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Bolşevik Almanya 
• 

Bolşevik liğe karşı dOşmanhkta ve nefrette 
Naziler lngilizlerden çok daha ileri gitmişlerdi. 
Naziler Bolşevik dOşmanlığtnı kendilerinin hik· 
meti vücudu olarak ilin etmişlerdi. Böyle ol· 
duğu halde sırf Garp Demokrasilerini ezmek 

Rus merkez taarruzu genişliyor 
için Bolşeviklerle birleşmemişler mi idi ? 

Ruslar, bu mıntakada Alman lıatlarmda üç gedik 

Yazan: Hüseyin Cahit Yalçın 
açmağa muvaf J ak olduklarını büdirigorlar 

N azıle her zaman kendi mak. diğer taraftan Avrupa ve 
J§lerm uygun bazı vec;i- dünya efkarı umumıyesini alev
kalan "ele geç rmek" te lemek istediği meydandadır. 

ınt·sas adı ili dırler. Meçhul bir Çünkü Ruslar Bolşevik prensip
cl Alman propagandasının muh- Jenn n terkedileceği sözünden 
taç olduğu vesikaları tam vak- kuşkulanacak, Avrupalılar da 
tinde onların yolu iizcnnc bna- A 1 manya n ı n bolşevikrğı
kır. Bu de.fa da Şimali Afrıkn- ne cevaz verılmcsi ihtimalinden 
dakı lngıhz başkumandanlıgmın endışeye dilrıeccktir. Alman tel
subaylara yoll.1dıgı b ı siya ı ta- graf ajansı bu kadarla da "iktıfa 
mim Almanların eline düşmüş. etmiyerek, Sovyetler efkarı u
D.N.B. l raf n3ansı bize bu mumıyes"ni İngiltere aleyhine 
tamim.ın ıçındekılerı hahcr veri- döndürmek maksadiyle lngiliz
yor. lerın ağ-mıdan her Sovyet kö-
~iliz başkumandanlığı Bol- yüne; dti..,cn b'r bom.ba. ... ın 1n

şeviklıge karşı fıtri bır uuşman· giltereye bir bomba eksik düş
hk .h~:Ssiyle yeti!j!lliı olab le<.:e 

1 

mesı demek olduğunu söylüyor. 
lngılız za.biUerme İn.gılterc.nln Bundakı maksat da pek aşikar
Bolşcvik Rusya ıl milttcfik o- dır. Bu suretle lngilizler·n Al
luşunu .izn1ı etmek · mı m n - Ru haroini azami surette 
lng."ıltcrcde bulunduk. Resmi ve uz.atmak ve Rusyanın harap ol
hususi bırçok kimselerl ten as m p ına kendi memlekot
et:t.ik ve her mesel hakkında n- lennı korumak en elinde bulun 
~ık~ kouuştuk. Bolşcvıklerle dııklan Ru ·lara ısbat edılmeJ, 
lngilizl nn ittifak etmclerıne ıst ıt yor. 

-Mo~k.ova: 

Almanları imha 
plinını güdüyor 

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

S talin g r ad önündeki büyük mihver 
kuvvetleri hıskaç içinde halmış 

Moskova 29 (A.A.) - Sovyct 
öğle tebliğine ektir: 

Stalingrd.dın şimal kısmında 
mühim kuvvetlerle Sovyet mm· 
zilerınc hücwn eden Almanlar 
eski mevzilerine atılmıı;lardır. 

uO Ahnnn öldürülmURtür. 
Sovyet kuvvetlerı Stalingra -

dın şimal batısına doğru ileı 

hareketlerine deıvam ebnişler ve 
l 500 Alman öldürmüşlerdir. A
lman ganım~ 66 tanktan iba • 
rettir. Dığer bir kesimde, Sav .. 
yet kuvvetleri hnraretli b ir çar
pışmadan sonra, meskiın bir ma 
hallı zaı>tetrn ş~rdir. 

Hararetli hır Çarpışma sonun 
(Son a, 3 SU. a d e) 

Hnlasa 
Son haberieretgö.re Rn~la.nn 

merke-ı.: cephesinde giri~mf3 
oldnkhu'ı barnn, bo rephenhı 
de iiı: noktada yanlmasi) le 
sona ıerm· tir. Alman hathırm
cla çılan gedikler 10 ~le 17 ki
lometre lara§lndadır. Bu ge
diklerden pek hü)iik Rus kuv
\ etleri (iıüfuz ıetmeğe nıuvaf
fak lolmııştur. Alnına tebliği 
bn Rus yanna harekeüni ka
bul ıe~ ve: .. Ruslann e~
mı~ olduldan gedikleri geni -
letmclerino mani olduk1

' df'· 
:mekta Ur. Her iki taraf ka.r
~ı tarafın [{Ok lğır ka),}>lara 
uğru hğmı tileri sıirmelrtt>dir. 

talingmd bölgesin~ki ta .. 
ıarruz.lar ö a ,ınütemadi:ren in
ki~f ıetınektedir. ıRu hir 300 
1>:n Mih' er ıaskerlnin ~mi.er 
içine a.lrnnus ıolduğunu iddia 
etmektedirler. 

BeırDön: 

Rusların ilerleyişini 
kabul ediyor 
~~---~-----.. --~--~--~--

R as la r çok büyük lıayıplar pahasına 
bu gedikleri açabilmişler 

Berlin, 29 (A.A.) - Allll.W\ Alınan ve Romen kıt.alan dllıl 
ordulan başkomutanlığının teb- Volga ile Don arasında sayıca 
liği: ü..-;tün dü.51Dan tarafından yapr

Tere.k ketıiminde birçok d\i.ş- lan biltün taurn.ızları, düsnuıı.na 
man -taarruzları aldm kalmıştır. (Sonu Sa. 3 SD. fi te) 

• 
hayret eden ve bum ı~a muh- Bir vesikanın bu derece mu
t.aç gorcn kim eye t aduf etme- kcmmel surette her şe yarama
dik. Bır ba.'?kuınandanın muha- sı, onun, ancrili bir propagand,, 
rebe meydanında l m gucünü merk<".cin P mu ')en bir mak
b1r tarafa bır kar.ık zabıtle-rı ı~ sat ıçın tert p edilmiş olduğunu 
böyle ya.si b r m leh kkındn. i bat eder. D.NB nlıı manevrn
izn.hat ~ ermeğc kalkma ı do,,ru- ının kım yı ald t:Junıyar ğı 
su büyük b r h yrctl k.ırsılan- a ıkardır 

lngiliz Başvekili 
~ul_o_n_f_a_c_ia_s~ı_n_d_a_n_s_o_nrahal~y~hdÜediyo; 

m.ak iktiza eder. B h sus kı ı ı u~ in (}:; •. d Y ALÇI ' 
iç nde 'izalı muhtaç bir t, 

yoktur. 1ngıltcre ıle Am rk. cı• but•de 
e t hıi bır hareketJe Ru larm 
muttefiki iıalme gnnıı 1 rdır. 
Rı Iara ipt: d Almanlar hucı m 
ett ]er. 1n~lt re bunu büyµk 
b r n met ad e tı. Çünku Al 
manya Rusya ıle m ~1 oldugu 

Müttefik d niz ku•ıvetleri Akdenizde Dün gece radyoda bir nutuk 
t m bir üstünlük min etmiş oldular sölügen Churchill dedi ki: 

ısyan 
--~----~-,a:11-------------

müddetçe 1 ıg lte!"(' e <aTŞI truır- h /'L 
ruzlarını hafifletmek zarurf'tm- Bir kısım aaker 1.,ıe a R ıayan 

Vichy, filonun intiharını a ıl i zah elmeğe çalışıyor ? 
Borselona kaçan denizaltının iris olduğu anlaşıldı 

dt kalacakb. Bınaenale) h, lngıl· ederek m üttefiklere kahldı Vıchy 29 (A.A.) - Amiral-
lık daıresinin tebliğinde şöyle 

teıe içın en tatia hareke doau- Vmby, 29 (A.A.) - Fransada denılmektedir: 
d ki mücadelenın uzamasını ,.e ve Şimali Afrikada son günlerde Mütareke devrinde c;ıkan eski 
Husların Alına.n hücmnlanna cereyan eden hadıseler karşısın- umumi talimat, donanma şef -
dayanm·lsını temın lıususımda ela Cibuti gn.mimmı ve halk lerıne gemilerini kim olursa ol
elinden gelcnı yapmaktı. lngıl- Mareşal Petain'in ve hükiımetin 
~A"e 1·çın R""'YllYa 'ardım etm~k k ek sun herhangi b ir ecnebi kuvve-u.:ı ....., J tavsiyclerme uyara v ·arını ~ · bat 
lngilız vatanını mitd!lf aa etmek ve sükununu mu'.hafaza etmiştır. t te teslim etmekten ıse ınna
demekti. 1ngıltere bunu anladı Yalnız b.vJ askeri uru;urla r ve Janıu emred iyordu. Alman hü • 
' 'e derhal f"." r v"'t •~ccu. Bol- b"-"· kiımetinin Toulon'un işgali ve • ..... "' ,.., bilhaRsa bıt t.c.pçu grubu ıuP..C' kk 
şevrkler içın de lng lt«:n;nin yar- sivil ıle birlikte ısyan bayrağı filonun silft.htan tecridi h 11; ın-
dımı büyük bır fayda i<lı. Muşte- çckeı ek hududu geçmiştir. Bu daki kararınqnn malfunat al · 
rck düşman onları biri>irl •rıyle hadıse btisna edilirse Cibuti böl· mak için davet edilmeleri geç 
do t ve muttefık olmağa sevke- gesınde tam bir sükfın vardır. kalmış olan harbiye, bahriye 
dıyordu. Bur. da d_~hili l"eJ m l ------- ------- --- - - - - --
mcselenın hı ıı rolu olamazdı. 
Rusya ılc f r t e Nazı t,ııaı -
ruzu karşısında hııyatiannı kur
tarmak vazifesinin sevkiyle la· 
bii ,.e zaruri olarak birleSJycır-

lardı. 
lng' lizlenn ıç nd BolŞf'vıklık

t.t.~n nefret edenler bulun -
sun bulunmasın, bunun bu 
ıı.rada Nnzılerc karşı miıcadele 
etmelenne bıı maı.ı teşkil etme-
81 ocrçek bır he ma1rnt teşkil e
de~ . lııgılterc BolŞ<>\lkk>rlc Al
ınan) a ale) h de ı:; rlesmemek 
ıçıu kendi lın~ atını feda edemez
di. Rus) a da maı uz bulunduğu 
yıkılma tehlılte::;ı karşısında k~ıı 
di ine yardım ıçın Ul'.anaıı ehn 
hır kap u;t eh oldu~ınu dili \i
nerek 1ngiltere ıh: ıttıfakı men
l\u guremezdı. lngılız - Rus ıt
l i .. kı müşterek t hlikeııın \'e 
dw ma.ıun iki memlekete teşmıl 
ttiği bır 'va.7.i.f e ve \'ec.~bcdiı . 
BoL~\-:ikli ~.e karşı du..cımaıılık

to ve nefrette Naziler lngılizler
d n çok daha ıler g'ıtmı=iJerdi. 
NaLJle BoLc;evık düşmanlığını 
kcn<lıll rinın hıkrneh , ·üeu<lu o
laralc lan eunı!.-Uerdi. Böyl ol
duğu halde sırf Garp Demokra
ı;ılcr n ezmek ıçın Bol~viklerle 
birle ıncdıler m· 9 Kendılerıni!", 
hıç b ı mecburiyet yok iken, sırf 
kuçuk '\.' nıpa m 11 tlerin. rahat 
raha b imek emeliyle akdet
t ıklcıı lıı· ıttifnkı Jngılizleı ve 
Hu l ı \ata 1 rını mUdaf aa va
zıf csın n eınr.) le vücuda g"tirir
lc:rse bunda sılacak hiç bir ci
) ct bulunamaz. 

]ngilız b kumandanlığına at
fooilen ve rrup.lJesiz hayali olan 
bu vesikad söylcndığin göre, 
Rus m llet:i bu muharcbc.'<le galıp 
geldikten sonra o me~'um Bol
şevık prensiplerim terkedccek
tir. Fa.kat Sovyet zaferi netice-
"nde Almanla.r Bolşevik olsalar 

b le BolŞCVİk >Jıruınya sulh ve 
hu.rrıyet ıcin büyük bir Fr-Oderic, 
b r Bısmark, bir Kayw- kadar 
tehlikeli olamaL 

D.N.B. a3ansının bu neşriyat 
ıl bır tanıitan Rusları laskırlr 

Müttefikler Tunus 
kapzlarznda 

Karagöz - Aman elim, aman belim, aman di~ kapaklarım, aman k üp k@aklarım! 
Ja.Jranaltm 6alıalım, şimdi llft'a bizde ••• 

"Şimali Af~ikaya malik olursak tekmil 
ltalya ~lHtğır şekilde bomba/anacaktır 
Böyle müthiş bir akibete maruz kal· 
mayı ist~memeJı ltslyanın elindedir" 

l.ondra 29 (A.A.) - HaYa 
nazırlığı, Cumartesi gecesi, bom 
ba uçaklarından mürekkep bü
yük bir teşkilin Torinoya top p 

lu halde şiddetli bir taaıTuz yap 
tığını bildirmektedir. İyi neti • 

olarak 
Generalı 

celer alındığı görülmüştür. H~ 
def üstünde bava çok iyi idi. 

Av uçaklarından mür ekkeP, 
devriyeler Fransada ve Belçi .;, 
kadaid marşandiz trenlerine 

(Sonu: Sa. S Sil. 6 dı) 

Şeker ve erzak tevzii 
nasıl yapılacak? 

Şeker tevziin t? bu ay, erzak tevzi/ne 
de yıl başından itibaren başlanacak 

Hükfımetin şeker fiyatlarını hu meyanda ilk olarak §drer d a. 
aıttırması kararı üzenne dar ğıWmamna başlanacaktır. 
ve mahdut gelirli 'atanda.~lara Şeker te\"Zlı .hakkında viliyet.41 
~~u.z fiyatın şeker temin edilece- gelen talimatnameye göre resn4 
gını yazmıştık. dairelerin mutemetleri maatı 

Bu hususta icalbcden blitün tc\'"Ziindeki esaslara göre daireJ 
t.etk ve hazırlıklar nihayete sindeki memurlarla o memurlaıs 
e>rrnı~ r. Kanunuevvel iptidasın- tarafından beslenen ve beyatlı1 
d n ıtfüaren ucuz cknıckten isti- nameye giren aile cfrn.dnıı göel 
f ade eden memur, mütek it, dul teren bir boıı:iro hazırlıyacak v• 
ve vcti.mleı" e:r.r.ak tev:n,ne ve (Sonu: Sa . 3 su. 4 do) 
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Yazan: T. V.aülyadia TJ:rika No. 14 
D'-aa 1ıariJiae rdıııü:lllli Ollanılliifjtlnk ~ blr Y1manhnm hatıraları 

Bvden çıktım. Yolda rastladığım Alman 
askerlerine aldırış etmiyordum 

Okuyucu 
Diyor i: 

Madeni qya irr:al eden 
cemiyete verilecek ola~ 

kömürden araba tamir-
cileri de istif de etmak 

istiyor 

YENİ SABAH 

Slhı.ylanımz Belinik y.ohi ke ~ 1aJ.ynabyoırdu • .Beni gÖiiÜD- Bir okuyucwnıı7.dan oı~.;;., • 
.-ı.ıı;n.....ıen bize artık .................... ue - eord ·. """b· ~........... :ır-~JD ,,_ mız mektupta deniliyor ki: 
lemiyeeeğini, ~ye kırwetle - - Ben sem 'DŞ'llyor sanıyor - ''Gazetelerde dent ~ya 
rizıın de bize yıınaşınııyaı:aklan dum. .İmal Eden F.8ıa.f Birlikleri 

Şehrin 

il; inden 
Dl söy ediler. 1"...:...... dfü=eık V&- - 0 - de ~ı- ı'rin bö'yle ,..._.; ~ y..u ..uc:u ~ r- '\.A:lu.iyetiııin emrine her ay 
ya ümıtsiz ölmektense yavaş -yar ~üyordum. 300 tün .kömür :V:''"'"n""""""';n"; 
l'r"a.Ş çekılip Dramaya ulaşmamız Gülümsedi ve ynnmıa geldi. ...a..._.~....... 1 
ve oradan da muhtelif yerlere - Ben bütün gece uyuynma- ~= ;~ ·~a ::_~~~- • ı 
~aınız muvafik iai. "'- ıu ....... ....---.L. m...~---.r OA.. ~ ı.<MUllw- f 

UAü., .... ~ -lllK' ~ .... ı.- leli ·ye kadar hiç bir C& 

Bu fil1t.<;fuıce e o .gece --• ld:ılll!l~mı. mıyete dahil o1m.a.dığnmz içın 
madiyen geri çeddld.tk. En ııiha.. - Buna tmkB.ıı yok. Aılca.k, kömür tevzilnde unntuhnama.
yet ağ& doğru Dramaya n -~ sonra 1stmıbu1a gelir, mızı oüyiildcrimizda: nca edi-

oldlik. teilio ~~ bımi ~ V bııraya ~ R li.hııı ~-'--+ ..L... 
...," i,.ı...,.:ı,. idi. Alma:nlar<ıt..-~ --ı~. ..,--' zır v_.~ ""'" 
-~ ~ ...... 'W'O ~ ... ~.......... 1ayıs:iyle arabalaruı menılc.ke-
deıı Ka.valaya. yürüyorlardı; öte Gözlerini aşağı indirdi ve sus te olan .hizmetleri gözönilne 
taraftan. da Seliı.ııikten Drama - tu. Ben devam ettim: ,getirilirse biz araba taınıro'ıle
]"a doğru geliyorlardı. - Sana · mdrt2ıp ta vere - tinin dileklerini de her halde 

Artık ümidimiz keailmifti. ~. ilk fll'Satta \bunu htan - muhterem gazatenizın aJü.kalı 
Ya ooir düşcock veya ölıiUrüle - bula. yollarsın. Üzerinde :ba - mnlrnmlanı arzedeceg.ini ümit 
:cekti.k. Kurtulma:k iQiıf'bi:r Uk mın adresi yazılıdır. !Eğer ıona edebileceğimizi saygılarımızla 
~ : .Kavala.ya gidip on. tadar ıgidemeEsem lıiç v,;u~- s.rzede.riz." 
dan Taşoz adasına ~ek,, ora.- den sem lı&beri alınış ohu·_ a-----------..ı 
cla.n da bir vasıta ile Pireye git- Hristin.a y:iı:ı.e oovap vermedi 
mek. iBerı mektubu yu:r.ınak için od.iL-

Bu fikirle Dramadan en ma gtrd!m. 
ayrıldım. 1K laya kadar (56) ı Biraz IBOW& yazdığını ımek -
ldlooıetrelik yolu yorgun ve bit tııbu Hristinaya verdim. O, yi
kin olmama rağmen ynriimeğel ne ses çıkazmıu!an onu ıaldı -ve 
;ba.fila.dım. T-0rbeıında buhmaıJ odasına ~ö1iirdü.. O sırada. Di.a
birkaç kuru inciri ağmna a.trp1 manao da uyanmıştı. Bizi ça..y 
;midemi yatı.~. Om.m:u.mda ~.kcn ıbuldu; o da oturdu bera 
h!ıla asılı bulunan makineli tii- ber .kahvaltımızı alıyorduk. ü
'feği kayah'klara vura vura ilor- çümüz de konuşnuyorda'.k. En 
aım. Benimle 'beraber bir çOk ar nihayet ben 'SOrdum: 
ltada.§lar da böyle yaptılar. - Ne dlişiinityorsunus! 

Dokuz sa.at sonra Kaval.ayı BıiBtina cevap verdi: 
g6rebiliyordum. Yokla rastla - - Hiç Olmazsa biraz ıdaha 
dığımız bir lköylti Almanlann kalsan. Ortahk dUzelmi§ Olur. 
"'hı.ıraya henüz geldiklerini Ei1y - O zaman :t2blike da'ha az ôlur. 
ledi. Yürümeğe devam ettim.' - Yanlış dti:şUn'üyanrun Hris 
Dti§e .kalka nsf alt yo1ıtn yanın- tiı:ıa. ~imdi _gitmezsem, ar.tık hi.ç 
Wı hs&bay yakl3J.J1Yord.um. gidcmiyec~. Bu kar.ışıklık ı
Yoldan Alınan ta.nklarile kam - çinde sokaktan 'SOlmğa, tepeden 
yon ve <hafif toplar Selhıiğe tepeye ve köyden !köye hududa 
doğru geçiyruia.rdı. Bir aralık ıvarabiiirim. Hem de · · belki 
)'\)la -:e;ı;lrtmı, Çünkü ilerlemek <i- -de a'ürk • Yıuna.n hududunda 
~halka ,geçit ıyoktu. yeıg'ine nöbetçiler Türlt1erdir. 

Yorgunluk beni ôLtirmişti. - Mademki böyle düşünüyor 
~cak büyük gayretlerle ayak- SUD., nasıl arzu t!diyorsan öyle 
ta durabiliyordum. Arlcama bak yap. 
:tını oteki arlmdaşlnnım .hB.la .gö - Boyle ıbır 'fır.sat ibir da.ha 
rünmilyorJa.niı. Ta.şoz adasına elime geçemez. Buna emin olu
geçmek imkfuısız olacaktı. Zir.a n.uz. 
'ıbütüıı limanın nezaret afundal Çayı.mızı 1çm~tık. Hemen ye 
bulunması .llzmı .geliyordu. Ne rimden kaHctım, peno reden bak 
olacağımı ve nerede kalacağımı bm. Tek tük insanlar iO"özükü -

"nüyordum. iB.ini&ııbire .a:k - yor1ardı. 
iur-a Türkiye geldi. Evet; ya - - Hemen hareket etmeliy.im. 

Altı kalın 
ayakkabılar 

Bu yoz'den ayakkabJ j 
fiyatlan yD'kseli.vor 
Ay,a.kka.bı fiyatları pahalan -

dıkça altındaki .köeclelenn ade
dinin de :tat ka.t arttığı ma1fun
dur. Bımun men'ine doğru gi -
dilecekti. Bu takdirde biraz da 
bu y;imleıı füzu.li artan 'fi,YJL't -
lar niSbeten iİD.mi§ ıoilacaktı. Fa.
kat şimdilik l>öyle blr müraka.-
benin yapıldığını ~yoruz. 
.Bunun aksine olarak ayakka -
bılaruı .penQe .kalınlıkları kat 
kat fazlalaşırken fiyatlar da o 
nisbett.e artmış oluyor. Beyoğ
lunda bazı diiklki.nlarda görü -
len Utınış liralık aya.'Kka.bı eti -
kctlen §imdi ikmci sınıf cadde
lerdeki ldiçücük a.Yakkabıcı dük 
kanlarında da görlllmeğe baş -
:lam.ıştır. Hem israf ihem paha
J.ılık baJcımından bunun bir an 
evvel önüne geçilmesi l&zımdır. 

• 

Et nakliye fi)·atlarma 
yapılan zam miktarı 
'Şehir Meclisinin son toplan -

1ısmda et ınakliye riismıilarına. 
y Türk hududuna. va - Tam :r.tl.IIUl.nıd.ır. 

.rabilirdim. Y~e kurtıılU§ yo-- İkisi de benı !Pttller ve 
_ da bir miktar zam yapılmasını 

kabul 'ettiğini vveıce tıaber :ver 
miştik. uhtelif cins ~er üze
rine Jkabul edilen yeni nakliye 
:fiya:tlazmı aşağJya. yazıyoruz: 

'kını da bu idi. tamı elime 'Vererek: 
V.ilcudümün hafiflediğini re - 'SeW.meUe, Allah yardmn • 

rulıumun rabatıandığını hisset- cın ol6un. 
tim. Umit yiiztime 'bir iıcyecan Hristina ağhyordu; Diaman
Yenii: Karar v~tim. Ne ~ do mütebessim duruy<Yniu. Ben: 
pıp yapıp Tür.kiyeye ıttica et - - Allıduwmıarladık. Benim 

t!Ileliydim. için aplıldaımır.a. QOk teşek -
Bu düşUnce ile yolu takip e - kür ederim. 

:il' rdmn. Artik y.anınKlan ~ - Hemen. kaplda.n <}lktrm '\'ile 

IU> geçene ehemmiyet bile ver - kendimi sokakta buldum. So -
miyordum. Tam ltasab&ya gire- ğti1Ckan1ılığlmı muha:faz.a edi • 
<:.ektim ki, kulağıma yabancı yordum. Son bir defa :arlmma 
ibir ses geldi: ba.kbm, sonra hl2'1ı hıih yora -

-Dur! meğe başladım. Y.olda .A11man 
Sabahleyin. ~afakta beraber, askerlerine raStlıyordmn fakat 

uyandım. Elllisclerim &rlımda ne ben mılanı ııe de on'lar bana 
masanın başında uyuyaKa.lmış - ehemmiyet venniyodardı. 
tını. r!ristlna ile Diaman& uyu- l3öYleoe ku:ıJ>arun merkezin-
·orln.rdı . ıdeıı kendimi uza'k 'buldum. !Sk~ 

Ynv.M yavas penaereye doğ - -çeden h8.la aaker :iolU8U kam -
nı yürfıdiim. OL~nda ldımıeler yanlar ge<;iyol'du. Be.n de lbu yo 
yoktu. aı.t ;ıwiktan mo - hın ya.nında.n ve elli metre e -
tos·kıet sesleri jşit.iliyordu. Git- safedcn yoluma dcv:am etmeğe 
mC'\t ıcin birkaç kişinin de soka- karar verdim. Böylece :ıtotka -
~ ı rı!f'Jl' ını ibeklemeliydim. cak hk bir şeyim ıo1ama.?JClı. F.a
B' h f'<·:ı.ıılı idim; fakat bi- 'kat arazi bir.az Gukurilu tepeli 

azdan bu da geçecekti. Bira?. olduğundan u-o<>k mi.işldlllt çe 
yü · ~mak ıçin odamdan çı-kt1m: kiyordum. Buna r$en :raha.t-
k llmda Hr.istinay1 buklum. tun. (Devamı var) 

Dörtte bir sığır parçasına. 
105, Jwyun başına 62, !kuzuya 
38, llÜt :lmzmınna 25, daı:ıa ıt.a.nn 
mına 188 ve domm.& 500 Dtun..9 
nai.:=iye rüsımıu ıkabW edimıiş -
tir. 

Bu yeni .zam.lann et fiya.tln.n 
üzerinde kilo başına anca.le bir 
ilci :kuruş tesiri olacaktır. 

Veremle mücadele cemi
retinin reni pavyonu 
İstan'btil (V.eremle .lıltl.cadcle 

Cemiyetinin) Erenk6y sanator
yumuna ili.ve ettiği yeni pavyon 
diindem. itibaren iıasWara açıl
mı bulı.mm&k1:Bdır. Bu pavyon 
yüz elli bin liraya çıkmış olup 
elli ibin fü-ası.m Kızılay, ylh bin 
lira.sun da cemiyet: pul hamlfı
iille '1emin ettiği için bu yeni 
:ı-vyona "Pul pavyonu,, adı ta.
kılmıştır. Pavyon elli ya1a.klı -
dır. 

r 
B•J sırada helvacı dükkanında 

gar p hır had sc oldu. Cellat 
sallana sallana .dültldi.nın önüne 
var.mı ı. een • -S<>kaklard:::n 
,geçtıgini goren halk da pcşıne 
tninlmıştı. Ar. kimin 'kafası
nı uçurmak ıçin emir aldı, diy'? 
mPr kla .kendisini takip ediyor
lardı. 
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ıber öbür düny.ayı boylar. 
Cellat biraz korkmuştu. Aştı.

ğıda.n :aldı~ i .__ E_B_U_A_L_İ_S_İN_A_j ~=~. ~:h~~:: - Camm, !bu ı§te o kadar bü
yültecek n.e var? HilkilD:·dar i.q

CellM şaşırmıştı. Bu ne biç.lm dışandn. bekliyen halk bu man- terse günde yüz k:iıüıin kafasını 

C' • tat helvacı dükka.nrım önll
c herkes InfSeleyi anla-

h töbe ve .iGtiğfar et! 
- Neden! 
--9\iııkil hayata v ed~k-

• 1 
ımı. 

- Kimin emtjyle? 
- iKimin emıfy.le olac1&k ! Ml-

dı: Bir hükümdannın emriyle. 
- Eyvah, ya. hclva.cı güzeli, Herkes Ebu Ali Sinaya ı;ok a-

ya.but ta, .babalığı .hapı yuttu. dınıL,0. Kiımıeye fenalığı do -
h' mh lır, bclkı de ikısi birden Jru.rimıyan~ bila.k.is birçok ·yilı~ · 
h P1 )ııtmuşlard.ır! diye düşün- ı1er ~pan bu dıı..mın 'dam edil
dıiler. meSi ne kadar _yazık olacalm. 

Cellat dükkanın önüne ge1incc Hele Cafer, en fazla mllteessir 
knpıyı açtı. 1 ide FJbu Ali Si- olan ]cimse idi. BabaJıcYı111n öldü

n lın.Fka ıbir iirU rli1ıne me mani olmak'Çlıı her 
1\küm - ~y.e baş :vurıruı.ğa karar ver-

darın cellfldıru herk tanıdığı mişti. Ebu Ali Sinny yaklaştı. 
~in ha kı b r ko:rku{lur aldı. 1Yul- Kulağına eğilerek: 
nız clll.ş ctmiyen tek ı.bi.- insan 1-~ı~ ı dedi 

S
. .di 

0
. - Sen hiç IAUll\.ıila.. • 

varsa, o da Ebu .A ına ı • Ben u helvacı tokmağıLı ccllfı.-
.zateıı vle lir y beklıyordu. · ek ·-·ıft b 

hirai bUkiiındann kend·sini ?1- dın kafa.sına ind:rer tıl.LlU uz 
dürmek istemesi tn'bii di. Hattfı ed~'Ün. Yenisi ~lmceye k.a-

ikmoo h · btl dar da ka.çaru. 
cellô.dm gec· ayre1:ni 8 Fakat Ebu Ali Sina °b' .. telaş· 
;mucip olmuştu. 

Celüı;t omuzunda pırıl pırıl na- Iara t~boosüınle mulraht>le cdi-
1ası etrafa elik dik göz g~dirdi; yordu. Ca:fore: 

:Eb :Ali S. kimdir' 9 - Sen bir t etme o*lınu ! - u ma ... n·ye .sordu. dedi. Cafer babalığının liı:r •§ 

EJ!lu Mı Sina. cevap verdi: vapacağıw nnladığuıda.n l3ral' 
- Benim. Ne ,istiyorsun? etmedi. Ebu All s:.na cell'ıda doğ 
__:. Öyle lıre çabuk ;n.bd~ alıp nı yilrUdil: 

jlci ~ namaz kll ~ • - Sen Allaha. .inanır mısın? 

sualdi: 'za.raya tahammm edemiyorlruı- kestirir Elbet bu .adamın bir eu-
- Elbette! diye kekeledi. dı. Bu kadar büyük haJ:.sızlık 'J· çu var ki, bir k&babat işlemi~ ki 
_ Bir insana hayat Yermek lamazdı. Evvelii. mırıltı halinde hükümdar kellesini getirmemi 

vey&hut o hayab eona erdirmek başlıyan ısyan aliınetlerli, yavaş emretti. Haydi savulun bakalım. 
ancak Allahın elindedir. 'Mıst" yavaş yiikselmcğe başlamıştı Ebu Ali Sina da halkı teskin 
lrüldlmdarınııı d~il! Biri: etmeğe lüzum gôrdil: 

Cellit bu söze kızmıştı: - Bu ne zulüm? diye haykır- - Siz karışmayın. Cellat aldı-
- Ne em.ek .istiyorımn'? dı dı. H~ lbir kaba:hati, suçu olnu- ğı emri yerine getinfın. Mu1cad

ve homurdandı. Hele ben şu ıpg,- yan bir insan ne diye cellAt e- der ne ise, o, ohır. 
Aayı ıensene bir indireyim, ,görUr- lin<le can veriyor. Ne ise halk güç bela teskin c-
sün 

0 
zanuın dünyayı! Diğeri: dildi. Cellat da, Ebu Ati Sina da 

ter içinde kalllll6lardı. Nihayet 
- Demek beni idam etm~·! - Böyic zatim bir hfıkümda- ortalık sükunet !buldu. Ebu Aq• 

:ı,..,+;..,_. karar 1Vcrdin ! ırın 6bcası olarak yıuınmuktansa .. 
,..,._..J.,U. ~ Sina, diz cöktü. iBoynunu ilezJ-

- Elbette1 Knfanı :gemd - ölmek bin kat miireccabtır dedi. ye doğru uzattı: 
den ayırdıktan ra bun:u s- · CeWı.t u homurt:ularn fe::ıa - Haydi bakalım ce11at! d""· 
lnnndan tııtup sa.raya.. ~frx- halde kızmıştı: Cli. K-opar kafamı! 
dara ~tilreceğmı. O da bu ·z _Size ne :be? diye b~ Cclli!.t ömründe bu kadar i;, 
met me karşılık bana ,elbette hi:- Öldürulecek olım ses çıkarmıyo'!' ve 'ı t:1ı bir mahkum göroı _ 
im<> altln ve1fir da, sız bağınşıyorsunuz. Hükfinı mi.~ti. Buna hem yor, hem 

- Pelôili.? Kes bahiım ka- dara karşı ileri geri W ediyor- de işini kolaylaştırmış olduğu 
f:amı! sunuz. Bunun sonu ne olduğunu ·~ mcmnıın ol yordu. Ha.1ka: 

_Hah ~yle! lmana. gel Ye- ·y.ox musunuz? Biz, keile kes- _ Güruyorsunuz ya, diyor. 
re diz çöl:! Kafam öne w.önı u- mektm ne bıkar, ne de yorulu- Kabahatini o da b yor. Ölecek 
zat! Sözlerime ne kadar itaat·e- ruz.:. . olan ır.azı ı0lduktan sonra gürtil-
dersen, kafanı o kadar çah\Jt, Bır ses keıodıef:ne oovap ver- t:Qye ne lüzum ar? 
bir vuruşta çuruıımı. Sen de di: . . .Böyle dedikten sonra palası-
mç_acıNa:'::::in~,,_1"h. ·~a. - iFa.ka.t bı hareketiııiz b1i- mn .kes!;inl:,ğini uayene etti 

~.,... OQ,1...,.- tfui m~ ·ett.e bir :ısya.n doğu- Ondan oonr~ · 
rim! Haydi bakalım! rur. Halk bir kere coştu ve a- - Ya hak! diyerek palasnn 

Cellat kolls.nnı sıvamağa ~ ,.aklandı mı, illrlimda.r da bil- ikaldırdı. -
lamıştı. DUkk8.nda bulwıaıı, ve tün aw~i VP cell&Uaıiylc ibcm- (Dov:ımı v r) 

RlLIE~ü Jl~"• 
Beledi e resimlerJne 

1 apıl cak za ıar 

Batr.in f. onun 
•• v • .., • 

ogrettıgı 

hakikatler 
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-- Askeri vaziyet __ 

Doğuda başlıyan 
hareketlerin tahlili 

F-:1:.A.I ...-...c ı~I t~:EI l) 1 flı·· SAJIAB J 
az:: DôrdOncü tecrübe 

Moskova: 

slar11n son taarruzlarında 'giittük
lera a.keri hedefler nelerdir ? 

Almanları imha 
plinmı güdüyor 

fa.zan: Emekli G.eaeral K-emal Koçer (Ba'1arafı birincide) 

da Sovyet kuvvetleri bir mahal 
daha zaptetmişlerdir. Öldüriil -

O oğuda bu :Yaz boymıea.J cektir. Bu işi y8J)a.n:ıadığı hald'1 müsı olan 800 Alman subay ve 
geµş~ -taarrnzJann he - Fonbock ve Kleist orduları fe - eratın cesedleri sokaklaraa idi. 
defi KBfikaslar, Hazer 18.kete düşebilirler. Stalingrad.uı cenup batısında 

\'e Volga tİirseği ola.bilirdi. Bu Alınan ordusu muvaffakiy:e - ileri hareketlerine devam etmiş 
İeşcbbüste muv:affakiyet elver - tini dinamizme .borçludur. Kış, ler ve birçok meskun mahal iş
ileydi kolayca mtidafaa edilebi- )J'l!lli tedbirler alınmış olmakla gal etmisler.clir. ~u Alman • 
lecek' dağlar !\"e Don dir~ .beraber., 'bu kudr.etin kem.alile ları ağır .kayıplara. uğratm~tır. 
kuvvetlerin tasa:mıfuna ve ye- gösterilmesine engel çıkara.bi - Merkez cephesinde, Alman 
ni taar.rıızlar.ın gıkaı:ılmasına im lir: Zırlılı \ e motörliı birliKle - mulrn vemetini kıran ve düşma -
kan verecekti. Stalingrad, ay · Tin harekatında, ne de yapılsa. nın karşı taarruzlarını" püskür
lardanberi karşılıklı iki cephe- duraklamalar gürilleoek.tir. Di - ten Sovyet kıt'.a.ları. Alınan hat 
ilin ve Volga.nın da dönüm nok- ğ~ taraftan, ~I'ZU ~ılıniy.en ye- larında a.çtıklar1 gediği derin -
tasını veren bu §Ohir. en kanlı ın cepheler. hiç değilse hır kı · tikte ve gen;şlikte b:.iyütmü.'} -
&arpış:malara sahne olmuştur. sım he.Ya filolarının buralardan !erdir. 
Bugtin de, etrafında stratejik uzaklaştırıl.muiurını gerekli kı .. · ı' A'man hatlarında her biri 10 
lnahiyeti haiz olaylar cereyan lacaktır. Rus donanmasının gos ile 17 kilometre geni§liğinde üç 
etmektedir. teriş haraketleı'İ muhtemeldir. gedik açılıruijtır. 

Alman ordusu, Stalingrad - 1ta.Iyada açılan y.eııi müdafaa Yüz IJ"i.n Alm.a,n öldü.rüld·ü 
M:ozdok - Nalç.ik - :ruapsc ke cephesi, teritoro·al ordunun ge - Moskov:ı 29 (A.A.) - !zve&-
Biınlerinde büvük kuvvetlerle ri alınmasını .mecLu ... i kılabilece- tia gaz.etesi. son 1'0 gün zar.fm
'Verdiği muhar6heıerde, ağır kC:V ği de ~yleıu:neı~te_dir. da Rusyada bütün cephelerde 
Ytplara rağmen, ilerle.ye.memış Kış, şıddetıle ıstınas eden Rus öldürülen Alman a~kerlcrinin 
Ye soğukların basma.sile, artık ordusu için bir kazanctır. İkin- sayısının 100.000 i bulduğunu 
ınuvaffakiyetin, başka bahara ci bir cephe tesisi talebi de, f?İ- yazmaktadır. 
kaldığı anlaşılmıştı. Ruslar, li· mal Afrikadaki olayiarın geliş- Rus kıskacı lca,7>andı mı.? 
derlerinin adile anıla.o §ehri bir melerile, bir raddeye kadar ye- Stoklıolm 29 (A.A.) - Son 
Dlez.ar Jıaline getirmişler, Groz.. rine ~rilmıştir. alınan haberlere göre, Rus kıs-
ni kaynağı için her tehlikeyi g,ö Artık, Alman ordusu. ortak - kaqlarırun Kalach 'ın cenubunda 
ıe almışlar ve, Tuapse'yi kap - larının vaziyetini .gözde bulun · Don nehri boyunca tamamile ka 
tır.nıamakla, donanmayı, ..zaten durmak iztırarındn.dıı·. panmış ve bu suretle Stalingrad 
darlaşan oynama alanın.dan mab 1942 de açılması, mıdla...'}ma - cebinde mühim bir :Mihver kuv
rum etmemek emeli güdmü.şler- 1ar icaplanndan olan ikinci cep- vetinin mahsur vaziyete getiril
dir henin nerede olacajhrıı, hatta :miş olduğunu zannettirecek bir 

Azak, bugünkü Kafkas cep • şimdiki inki~aflnr. mey~da_ i- takım \Sebepler vardır. 

fından geri alınan şehiTler ara
sındadır. 

1Jedef: Almanların imhası 
Moı::kova 29 (A.A.) - Rus -

l.ıı.rın başlıca Jıedeflerinjn dii' -
manın yokedilmesi olup kıt'ala
rının ilerlemesi olmadığı bildi· 
rilmektedir. Şu halde taarruz e
den Rus kuvvetlerinin ilk vazi
feı:>i, çenber içine alınmış olan 
düşmanın tamr.mıile imhasıdır. 
Du ı:>-!Jepten dolayı Ruslar, bü
Li.ııı .stikametlerden taarruz et
mü)1erd:ir. 

Haber verildiğine göre Don 
nchrinın batı sahilının bir kesi
mi Almanlardan tam.amile te -
m1zlerımiştır. Cepheden alınan 
telgraflara göre Almanların .çe 
thı savaşlardan sonra doğuya 
doğru atılmış ve Alman birlik
lerinin doğudan ve batıdan iler
leyen Rus kuvvetlerinin ara -
sında sıkışıp kalmı.ş oldukları 
anlaşılmaktadır. Sis ve yarı e
rimiş bir halde yağmakta olan 
kar, Don dirseğinin içinde ha -
rekata son derecede engel ol -
maktadır. Bununla beraber Rus 
ların Stalingradın J 20 kilomet
re şimal batısında kaiıı Klets
kaya'yı zaptetmiş oldukları bil 
dirilmektedir. Rusların daha 
şimdiden kıskaçlannıır iki ko
lun u Kalach'ın cenubunda Don 
.üzerinde .kain bir noktada ka -
pa.ıwş ve Staling;radda dövfuJen 
300.000 Almam çenber içine al
mış oldukları Wmıin edilmek
tedir. 

Berlin fazla -olmaz mı ? -·-T azan: A. C. Saracoıilu 
' Rusların ilerliyişini 

kabul ediyor D ün gazetelerde Bedin mah. 
reçli bir ajans telgraô. 

vaıih. 1\lmanların resmi habel'oı 
ler kaynağı (D.N.B.) ajansınuıi 

c Baftarafı btrTnoideJ ga yoluım kesmeğe devanı et· öğreOO:ığine göre gfı.ya Şimali 
.Afrikada ele geçirilen bir vesi"I kanlı kaymJAr verdirmek sure- mektedir. Motörlü ıki gemi brtı- h-ada "Mü~erek bir !ngilız .. 

tiyle pü.s'kıürtm:üşttir. 3!5 tank rıhnıştn. Sovyet zaferinin A\Tup&da ko
yokedilm.i.ştir. Düşm.an bu bölgelerde gayret miin.istliğe yol ~ağını farz<'t· 

!Don büyük dir.seğinde bir .ıearletmeğe devam ederken. 25 mek doğru olmıyacağı, mfilıaza. 
Alman karşılık taarruzu düşma- Sonteşrinde merkez kesiminde bir Sovyet .zaferi nefilcesinde Al~ 

'buz 1lltm.ası ve arazinin hareket-nı nehir kesimleri ger.isine kadar lere elveriŞii olması neticesinde manlar komünist bile olsalar~ 
atmıştır. Büyük hava kuvvetle- gauet g.,.n;., b""" cephe ;;.,......;..de Bol§!e'Vik cümtıuriyetleri arasına 
ri ve bilhassa Romen i3c'.l.V'a.Ş u- J ~ "" .._....... ıka~cak bir komünist~ 
ça.klan kara .kıtala.rını haşan :ile ta.a.rrum geçmiştir. Taarruzun yarun bir Bismark, bir Kayser, 
desteklemişlerdir. Büyük sayı- başlıca merkezleri Ka:linin çev- ve bir Adolf Hitler Almanyasın• 
da taşıtlar yokedilmıştir. Volga resinde \'C Toropoz'un cenup - dan tla da.ita az tehl'ikelı olaca,.. 
a...~ğı mecrasında denıiryolları doğu batısında bulunuyordu. ğı" kaydedilmekte imiş. 

Bütün bu hücumlar da piiskür-dün gece başarı ile bombalan- Alman propagnndasıxıı ica.-
mıştır. Hızlı İtalyan savaş u- tülmil"? ve Sovyetler üç günde ~ettiği .zaman sık sık resmi ve• 
çaklan orta Don üstünde dii5- üç y.il7.dcn fazla tank kaybetmiş- sikalar elde etme.ine artık k -
ıman motörlü kollarını Ye sığı- tir. Sovyetlerin kayıpları umu- se şaşmaz oldu. Hikmeti hik .L 

naklannı bombulamıı?lardır. miyetle c•ok ağırdır. onlar :tam zamanında böyle bir 
Doğuda bu 'i.kı büyük taarruz 

Doğu cephesinin merkez kesi- karş.ısınrla biitün diğer hareket- vesikayı ortaya atıyorlar. 'Bu 
minde dü.,."1ll.an, devamlı vuruş- ler ikinci de:recepe kalını tır. Ba- vesikaların hal<ıki mi, yr.!ksa uy
malar ve şiddetli çarpışmalar sı- tı Kafkasyada 23 Sonteşrindc durma mı olduklarım kim araş.
r.asmda 57 tank kaybetmiştir. havaların birde bire bozulması trnaca.k? Nasreddin Hoca'nın. 
Boş yere tekrar edilen bu taar- üzerine büyük öl•.;;~e hareketler - Dünyanın tam merltezi .ne-
ruzlarda dil~ limen gölünün ~ residir? sualine: 

olınanıışt..ır. eb kl 
cenup doğusunda, in.<>an "e mal- Terek il7.erinde de fena ha:va - Mer.k in ön aya a.nnın 
reme bakımından ağır kş.yıpla- ortasıdır.. cevabını yeti~i 

neticesınde araziyi su ha-<mıası, j 
1 

h"b' · ra u.aramıs. lır. · ve sua sa ı ın.ın: 
~ haı ek etler üzerinde tesırini gôs- 1 

Alman \•e Romen a.\' U"akları - Neden n:ı..alfnn? d'iy.ijina :. teımi~t!ır. k d 
ve topçu ile ha va karşıkoym:ı Hafta sonunda Sovyetlcrin arşı a: 
batal·yalan dun.. yalnız doi?u cen.. - _.;;ı tık! - İnanmazsan ölç! volwıdıdı:i ~ " AJag"ir'in dogmmuua yap arı 
b ,..,,.·ın•.n c"'nıı:ı-unda 39 diiC>Wı:ın ,.. susturucu mukabcleslııi andırruı ""' " . .., ~~ hücum akim kauıuştır. 
uçağı düşürmüşlerdir. Aynı k.e- Kalmuklar stepinde Almanlar bir bn.liı,pervazlıkla böyle bir 
simde 6 Alman uçağı kaybedil· ve Romen motörlü kuvvetleri hü şüµ.'ıeye, resmi ves ka fabriika.-
rnı.cıtır· . 1 d bul şt H.. törlerinin: 

'!f cum ar a uzunu ur. ucuma - lnanmıyorsanız gelin, tet .. 
Ma.r !Kıta.lııu-ma Biicum uğrayan bir düı:ıman süvari tü- kik edin~ diyip i.5in icinden cık-

meni .vokedilmci~ır. ı la .. ,ı. }d' Buaapeşte, 29 (A.A.) - Sala- ma · ı ı muııteme ır. 
hiyetli askeri bır kaynak, St:alin- • • • 
gTad yakınlarında, Don. kıvrı- ı··••ıwsıva .-:oJE tld:ldet- Zaten mesele. ele geçiı'Lldiı!i 

hesini ~te dört itibarile kısa.l· ken, bu anda kestırmek ımkan- Don nehri dirseğinde haya.ti 
tabilirdi. Alman ordusu, hare • lhdır. Batının 4 bin J~~l~etre ehemmiyeti haiz ve Stalingrada 
kata koyuldueau günden.beri ye- imtidadl_l ..kıyı~·mda b~yük or- 75 kPoınetre mesafede kilin bir 
nUgilere uğrattıği dü.<?manına dulanu ık~ı,n ~a~rıdır. O hal şehir olan Klaitsk, .Ruslar tara-
ka.işı en geniş cephe ile de~ - de, cephe ucl~'_R~ıştır ve uzanmı ~========================== 
ıraşmaJctan yı.Jmamış, fakat şun- hr. 

0

1943 <le .?ut un bıA cep_lı_eıez:~e 

rnında. Mac:ır kuvvetlen tara- ~. J-.J' Y ,.,.. ı iddia 00.len vesika.."lln sahteli-
fmdan tutuıan Don nehr1. kıyısıi H .,lr bava ahun ğmde veya ı;aminuı;ğınde değil 
üzerindeki müdafaa kes'ıminde j de, bir komün.st Almanyanın 

dılti çapraşık cephe 'V'Ücude gel- yenı tc.qebbus ~r belir blhr. ~ e 
hl.iştir. Eğer, Rus ordusu gerçek Avı:upanın m_üd~f.aası pl~~.' bu 
ten taarruz .kudreti ka:ııanır, ya g~m'§ eepheyı dıkkat gozunde 
..A.lına.n ordusu öteki önemli .e.ep bulundurma...,°'a mecburdur. 
belere kuvvet ka.ydı rmakla, bu 
"-dUJ'R hı8iyaıtivi bırakırsa, :her 
lteyden önce, Don tehlikeli bir 
ıCuruma. düşecektir. Rus ordusu, 
"6yük bir ağırlık merkezile Roe 
ı:tnr istikametine ~elirse, do -
iuda bir torba şekline giren sa
hada kalan nizam orduları kl"i-
ıtik bir vaziyete düşebilirler, di· 
~riluk. Obür ya.nda.n, .kuvvetli 
fbulunmağa mecbu1' olan bu or -
duların :kışın ikmal işleri de güç 
~ebilir. Hatta geli§en hareket
ler de korkular uyandırmakta -
dır. 

Stalingrad kesiminde şimal 
Ve cenuptan :tevcıb edilen dar • 
beler, şimdilik çok uzak b~ef
li olmamakla .beraber, ilkonce 
§e.hriıı kurtaruma.sıııı ist.ihda! 
eclıvorlar. Bu hareketler. gerçı, 
bUyuk ölç.ilde değillerdir: ~a_kat 
.bu savaşlara .is.tir-ak .. ~~tı~~len 
>ku vvctler.dir ki te.qr bbu->un one
trı üı i arttırıvorlar. Hatta, Don -
dan nisbetl~ büyük kuvvc.tler~e 
nıüt"rafik taarruzlar yapıldıgı 
da duyıılmu~tur. 

"Bunlar, filh . stratejik 
'bir kıymettıe er? Ruslar 
bir vanda.n p,ok u ·tün kuv:etıer 
lı• • taıiıım-adı kurrarmaga ve 
I<:afkas iİeri mev1..ilerinde muha 
rebe devanı ed:erkro bit· de çak 
biiyük bir ordu ile bu dev lıa.m
let;ini yapabilecekler ~idir? Af
hlan orduları 28 Hazıranda.n · 
beri büyük btr ağırlık m~r~ezi
lıe hinterlanda dalmayı duŞlUl -
illi' lertlir, Stalingrad dolayla -
rı ın uğradıkl.ı:rı nıuvaffıik.iyet 
Si::'··, bu orduları Don hattını 
ku\ vetıendirmeğe mecbur ede -

1'ldU tamaııa•u ...... 
(Bapımıfı birincide) 

görmesini bütün yüreklerile te
menni ederler. 
Ltnıanda 1-nfilaidlır tiR'ıJ<l'M 

e..-f:i.yor 
Londra 29 (A.A.) - Toulon

da batmış ulan .gemilerdeki in -
filiiklar, bütün gece devam et -
miş olup limanı 'lı.ali bir duman 
perdesi örtmektedir. Almanlar, 
şehrin ve limanın i~lini itmam 
ve bir c:;ok umumi binaları iş -

rgal etmişlerdir. °1ngiliz harp ge-
mileri, kaçını~ olmaları muhte
mel bulunan lt'raııs~ deniz bir -
liklerini şimali Afrika lıma.nla
rına kadar refakatlerinde gö -
türmek üzere bu bir.likleri ara.~
tırmaktadırlar. 

Loodra 29 (.A .A..J - İqgiliı 
gauteleri, Fransız harp gemi -
lerinin baıtırılmasını Fransız ru 
hunun şerefli ve ayni zamanda 
haileııi bir doğuşu addetmekte
dirler. Times diyor ki: 

Fransaya yükletilmi.ş olan 
tüyler ürpertici :fedakarlıklar.ın 
her yerde acıaını çekmekte olan 
Fransızlar, vaziyetin nihayet 
aydınlanmış ve bundan sonra 
takip edilecek tek bil' gaye kal
mış olmasından dolayı derin bir 
huzur hissetmektedirler. 

Londra 29 ( A:A..) - Bar.se -
londan gelen bir lıaıberi yayan 
Vichy a-adyosu, Toulondan Bar
.eloo limanma ,.gelen Fransız 
gem.isin.in İris denizaltısı oklu
ğunu bildirmektedir. 

geniş m·kyasta çarpışmaların e- f&plktl hır Disma:rk. bir Kavser ve b1r 
18.n ccrevan etmekte o1duklannı N~y o nal Sooyalıst Almanyasın-
bildiı mektedir. (Baytarafı b•ı-lnc~dc) ı dan daha az tehlikeli ıo\acağı M '_.. ı l!ltblş lttıı ya .. lSlrGa ya fil~ Londra, 29 (A.A.) - Nev-

h k '1 _ ~l yorktan Reuter ajansına ;gelen aYa a~eKa 1 bir teıgra.fa göre Bostoncta dün 
'Kış muharebeleri için, hatle.- Jokomoti.tlere taa&rUZ etmtŞl.cr- luıkkındaki telkin n a.cayipli

Tı '88.Jlamlaştırma işlerinin so- dir. ğ'.ndoo r. EUi seneye sığan ve 
na erdiği tasrih edilmektedir. Bir bomba \~ bir av uca.ğı bu itibarla milleUe.ı tar'iliinde 
Almaıib.ra Göre ~ Taanuzu ..geri dbnmemislerdir. bir dakıka sayılabilecek bir müd ı 

gece bir dansigde çıkan yangın 
O Uy O I" netlcesinde 150 kişi ölrnü.ştür. 

Kahire 29 (A.A.) _ Orta- 'Müşterilerden ~oğu talaşla ka
"'a.rk lngaiz kuvvetleri umumi çışırken a1evler içinde kalarak 
!:J/ boğulmuş ve yanm~tır. Olü sa
k.arargahının pazar ,müşterek yısının artmasında.n korlculu-
harp tebliği: yor 

. • • İtalyanlara gnrc ha.<tar ntükim 1 det .kinde A\'1 llpa (1870) yılı!l-
B~rıuı,_ 29 (A.A.). - 22 Son- llvma 29 (A.A.) _Dün gece da Buomark Almanya5tru, (191±1 

teşrmle .28, So~teşrın .. ar~sınd~ J İngiliz uçakları tekrar Xorino -j senesinde Kay~r Alıuanya.q:m 
Sl)P.'etler St:a-lingr.ad u.zermdekı I u bomba.lamı ·!ardır. B lhassa ve n:h:ıyet _(lfü9 ı da da Nasyo 
~k~.Yl ~ıfl~~~k ve ba~da- ~rın merkezlndeki hasarlar ~ &>ı-;?alist Al.nıauyası~ı tec· 
ki Müttefıklen ıle .aynı .zamanda k .. ı·d· ÖlenJen· savı'-'ı rııbe etti. Hele ::;on tecrubenm Kara kuvvetlet'imizin hare- _· ----ıo-----

ketlcri bak.kında .. bil~rilec.ek bir ._..er ... e--· tev-
ha'ber -y~ur. Dun çoldeki hava ljJ.:;A • ~ 

ta.a . lı k . , bil ~o onern ı ır. n . ., kılm 

yükrT~l atide. geçmı şobb:~~~- ıçın .. - henüz t.esbit olunmamıstır. mostraıaı:ı ya.runlm ı11. yı , ışillkşe-
. o ç_ t~ w0tt:re gır.t§· Halk sükiıneti muhafaza eillıiş- hirler. ~ıı o uş ~nyı.eız c-fru:liyet~e~e :ait olarak . k~yda. zll nasıl •apıluall 

deger b;r hadise geçmemıştir. J ıru.şlerdir. Sta.lingr.adın cenup - . ler ve mılyonlar.ca ınsanlar lı:ı-
batısında ve· şimal - batısında jı tir. . . . linde ortada duruvor. 

27 28 .Sıonteşrin geces'i orta 
bomba u<:aklarımız, Elageyl:ı 
,batı.sından takr~ben 60 kilomet
rede Mwblearc'h'da yerde dağı· 
.nık bulunan düşman uçaklarına 
taarruz etm4Uerdir. Burada bü
yük yangınlar çıkmış ve fasıla 
ile .infilaklar olmuştur. Aynı ge
ce Bizerte bir bombardıman ta
arruzu yapılmış, doklaı·da infi· 
laklar ve büyük .Yangınlaı- çık
qnıştır. 

Dün çift ınotörlü av uçakları
mız, Şimali Afrika ile Sicilya ~
rasmda deniz üstünde muhtelıf 
tiplerde üç düşman uçağı di.i.şlir
müşlerdir. Bundan başka Tı'a.b
lusta Elutia'da yeroe bulun:ıt1 
taşıt uçakları bombalanmı!), hu-1 
rada büyük bir yangın çıkmış 
ve bir uçak tahrip olunmuştur. 

An - Boınba uçaklarımız Sicil
yadaki hava alanlarına taarruz
lar vapmL~lardır. 

Bu hareketler sonunda iki ıı.
çağımız gerı dönmemiştir. 
Binı,~ 1.imtwııxtau tsti~ 

Kahire, 29 (A.A.) - Mutte
fiklerln eksoerleri, daha şım<U
den Binga3.:i limanının tamiri 
meselesi ile meşgul olmaktadır· 
lar. 

(Bqtanfı birincide) 

bu bordroyu şeker ~mketiniu 
göstereceği depoya vererd< 'lllU · 

kabilinde kendi dafrooi memur
larının ı:;.ekerini ala1'ak dağıta· 

caktır. Yabuz bu defaya mahsus 
olmak üzere dağıtılacak şeker 
miktarı bclıer nüfus ba.-;ına 50() 
gramdır. 

çok büyük piyade ıve tank kuv- Porteiriz }/errıslcn Oenava;ya Aldığı derslerden lıfıla usları-
ıvet.ıerı, .Do.n nehrıni Sta.lingrada -:ugr.a.mıyaoa.k mamıs görünen A' ıı.ıpa, bu gı-
taarruz etlen Jntaların .arkasm· Lizbon 29 (A.A.) - D. N. B. dişi<' fara?..a (1970) de de, t,r 
dan geçmek i<:in ha~ırlanmı.')tır. Diario de Lisboa gazetesi, Ak kc:İmüU:st Almanvadruı da 3.f?Lı-
Hiç bir şeye kıymet vernıeksi- denızde rastlanan güçlükler yü-ı nın J>:l"mı alacak gibi g-e1 ~ )r 
zin .sayıca W,türı.lüğe dayanarak zünden, yeni bir emre 'kadar cbana. 
y~pılan bu haz:e~~t neticesinde Portekiz gemilerinin Cenova li- üç tecrübeden gt>Çen hir dıı.· 
mudafaa mevzılerınde ged'ıkler me.nına ugramalar.ının yasak e- :vanın dördüncü defa tecrüb\; ı-

Memw·lara ve bu meyanda 
mütekait, dul ve yetinıll're daP;ı· 
tılan fotoğraflı ve 25 kuponu Hı
tiva eden iaşe karnclermin kul
lanılmasır.a da yılbruµndan iti
baren başlanacaktır. Beher .ku
pon bir nevi maddenin miibayaa
mıda kullanılacaktır. 

"Rçılmı.ştır. Fakat savaş ~~- dildiğinı bildirmektedir. ne :kalkanlar.a Tanrı nk.1, r 
rımız _cenahlarda ve gt'dı~eı:-m ltıa/,JJU harpfc-tı yorıt!rm"§ ihsan buyursun .. demekten b~· 
aQıld~gı ~l~~~ mev~lerı~t Londra 29 ( A.A.) - Swıday oka ne gelir elde.'1? 
saı :-1ıımaz q.r şek:ilde muhafaza. Obser.v t · · di 1-0 • 
etmişler ve fena hava şartlarına .

1 
er~~ P ma • 

rağ·men Alınan ve Romen hava tı \1· t.a.lya.zarıla 
1{~~ tenı: nıl 

k tle . . . . ....ı- ile karşı yan r u..up yo IDU§-uvve rının YJ:u:uu.uı }--1 p;·-::ı 1 
taarrınlarda bÜ.lumnuşlaı-dır. ~'-'ır_ ~ırwen emare e:ın ~~ 

• . . mı heyetuıden anlaşıldı.gına go-
.81~ So\'Yet ~~ı tahrıp ed~- re, Faşist makamları. M. Mus -

ınıştır . .Emsalsız hır 61;11'.~te d · soliui \·e onun idaresine kar,şı 
Bu itmarla Birincıkanun ayı vüşen ~t8:lannuz çetin ~vaş- en -kii_ffla- bir memnuniyeti bile 

k;iııde yapılacak teviı.atta bu ı ti d BolşevJklerın a~ ~ııuı. 
kartlardan istifade edilemiy<;- ar ne c.esın e · · · zoraki gösteriyorlar. 

nuş oldukları gedıklerm genı~le·· 1. 
1 1 

,,, B rt 
cektir. iilnı · · lm ı dı tay.an ar., ,.._ unus v ıze e-

esıne nıanı o uı:ş ıu- r. , eki Aın uk et .. t 
Şeker tevzi talhnatnanıesinin 24 Sonteşrınden itibaren düs- u f'kJ . 130 1:1 f ~~ ~ ~u ; 

hükümlerine göre bordro usulü .. ;,:ı..ı ... +li h"" l• D n te 1 er t3;l~ ın .an }rı lDC 
.. . nıan ~""'~ :ucum arını 0 .ıneınleketlerımn hıç degılse ce-

ile mutcke.tt. dul ve yetımlerc: ile V-0lga araaın.daki cevreye de ,_,__ ··tt f'k h"" 
k ·· ··mk·· ı ak . . . Alm · R nup ..ıublum.ın mu e l ucum-şe er te'7ZJ.I .m~ u:n o amam . - teşmil etıniştır. an ve o~en larına lıedef ola.ca2-ını anlıyor -

tadır. Şehrımizde bulunan mu- kıtaları bu hücumları tamamıy-ı 
1 

r-ı 
tekait, dul ve yetim .miktarı 27 le akinı bıraktırmıştır. Sovyet- ar. 
ıbin kusurdur. Bu kadar kalaba· lerin Stalingrad sehı'l içinde de ~ta!-yaıı r.ad -oları. ve ~te .. -
lık bir yekuna memurlara. oldu- yaptıkları 1lerleme teşebbüsleri i~ı:~~ bu ~uıntst~ :~ıkd sözlü. 
ğu gibi, boru~ usulüyle şeker püs.kürtülmüsfür. Topçumuz Vol ~ ayre verece ır erece-

tevzrinin Malmü<lürlükleri tara- d~k kxırarnna -nıeoblcr.iyeti 
fından yapılması imkansız görül • 

Mlttelllller Tmlaı 
kapılarmda 

(Baftarafı birincide) 

sız pilotia.rl bunların mükeuund 
olduklarını söylemektedirler. 
Cumartesi günü Ka.za.blanka -
ya asker ve harp malzemesi ı,s~
kanlmıştır. Mühim miktarda 
gıda maddeleri durmadan gel -
mektedir. 

.Jf ü.ttef ikler coplu: si 

dugun" ~ .. den alakadarlar Defte• - laftlllz ••aye1ılll Roma 29 (A.J\..) - Dahiliye' 
'ffr ~,İt~ ~KWf ~~~('jJ[ -6tft .... ....-, nazırlığının verdiği yeni bire-

H.n. 1A X,.U' I ~.D. lığa müracaat ederek memur (8a•arafı birincide) • •• • 
30 

S +·,......;-d "t' 

Twms civarı 1 inci İngiliz or~ 
dusile birlikte 29 (A.A.) - Tu
n usta Alm.anlan 'lnrdede,,ek o
lan büyük taamı7.a intizar.en 
Amerikan kıt'aları Xunus §eh -
ri civarında 1918 senesindenb.'
ri binnci d~ dlarak lngiliz kıt 
ala?'i\e yan_yana bulunmaktad.r
lar. Müttefik birlilderinin ı b r
Iiği çok .sıkıdır. ıMevzilcrimizd n 
birinde .Amerikan topçusu, bu · 
nun yarunda da Almanlarla ç;lr 
pışmak için -sabırsızlanan ll'rıı.n 
sız sipahileri vardır. Şimdi bu
'i'aBa bıilunan Fransız birHklı> -
rinin çoğ;u, Mihver tarafmd-an 
verilen ültimatom tiz.erine dağ 
yollarınaan gelerek lngilİ2 re 
Amerikan 7.tr:hlı birl'klerin ıl· 
tihak eden Tunus .gnrnizonu:ıa 
mensup kıt 'alardır. 

.. ..a•1'-'- hn.__ kadar çaıı:nşıp ölmeyi tercih ediyorlar. da karar vermek de Fransız haren bütün 1ta1yada ışıklaıı 
1 

kadrolarının bu i§i karşılıyacnk 7• mır uzcrme on .... 9ıuı en ı ı-

Pcuuuaua ...,. P Bizi en ziyade -zor duruma dü~üren şey he- mikfarda olmadığım bilclirmi~- milletine aittir. Bugüne kadar karartma tedbirleri saat 17.30-

A -.TUpa ve Şimali Afrik~ ~yan~~ 
h:uı.ller cimrımızda ?ldugu ıçm butun 
nazarları iı.zeri.ne:: çekiyor. H~ ta.rafta bu 

harplerin şiudetmc.illn ve ~ür.~ü türlü ~alann· 
dun bahsediliyor. Halbukı dunyanın hır ucunda 
Pasifik denizinin ort..'1,Slllda da aylardanbcri çok 
ş· cldetli bir mttlıarebe cereyan etmektedir. Ga
zeteler bu harpten sadece kısa tebliğl<::ı.e b~
Sediyoı:lar. Ve buı:alarda cereyan eden oliim-dı
t-iı:n sav.ası gölgede kalıyor. 

lfalbtikı hem Salomon adalarında hem de 
'leni Gine'de Japonlarla Amerikalı ve Avustral
Yalılar arasında çok çetin ~ıpşmalar ol:mak
tadır. Aylardanberi bunlarda harbeden bır A
VUstralyalı şınlao anlatmaktadır: 

Libya harbi bir eğlence imiş 
- Ben geçen sene Dibya harbine iştirak 

ettun. Şunu hem n söyliyeyim ki buradaki harp
lere nisbetıe Şımali Afrika muharebesi bir. eğ
lenceden başka bır :.y değ'lclir. Japon subay ve 
~erleri ne lt, lyanlarla ne de .A:lma.nlaıfa kı
Yas kabul ctmiyecek bir şiddetle dövüşmekte
dirler. 1talyan1a1 veya Almanlar, Xu?:tuluş yulu 
01.nıawğını an ar anlamaz hemen teslim o1urlar. 
'lialbuk.1 Japonlar böyle bir kelime bilmemekte
dirler. En mü$rlll durumda olsalar bile sonuna 

men hemen bütün Japon subaylannın İngil~e- , lerdir. Defterdarlık Malmüd""ı- geçen bütün hadiselerden sonra da başlıyacaktır. 
;vi pek mUkemmel konuşmalarıdır. C'~celen bu iliklerinin bu yerinde miiracaut- "Muharin Fransa·· ..ismini verdi- Mua.zzımı bombaJır 
feden kolaylıkla hatlarımı~. sokulabiliyorlar: j larıru Vekilliğe arzetm·~tir. ğimiz maneviyat ve ideal mcf· Londra 29 (A.A.) - Cumar-
Bilhası:;a. erlerimizi kandırabılıyorlar. Halbuki Diğer ta.raftan vilayet bu işe humuır.u.n tekmil Fransız mille- tesi gecesi Thrinoya karijl ya -
bizim icimizde Japonca bilen ıkimse yoktur. Bu bir sureti hal bulmak üzere tet- ti üzerinde hakim bir niif·uz ic- pılaıl ha:\•a 11kınında ilk defa o-
avaııt.ajdan JaPQnlar çok istifade etmektedirler. kileler yapmaktadır. Bu meyan- ra edeceğine ~üphe yoktur." ı J~arak her biri 3."000 .k!lo ağırlı-

Kadavraları da öldürmek lazım da mütekait, dul ve yetimlerin M. Otııırciıill şöyle devam et·, ~n~. bo.m~r a.tıldıgı resmen 
k1 ah il mişt r: ı bildırilmcktedir. Sonra Japonların yalnız A dirilerile değ.~I ... ö- şeker istihka arınln. ın a e 

Iillerile de ~ücadele etmek lazımdır. Bu sozum. bakkalları taı-afınd3.tı tevzii dü- ''- Şundıye kadar cereyan e- ı,m••••••••••••••u•nı•••••••••11!3ı 
sire tuhaf gelecekth-. Fakat haltikatin ta ken· şünülınektedir. Bakkallar ise bu den olaylaı, b"ld"ğ~me_göre:.._ha~- S~ffJCER "fRACf 
dl· sın· ı' ı"fade cttı·bo-ım· e eminim. Zira bir çok harp- bi.n. d .. aha uzwı surmıycce!!:ı, o· ~nin en büyük muva!.fa'kıyet.i 

teklif ka.rşJSmda kilo başma 15 üzd b şk c k"' lı e 
lerde Japonlar yaralı iken bile kendis_~ne y~k- '1ln~lmer ~ulurunıa ayaac~.,~ıe .. ~~:~~ .. j ' lNGHffJ• BERGMAN !aştığınız zaman hemen tabancasını u.zerlnıza ıklll'U9 :bir satış hakkı istemekte- "" 'u -.. 1..Ull.l.U.Ul ORETE GARBO nun ''erin' al.an 
bosa.ltır. Bazı defalar mahsustan ölmüş gibi ha- dirler. Bu işin devamlı bir suret- beslememizi haklı •7 Ötrteremez - ~ J 1 a 
rcketsiz dururlar, yanlanna yaklaşıldığı zaman te yapılması laznn geldiğini göz- ~~~=f~a:ı~"'~~'cı ~~~:~ la haaber cevirdiltleri 
'birdenbire canlanırlar. Ve mesela koca bir bom- önünde bulunduran vilayet, bu mümkündür. Atlantılrte sillnme.t Si eri inin ldh.A., • J1 
bayı üzerinize atarlar. Bununla bİ!'likte çok ~ iain ~.memurlar kooperatifi ta- oldu~ sıra.da Pasifikte harp nema,, el e& ıw.ı11113-- f8ue&6 
falar kendileri de ölürler. Onun içın yalnız dirı- rafından yapılın.asını dti.§i.lnmek- kasırgalarınuı azami şiddetine •ı K 

1
• y Oz LO ADıA M 

leri değil. kadavralan da öldülmek lizmı gel- 4-,,,,:ı· yu"'kselmesi lınkaru tia vardır. E-
d ~~ 

mekte ir. Memurlar kooperatifi m~:ı· ğer, lıa.diseler böyle bir dönüme 
Elhasıl Japonlarla harbetıınek, kAm&~k~; viri ile §eker sıirlrntlıxien bir mu- gelirse DÜfiln kuvvetle~İ~İT.. 1 Du Ç.:ı~amlıa nkŞSml: 

cıhğı 'kadar zor ve tehlikeli bir iştir. e lanon tecavüzüne k~ b'ırliJ..-t.P. 
ve Avustralyalılar ancak büyük fedakarlıklarla rahlwı bugünlerde vali muav'iui mücadele için, Birle.'}ik Amer · 'niil.i~ ı·pi.ı:'K' 
bu mmta.kalarda ilerlemeğe muvaffak olabili- Ahmet Kınık'ın ri)'Wletinde b;r kaya, Avustralya ve YC:'ni z Jiopyaıü L te Orijnıı.ı 

KopyaBJ 
yoriar. toplantı yaparak bu hı.tsust!l landadaki kardeşlerimize yardı- -----• 

kat'i bir karar vereceklerdir. ma t&bsl.s edeceğiz." • ~------------~--------------------~ Yerlerimi -.av.velden 
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P.1 ~:Va : t YB!fl BAB.&H 

__., S P O R 1 1 RAOY~ PROGRA~ 
Y_Ö __ l _l_.O ____ r-• ı Dünkü kupa maçları ::: v;;.;:c:::;_. 

._~... Nakil ~e iktibas hakkı mahfuzdur f.....J xü çalıştıra - 19.45 Serbest lO 

BAY ANLAR ve BA YLAP 
Mnessesmıiıde daima kadm ve ~ 
~ Ceb, Masa ve DUVR.r Saatıan. 
A1b:n ft plitin Nişan yüıllkleri. 
~ ~larla süslfi çieelc ve 
ııWd.- ~3'eni pa
l!Jıe ,,azüldeıiniu :zıen

stn cefidl«lni bulmı
~ blldir 
~ teftf duyarı . 

1 lım dakika 
Maçlarda: Taksim, Beykoz, F. Balıce, 1.•o .'\.. ·&berleri ıus Manıc 

Sivaslı, ense enseye güreş tu~ - Sivmılı, güreşe gir: .• 
madığı Cihetle Yöriik Ali de cam - Böyle güreş olmaz! .. 
baz gibı S.'lğ'ci, sola, havaya sıç- - Sivaslı güreşe girmezRe 
nıyan ha.'!mını tutup ıbir oyuna c;ı.karmalı meyd.ı.ndan! .. 
giremezdı. Bu, böyle olunca gü- GUrilltü o kad1r çoğaldı ki, 
reş bir motör kolu giıbi devıun Sivaslının aleyhinde ba.ğırılıyor
eder dururdu. \'e, bu devam- du. Nihayet Sivaslı lozdı. Birden 
dan bir netice hasıl olmazdı. bire sıçn.ma.lan bıraktı. Diki
Cünkü ne Sivaslı yorulurdu ve, Jerek bağm:h: 
ne de Yörilk Ali... Netice, akşam - Daha nasıl güreşeceğiz be? 
olurdu. Ve, y:ne netice; giittş Açılıp da yenıleyım mi? Ben, 
beraherl!ğe ayrılırdı. durmayoruın, Yörük duruyor. 

İşte Yörük A.?i, bunlan bildi- Asıl güreşi o, yapmıyor. Neye 
ği için güreşin beraberlikle bit- gelmiyor Uzerimc? .. 
mesine tahammül edememi. Be- Bunun üzerine halk daha ziya-
raberlikle bitecek bir güreşin de bağınnağa başladı: 
kıym.et; olmazdı. PehFvan dedi- _ Giireşmiyorsun ? .. 
ğiu ya yen' lmeli.. yahut yenme- - Böyle yağ güreşi olur mu? 
lıydi. Bundan ötürü Yörük Ali, - Bırak güreŞı ... 
hasmın nltına yatacaktı. Bu, o-1 Nıhayet Cazgır, meydana ftr-
nun için bir pehlivanlıktır. A- !adı. Davul. zurnaları susturdu. 
ya.k:tan hasını bulamıyordu. Al- İki pehlivanın arasına gırdi. Yö 
bna alarak bulamamıştı. Ba.ş-ı rük Ali, sessı.z duruyordu. Ve, 
~- ~'.apılac.a'k şey yo'~tu .. İşte gülümsiyordu. Sivaslı, asa bileş -
Yorükle Sıvaslının gure.~ı, bu mişti. Cazgır ahaliye seslendi: 
manzarada idi. Ve, güreşin tek
nik tabiyesi böyle 1di. Ve, pehlı- - Güreş pekfiliı. oluyor. Si -
vanlıkça d böyle olması lazım- vaslı, karakucak tarzın<la güre
f1. Bir pehl van bir başkuman- şe girdiği için böyle oluyor. Fa
dan gibı hasmını nerelerden çe- kat durmadan saldırıyor. On.ı:ı. 
vireceğini, 00 yapacağını düşü- ı ense enseye gel, d"yemeyız. Na
n.üp pla.nlamazsa muvaffak ola- sıl isterse güreşir. Gürültü et -
maz. Hic salla.pati dbviiş olur meyiniz! Güreşe müdclı<ı.le et -
mu? Sallapati dövüş yapanlar meyin.z! .. Seyredelim güre~ ... 
ya sallapati muvaffak olurlar, ı . Diyeı:ek meydan ycri~den ~e
veyahut mükemmel dayak yer- kıl~ı. Sıva.alı, Cazgırın soyledık
ler. Sallapati kazarunak l:iır şey ler nden memnun olmmıtu. D~
ifadc etmez. Çünkti bunlar istis- vul zurnalar ~ekraz: vurdu. Gu
nalardır. Her vakit olagan şey-1 rcş başladı. G!;lrc§. vıne aynı m~n 
ler değ ldır. Plansız da güreş ol-ı val ve ıempo uzerıne dc\'am edı;:> 
maz .•. B r pclılıvan sallapatı gu- dwııyordu. 
rcş tutamaz. Tut.arsa. o, pehlivan Yörük Ali, dururp dururkE.>n 
değ ı.. Harna!dır. Yörük Alinın hasmının altına yatamazdı. Böy
pehlivnn olu. unun ye1!"ii.ne \astı le şey olmazdı. Olsa b.le hasını 
sallapatı olmadığındadır. O, h,ı - şii'phclenirdi. Yörük Ali, tebli
mıııı her taı aftan tartar. Her kc izee kend·sini kaptırıp · aJ+-a 
taraftan yoıda.r. BedPni kudretı düşmeliyd". Fakat Sivaslı, o ka
ve oorunun taraflannı da yo•c- dar yılmıştı kı, hasmın en açık 
lar. H ın altçı mı, ayakçı mı, verdiği tarafı lfile görmek ve, 
oe olduğunu da ölçüye vurur, yoklamak istemiyordu. E!.. Yo
ond n sonra ,gıi i'ŞC girer. Yö- rük Ali, hasmının altına nasıl dü 
rük Alı, bud.ıı :şte ... Öyle sai- şecekti. Nlıhayet Yorük Ali, şu 
hı.pati gürc.şmez. kararı verdi: 

Gorüyorı.,unuz ki, başaltını - Hasmın Uzerine hücum f'İ-
budayan ve. ruhayet Yörük Ali- mek ve, bir taraftan kayarak 
ve kad r day< nan Sıvaslıyı na- yere düşmek ... 
sıl yoklu· or. Onu ııru;ıl venmeğe Yörük, kararım verdiktr.n 
çalıı;;ıvor. sonra Sivaslıya, durup dururker. 

'ı'. h.hs zhk olabilir. Fak~t a- hücuma başladı. Hasmmın iize
kılsızlık o!, maz. Bazı pehlıVan- rine hnmle ed'ıv<>ı<lu. Güreşı,ı 
lar ustüst talıhsızl'iklcı • uğrar- başındanheri yapmadığı"lı yapı
lar ve, buıılard .. n otüru asabı:ıı yordu. Si\'aslı da, kaçanıak güı.
bmmrla::- ve. bu asap bozuklugu teriyordu. Hareketler daha zi
ruh· kudıetlerınc s rayet, ve te- yade cambazlaşmL'.?b. Sivash, 
s ı cdc>r. Nıhayet bu, ruhi: ve bt!- bir türlü hasmını kapmak iste. 
deni OO/:;tınluk a.kıl ve zekala- miyordu. Seyirciler öyle sabır
ruı:ı da ylı.rilr ... Onlar da boz~- sızlandılar ki, on bınlercesi bir
lur. Nıhnyct, n~hayet ne olacagı den bağırmağa kavuldulnr· 
malümdur. ınsan iradesi. eld~; _Ne olacak bu be? .• 
gıtt.kten sonra onu. evıııl? çevı- _Ayırın bu güreşi! .. 
rrn mağlup etmek hıçtenUir. Bu, _ Sivaslı mağlup! .. 
y:ılnız nürcşte değil, ha~atta da - Girmiyor güreşe!., 
böylcd r. F'akat büyük yaradı- _ Yaşa Yörük! 
lışta olan in.sanlar kolay k~y Fakat bu liı..flar kaç para e -
.u:ad c. ı kaybctnu\:nlerd:r. derdi. Ortada taraftarlar olma -
'Y oı ,ık J~l de. ha.;m~~ b·rkaç ke dığı için kawa çikmak ihtimR!i 
re n. ,..•ll.J j etc 00eL~rıp yeneme:- oktu. Zavallı Sivaslı, tek ba
<lıgını.. n dol<1j ı katıym1 ·rades~- ~na 'idi. Herkes YörUk Ali ta
nı bo"ın mıştı. O, )::RP.ıl1!.1ası ln- rafuu tutu~rdu. Yalnız, Yö
zın helen ı:;cylerı duşunuyo~'d~ rUk Alinin hasımları ki, ma~li'ırı 
Ol :ı ı ohnu, .. geçen gecıruşti. eW!!i pehlivanlar ve, taraftar -
Hıı~mı ~ ·nmf'k gerektı. ~y~ lan~ Sivaslıya hak veriyorlardı. 
güıl:ı- tntsı.. tutsuz~u. Yo~ Onlar: 
Ali. oldı.ğu )erde snga sola. do- _ E!.. Daha nasıl güreşecek 
nüyor. (,özle ıyle hasmı takıp e- Sivaslı r 
dıyoı .. Sivaslı da bir k~klik ıp- _ y~~ va Yörilk ! .. 
b. sıc rayıp duruyordu.Gureş .böY _ Yenemeyince mızıkçılığı.ı. 
lc-cc deY.un edip d~"<lu. Seyırcı- ~ vuruyorlar. 
leı < f.ll kaııa.~t gelmışt:ı: . Halbuki, zavallı Yörük oralar-

Bu, gııreş berabere &kle- da değildi. Onun. n~ ~ı~ var-
cel. ·· G" . .. -· d 00· 1 dı ne de söylendiğ'ı .. O, ışıne ba-

E !.. orunuşc gore e Ye kıyon::lu . YörUk Ali, hamlelerine 
jd . Hcı kca Yörüğün ne yapaca· devam etti. Ayaktan. koldan, bel 
ğını bılmıyordu. Belli olmaz~... den, hülisa her yerden açıklar 
Yvru~ alta düşmekle mağlfıp '>~ 
hm u. fakat pchrvanlıgm icabl veriyordu. Yörüğün böyle salla-
ne ıı. onu yapacaktı. Ahaliııin pati hareket etmesini, onu se
mönişü, gorüııi.ışc göre lıük.üm- veınler hiç de beğenmemişlenii. 
Jemesinde hata yoktu. Hatt.A Bu sefer de onlar t'ÖYle bağın -

k yorlardı: Cazgır ve, Çalık bile aynı anaa-
ta gırm şl ... •·• Çalık; güreş\n - Yörük, M,:ılma! .. 
beraberliğe ~ötürülmeelııc razı - Kolla kendini Y-orük ! .. 
idi. Beli Siyaslıdan kurtulmı;.k Hatti., Çalık bile p.şndı. S'i-
gerckti. Çalık: vaslı, bir yerden kapıp yere vu-

- Usta! .. Sivaslı güreşe hiç ra.ca.ktı oğlW'lu. .. O, bile ayağa 
·rmı· , r kalı..-~, og·ıuna. Be6ini yetiştir-&ı )O... ~ 

- Evet! Herif alttan da gir- meğe ~rdu: 
miyor .. Hiç lfır yerden... - Oğlum! Ne yapıyorsun? .. 

- Böyle oiderse ~ ber•- - Yörllk bırak hamleleri! .. 
bere kadar gider. Cok ~olan Yôrük Ali, 

- öyle .. Yörük Ali, e.ptal de- Aa.mclelerine ve açık verişleriııe 
dururken herifin durmadan devam etti. Nihayct ğil ya! .. Durur 

tiz.erine ne diye sa)ma.lı... . Sivaahya enmi3et ge!fü. Yüz~c 

Vefa, /stanbulspor galip geldiler 7
·
55 ;:ü:o~r: 20

•
15 ı!::0 aa -

. B. . . d . 4-0 1. b' kestrası. 20.45 Müzik 
Kopa maçlarına dün her iki . ınncı . evreyı ga ıp .. ı- 12•30 Program 21.00 Konuşma 

stadda da devam edildi. Hava - ti.ren Yeşıl Bey3:Z11 ~ ıkın- 12.33 Müzik (Pl.) 21.15 Milzlk 
nın oldukça soğuk ve maçların cı ~eyrooe gollerıne ikı sayı da- ıı..s A Haberleri 2ı.3o Konlli?lla 
ehemmiyetsiz olmasından mü - ha ılave ederek maçı 6-0 ka • 13.00 Müzik 2 ı.45 Mü:ıi.k Rad _ 
sa.bakalar az bir seyirci kütlesi zandı. 18.00 Program yo Senfoni 
celbetti. /~ - 7. A"lemdar - t 18.03 Milzik orkestra.Si 

Dün. ku"' temasl-....Jan alınan +__.___ 
ıı..ru Şeref stadında son maç~ 18.45 Müzik Rad- 22.30 A. Haberleri 

neticeleri sırasile veriyoruz: bulsporla Alemdar arasında ya- yo Dans Qr - 22.45 Kapanıı 
FENERBAHÇE STADINDA: pıldı. Birinci devre 3-1 İst.an • 

Ta.kaim - .+. Eyüp - S bulsporun lehine bitti. İkinci 
Oyunun birinci devresinde devrede hızını arttıran San Si-

bütün enerjisini sarlederek üs - yahlı takım yediği bir gole mt~ 
tünlüğü elde eden Eyüp haftay- kabil dört sayı daha yaparak 
mı 3-1 galip bitirdi. İkinci de\'- maçı 7-2 kazandı. 
rede Eyüplülerin yorulduklan 0 , ___ _ 

Yaban domuzu 
ile n.ıücadele 

·Devlet 

SiNGER 
SAAT 

Matuaıan 

buna mukabil Taksim foı \"eti - Güreş müsabakaları 
nin rakip kaleyi zaman zaman 
sıkı bir <;enber içine aldığı gö -ı 
rii1üyordu. 

Dün Fatih Güreş Klübü sa -
lonunda tecrübeli güreşçiler a -
rasında Greko - Romen güreş 
temasları yapılmı.ş 17 müsabı -
kın iştirak ~tiği temaslardan 
aşağıdaki teknik neticeler alın
mıştır. 

Yaban domuzu ile mı.icadelc
yi kolaylaştırmak iç:ın Z!rant Ve ı 
kaletinin teşebbüsüyle c.vcılara 

1 

.. ••••••••••••••••••••••••., 
ucuz av malzemesi vcriled•ktir. Aşağıda ismi, muhammcıı bedeli ve n1uv:ıkbt teminatı ayn ayn gör 

tcrilmiş olan muhtelif gıda maddeleri 11/12/942 Cuma günu saat 15.45 ddl 
itlb.ıren kapalı zart usulu ile Ankarada İda'"<' Bıı1a .. ında ı;ın ılc \ c ayrt 
ayrı eksiltmeye konmuetur. 

Demiryolları ilanları 

Taksimliler arka, arkaya iiç' 
sayı kazanma.ğa muvaffak oldu
lar. Sahadan 4-3 galip aynldı -
lar. 

Beykoz - 6. AnadoluhiS!.ır - 2 
Birkaç haftadır çıkan:iığı gü

zel oyw1lar ve aldığı parlak 
neticelerle göre çarpan Beykoz 
takımı zayıf rakibi Anadoluhi -
sar karşısında üstünlüğe kaıvuş 
makta güçlük çeloncdi. Ve ma
çı 6-2 knzandı. 

Fencrbahçe - 7. GaUıta ~ O 
Fenerbahçe stadında son kar 

şılaşma Fenerbalıc;c ile Galata 
Gençlik takımları arasında ya -
pıldı. San Lacivertli takımın 
bu maçta ezici bir hakimiyet te 
sis edeceği tahmin ediliyordu. 

56 kilo: 
1 - İsmail (Güreş). 2 - Ser 

vet (K.Pl 
61 Kil.o: 
1 - Süleyman ( K.P), 2 -

Vahid <K.P) 
66 KiL:>: 
1 - Faik (Güres}, 2 - Ali 

(KP) 
72 Kilo: 
ı - Bekir (Güreş ı , 2 - Ka

zım (K.P) 

79 Kik>: 
1 - Ahmet (K.P) 

Fa.kat Galata Gençlik oldukça -----------
gayretli bir oyun tutturarak 
tahminleri boşa çıkardı. \'e sa
hadan 7-0 mağICıp ayrıldı. Fe -
nerbahçe takımı şu kadroyu mu 
hafazn ediyordu: 

Nuri; Lebib, Murad; Esat, 
Ali Rıza, Aydın, Melih, Naci, 

Balıkçılara verilen tuz 

llkokullarm odun ihtiyae1 
Mahnıkat Ofisi 'ilkmekteplc

rin odun ihtiyaelarıııı temin ede
ce~ini bildirmiştir. Belediycn!n ı 
vereceğ'i on dört kamyonla odun
lar varın sabahtan itibaren mı'k
tcpİere taı:ıınmağa ba!'jlanacak
tır. 

Etiban:k kömür tc\'Zl müt>.ss~
sesi de mekteplere şimdilik diir
der ton olmak ti?.ere kok kömür 
venneği kabul etıniı-ıtiı-. 

Sanatkarlar!n kömür 
ihtiyacı önleniyor 

Kömür kullanan bircok snnat 
erbabının ihtiyaCJnı kai mlamak 
üzere Madeni I<:şya Sa.n'atkar
ları Cemiyeti Reisi Ankaraya 
gitmişGir. Eğer Ankaradan iyi 
netice alınırsa bu Cemiyet emri
ne her ay ~00 ton kok, 100 toıı 
'krible kömürü verılecek, bunlar 
derhal esnafa dağıtılacr ktır. 

Bogaz:.i<;i kıf tcrife•i 
Boğa.Zı~i vapurlarına ınalıst15 

Bu ise girmek islıyenlerjn listeleri hlzıısınd:ı yaulı muuıkkat lC" 
ıniııat De kanunun tayin etUiti vesikaları ve tel.lıfü rinı oyr~ gun şaırl 
14 de krıdar Komisyon Reisli.tine vermclerı ı:ınmdır. 

':ortnameler parasız olarak Anka .. ada M .. Izeıne Daı .. e-:ınden "e ııa1· 
dıu r;.ı ada Tesellilm Şefliğinden temin edilır. 

Ekı.ıltmeye Konan Malzeme Muh, n men 
Bro<'l 
Lır:ı ı.ıra 

l No. ıu lbte muhte\'iyab 
Kuru fasulye fi0.000 4250,-

2 > > , nohut Gıl.000 4250,-
3 ıı > P,rinc 2GO.OOO 13750,-
4 > > Bulgur 45.000 3375,-
5 > ) K:wurma 135 000 f!OOO,-
6 > , Men:ımek 14.0UO 1050,-

(1759) 

Muhammen bedl'li (80.000) lira olı=tn 50 ton u,\.ım pe- c.ı1 151121194' 

Salı gunii !\."!at 15 de k::ıp::ılı ztırf U!!Ulıl" Anknrnd td. re Brnu nda topla• 

ruın Mcrke-.: 9 uncu Kom.syoııca sııtm alınac:r>klJr. 

Bu irc girmek istiycrıleTin (5,250) llrnlık muVDkka• ~minat ile:' k nıı· 

nun tay.n ettiğı ve:dkal.ırı ve t<'kliflermı ayn1 gun .:,. l4 de kı d r dl 

ge<:en Komısyon Reislıgınc \ t•rmclcrı lazıınd r. 

~arbıamcler (1) Lro n ıkabılmdc Anı< n 
n<.~mcleıı tedarıl, oluııı.r. 

e 11 •.>d rı.:ı a<l:ı ld • c 'eıı 

Naim, Omer, Halid. 
ŞEREF STADINDA· 

Balıkçılara ucuz verilmekte 
olan tuzun kilosunun Belediye 
Daimi Encümenince eır paradan 
beş kuruşa çıkarılması balıkcı
ların itirazına sebep olmuştur. 
Balıkçılar şik"ayetlerini bir he
yet halinde Belediyeye bildirmiş
lerdir. 

kıl? tari!esi ı Birincikaııun sah,========-=-====== 
günü sabahından itibaren tatbik Şeref stadında ilk maç Süley- ----,o,----man ive ile Haliç arasında idi. 

Süleimaniye sahaya vaktinde Şehir tiyatrosunun tamiri 
Gikmadığından hiikmen mağlfıp Şehir Tiyatrosunun Tepeha-
ilan edildi. şındak'i Dı am kısmı binasının 

Vefa - 6. U?ılropam • O catısı geçenlertieki fırtınadan 
Sahaya en kuvvetli kadrosile uçmuştu. Şimdi çatının tamir! 

çıkan Vefa takımı oyunun baş- miinakasaya konulmuştur. 
lamasilc beraber Unkapanı ka-- Bınada tamirat b!tin<'eye ka- 1 

edilmeğe başlanacaktır. 

Tüberküloz Cemiyetinin 
kongresi 

İstanbul Tüberküloz C'cmiyeti 
aylık toplantısını 26 Bil'incika
nun çarşamba günü saat ou altı 
buçukta lc:tanbul Etibba Odasın
da yapacaktır. les!ni sıkı bir çenber içine al - dar daha bir müddet temsil 'e-

makta güçlük çckmed_i_. ____ r_ilm_i_y_ec_ektir 1 '~ skerlik i,leri 1 
An bar taraca lan asf altlandınlacak DAVET 

Devlet limanları işletme Umum Müdürlüğünden Eminönü AB. ş. Bşk. : w. -======..::::: __ _ 
Y cdek 'l'bb. Tgm. Rec ·p ogm , -

Keşir bedeli (12.095 on ikı bın llra doksan beş) kuruştan ibaret an- Eıwer Uralın (~81~_) acele 16099 J)e ri 11e ba T88k 8 rff trma i/Bnl 
bar tnrat'alaı ının asf.,Jtlanmnsı işı pazarlıkla ckı;ıltmeye ko•lUlmuştur. No. ile şuıbeıniır.e muracaat etme-

MU\ akkat tt>mınat (90i .13-Dokuz yüz yedi lira on Uç) kuruştur. si ilan olunur. 
lhal~i 7/12/942 t.anhinc r:ı.stlıyvn Pa:tartesi gilnli sa.at on beite Galata -------------

=~::1ı;~:~~c~~:~~~ Mııdur-Juk Biuasındn toplımııcak Sntııı.ılmıı Komisyo- il .!ii:lll:.-~u·ııa>· LU .. '11 ~l

9
_ı...c.-.-~ 

Şartname ve tefrrr ı;ıtı hl'ı gtın sözil geçen Komısyonda gônHebillr. ~· ... - ~ '.(', 
(1828) 

ı 2345678 9 
1 1 1 ı • ı 
2 IAI • 1 1 

Türk Hava Kurumu let•nbul Vllfıyet Şubes.inden: 

Kuroan Bayramında t.eşkilAtımız tarafından. Toplanr.crJc den ve b9r 
sakl;ıı• pazarlık slıı etil<' a.} ı ı ;ıyrJ arttırmıı~ a konuln uştur. 

2/12/942 Çat;;;:ın,b.ı gılrıii • n.ıt onda :ırthrılmıı.c:ı yilpılııcok ve fiyat JJll)6 

vafık gtlruluı'S~ ıhıılc t"(!ıl~·eı.tır. ?'aLplerlıı nakıt \'eya Dc\•lct?e nı~t~ 
bir bankıı m~ktubu olanı derı ıcın bin beş yuz, baı"Sa~ 1çın de uç Y 
lir:ı muvakkat teminat nkçelerUe me?.kOr gHrı VP saoıt•e Ca~aloğlund .. ki Şıl' 
be Mcr1:ezinde bulunm11l r• 

Şartnamelm aı-ı.u t>denl~r 'Vılliyct Şubesine müracaat!, alabılirJer. 
(15{;2) 

3 1 ı I• • •I 
4 1 1 1 • ı 

=================-==.::::..:..:====-========================~ , .................................... ... 
,. TÜRKİYE iş BANK ASI 

Llra Lıra 

l 25000 25,000 

3 ıo.ooo 30.000 
5 5000 25.000 

20 2.000 40.000 

60 ı 000 60.000 

120 500 60 000 

800 100 80,000 

800 50 40.000 

2,000 20 40.000 

8.000 lO 80,000 

80.000 :l . 240.000 

91.809 -,Yel.On- 720.000 

Tam bilet 3 lira yarını bilet l ,51.1 lıradır 

s • l 1 l• I 1 1 I• 
6 1 ı_ı • 1 

7 l 1 1 1• 

8 ~.__..:..:.ı•~' ~.....;_....:....-~ 
9 1 ,.1. 

SOLDAN SAC.A: 

ı - Anndoluda bır ~hir. 2 -
Şöhret, Hak yemez.. 3 - Bir uzuv, 
Bır gbz rcngı. 4 Bir kaza ı ;mJ, 
zoıman. 5 -- Arapc:a Su, İŞ\ c. 6 -
Kur'anda bir sure,,..Oerecc. 7 - Ca
daloz, Rabıt ed:ıtı. 8 - Yer, Seix..'P, 
9 - A~ıl bünye, Cett• efradı, 

YUKARIOAN AŞACIYA: 

1 - Mıırnıııra kıyuıında bır şehir., 
2 - Yabaııc.ı, Bir ıll yap:ıınıy:ın. 3- , 
İhtiyaç dqpndn. 4 - Zaman, Ynıu
l:ıbilir. ;; - Eı kek, Faiz. fı - Doğru 

dcgil, Haııe. 7 - İshrnbulun bir say 
fıye yerı, Rir nevi ŞP.kcr. 8 Çoğal

mıy:ın. 9 - Yiızün bir kısmı, bir ot. 

- DUnkti bulnUMWım halli - ! 
12345678 9 

t K1 A R,A N L 1 K • 
2 A 1 ZIAtl" • 11 Sı l M 
--~--

Küçük Cari Hesapları 
1943 iKRAMiYE PLANI 

KL~İDELER: 1Şubat,3 Mayıg, 2 Ağustos. 1 
tarlhlermde yapılır. 

İkinciteşrlJı 

r- 1943 İkramiyeleri 
1 Adet 1999 J.Jrabk 1999 lira 
1 

" 999 I> 999 
" 1 " 888 

" 888 ,, 
ı ,, 777 

" 777 
" 1 

" 666 
" 666 ,, 

1 ,, 565 
" 55.5 ,, 

1 ,, 444 ,, Uf ,, 
2 ,, S3S 

" 666 ., 
10 ,, 222 ,, 2220 ,, 
so ,, 99 

" 2&W H 

6Ct 
" 44 

" 2640 ,, 
250 

" 22 ,, 5500 ,, 
334 ,, 11 ,, 3Gi4 ,, 

J 
'l'ürkiye İş Bankasına para yatırmakla yanız para Wrfk· 
t"ım~ Ye faiz almış olmaz, aynı samanda tahhinizi d - Zaten nere.ıeine salacaksın! yüz nwvaffak ola.cagıne emın 

Herif boyuna kaçamak ~- okluğu bir oyuna girmeğe karar 

)'<>r ... Ne-eden tutacak?.. ftl"di. ---~-----------------. - Beral>ere gider gilret... (Devamı var) 

' M,A,H A:R ,E T m1A 
4 AL A:N'• K!I !R!K 
5 ilA T •,Y '•IRTil~ 
6 Q N'M KIA 'S,A_._• IA 
7 L MtA:• T!AIBIL!A 
8 rrA M!A'•! 1 ı •'O,C 

denemiş olursunuz. 

- Ben, nıraymı berabere ... Bu ~--------, 
t>elAlı hetlfte beırabeıe kahnak •--• ........ 
da bh· 41-Bir~ .... ...... 

- Çok tataız gilng oluyor.. ABONE BEDELİ 
Ahali sıkıldı. Tlncly• loftebl 

- İki&i de a ıfbnııs. .. Btvulı- ......... MOO Kr. rlOO Kr. 
da kesilecek surat Jlll1ık. 1 Aylık NO • MIO • 

Dedi. 1 Ayhlc 400 • IOO • 
Ahali a,b~anmJlb Ayak Aylık 190 

...ı;.....m w.m ~:-saat sümın..t;; L,...:::.=.;~--------1 _,o.u.,.... "° V\C ~ 8ahltlt: A. Ciıl9aa.ddln &lıracoilu 
Gt•- ~-1· :i:k1 saate yak • '"'U!il ,.,,......,~ Nqrly8t ~lrCI: M. hıınl Kwayel 
Jaşmıi*J. Ahali bağırmağa §ş • Bwldll• yer: H. a.tclr Glireoylar 
la.dl: ve A. Oeaıaleddln lara;ollu Mtb. 

-Bu. ne~~?-

POKER 
Traş bıçakları 

Cildi tahriş etmez, 
cildi yumuşatır. 

Her yerde 

P O K E R 
traş bıçaklarmı arayınız. 

1 9 ALA Tl• i K ı A Pil 

1
, Dr. lbrahiın Denker ' 

B lıklı hı-st. Dahıliye Mütehascn ı 

Beyoğlu, Aiacamli, Snkı.ıağal"ı 

Çöplükçeşme sokak Ne. 13 
Telefon: 42468 

Sıhhat ve ictimai muavenet 
vek1Jletlnde11 

Tcrkiplerinde kininden eser buluıuw)"8n bazı kompirinıelerin ~ 
komp"rimeleri diye satı~ çıkanlmıı oldulu yapılan tetkik ve tald~ 
a nfa ş ı lm ak-tadır. .J11l 

.Memleketimizde elmdi Devlet ve Kwlayınkiııden başka kinin k~ .... ı 
mder1 yoktur. Bunlardan başka markalı olanların mevcutları da ~ 
<"V\'C hukfunetçe toplatılmıştır. Binaenaleyh evvelce de ilin edildili ~ 
Devlet ve Kızılay kininlnden başka kJnin lromprime ve drajelerinln -"' 
olduğu \'C kullanılniaması Jiızım geldiğl clhetll! ballrunızın bunları ,atın 
m:ı.m::ıları tavsiye ve H.An olunur. (1727l 


