı.. l" tömtek anc-4.. b~:ı..:~...ı .. -.n kul- hey' eti umumi kara, 6 ....... 1 teb ı-
u.ı.. UAU.Ul.Ud.U· 'Muamelata ika edeceği müı:ıkü• ğü: • 

~abileceği Iü-ks bir mata idi. lata nazaran bu fayda çok sa - M"tlttefik kuvvetler ilen kıt'a-
c orta çağlarda hükümdarlar yılamaz fakat müreffeh kimse-1 lannın mahalli çarpışmalar yap 

arasında teati edilen nadır ve ı~..:- vergı· veım· olmalarım · 
"41.-.-ı.... ı-. ıcı~w tığı bildırili yor. Fransız devn -
t.uı<UfiAWu hedıyeler arasında duymakla halkın duyacagı· h 0 ·1 f · ~-ı ebi ..... yeleri cenup kesiminde aahye-~ unurou. Bugün c "nde bir yani hiç de iktısadi olmıyan 8.-
8aati olmıyan kim vardır? Hal mil bu verginin itiraf edilmiyen 'ı : ~~~~p~~!;;.~1~= bukı çok eski olmıyan bir -za - ea hakiki saiki sayılmak lazım- •-ı'4"'>= 
rnanlarda saat de ffiks bir mal dır. 1 bir dfü'ınıaıı moWrlü kohmu püs 

ra 
- Baş tnra.:fı l incide -

ması için Dakarn mütehassıs 
memurlar göndermiştir. 

Trablustakı Rommel kuvvet
lerıne mensup Alman kıtalarımn 
büyük kısmının Tunusa geldiği 
burada tahmin e<Mmcktedir. 

Cihuti de Darlan'a :tltfüak 
F.ı<.li,ror 

Loııdra, 24 (A.A.) - Cezayir 
radyosuna göre, baş şehri Cibu
ti limanı olan Framız Somali sa
hillerinin Müttefik davasına iş
tiraki pek uzun sürmiyecektir. 

SpJker şunlaı·ı ilave etmiştir: 
Batı Fransız Afl':kasının :Mütte
fik nıilletlere iltihak etmesiyle, 
elde edilen askeri kazançlar bü
yük olmuştur. Batı Frnru;ız Af
rikasmın, 100 bin kişiden mü
rekkep mükenunel bir ordusu 
vn.rdır. Bunlardan 50 bini, son 
zamanlarda Daıkara gönderil
mişti. 

laYJ.hrdı ve bir saatin ~ibi H'',seyirı ş··kri· Baban küı1milsler v.c esirler al.mıslnr-
%rvetin en ytikselı: iycsinc - u I dır. Mal satmak ısteml-
Bı;~~I~~~~:; evınde ol • Şa b IJIJ' ft u:iı ~~~ı:r ~~= J8D bakkal tevkU 

lllak, telefona ınaJik bulunmak - Baş tarafı 1 lnelde - vnrında a.Sker yüklü bir düşman d 11 d 1 
bazı memleketlerde henüz lüks miş; Titrklcri o hattın arka.sına trenine taarruz etmişlerdir. Bam e 
llayılabildiği halde bir çok yer- ~;ek istl)mişti: ba uçaklarımız Tunu ve Bi ~ Beşiktaşta bakkallık yapan 
lerdc artık en harcialcm bır kon Eğer ortada hıç bır hak ol - zerte'e gece akınları yapmışlar- La.zari adında birisi, dük1cimın
for Şartl teşkil etmektcdiı Bir masa bile Balk. n harbindP &lir dır. Bu hareketler sonunda u - da külli miktarda rakı bulwıdu
~sız mulıaı rir içinde bl'lun- nenin kah~."aman. !:1üd3fii Şükril 1 çaklarunızda.n hiç biri eksilt de- ğu halde müşterileri rakı olma-
dugumuz badireden bir müddet paşanın gosterdıgt hamaıPt, o ğildir. dığı bcya.nillı geri çevirdiği dün 
e "Ve) Amerikaya seyahat ed • ~~ı ve tarihi ~ü:1!.~a9, en lrü· Fran.'J'tz 1"J<:>tkı.n i.ş ba§ı1ıdn BeJ?iktaş zabıtasına ihbar edil _ 
r. k 1: eni Dünya i.şc;isinw neyi ç~~d~ en buyügıme ~a~ar Şimal Afrikada bir yerden mesi üzerine harekete geçen po-
tarun bır h y t ~aru saydığını butun Türkler uazannda Edır • 24 (A.A.) - Batı Fransız Af - lis derhal Llızariuin dükkanına 
h!'~aye edivordu. Bu zatın tet- neyi mu.kadd bir şehir haline riknsmın Darla.nla birleşmeRin -
kı•ur.e göre Amerikalı amelenin 1 getirmcğe kafi idi.. den evvel D:ıka:rda bulunan ve bir baskın vererek al"3.'jtırma 
a.ı; • N"tek h"d· ı yapmıştır. Yapılan aramada l!t"tn hayat standardı şu ımiş: ı ım a ıse er. o za.ma - bu şeherden kaçan Fransız as • 

Üç odalı biı evi. banyosu, c . nın hak tnnımıyan ve yalnız keri pilotlan. Amerikan kuv - dükkanda pek çok rakı bulun -
1ektr,k, hnvagazı. radyosu. tele- kuvvete dayan n dar kafalı ve vetlerinin enırin& çalışmak il- duğunu gören polisler işi tevsik 
fo.ıııı olmak, işine gidip gelmek kısa görüı:?Iil Avrupa diplomat- zere 11 güntük bir yolculuktlı.:n eder mahiyette bir zabıt tanzim 
~ın bir otomobilı bulunmak. ıaı:na yar olmamış, Bulgarlar sonra şimal Afrikaya gelmişler- ederek kendisini bir numaralı 

O.ftada bir aksam kansını ti- EWrnede ancak beş ay kadar dir. Bu pilotlar gelişlerinden az milli korunma mahkemesine tes 
l'atro veya smemay gôtürebil- kalabilmişler ve Tütk ordusu sonra, Dakarda kalan arkadaş- Jim etmişlerdir. 
lllck. yine kendi öz malına kavuşmuş- !arının kendilerine iltihakı için Iiızari bund..ı.n evvel ayni malı 
b Gnrülüvor ki zaruri sa.yılan tu. radyo ile yayını vapılma.sını is- keme tarafmdruı bir defasında. 
~ had Avrupa amP' nın değil Yarım asır içhıd h r türlü te."ll'işlerdir. ayni suçtan beş lira para ceza -
b tti Burjuv. \ı. ı bıle id ta felake~ göğiis geren Edirne; SeJıl..a--ı o•da sına, ikinci defasında da. yine 

1
1' ıdeali sayılabtlir. her tas ve zerresi ile Ttirk olan! ..,.ti& • ayııi suçtan ıbir hafta hapis ce-

ıa rt.c bu kadar yyal bır tc - bu güzel yurd parçası daima ElagUO IDfblde zasına mahkiıın edilmiş bulun -
t kkiye maruz kalan lüksiı ver- 'l'ürk bayrağının nurlu gölgecil duğu halde mütenebbih olmadı-
ı~:c matrah saymalt pek c altında va.~vacaktır. ! - Bnş ~ 1 'İ.nciılf' - ğı gözönünd tutularak te\'kif 
~lUkülatı da,·et etmektedir. Bu Bu mÜtıu gunün 20 hıci dö - sonra limandaki lspanyo! nhtı- edilmiştir. 
<l <ı. ra~eıı İsviçre yirmi gün • nüm yılı münasebeti.le bütün E- mırun hp..rap olduğunu gömıÜ!;l· ----------
;-''.1l~ri lüks tia üzerirufon dirnclileri, Trakyalıları ve bü - lerdir. Çıkarılan dört yangJn de- Olavlann mi%ahı 
~Zde on b;r resim alma.ğa k ... - tün Türk miUctini tebrik etıne- vam etınekted·r. Müthiş infil"k- ~ 
~ermiştir. l{anun I1'clerin yi bir vr-ı..ta.n borcu biliriz. Ier olmuştw·. 

Sokak Taşıt Enistitüsü 
:iE 

1 a aEy!~~~!~ .Y=:!'ir !!ın':!!ı 
\ 

- l:faş tanW 1 incide -
Kadm eri.tek bir çok ki$i ihtiyar 

zatı nrknlam:ık için işe karıştı. Sus
lil bny. nm terbiyes :zliğiıtı zar zor 
stop ettirdiler. 

ne kadar müddet d vam edebilir? Böyle 
oır kasabanın pek cüz'j bir müddet için

~~biı kül yığmı haline gelivereceği zannolunur 
ti ;ıı mi? Halbuki hakikat ltiç de böyle değil
~ •' · aylardaııberi yanmakta olan bir So\•yet 
1 ba~. bir şehrın dayanma kuvvetinin ancak 
~ıı bünyesinin dayanma kuvveti1c ölçüfobile
-.. f'::ını g6steıımiştir. 
~ Balııs mev:t.uu olan Rus kasabası merkez 
'ht-s; iizcıinde, "Kaimin,, bölgesi ~inde ve 
'-"'tna,, nehri kıyısındadır. Üç aydan.beri bu 
~rin için,~e döviı§Ulmekte, her sokak karış ka-
~ llllidaf aa olunmaKtndır. Kasaba zammı za
b· ıı t•ıtuşup yanmakta ve anka.z üzerinde kesif 
ır dumaıı tabakası dalg:alanınaJctadır. Geceleri 

:J?.aktau ka.::.aba geniş bir kor deryası manz:ıraeı 
tınektedir. Askerler biı biı lerinc: 
Bugüı kil harbin hedefi nedir? diye sor

lan zaman cl'vap olarak: d ÇocuI: lıahç~si için dövüşülüyor. denilmck
l' ki bu da bır liitifod~n ibaret değildir. 

~ılval;:i çchrın <'ocuk bahçesini Sovyct mi.kia-
t · • b:r kale halıne getinnişlerdir. Binanın mi
l tı lX:. cere>lerıne küçük çaplı toplar, mitralyuz

bomba atncclt cihazlar ycrlcştirilmi~tir ve 
'?1 1n yanındilii b le\'hada h:ı.ıiı.: "Çocuk 

i,, kr>!imcleri ok.ı:ın: :lrJa beraber bur sı 
, ..ki b"r müsıa k m ı halini almıştır. 

"erelerde 1 bidnıu öni.i ıde elinde otoma.tik 
lüfoı-ıc b y. 1 Ru !!\>bet · s in y.:ı.nın :i 
1 ezilıni )' rde yat n bir oyunca.it bebek 0 •• 

.A Ltpmakt aJır. 
z · '-llllan piyade · U' ·n kairnı işgal etti-kleri 

~ Sovyct n:ü · ı-r birmci kuta çıkmışlar 
1 '11afaalanna or 1. n clc-• a.m etmişler, mer

\i~ en ba.cıJnrmdan, .. han ık ardnn mu11acimler 
'n bomtr<ıl:ır yan.rı. rma""a baı;lamışlardır. O 

r kt zemin kntı ilt: birinci kat arnsındnki 

harp {36) saat devam etmiş ve nihayet Alman-
far ta\•anın ahşap oldu.,.ütuıu farkedince ağır 
gaplı bir mitralyözle tavana ateşe başlamışlar 
ve bu suretle birinci kntın da dlişman tnrafın
druı boşaltılmasrnı temin edebilmişlerdir. Bu 
şehirde en küçük bir dükkan bile karış knnş 
müdafaa edilmiş, bir sebzeci dükkanı, küçücük 
bir fotoğrafhane, minimini bir kulübe günlerce 
elden ele geçmiş durmuştur. Harbin en şiddetli 
zamanında zaten yangın dunınnmın eksik 
olmadığı kasabada ahşap bir bina tutuştu mu 
yangın söndürme ve pasif ·onmma ekipleri 
derhal faaliyete geçmekte, vızıldayan kurşunlar 
arasında, patlayan bombaların serpintileri için
de kwıı torbalarlle yruıgını söndürmcğe çalı.ş
ınaktadırlar. Nihayet tanklar işe karı mış ve 
Uç ay süren çetin bir müdafaq ve mütemadi bir 
yruıgındruı sonra kasaba, son müdafiler de püs
kUrtiücrek zapt.edilebilmiştir ve söylendiğine 
göre bu şehir hala yanmakta imiş. 

re in iki mucizesi 
194.0 yılında bir şehir korkunç bir hava hii

cumla.rına uğradığı bir sırada iki ya.51nda bir 
kız çocnk ba.51Jldan çok ağır bir surette yarala.
namk hayatından ümit kesilmL51 yavrunun er
kek karde.şi de ayni bombardıman esnasınds 
yakınında patlayan bir bombanın şiddetli sa.d .. 
ınesile korkarak korkudan dili tutubıuştu. H~ 
m .. n ha.3tmeye knldırıla.n iki kardeşten kız ço
cuk c:.ok uzun süıen bir tedaviden sonra tama.· 
nıil • iyıle"lTI.ş V<' minimini başında korktmç bir 
yara izmctn ba.c;ka bir şey kalmamıştır ki bu 
rzı yuvrunun lep.ska saçları örtmektedir. Erkek 
çocuğun tedavisi ise dnlıa uzun sürmüş ve bir 
iki cerrnhi ~melivcden sonra onun da dili açıl· 
mıştır Bu satırı t ı iktibas ettiğimiz mecmuada 
iki kardc in ynnyana ç:ıy içtikleri e masuma· 
ne bir giilf .1seyi le ne.ş'elerini izhıır ettikleri 
görülmektedir. 

* Bir ıı:un bir mnğazamn öminde
yio1. Asfaltın sailı ortasında iki ba!• 
dunnus, konuşuyor. Bir otomobil 
düdUlt çaldı. cnldı. Soldaki aldır
mamak şoyle dursun, oteden git 
diye sert sert isnret verdi. Otomo
bil knlnbnlık yolda sola kıvırmat:-a 
ugraGll'kcn arka pencereden bir el 
çıkU ve soldaki bayın sinek kaydı 
suratı budur eli c .şap! bir sille :ıs
ketti. 

Bunu yeter görmedi. indi. O ka
dar nğız dolu u söylendi ki nsfnlt 
yarıldı, oradakilerin hepsi yerin di
bine geçWer. Yalnız o iki b3y ayak
ta kaldı. 

Sonrn. tokntçının bileli pekçe bir 
kisi oldui:'Unu nnlı:ımıs olncnklar ki 
S{'S çıJ.-.ırn adan defoldul:ır. 

* Anasından bnba~ındrın d:ıha ter-
biyesiz bir çocuk c:ıddenin orUısm
da çelik çoın k oynuyordu. Şoför 
(Çckıl) dedi. Çocuk çomağını f•r
l::Jtın<"a ucu ~oförfin sol şakağını çi
zip şişirdi. 

Ve çocuk b:ıyan annesile b:ıy bn-
bnsJndan aferin 11lm:ık için evine 
doAru koşup sıvıştı. 

* Hakild aUcUcrin tavırlı:ırını takı-
nnn ve hiç bir sporla ilgisi olınıyan 
~n t atletler ' rdır. Onlardan bi
ri 'jrrıjda kcyfı için yol vcl'Yllcdı. A
raba da tab at'le hızını ulam dı. 
SaJ: çamurluı;u uydurma <Jtlct n sol 
baldırına şöyle bu- d unuvcrdi. 
Sen mis;n dokı.ı.mın? Y la k ldın
mına do 'Ml --Ot c.ıınbaz -ı ırıd ki 
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palyaço akrobatlar p - birbiri 
ü:rtiıne >e tcrslem ıne lkı t kla at
tı. Çalımlı :ıkrobatı luıst:.ueye rll
vallı sornru ele Jrornkola götürdü-
1 . 
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I Ankara Haberleri 
Ankara ile İs

tanbul arasında 

Kısa demiryolu-
• • DUO prOJesı 

hazırl ndı 
Ankara 24 (Yeni Sabah Mu

habirinden) - Nafia Vekaleti, 
Ankara • 1staırbu1 arasında kı
sa bir şimendifer hattııun etiid 
lerini bitirmiştir. Bu yeni hat 
Arifiye - Akyazı - M""udUrni - yo-
1 u ve lsmetpaşadan geçin"~ -

dir. 
Ayrıca v ek filet Bozöyük • ~ 

negöl, Bursa - Mudanya ve di
ğer taraftan Somucak - Tosya -
Osmancık kısımlarının da etüd· 
lerini tamamlamı.5tJr. Osman -
cık - Erbaa - Amasya Jw;ırunm 
etüdlerıi de devam otnıektedir. 
Temyiz mahkemesinin iki 

tevhidi ictihad kararı 
Ankara 24 (Yeni Sabah Mu· 

habirinden) - Temyiz mahke
mesi iki tevhidi ietı1ıad kararı 
ıvermişti r: 

1 - Kaca.kçılıgın men'i ktı -
numınun 55 inci maddesinin son 
fıkrasına tevfikan değeri 50 li
radan fazla eşyanın müsadere
sine dair sadir olnn hükümlerin 
temyiz kabiliyeti vardır. 

2 - Tahriri şikfı.yet olmak
sızın t.ı:ı.kibi şikayete bağlı suç
larda mağdurun zabıt '-n.raka -
sına dcrcolunan mücerrod şia-
yet ve bcy.anlarile muhakeme 
esnasında. mesbuk şikayetleri 
takibat ve duruşmaya esas o~ 
nıaz. 

Suikasd mahhmesi 
Ankara 24 (Yeni Sabah Mu

habirinden) - Alman Büyük 
Elçisi Fon Papen'e karşı teşeb
büs edilen suikast davasına ya
nn (bugün} saat 9.30 da Anka
ra Ağırceza mahkemesinde nak 
zen devam edilcccktir. 

Ceza evleri hakkında 
Ankara 24 (Yeni Sabah Mu

habirinden) - Cem ve tevkif 
evleri Müdürlüğünün teşkilat 
ve vazifeleri kanummun bazı 
maddelerini tadil eden bir layi
ha Başvekiilettcn foclise sev -
kedi imiştir. 

Mebus seçimi layıhası 
Ankara 24 (Yeni Sabah Mu

ha:birinden) - Büyük Millet 
Meclisi Adliye Encümeni meb
us seçi.minin ne suretle yapıla
cağı hakkındaki kanun layiha • 
sını tetkike başlanm;tır. 

Bu layihanın yakında tetkik
leri bitirilerek Dahiliye Encü -
menine sevkediteceği anlaşıl -
maktadır. 

Yeni bir e iz 
bar 1 mi? 

- • "191 

Yazan : A. C. SaraçoglıJ 

leri ihtimali vardır. 
Hatta Stalingrad'da So\·yet 

taarruzunun başladığı ilk giın
dc Almnnlar, 1000 kişi ka.yl et
mişler ve miitcr ·ıben 4.000 Al· 
man, St:ıfüıgraJın şimal batı!)ı 
kesimfüde vJkedil~tir . · v
yetler, bu .kesimde 2000 c-::-. r ul
İnışl:ırdır. 

Sovyctler, Stahngmdın simaı 
batısında Cherny • Sl eı· ka~~ 
Perel 2ov.isk ve Pogoduı'k) şe
hirlerini geri a.lmışlardu. ~t:.ı.l•n. 
grooın c nııbunda Sovyet kıla· 
Iarı, bu şehre 50 mil mfSaf cde 
bulunan Aksai ı>ehriru ve müte
ııluben Aksa':'yc 30 nıH me: a.fe
de kain 'liındutovo şehr·mi gerı 
almışlardır. Nazil.et, boil } ....... 
harbe yeui pıyade tum ~teri \o 
tanklar sokınUElar ve fak. t iı
zerlcrine akın eden ve nı;tr ı ;z 
at~ne 1ut..ın Sovyet kütl r n
dwı kendilcnni km U} anı: nus
lardır. 

r 
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L 
Karne salıtekArları ı 

te edil ı 
- Ba, tarafı 1 incide -

k'it Sultanahmct 2 nci Sulh Ceza 
mahkemesine teslim etmiştir. 

T .EN 1 

u 
SABAH 25 llılJld~ 1~ 

== ,.. --

TAARRUZU 1 İstanbul Belediyesi İlanları 
, 
' ranmak istemediği için, muha-

rebeler vere:relt çekilın.iş, hattA Bebekte Bebek Rumelihisarı caddesinde 2/22, 8/22, 4/22 ve 22/i N11o 

hakkı mahfuzdur 1 Nöbetc;i cürmü meşhut mah
kemesi olan mezki'ır mahkemede 
suçlulardan Ahmet Atamanın 
anlattığına na.mran; Ahmet A 
taman, Babıfilideki dükkanında 
hattatlık yapmakta iken günün 
birinde Sadi gehniş ve karne ba
sarak sattıJdı.rı takdirrle çok 
para kaza.nacaklarıru laf arasıu
da ileri sürünce bu teklifi sıcak 
bulan Ahmet, derhal muvafakat 
cevabı vermiş ve fakat bun ı 
meydana getirebilmek iç.in kiğı
da, boyasına, kli~ye ihtiyaç 
olduğwıu da d~ünerek bu işler
le, ywıi kağıt veya. renkli kağıt 
satma işiyle meşgul olan tanı
dıklarlllıdan Baıbıilideld Raşide 
~k meseleyi gizlice an-

( Ba~taraf ı 1 ifıcide) 
hası olmalıdır. Bu knidenin 
hükmü, harp tarihinin hiç bir 
devresinde değişmiş değildir. 
1941 taarnızlannın, bir asır -
danberi görülmemiş kara bir 

7.engin bölgelerin kaybolmasın- lu ,.alının yol isti.kametinde kalan mm.mm bedm ve t&bassül edıct'ek ~ 
dBJl doğan zararlara da katlan- zmın satı$ı açık arttırmaya kocıuhnultur. 
ml§br. Onun gayesi, ordusun.un Tahmin bedeli (632) lira (89) Jrukıuuştur. 
çökmemesi idi. 1"\11 ve ilk tem.lnAtı (47) lira (4'7) 

- Ben, o kadar mütereddit 
değil m ... Senin kadar fena dü
şünmiıyorum. Yörük Ali, ne ya
par yaı ar ben1.ctir onu... Hetr 
halde guıe~ uydurur ona! .. 

·' Ç k • ' G"" - (.uç.... o guç... ureş 

uydur::;a da n'ihayet berabere 
kruırlar ... · 

- . Ha, bak burası ola.bilir ..• 
Güreşin berabere kalınası ihti
mali vardır. O, Yöriiğü yene
uıez. Yörük de onu. .. 

- Ben, berabere kalmalarına 
razıyım .•• 

- Yörük ne diyor? .. Hiç k o
nuştun mu? 

- Onunla böyle şey konuşı·1· 
muvor kı!.. Verd.ği cevaphn 
~örüyorsun ya!.. 

- Allah saklasın oğlanı. 
- lnşnUaıh ... 
Hülasa, Y orük Ali ile Sivasıı

nın güreşı dedıkodu yapılacak 
kadar ku\•vetlı bir mevzu ıdi. 
Hiç ta.runmamış bır yabancı pch 
livan başaltına çıkmış ve, baş
altı pehlıva.nlarınm elebaşılan • .ı 
yenmiş, Y orük gibi bir adamln 
karşı kaı şıya kalmış bir k'ınıse
den çckın leb'lir<li. 

• • 
Sabah oldu, güreşler haşladı. 

Güreşler, ayırdoluvordu. Deste, 
:küçük orta, büytlk orta ayırtla
n b.ttı. Sıra başaltına gelm~ç 
başladı. Yoriık Al'ı sakindi, hat
ta s.ı.bahtanbcrı sessızdi. O, bü
yük fırtınaların kopmadan evvel 
havanın sakın oluşu gıbi dur· 
gundu. Kafası ışlıvordu. Sıvas
lının guureHini gözleı:iyle taki;> 
etmış oldugu iç..n ona karşı na
sıl bır güı eş çıkarac~'U\ı bılı
yordu. On b nlerce seyırci, Yo
riik Ali ılc ~l\' ı::lının gi.;rcşini 
beklı) oı dl!. 'ı: orük Ali, s0yuıı -
muı::tu. Paçalarını bağlamak ü • 
zere babası _}'ardıma kalkt1. O: 

- Baba, mw;aade et ben, bağ' 
lıyayım. 

Dedi. 
Yörük Alinin bu, harekatı 

gösterıyordu kı, Sıvaslıya kar
şı hazırlanıyordu. Paçalarııu bı
le dirhemle kendi bağlıyor<lu. 
Babasına bıle emniyet cur.ıyor · 
du. 

Bı.iyük orta güreşleri bıtcr hit 
mez Cazgır ortaya çıktı, bağır
dı: 

güreşecekler Başaltına 
meydana! .. 

::;ivasıı, kuş gibi uçarak ka
zan dibine gcldı. Gözleri parıl 
parıl parlıyordu. Seyirciler ı;öz
lerın'i Sivaslıya dikmişlerdi. Bi
raz sonra Yörük Ali de gcldı. 
lki hasım yanyana durdular. Yö 
rük Ali, Sivaslının yanında ço
cuk gibi kalıyordu. Yansı kadar 
adamdı. Sivaslı, tebessüm edi
yordu. Arada bir, Yörtik Aliyi 
siizüvordu. Sıvaslı, Yörüğü, çok 
bafıf bulmuştu. Onu bir eltle 
yeneceğine emin olmuştu. Bu se
beple s.vaslı, müsterihti. Hatta 
o, gıfulanıvordu. Baş güreş
lere çıkmayıp neden başaltt ıfı
reşlerine çıktım, diye sinirle-:ıi
yordu. Cazgır, pehlivanlara: 
-Yağlanın ... 
Diue emir verdi. Her iki peh

UVaıı vağlanm:ı.ğa başladılar. Yö 

1 
rük Al, hiç bu· güreşin<le yap
madığıw yanıyordu. O kadar tı · 
tiz ve aiilr yağlanıyordu k'ı, Sı· ı 
vaslı, ywlanmasııu bitirdiı!i hal
de o, <.laha hala yağlaınmakta cıe
vam cdıyordu. Yörüğün bu su
retle yaP.laıunası herkesin na~a
n d.kkatini cclbetmiştı. Baştan 
topui7n kadar parıl parıl narlı
vmı bir yağ tabakası haline gel
m.şt:. Neresinden tutmuş olsıın 
kavıp gidilirdi. .. S_i.vaslı, elleri.ıi ı 
ka\·u.~turmuş kuçuk hasmına ha
kıyor ve, gülüyordu. Nihayet, 
dual n oldu. Cazgır, Sivaslıya 
§U n lliatleri verdi: 

- Bana bak, Sivaslı, hasmı
mı. Yöı ük Ali derler. Boyuna, 
bo~u .... bakıp aldanma! Hasrn~
nı kliciık sanına! .. Dinamit gibı
dır .. I<olla kcndhıi kılçıklar
dan ... 

~.vnslı ıçııı de Yörük Atıye 
511 .. v tlen verdi: 

- Yo. ilk. hasmını iyi kolla .. 
Ona k .ra.kucakbaşı derler. Sak
la krnJ nı kavaktan, çoban tek
ne.s .ıdr·n t"neşır patlat.andan ... 

P 11 \.ınlar, peşreve çıkb. Si
vaslı, malum peşrevini yapıy0t
dn. Su;rayarak ayak baş par
nıal hrı i.izeıindc uzanıyor, ell~
rıı n'1 çaprazlamasına ku~
ve. · t bomba paUatJr gibi v·1-
TU' • lu. lkidc birde de ellerhıi 
ye \'ttruıı öyle sıçrayordu. 

ık Ali ıse, mutad sükun~· 
tın muhnfazn ederek canlı '1 
e\ n b r peşrev çıkarıyordu. 

hayet hclallaşmalar old•1. 
' o Lik Alı, hasmımn karşı~ın<l ı 

.k kalmışu. Helalla&rnal:ıı -
cnrn Sivaslı derhal açıld1. 
inı yere vm·arnk ve, h~
ka.tıyen el sürmeden etra
• ıçramağa \"e, kapmağn 

ıldu. 
oriik Ali, hil} bir o.dım bile 

atr: yarak olduğu yerde duru -
ve lu. • ıvaslı, hasmını kapa -
e< un ctiyt fmldak gıb etra -
fırı do iı.ı ıcl • Yö ··ı~ Al: e: 

len yanında ayaklarını biraz aç
mış bir vaziyette kıpırdamadan 
hamle yapmadan gözlerile has
mını takip ediyordu. Yörük A 
linin bu vaziyeti on binlerce se
yircinin garıbine gitti. Fakat 
Yörüğün yaptığı doğru idi. Ma
dem ki hasım enıse enseye gü
reş.miyordu. Mademki, hasım 
daima açıktan hamle yapmağa 
c.:alı§ıYordu, onu böyle sıçrar ve, 
dolaşır bir halde bırakmak daha 
doğnı idi. Ona karşı sıçrayarak 
dolaşarak hareket yapmak, km 
dini kollamak beyhude yorgun
luktu. Ka p&.CAksa. kapmalı idi. 
Yoriiğün bu haline herkes şaş
mıRtı. Hatta Çalık, olduğu yeı -
de dununaz hale gclmışti. Yörü
ğün bu, tarzda gıireşle yüzde l 
yüz mağlup olacağı aşikar ıdı. 1 On binlerce seyircı, aynı kanaa
te varmıştı. Çalık, söyleniyordu: 

- Yahu, bu ne hal?.. Böyle 
güreş olur mu? .. Ne olacak bu 
oğlanın hali? .. - ..... 

- Usta! TeJc 18.f konuşmu -
~rsun! .. Yoksa sen de mi ü -
midi kestin? .. 

- Ne sövliyeyim ? .. 
- Yam fena görüyorsun va-

r.:iyetl değil mi?.. 1 - Yok... Benim Yörüğe ka
naaCim vardır. Her halde bildiği 1 
bır şey var ... 

- Ne olacak?.. Böyle güreş 
olur mu? .. Heykel gıbi duruyor 
gônnüyor musun? 

- Hele sabırlı ol! .. Dur ba
kalım. Yörüktür bu ... 

Derneğe kalmadı. s:vaslı Ab· 
bas, birdenbire Yöruğüıı bile::'ln
den kamp savurdu Ve, Yöriik 
bır hamlede macuncu fırıldağl 
gibi dönüü. Abbas da bir hamlt!· 
de hasmının üzerıne çullanarak 
arkasından ve belinden kavradı. 
Sivaslının bu hamlesi o derece 
serı olmuştu ld, Yörük Ati de 
sanki Aba.sa yardım etmiş ~ibı, 
dönüp oyun vermişti. Ne bile
ğııu, ne de kendisini müdafaa 
ve, kurtarmak için tek bir ha
reket yapmanuştı. On binlerce 
:,;ey.ırci bir an içinde ayağa fır
lamıştı. Çalık · da, Cazgır da 
meydana doğru fırlamışlardı. 
Çalık'ın korkudan dudağı çallrı.
mıştı. Koskoca Sivaslı, ufac1k 
Yörük Aliyi macuncu fınldağı 
~bi çevirdikten sonra belinden 
çaprazlamıştı. Şimdi kucağ111a 
alıp bir hamam bohçası gibi gij.. 
türecek ve yenecekti. Yörüğün 
bu oywıdan kurtulmasına imkim 1 
yoktu. Ç.Ok fena kaptırrnışb 

kendıni ... 
Çalık, sinir içinde kü:fred.er gi

bi söyleniyordu: 
- Ulan bu ne hal?.. Nere

den çattık bu herife .. 

- Usta! .. Herif götürecek ... 
Hem de bir elde. .. 

- Ne o, hiç sesin çıkmıyor? 
- Dur be! .. Söylenip durma 

e:i.mdi. Allah büyüktür. 
- Kendi ken<iini kapbraca.ğı 

aşikardı. t,ıe kaptırdı kendini ... 

latmışlarsa da, Raşit bunu kati
yen kabul edemiyeceğini ve bi
naenaleyh bir daha tekrar edil
memesini söyleyince canları :.!
kılarak giderlerken aynı yerde 
çalıŞan ve evvelce Cümhuriyet 
gazetes1 makmc operatörlüğün
<le bulunmuş olan Ahmet Okan 
adındaki tanıdıklan karşılarına 
cıkarak ne istediklerini sormuş, 
bunlar da Raşide yaptıkları ttk
lifı kend;sıne de tekrarlamışlar
dır. 

Ahmet Okan bir dakika dü
şündükten sonra, büyük bir ka
rın karşısına çıktığını ve filha
k'ka muvaffak olunduğu tak
d~rde b'ı.nleıce lira kazanılabilc
ceğ nin tatlı hülyru:;iyle kağıt 
boyama işini kendisi deruhte e
deceğim Ye klişeyi de İstanbul 
ç .nkografhancs mle bulunan Li
not'ıpçi Hamdi Ergüne yaptıra
cağını söyliyerek üçü birden 
Hamdinin yanına gitmişler ve 
meselenin mahiyetini anlatmak
la ı aber, şayet bu içi iki saate 
kJdar yaptığı takdirde beş lira 
verecekler.ini b!lairmişler, Ham-
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SOLDAN SAC.A : 
1 - Bir meyva, tersi Arapça su. 

2 - Belli olrnıyan. 3 - işveli, ge -
na,lık 4 - Dir erkek isml. 5 - Hil-
kumler, tliıve. G - Terzi, kısa za. 
man, J!ıkırdı. Bir harfin okunuşu. 

7 - trndc sahibi. 8 - Bir nota, mek 
tup. 9 - Onem. 

YUKARIDAN AŞAC.IVA: 
ı - Bir m!llet ismi, tıdet. 2 -

Memnuniyet. 3 - ince, rabıt edatı. 
4 - Kabul etmem. 5 - Dişlerini ge
çirmek. 6 - Rabıt cdau, ebedi olnıı
yan. 7 - Al~yhtc olmıyan, demiryo
lu 8 - üzerine çıkmak, bir harfin 
ol:unı.ışu. 9 - Bir renk,, oturmak. 
- Dünkü bulmacanın halli -

1 2 34 56789 
1 S T ,A L l ı N • AK 
2 A • 1CU AN • 'AMA 
3 LA S,T, ı ı K : IE;B 
.f A z:•. l 'K! 1 !NID 1 l 
5 r:n:• Llll:L!• ı 1N 
6 AIRIG Olll 'E: N '. • ıE 
7 L!All'K'. • l• !A S • 
8 ı •IBIUıRMN 1.R 
9 KAl 1 lMIEi•ıE B E 

Sivaslı Abbas, Yörük Alıyi 
kıskıvrak belinden ka\Tadıkt!ın 
sonra kucaklavıp kaldırmış ve 
omuzlı,·arak vere vurmak zoru
na gitti. Olanca kuvvetiyle kü
çük hasmını kavradı. Fakat kü· 
çük hasmının yerinden kıpırda· ! 
madığuıı gördü. Ve, kendisinin I 
de sağ ayağından bağlandığını 
sezdi. Sivaslı Abbas, kızdı. Ku-ı 
çük ha.smmı bir kere daha kav
nyarak yürüınek istedi. Lakin 
yine muvaffak olamadı. Yörük 
Ali, hasmını sağ ayağiyle, sağ 
aya~dan ve 'içten dolayarak 
~amnşb. Sivaslı, bir iki kere'--- ----------

kış yüzünden, kesin ve kutlu bir 
sonuca erdirilmediği hakkında
ki idclialan, bu yılın olayları 
haklı çıkarmış sayılamazlar. 

Nizam orduları, bu yılın Hazi -
ranındanberi büyük bir cephe 
kesiminde kat'i müdafaayı ter· 
cih etmişler, yalnız, belki ve
rimli kayna.klan istihdaf ede
rek, Akdeniz boyunca, nisbetle 
geniş bir yarına teşebbüsüne ko 
yulmuşlardır. Timoçenko, ka • 
hir bir ağırlık merkezile yapı • 
lnn taarruzu durdurmak, yıp -

Şartname Zabıt ve Muamellrt MGdürli.liü Kaleminde görülebilir. tıı-
Alınan ordusunun Kafkasla.r· leEi 2/12/942 Çarşamba günil saat 14 d e Daimi Encümende 7çı.IacakUr· 

daki hedefi, petrol kaynaklan - Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplsriylıe ihale ıünil mu&nd 
nı ele geçirmek, Haza.r'a. ve Vol saatte Daimt Encümende buluıunnlan. (1472) 

gaya dayanarak yeni teşebbüs- ============================================::::: 

:.:~t~;~;;~ 1 
TÜRKiYE iŞ BANKASI' 

Stalmgrad, tarihinde Rus ıra 
de8inin kahramanlık timsali <>
la.rak yaşayabilir. Sokaklar, ev
ler, hatta ovalar için vulrubula.n 
boğuşmalar, 100 küsur gfuıdür, 
sona ermem.iş, ve doğu muhare
belerinin kanlı milı.ra.kını, Yol -

di de böyle iki saatte bE'ş Jira da.şın bu mukaddes mihrabı teş , 
kazancı ka<;ırmamak gayesiyle, kil etmiştir. 
(peki) ce\'abını YerE".ı·ek dört ka- Stalingrad, şüphesiz, ovaları 
!adar işe girişmişlerdir. 1 etı-a.fında yapılan boğuşmalarla 

Evvela Ahmet Okan ile Ham- kurtarılamazdı. Bu mübareze 
dı işe başlıyarak deruhte eyle- tarzı, bu müstahkem mevkiinl 
miş oldukları i1?leı'i bitirdikten dü.<ı'iirülmesine de yeteıne?.di; 
sonra ilerisini de Ahmet Ata- müdafaa, Volga eteğine dayanı 
man ve Sadiye devn·tmişlerdir. yordu ve 0 AAyed.e de besleni _ ı 
Bundan sonraki hii.dit:-c karileı·i- ı 
mlzce malumdur. yordu. Ç.Ok defa şehrin a.rtaka-

KQçllk Cari Hesapları 
1943 iKRAMiYE PLANI 

KP.ŞlDELER~ 1 Şubat, 3 Mayw, 2 Ağustos, 1 
tarlhJerinde ~lır. 
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Tiirk.iye 1~ Bankasına para yatırmakla yalnız 

•irm~ ve faiz almış olmaz, aynı zamanda 
denemi1' olursunuz. 

para birik
talihlnizi de 

Ahmet Ataman bunları arka· lan parçalarında, bomba ve merl 
daşları huzurunda tere<kiütsüz miJerin yarattığı cehennemler 
olarak anlatmasına rağrr.en di- içinde yaşayan müdafiler, yıl -
ğ·erleri meseleyi reddeder ma- mıyor '\C taz.e kuvvetlerle des -
hiyette bir harekette bulunmu- tekleniyorln.rd1. Esasen şehre bü 
yor ve haklarında verilecek ka- yük kuvvetler tahsisi de kolay 
rara intfaar edıyorlardı. Sorgu- değildi. Bununla beraber, Vol • 
lan yapılan öteki üç suçlu da, ganın o önemli dirseği iki tara
Ahmedin üadesini teyit eder fa da mezar olmu§ ve yeni bir 
mahiyette muhtelif şeki!de ik- Verdun hayatı orada da ya.Şa. -

1 rarda bulunduktan sonra hakim tı1mıtır. ş 1 
Münib, bunlardan Ahmet A.ta- Volgaya kadar varmak, ana 
man ile Sadinin tevkiflerine ve ı orduyu ihmal etmek, bir şehir 
diğer Alımet Okan i1e Hamdi için bu kadar kan dökmek gere- •••m••m•amm;ııı:m••m••••••m•••
Ergün ün de gayri nwvk uf ola- kir miydi? Bunun münakaşa - =======================================~ 
rak mahhmeler.ine <leYam ka- smı yarına bırakmak daha doğ 
rarı vermiştir. 

70 Karne İle Yftkalanao A~ rudur. Ancak, Timoçcnko'nun 
Dün de K~eşmede uf a.k bır şimalde topladığı büyük bir or· 

~uk, elinde yedı adet yarımşar du ile muhrumra ordusunun ar
kiloluk sahte karne ile fınna kalarına sarkacağına dair ha -
giderek ekmek almak isterken herler de geliyordu. O sebeple, 
açıkgöz tezgiı.htar sahtekfırlığJ Stalingrad etrafında yarun ınil 
derhal farkedip çocuğu karne- yon)uk. bir müttefik ordunun 
lerle birlikte polise tesUm ctmiır tertiplendiği de muhakkaktı. Bu 
tir. Poliste sorgusu yanılan ço- gün, bu ordu §i.m.a.lden ve doğu
cuk, bunları Ka.zlıçeşmedc aş- dan taarruzlara maruzdur ve 
~ılık yapan Ha."an adm<la birin- Don'da diğer bir ordu da, ihti
den aldığım ve ekmekleri aldı- maldir, hasım kuvvetlerini tes
ğında da kendısine götürecek bit etmek ma.ksadHe, harekete 
olduğunu ifade edince mahalli geçmiştir. 
:za.bıtası 3.ni oluak Hasant'f Rus tebliğlerine göre, hare .. 
dükkanını basarak araştırma 
yapmışlar ve Haı;arun i.iu'.rinde kit, muvaffakiyetl.e devam et: • 
ve çekmecesinde 70 kadar karne mektedir. Teşebbüs, Stalingr.1 -
bularak hakkında ~im ettik- dın kurtarılması, bunun için mu 
leri e\Takla birlikte merkeze :::ev hasırların muharebe dışı edil • 
~etmişlerdir. mesi maksadını güdüyor. 

Aşçi Hasan bu karnelen tanı- Rus taarruzu, büyük mütte • 
matlığı birisinden aldı~nı söyle- fiklerinink.ilerle hemahenktir. 
mekte ise de bu karneleriın ge-\ Nizam ordulan, yeni cepheler ve 
çenlerde Cağaloğlunda cürmü !k.arşıyaka.da.ki kritik durumdan 
me§hut halinde yakalanan Ah- kurtarmak ıT.tıranndadırlar. Rus 
met ve ~~ .. ~e~_iyle_ oralara kışı, artık gelip ~tmıştır. He .. 
kadar gotürülduğü uzennde dıı- defini elde edem.iyen Alı!lan or-
rulma.ktadır. . dusu şimdilik her iki cephede 

Hasan. elyevm zabıta nezareti ' ak ·· -.lb" 1 ı 
altı dadı Zah ta .. ~ 'L.4."k t _ savaşın uzere h."U ır er a ıyor. 

n r. ı ca ı..öoU.1\1 a gc R 1 .kl" 1 .1 • 
nışletilmişUr. us a::ın, ı ~.ene ısla!~ e -

d~n tumenlerını muhare~ mey 
tramvay işleri &)'rıhyor da.ıına tcwih ettikleri bildirili-

İstanbul Elektrik, Tramvay yor .. Alm.aıılann b~giink~ du:.u
ve Tilnel işletmelerinde müsta- mu ıncelıyerek doguda bt: du 
killen tramvay jşlcrine bakacak ~eltme yapmaları da kuvvetle 
beş yüz liralık bir "Tramvay U- muhtemeldir. Ancak, her şeyden 
mum Müdürlüğii" 'ihdası hak- unce, Stalil'grad ~rafınnak! o -
kındaki teklifler ka:bul edilmiş- laylar dikkati çekiyor. ör.umüz 
tir. Bu müdüriyet sadece tram- <ieki gfuılerin orada kanlı savaş 
vay işler.ine bakacaktır. lara şahit olacağını samyona .. 

fi&·-=--- iLAN TASHİHi -----ı;& Gazetemizin )8/11/942 ta,.lhlJ nii.shnsındn neşrodıleıı Ticaret Vek5-
ıetı tç Ticaret Umum MudurlugUnden serle\·hrılı ve 

(BRES\I EYT KOMPANI ENGENIYÖR LIMITED
BRAİTHWAiTE et Co. ENGINEERS LİMiTED) 
Şirkctıne nit il~nın 7 incı b<tmnda Turkiycdcki Şubesine 1,000 bın 

İngiliz liralık SC!"mnyc tahsis edildiği ynzılacnkken ch\'tn 1,000,000 bir 

mUyon şeklinde dızılml.ştir. Tr.vzih ve tashihi keyfiyet oi.unı..r. 

Maliye Vekaletinden 
% 7,6 faizli 1933 ve 1954 TUrk Borcu B. kontenjanı tahvllleri harnli

lerine tediye llAnı. 

l - 1933 Tilrk Borcu tahvillerinin her uç 1rnn ıııa ait 25 lkinclıcş· 
rin 1942 taksidi ıçin Tikki;>cdc Allkartr ı:c 1st:mbul piyllil lnnnda tt8h' 
farkı gcizetibnC!ksiz.in beher kupon mukabili 0.7346 Doların Tiırk Lira«til 
tutarı yanJ TL. 0,9476 Türk Jiı ası tediye edllecegı ilan olunur. 

Türk Lirasını nntik işbu mcblag mevzuubahs taksit 1çin knl'i suı~tte 
tnyin <?dilmiştir. Bo~ senelik müruru zamıın muddctinc kadar t>u viıd<'yt 
aıt kuponlar için 0,9476 Türk I4ırası tediye edilecektir. 

Her üç tranş içın Turkjyc'dc tediye ile milkellef mue:;scsclcr ı;unl;ırdtr. 
Ankarada: 
Türkiye Cümburıyet Ml•rkez Bcınkıu.L 
Osmanlı Bnnka"ı. 

isumbulda: 
Tiirluye Ci.mıhuriyet :!\lfM'kf'z. Banka~ı. 
Osmaıılt Bankası. 

Doyçe Bank. 
Tediyeye nit provizyonlar tesis cdilınişttr. 
2 - 1934 ikinci ııra Ti.ırk 8orcu tahvllleının 25-2-ci •ıeşrm-J!J4' 

taksiti için İstanbul piyasalarındn bf'lıeı· kupon mukabili ]'r. F. Hl. 15 

Fransız Frangının '.rürk Llrasile tut.nrı TL. 0,5542 Tm·k Lirası tedıye etli"' 
lccekür. Bu meblag knt'i surette tayin edilmi~ olup beş scnelık murıırıJ 
zamnn müddetine kadar bu vôdeye alt kuponlar !<;in O 5542 Turk J..ırı!l 
ödenecPktir. 

Tediye müesseseleri şunlardır: 
Tı.irklye Cünıhurlyet Merkez. Banka 
Osnınnlı Bankası. (1709) 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
Kurulaş tuihi: 1888 - Sermaye.'>i: 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve Ajans adedi: 265 
Zirai ve icari hel' türlü banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28..800 lira. ikramiye veıiyor 

~:: ~:;;·~ç~~ ~~!~~ük~: 1 RADYO PROCRAMI 1 ca.klayıp suremcdi. Cazgır, on r.11ıa:111:ı9mm=ı~ı:m!!!lilmDmamlı:->11mı:•E!I•••••••• 

~~~~~:.r:'· -2slkinciTeş. 942 - 1 Devle Denizyolları • U. M. ilanları 
- Ne O, Çalık? .. Sesın çılonı- aamım•m:ma•lll!&liil:'ıiil•ED'ıl!lilllllll!:1C!&Z'.1Blllllil~--d 

yor! .. Neye alıp götüremiyor? 1 7.30 Program l kestrası 
_ Sus şimdi!.. Çengel tam 7.32 \ ücudilmü - 19.30 A. Haberleri 

yerinde ... İyi bağladı. Jt.,akat so- :zu calıstını - 19.45 Muz.lk 
nu ne olacak? •. Bari yere yat-1 ıım. 20.15 Rıı.dyo Ga -
sa!.. 7.40 A. Hn~lerı zetesi 

_ E.'vet, yere yatsa!.. 7.55 Müzik Rad -120.45 Muzik 
- Her halde alta yatacaktır. yo Salon or- 21.00 Konuşma 

Ve, bunlar kendini kurtaracak- l~estrnsı 21.15 Muzik (Pl.) 
txr. 12.30 Program 21.30 Temsll 

Derken b"ırdenbire Sivaslının. 12.33 Milzik (Pl.) 21.50 Müzik Riya-
uçar gibi gerisin geriye fırladığı 12.45 A. Haberleri seti Cum -
görüldü. Yörük Ali, kurtulmus- 13.00 Müzik bur Bando -
tu. Dönerek seri bir hareketten ıs.oo Program su. 
a;onra çırpındığı görüldii. Hafif 18.03 Müzik 22.M A. Haberleri 
tertip gülüyordu. Bir de nara sn- 18.45 Mlizik Rad- 22.45 K.apnn 
vunnuştu: y<J Dans or -

- Hayda Sivaslım be!.. - - - - -------.. 
Yörük Ali, oyundan nasıl kur- ı Askerlik itleri 1 

tulmuştu? Ne olmuştu? Bu ka- _ _ 
dar zorlu bir bağlamadan kur
tulmak kolay değildi. Her· halde 
Sivaslıyı ibudamamışb. Yani 
çapraz bağllll içer<len sökmUş
tü. F'3.kat Cazgı.r, eski kurt ve, 
buntt miiması1 usta pehlivanlar 
ne olduğunu görmüşlerdi. Güreş 
tekrar ayakta iöru:ılamıştı. Sıvn.c;
lı, afallamış bir vaziyet göstC'ri
yordu. Ahali yerine oturdu Rır
'b;rıcrine soruyorlardı: 

(Ari <t ı ' .r, 

Eminönü As. ş. den: 
Yd. P. Tğm. Mnzlum Ol;. Mehmet 

Şakir 318 do.."umlu (31747) nin ace
le Şubeye müracaatı ilAn Qlunur. 

ZAYi 
H:ıdıkai M~verct idadısıııdeıı nl

:rnış olduıcıun 331 tarihli tn dıkn:ımc
mi zLyJ ettim. Yen ini ı.:ıknracngım
d~ kisinin hukmil yoktur. 

-~; do(jumlu Ziya Erkine 

Dcnlzyolları Umun.l yuK n<ı\ lun tarıfcsl, yapılnn zamhır dolayısiylc 
tfıdil cdllmışUr. 

1 
l/tlkk~nun/942 ıanhınden ıtib:ıren 1stanbuldan hareket edecek olan 

vapurlarla yapılacak nakliyatta yeni zamlı tnrife tntbık olunacaktır. 
Acent:ılardnn iuıhat alınabilır. (1708) 1 

w--SAY N O T AKLARA -3\11 

Devlet Denizyollar.a Kooperatifinden: 
Mangal Kömünı ıhuy ... cıruz. Mahrukat O!ısı tarafından tcrnin edıl-
mi:sti.r Komür teslım alınmakt.ndır. 
Deniz. V"<;ıtnınız: 1.2.3/12/942 gi.ınlc.."1 Tophane rıhtımında 

4.5.7 > > > B<ıiktaıı iskelesinde 
8.9.11}) > > füıdıköy > 

ll. 12 > > > taküdar > 
14.15.16> > > K .sımpa a > 
17. 18 > > ' l'~'ıç feneri > 
19. 21 ~ > > .,;rkecl nhtımından 

<lmirlerinizc amade bulun ı:. .. htır. tl~ edilen günlerde kömiirleıini ala
mıyanlar ve yahut muhalef<>tı hava yliıLinden deniz. 'asıt::ımız. o sa
hillere yana"'.ıın. dı1'ı takdirde konıü lerıni 21/12/942 tarihini ınfite:ı

kip Tophııne rıhtımında kend \ usıtnhıı·ile nl: 1.:aklmılır. 
Odun ihlıyncınıza gelince. Son tekarrur eden şek!(' göı e vdunlıır ke
ilınemi& olarak Tophane rıhtı mır d kooperntifınılze ıcslim ec!ilccek 
ve bunlnr da hava vaz..yetinc gore ya ilan ('dilen sahille:·dc '• :vchut 
'.l'ophnnc rıhtımınd n v~::ıltinı.ı:c ctlim cdllrnnktır. 
Sayın Ort:ıklanmııın ltl5milr \ c odı·a ordinolıırını almıı'lt 
yet. 28/l 1/942 nk!\8..-nına knd:ı.r muhr~cbemf;zo miirıırn. ti. 

Ziraat Bankasında kumbaralı •e lnımbarasız tasnrruı hesrplarında 
en az 50 lira31 bulunanlara senede 4 dela çekilec·ek kur'a lle a~liğ"dakı 
plflna gore ikramiye dağıtılacaktır. 
4 adM 1.000 Liralık 4.000 LIN 

4 • - • &.000 • 
4 a llO • 1.000 D 

40 • ,. • 4.000 • 

100 Med IO Llralllı 

llO • • 
1IO • ID ıt 

DiKKAT: Hesnplarınd:ıkı pa alar bir sene içinde 50 liradan aş:ı"ı 
düsmb·enkre lkramlyt! çıktı ı ~ıık \ırde 3 20 tazlasiyle VP.rilecektir. 

llor'a.lar seaecJe dürt defa 11 Mart, 11 ila:man, 11 EJ'• 
liil ve 11 Biri.ociluınun tarihlerinde ~ 

ZAYi il' 
ist:ınbul Ticaret Orta Okulundan 1 Yeni Sabab 

AB ONE BEDELİ 
almış oldufum 941 senesi 1-A dan 

193 No. hı tnst.iknameml knybetUm., 
Yenisini alacaiımdan eskisinin hiik- TUrkly• :,0

00
"e11t<1,. 

Senelik 1400 t<r. co 
mü olmndıtını blldirlrim. 1 ... 0 ' 

1 

t Aylık 750 :ıt ...., 

' Dr. lbr=~~: F~;n·~:·; ' ı-~.;..Y~-1~-"-k--~-~--0 -·---
800
--' 

Balıklı hast Dahiliye Mütcha sı Sahibi: A. Cemaleddln SaracoğlıJ 
Snkızagacı •ıevrlyat Müdürı.i: M. &ıımı Karayel 

No 13 Bıuııldıöı yer: H. Bek r Gün:oyııır 
ve A. CC'r.; I• l ,.. ., r;o • 1 r•ı 


