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320 sahife en lilzwnlu yazılar ve mükemmel 
bir muhtıra detıerile 
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Cıktı. Tllklttlerhd almamak ıı:in 'BQat 
tak'liml ed&na ve Maarif Jti~ 
adNMine dlkkat e*melldir. 

2 
GET 

ROPAGANDA TUFANI Alman yanın 
harp sonrası 

için plinı 

• 
lngilizler Elageyla- v ARLIK VERGİSİ 
mn 144 k. m. garbında . • ~ . 

· ~ :Badyoları dinlemeli. Fakat söylenenlere inan· 
· mak için deli~ altlarmdaki ıizll maksatlara 

anlamak için. Necmettin Sadak'ın sua
line bir Alman 

gazetesinin verdiği cetap 

4 tümenden ibaret bulunan 
Rommel kuvvetleri çekiliyor Yazan:Hüsegin Cahid Yalçın 

M uhte1if propagandaların 
ne mütiıiş bir faaliyetle 
ça.lıştıklannı ve bütün 

dünyayı nasıl bir tufana garket· 
tiklerini anlamak 'JÇin her günkü 
radyo neşriyatının bir kısmını 
dinlemek kafidir. Bu eğlenceyi 
bir tecrübe edelim : 

ltaiya.n radyosu söylüyor. 
(Fakat Li2bondan oğrcndiğinı 
temin ederek sözlerine cıddıyet 
süsü vermek istiyor) : Şimali 
İngilteredeki köylüler hükume
te şiddetli bir protesto gönder
ınişler, işçi )Okluğundan şikayet 
ederek mahsullerı toplamanın 
imkansızlığını anlatmışlar Bu 
protestodan bu sene lngilte
rede patates ve yerelmasının 
çok kıt olduğu meydana cıkı- 1 yormuş. 

İtalyan .radyosu romenc.-e söy
lüyor: 

Ankaradan gelen t11r habere 
göre Tahran İngiliz kuvvctlerı 
tarafından işgal edilmiş! Bunun 
BObcbi şu imiş: Sovyet taarruz
ları akinı kalmış; Sovycl: ordu
su geri çekılecekmıs. İng:Iızle~, 
de Alınan ordusunun cenubı 
Kafk syaya doğru bir hamle' 
yapması iht'ımal ın diışüneıek 
ınukabil b"r tedbır almak üzere 
§imali lranda ılk muda!aa hat· 
lan kurmayı dü.<ıünmüşler. 

Bu haberin Romen diliyle 
söylenmesin~ hikmetini tahmın 
edebilmek zor degıJd1,r. Güya 
Romanyalılara Ruslann mağlfı
b yeti muhakkak gösterilerek 
raı.yıflanıış -olacak Romen şevk 
ve gayreti arttınlacak. 

İtalyan radyosu şlınc:Ji Bulgar
lara hitap edıyor: 

lstanbu daki Vatan gaz.etes· 
Mihver devletleri aleyhinde hır 
yazı yazdığından dolayı ~ki ay 
kapatıhnış. Geçenlerde aynı 1-
talyan radyosu yine bulgarca o-
lar&« Yeni Sabahın kapaWdığını 
Bulgarlara haber vermişti. Fa
kat Yeni Saıbah'ın başına "De
mokrasiler taraftan" kelimele
rini ilave etmışti. Demokrasiler 
taraftan olduğumuz doğrudur. 
lo"'aka.t gazet.en"n kapandığı bil
dınlirken bunun ili.vesi sankı 
hUkfımetimizin işi gücü Mihver 
hakkında taraftarlık etmiyen 
ga:r.etelcrı kapatmaktan ibaret 
inıiş gibi gosteı ı 1ek ve bu su
retle muk vemeti zayıflıyan 
memleketlere b.r kuvvet şırın
g--..sı yapmak nıyetini ifşa edi
yor. 

Hür Hindistan radyosu da, 
ır ndlıleri aldatmağa uğraşıyor: 1 

B.I parça stiklınet bulduğu 
zantfo<lilen H nd stnnd kı vn \c· 
!.anma tekrar alevlenmiş. Birka~ 
gündenbcı•ı halk, kırk n uhtd.ı 
nunlalcada hükumet daırelerinc, 
ı>ostahanelere, na.kıl vasıtaları
na hücwn etmiş, birçok polis 
,. e asker yaralamış. 

lta.ıyan ra.dyoeu şimdi tran 
lisanivle 1ranblan ku§kulandı
rıyor: 

Na.has Pa§a'nın Rooeevelt'e 
yazdığı l1ir mektuptan. bugün 
Nıı vadisinde Amerikan askeri 
bulunduğu anlaıjılıyormuş. Bu 
d bütün vaa.t:lara ve muahede
lf're rağmen Mısırın yine bir İn· 
giliz müstemlekesi olarak kal
makta oldueuna delilet eder
nuş. f Bınaenaleyb ey İranlılar, 
lngilizlerın sözüne inanmayınız, 

(' 

Hacı 
'\ 

Şakir 
Al le!linln Eararı 

• 
BÜYÜK AŞK VE 
CINA YET ROMANI 

[BEff~7r"~AFA] 
Hakiki bir v&k'aduı ahııa

rak yazılan bu romanda en 
modern ve fenni usullerle iş
lenmiş bir cinayetin_~~~ 
kabil oJmıyaıı dilğümlennı 
nasıl çözlild~ü pek ya:ıı:.ma,aa 
"Yeni Sal>&h,, eü~d& 
nıerak ve bvaretle takip ~ 
cebiniz-\.. ___ _. __ 

ayaklanınız ve İtalyanın zaferini 
temin için kendımzi maJıvcdi
niz). 

Sovyet radyosu ise Romenlere 
hitap ediyor: 

Son 1..a.manlarda Romen su
bayları arasında Almanya aley
hinde gitgide artan bir cereyan 
başlamış. Bundan dolayı Mare
şal Aıntonesco, Romen subayla
nna gizli bir emirname yolla
mış. BUtün gizli emırna~leri 
yalnız Almanlar bulacak değil 
ya! Bu da işle Ruslann eline 
geçmiş. 

Alman radyosu Ar.eri lisaniy
Je Berutfuki te,·kıflerden bah
secrvor. Fakat malümatı Vic
hvden aldığını söylüyor. Suriye 
ve LUbnanda birçok milliyetper
v~r tevkif cdılm'ıs. S~·bi de 
bunların De Gaulle taraftarlığı
nı kabul etmcmelerı imlıj. 

İtalyan radyosu İtalyan hal
kını unutmuyor ve onlara inan
dırmak istiyor: 

Japon Basvckili General To· 
io, Mu. solini'nm vasıflarından 
bir çoğuna malik imiş. Japon 
Baş\ckili de Mussohni gibi halk 
ile temn.sta bulunur ve halka 
dognı gidermiş. rsu, .Japon 
BasvekıE.nı methetmekten zıya
de Duce'yi mahırane methiçin 
bir \esile bulmak emeline dela
let ediyor. Şu sırada Duçe'yi 
methetmek, onun halk naza
rında prestiji pek eksildiğı.İ'lli bil· 

Bertin 15 - A1manyanın hür 
ve müsta.kil devletlere yeni Av· 
rupa. nizamında nasıl bir rol ver 
meği düşündüğü hakkında Türk 
meb'usu Necmeddin Sadak'ın 
sorduğu bir suale ''Völkil!Cherl 
Beobach ter,, gazetesi şöyi~ ce • 
vap veriyor: ı 

·~UstaJcbel Avrupa birliğic • 
de küçük milletlerin üzerine dü
şecek rol ve bu milletlere veri
lecek haklara dair verilecek hel' 
samimi ve dürüst izahatın başın 1 
da şu cümle bulunmak gerek -
tir: Son sözii aöyliyen öteden -
beri büyük devletler olınu~r 
ve bu yine böyle olacaktır.,, 

Gazete i7.ahatına devamla di
yor ki: 

"Yeni Avrupada küçük mil • 
Jetler arasında kavgalar ve ih
tilaflar olmıyaca.kttr. Yeni Av· 
rupada artık küçük ve ikinci 
derecedeki devletler arasında 
ihtilaflar \'ilzünden yangınlar 
çıkmıyacaktır. Yeni Avrupada, 
küçük milletler ezeli ihtilifla -
nn tehdit edici girdabından kur 
tulacaklardır.,, 
Nasyonal Sosyalist partisi söz 

cüsü Völkisclıer Beobachter, Al 
manya saf1nda çarpışan millet • 
lerden bahsederken şöyle diyor: 

"Almanya, A·vrupa küçük mil 
letlerinden hiçbirisini zorla bar 
be .sokmanuştır. Buglin bizinıle 
omuz omuza çarpışan milletler 

(Sonu: Sa. S Sü, 2 de) 

Kahire, 15 (A.A.) - En son 1 yareleri as ndmvemet ~ 
gelen haberlere göre, geri çekil- melrtedir. 
~kte bulunan Mihv<'r kuvvet- l ngilz J'('ı8lllİ tebliği 
lerinin büyük kumu, terkedilen Kahire, 15 (A.A..) - Orta-
Ekıgeyla mevzileri batısında 64 .earil... İngiliz müşte.r~ tebliği: 
~la 144 kılornelrc uzaklıktaki Mihver kuvvetlen Elageyla 
noktalara kadar ulaşmışlardır. mevmnden itibaren geri çekil-

Rommel ıdçin ~yor! meğe devam etmektedir. Dü.ş-
I..ondra 115 (A.A.) - Rom· m:uı, haiıf bir mukavemet gös· 

melin Elageyla mevzilerinden teren a.rdçı k.uvv~eri bu!undur
çakilmesi ve İngiliz kuvvetlen- maırtaaır. İlen harekatımı~ 
nin Trablusgaıba girmeleri üze- mani olmak üzere bırçok ma;yın 
rinc Şımali Afrilca.da.ki muhtelif 'konulmaktadır. Bu mayF.ı.nler on
Qavaşlar, bır tek geniş saha mu- CÜ kıtalanmız tarafından top
lharebesi haline gelmiştir. Büyük la.nmaktadır. . . 
iaşe zorluklanna rağmen hıgi- Gece avcılarımızın şıddeth 
lizler Rommcli yeni bir ricate hticumla.rında.n sonra bomba 
iobar

1 

etmeğe kifi mktarda bır avcılarımız batıya doğru yol a· 
kuvvet topİ.amağa muvaffak ol- 1aıı düşman nakliye vasıtalarına 
muşlardır. Bu ricat, Rommelin kar§ı taarruzlarına devam ct
prestijini kaybetmiş olması bir m.işl~._ Bir mühi~at depo
kcnara bırakılırsa, ya AhnBJ\ suna, duzınclerle nakliye. va~ıta· 
generalinın elinde kB.fi miktarda sına isabetler lkayded'ilmiştır. 
asker bulw1madığını veyahut Haflf bir düşman hava faaliyeti 
kıtas.bnm maıncv\ kuvvetlerinin olmllfllıır. 
inhltata yüz tut:mu.§ olduğunu Batı Sicilya kıyıları a.çıkların-
isbat eder. da cenuba doğru yol alan bir 
~ kunıetler ı.e bdar! düşman taşıtı 13/14 ilkkinun 

Londra, 15 (A.A.) - Fas gecesinde torpil taşıyan uçak}~ 
radyosunun Kahireden gelen bir nmız 1ara.fmd~ taarruza ug
tel!:!Taf haberine atfen bildirdi- ra.nuştır. Gemirun bas tarafına 
ğ~e göre, şimdi tam ricat halin- bir ~ ka~i.lmiştir. Sid: 
de bulunan Ronunel ordusu iki· detli bır ınfila:kteıı sonra gemı 
8i zırlılı olmak üzere dört tli- boydan boya yanın.ağa ba.şla
menden 'ibarettir. Aynı radyoya mıştır. 
göre, Müttefik .av - bomba uçak· 13/14 ilkk.fuıun gecesinde 
ları yüzerlik teşkiller halinde bomlb& uçaklarımız Lagulet ve 
hücum etmekte ve Alman av tay (&onu: Sa. a su. 4 ~•) 

v~!~~:r:~:l~~çc oln~ Parti Meclis Cirupunda ı Fransız Cüm-
rak yaptı~'l şu neRriyatı ile bi1.e h • • L b 
bilvasıta bir ders verıyor: urreısı e run 

Anadolu ajaıısı Stokholmden r•• ı•• • k• • t•htA 
;: 1•0 ~~~.::~\\'~~~: U UD ve iÇ 115 1 a-Fransadankaçtı 
ten Almanvava gelmekte olan ? -.o----
bir gcmıde- Mkerllkten imtina k• • • f ı ı Giimhflr1eisi mücaclel. etlen 
etmiş Alman. ~r ve subayları bu- ) nıçın az a a C ıyor Fransızların bafına mı 
lunuyor, denilıyonnuş. lstanbul- ~ gaf ece lı ? 
da çıkan Alınan gazetesi de bu • Vaşingt<>o 15 (A.A.) _ Bu • 
hahe-ri tekzip ettikten sonra şöy- I J- ı h kk ~- raya gelen haberlere göre Fran 
le demiş: Türk milleti Alman uç Vekil bu meı'e e a lnua aonı- 8lZ Cumhur Reisi Albert Leb -
ordusunun yüksek meziyetlerini dl run Fransa.dan kaçarak bitaraf 
daima takdir eder. Türlc'iyenin lan suallere cevap verı bir memlekete iltica etmiştir. 
dostu olan bir millete kal"'Şl bu 
hareket lba.yağı bir tahkirdir, Ankara. 15 (A.A.) - C. H. P. bu arada söz alan hatiplerin Val}ington resmi mahfilleri he -
Yani Almanı~ hakkındaki bu Meclis Gnıpu Umumi Bey'et.i mütalealan dinlendikten sonra = ~~kn=~~~~~ 
havadis bize karşı da bir baka- bugün 15/12/1942 &a&t 15 de ~m· •m·lıl,ebek·~~Gvl-_,KJ:zna -'-ı"· ..R..t ~1_.~: 1 r•n ... ,,·· Leb 

1 ı B h k et" Reis Vekili Tra.b7JC:m Meb'usu ~uw!A:a ınu-v "'J ~ .,uuo.erm~~r er. yUUAU -
ret 0 uyOt' · u a ar ı yapan H ......... Sakanın ......:.....:~~ •Aft.. lecek hububat miktarına ve is- ru.n muhtelif Fransız hizipleri • 
Anadolu ajansını acaba ortadan ~ .ı~..:...._... ""'l". tilı- 1: f'--1-ı., ... , ı--- . . ıu·, 0 .. .,.lan "~ Dö' Gaulle gibi 
kaldırsak Romen - Alman rad- landı &Llln au&ı_..-MU&&aDI ıçın - · ·~ 

., · hükümetçe ne gibi tedbirler a • tefleri barı§tırabilecek bir mev 
yosu memnun olur mu. Celse açıldıktan ve geçen top bnma.kta okluğuna dair takriri- Jddedir. Kendisinin Cumhur Re 

Alınan radyosu ise türkçe ola- lanbya ait zabıt hWAsası okun· Din mümkeresine geçildi. iı8liği safab hiçbir va.kit bahis 
rak bizi kışkırtıyor: ddi~. sonra rumameye geçil • Takrir sahihini müteakip Zi- mevzuu olıaınaz. Çünkü Lebrun 

Alman radyosunun Londra- raat Vekili Şevket Raşit Hati~ istifa etmemiş yainız Alman taz 
dan öğrend"gıne göre(!) Ami· Rum.MDeD.in birinci maddesi- oğlu kürsüye gelerek ekim vasi- )Jlki altında işten uzaklıujbnl -
ral Darlan'ın durumu mUnase- ni Bursa lıfeb'usu Nevzat Va - yetinin memnuniyete şiyan ol. :mıştır. Reislik mfatını şimali 
betiyle avam kamarasında yapı- has'ın, ispirtolu iQkiler ile tiitün duğunu ve :istihsalin a.rtbnlma· Mrilkada veya diğer bir yerde 
la.n gizli celsede Mr. F.Aen'in istihlilkinin artması sebepleri • sı için alı.nan ve alınacak olan Wtrar kullanmak isterse bu ha
beyanatı İngiliz mebusları mu- nin neler olduğune. dair takriri tedbirleri etrafiyle izah ettikten rekeünin meşruiycti hiç bir su
hitinde asabiyet uyandırmış. teşkil ediyordu. Cevap vermek ve bu mev'ZU8. dair eon.ılan bir .retle Fransız Hizipleri tarafın -
Çünkü Eden İngilizlerin Şimali üzere kürsüye gelen Gümrük ve suale cevap verdikten 80llJ'8 Ve dan bki.r edilemez, bu, V!Ufing
Afrikada reye malik olmadık!~ İnhisarlar, Sıhhat ve İçtimai kilin beyaJr"a.tı Umumi Hey'etçe ton resni malıfilerinin yan res 
rnu, kumandanın Ruzveltm elin- Muavenet ve Maarif Vekilleri • tasvip olunarak saat 17.50 de mi olarak ileri .sürdükleri bir 
de bulunduğunu söylemiş. Avam nin bu husustaki beyanları ile toplantıya sorı verildi. mütaleadır. 

kamarasında mubafazaki.rlar ==ıısm-=====ıı==================-=======:ı:=-====-=======-==== 
Rus devlet adamlarının teşeb· 
büslerinden endi§e ediyorlarmış. 
Çünkü Stalin Akdeniz işlerine 

müdahale ederse İngilterenin 
durumu fenalaştığından korku
yorlarmış. Bazı .mebuslar Stali
nin bu müdafaasının Boğazlara 
dair akdolunan anlaşma ile ala
kadar olup olmadığını sormuş
larsa da Eden cevap vermekten 
çekmmiş. 

Bütün bu sözlel"in hikmeti 
kolayca göze çarpıyor . .Maksat, 
Boğazlara. dair bir anlaşma ak
dedildiğ'ini muhakkak ve bir 
emrivaki gibi göstermektir. Sa
dece ondan dolayı bazı İngiliz 
mahfillerinde hasıl ola.n endişe
den bahsedilmesi propagan.cb
mn bu hedefini meydana vwıı
yor. 

Bulgar radyosu, Bulgar hal
lmwı cesaretini arttırmak 1çin 
bula, bula §U çareyi dütünmüş: 

Madrldden aldığı mJ>ere gö
re Meksika hUkfimeti harbe b· 
npnıyacakmış! 

Sovyet radyosu da Rus hal
kına. Almanlaınn talebi tıserinıe 
Bulgar hükCımetinkı Filibede 
Almaın aleyhtarl&rmı }8kalıya
rak kaınplva ıutıtmı biklri
yor. 

Radyohm diDJemeli Fakat 
.c;yliyenlere ln@mrw.k idil ~ 
altianDdaki gizli mateatıan 

ı.mat · · 
il& m :çn. (iM OıNM.•AI'11N 

il 

Sek fa inci Ortlıınan öniıntle .• 

Verglgl ödemigenler Pala, Elazlg, 
Dl11arbalıır, Bltlla , Van , Halı~rl 
Nafia gollarında, Kop De Zlgana 

g~ltlerlnde ,allflırılaealılar 

• 
Mükellefler bir iki güne kadar 

her yerde ilan edilecek 
A:n'kan, 15 (Yeni Sahalı 

Muhabirinden) - ){aliye 
Müstaşanrun riyasetinde ala· 
kalı vekiietler mümcs.c;\Jlerin
den mürekkep komisyon var
lık vergisi mUkellifiyetlcrini 
ü"a ctmiyenlerin nerede ve ne 
suretle bedenen çalıştınla
ca.klannı tesbit eden talimat
nameyi bitinniş ve projeyi 
Vekiller Heyetine sc\•ketmiş
tir. 

Aldığım malfırnata gör vnr· 
lık vergisini ödemiyen mü

kellefler Palo - Alazıg - Di
yarl>akır - Bitlis - Van, Hak
ki.ri, h."'rzunun - Ağrı transit 
yolla.riyle Kop, Zığana ve De
veboynu geçitlerınin temiz
lenmesi .işler:.Odc ve maden 

kuyularında. ~rıla.caklar
dır. 
Öğrendiğime göre, \arlık 

ve~isi mükeUeflerinP .ı.it Jis
telcr yarın (bugillı) .r\nkarıı· 
da ilan edilecektic. tiştiğı 
takdırde İunirde de JPlll'Hl 
ilanı ve lstanbulda b"r ıkı gün 
e-ecikmesı muhtemeldu. 

İ5tanbuldaki rn ükelll'fleria 
QOkluğu nazarı itibare alına
rak Jisteler gerek isim ve ge
rek meslek ıUbariylc alfabe
tik olarak hazı.rlanmaktadt ... 
Listeler açılacak biirolarda 
bulundurulacak ve büroların 
yerleri ayrıca il.in e<lilecektir. 
Mükellefler bu bürolardan 
kend"lerine takdir olunan ver
f:!i miktarlarını öğreıı~ile
e<>klenliı. 

Halayın Varlık Vergisi 
Antakya 15 (A.A.) - Varlık İskcndenm 1.002.200 lira, An .. 

vergisi listeleri 'bugün Vilayetin ı takya 947.850 lira, Kırıkhan 
bütün kual.arında asılmıştır 764.800 lira, Rey.haniye 333.590 

. . . · lıra, Dörtyol 171.100 lıra, Yay· 
3.235.HO Jıra tutan bu vergının j li.dağı 8.000 Jira, Hassa 7.600 
kazalara göre taksimi şudur: lira. 

( Radyo İle. Sabaha Karşı ) 
BİTLEB BOMMELE NE i ÇİN 
T&Blitl G0NDEBllBMiŞ '1 

rr hl 1

Londra,15 (Radvo) - General Mont
~ra usgarp gomerv ordusunu, üç hafta zarfında 

'-------- ""'"'----=--1100 kılometre mesafeden ikmal et
mek işini İngiliz deniz kuvvetlen büyük bir muvafia.ltiyelle ba.'}al'
mışlardır. Bu gem'.Jer Bingaz limanına binlerce ton miih mnıat. 
benzin ve yiyecek taşımışlardır. Alman kuvvetlerini geri çekiliş 

esn8Slnda Müttefik hava kuvv.::tleri aörUlmeıniş bir şiddette bom
balamakta.dırlar. İngiliz ve İtalyan halkı Ela.gcyla çekil"ı:;;,.Jcn. n
cak bugün öğleden sonra haberdar edilmişlerdir. Artık ı 1) !ar
da ve gazetelerde Rommel ismi ne tesadüf edılmemekted r. Şım
di herkesin zihnini işgal eden su al Hitlerin Rornmele 'ıi in tak
viye göndermediğidir. 

AJ.llANTADA AÇILAll "3Grfel CBPll" 

!Almanya! 
J..ondra, 15 (Radyo) - Almaııya Ve bü
tün Avrupada münakale hatları ı:oimdıye • 

kadar görülmemiş derecede bozulmuş bu
lunmaktadır. Rus seferini takip eden Şimali ~frıka baskını ve se
!kizinci ordwıun 'ilerleyişi, bu mtlnakaleleri bir kat daha guçleştir
ıniş bulunmaktadır. Almanya.da vagon ve lokomotif buhranı da 
çok artmıştır. Hele yük vagonla n pek azalmıştır. O kadar kı hal
kın muhtaç oldub'1.l patatesler artık yolcu vagonlariyle n klcd"l
mektedir. Vakıa memleketin her tarafında genrş otomobil yolları, 
otostrat'lar mevcuttur. Fakat ben~n buhranından dolayı bu düz 
yollar bugün bomboştur. Londra da bu münakale bozuklu~u "ü
çüncü cephe" olarak kabul edırıyor ve İngiliz hava kuvvetleri her 
an bunu bir kat daha bomıak iç.in demiryolu münakale meı kez· 
lerini hucum hedefi olarak seçi yor. 
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, dığım -lstanbu1 Sıtı!ıat ve t~ti- ------ / Jı bi olfimatomunu nasıl v•rmişti? maı Muavenet MlıdücliltüJıiin ·.c...ıA .. • pı aca r 
2/XI/94l iaz:ı1ı ve ll34 ~ Vel ve D tan.,,_ 8 Buna ait koi>unl nn mil- il Umada tesbit 

Bu suretle iYımanhla • ı 
l!ln ya:hı,z İt&lyan ileri 
lıa.reketine karşı koymakla 
~lmayıp düşnwnlarını geriye 

" .. takip etmek iktida-
rına .ı ı. • .ı1ık oldıik1an i.sbat e-ı 
dilmiş oluyordu ve bunun içindir 

' Jı:i (20.000) talyan vata."Jdaşl, 
baı,;bıı;;.an !Jussolini tarafından 
mu~ak bir ölüme sevkedil • 
mı bulunu;ııoruu. 

Atina sokaklltl"mda. gözleri -
me c;a.rpan ilk şey duvarlara 
yapıştırılmış olan bir resim ol· 
d;ı. Bu resim ''He'Jli., Knıvazö . 
rün ün batı§ını gö ;.eriyor ve al
tında da ·~ruvaz.örü kim lbabr 
dı'., suali iri harflerle yazılmış 
b uyordu. İtalyan tecavü • 
z:ünden evvel bu sualin altında 
covap yoktu. Lakin taa.rTu.ıdan 
sonra, -lıa.şka bir ~da. yine 
iri.fuı.rflerle: "İtalya., kelimesi 
basıldıh"tan .sonr:ı sualin altına, 
yapıştın!mıŞtı. Görülüyor .ki, 
''Helli,,nin batın!:ması Yunanl 
lıarıci siya · ıde bir dönüm 
ııolrtası tCllkil etmişti. 

Maamafih üniformasının düğ 
melerine dar son s1stem siiih 
larla techiz edilmiş ve makine
~ · bir orduya karşı Yun&11· 
JılaMfl nasıl mukabele edeeelde
ri de :ı:i.hni tırmalayan bir sual
di, ~unanlılıır modern harp u · 
suUeri derslerini acaba 1iiyıkile 
öğrmebilmişler miydi! v., ka
zandıklan bu ilk zafer lüzumun 
dan fazla fcda.'<5.rlıklar muka bi· 
finde clde edilmiş bir plclıcdcn 
ha ka biT ~y değil miyd•? Yu
n lının .tabii .ııevk ve gayreti 
d · baskısını idame ettıren 
ve Avnıpanın en makinist bir 
milleti taraf dan ·ullanı!an 
harp makinesine kal'!}l ne kadar 
ve ne de karşı dura.bi' cek· 
tı? 

İtalyan anadaıı :';ma bir ma 
kiııisttir ve Rönesans denınin 
nınkemme) sa.n'atkrınnın rn'a .. 
tın.i modern harp .si18.b.ları ima
line val:fetmit;tir. Her ital11an 
soysıız.lııı;mli; ve d. · ·· bir 
"Leonarda da Vinci.,dir ve her 
ttaıy'-UI ir.~ı~inin kanında mü • 
kemll'el el L• lığınin an"aııeleri 
::)z!i1ir. 

Bu iti bar a .. ıınanlmın y.i.ne 
ııo'anelere <la) anan parlak ze · 
kiisı a ba mak ncnın maddi 
baskı ına ne dcr.ect>yc kad r k:ır 
ç koya.bil ·tır? Eski .Roma 
yollar, imi !er ve h· utlar ya · 
ratmııt..ı. H bıtki E:!ki Yunan.is 
tan, d .. ıımanı vcnmek hwıusun
da sırf .zJıni ili:t•-t erine da· 
yandıgı ıçm yel inrnsma >bile lü
zum görmamıl'tl- aba tarıh 
yen iden Y una.n mucıı:.esin i mi 
tc-krar ~cckti • Yoksa modern 
ve a 0 ri silahlar ka!'lısında :ı.pı· 
ljlp kalacak Balkanlar usulü bir 
harp1e mi kııroı ıya ıtıulu - l 
nuyorduk • •ı. te okuyacağınız 1 
m · cakıp sa.tı•larda bu rgula
rı.n cevap] rını bıılacaksl~' • 

sa.klıdır, ~has'la Büyük DAri. 
da harp İlletieri:ne · anarak Yu 
nanistanı istilaya kalkmışlar fa 
kat azırnli kimselerin demir ir11r 
del.eri .k:ı.r§ı=d& ~ cılmut
larilı. lşte İtalyan · ııti!iısma kar 
ııı unan ;nuciaeıııini ya:ra,tan 
kudret te yine kendüerine kuv-
W'etle inanan kimselerin bu sıkı 
inanıtlan olmuştur. Nasıl ki t · 
tal bır da !.>iitiin taı:ıklanruıı yan .,_ 
Araa.vutlıığıuı çamurlu yay]....,. 
rında sa_planıp kalacaklarım,, 
kendi .hesa, arına pek acı ir su 
rette, görüp anlıyacaıdıırdı. 

hkte<ırinin o meşh tr 28 inci 
geoeııı İtalyanın Atina <;efiri 
Kant Grazzi mümtaz Yunan ri
caline büyük bir ziyafet ver -
ınişti. Sefarethanenin du•·a.rları 
İtalyan v-e Yunan bayr.aklaril-e 
ııüalenmiş ve herkt!s ırbirinin \ 
ş;>.refine kadeh kaldınl"'ken ltal· 
yan sefiri halyanın Yunaııi.ı;ta· ı 

tahrirat.ıe Erzurum sıhhat bir miktar zam Y""''"cal< halle birlikleri elil• 
Müdürlüğünden ...wdu. Tam ........ "'- ··- ba1tland1 0lUn8C8k 'biı: - ..ıcz cı::m ....... ii;i h- Dün, B~iye 1ktisa.t müdür .vvzıı.... ... 

- -.~ 'fikili K ri Gürııa.n, mmtuz li- Yerli m:allar müessesesi halka 0€rek gıda maddeleri ve ga-~ ·rntılramın cevap ver
memesı uzerine ~ 
10/XlV~ ..... .., 171 ._.ıt 
teigra!la telclt edllntiı:ı ve bu 

cm.. ilı:a4M ırhıe bir - al
mak nasip olmaınıştır. 

H~et.~ bu 
!alaa<!a ın-~ ıröalerdlji 
halde 'Erzurum Sıhhat Mil~ 
Qflitioün hu ııtI? .kan'lılıtma 

:m.lrn k elden gelmiyor •• A,,,.-

:lkada ann ehemmiyetle ına-

' 

ut"ı dikkauu celbe.tıncnizi ri
c·a ederim. RII'1k, NAKIBOGLI' • 

Memurlara şe
ker dağıtılıyor 

man re.isi ve nııntaka ticant ilı:inci parti pıı.muk1u memıucat rekse bilfımımı ithal mallarile 
mj!diiründ.eıı müteşektı(] tarife tevziine ait bütün hamiıklan yerli mamulatın toptan ve pe -
komisyonu Şirketi Hayriye iş- ikmal etmiştir. rakende'ba.mi ııatış fiyatları ta. 
ıetme .mUdürünüıı de jj;tirakiyle 'Tev:ziata ait kuponlar m&- btt olunacağını ya=ı,<>tık. Buna. 
bir toplantı yapını~. ha.ile birliklerine teni emlmiş ait hazırlıklar sona ermiştir. 

Kömür fiya.tıarınıı. yapılan.,.. olduğundan her va.Uındaş ek 22 Birincikli.nun Salı günü 
ni zammı gözönünde t:uta.ırı ko- mıık karneleri!ıia twzündtı ol- §IJhrlıniz 'Ticaret Odasında An -
m'isyo ŞiTketi Hayriyenin Yolcu duğu gi!1t nüfus k&ğıtlarmuı ib- kara, lzmir ve Mersin Ticaret 
ve navlun fiyatlarına zam :yır 'Z8Ziyle ait oldı*ları ma'halle bir- Odalarından ııcpilen mur:ı.hhae
pılmasma ıWr olan teklifi ince- liğinden istihkakları bulunan ların iştirakile fev-ka1fı.de bir"top 
ı """neticede yolcu biletleri- GJamuklu mensucat .kuponlarını Jantı yanılacaktır. Toplantıda 
ne 'Ü..;le on beş, navlun ücret- alma.ğa rbqlamışlardır. Kupc_ tesbit olunacak toptan \'~ yıcra-ı 

i:ıe de yti?.de yüz zam yap- tevziatı en geç a.yuı 25 şine ka· kende kar iıadlerinın tatbikine 
ma:\11 ka-lıul etmiştir, dar ikmal olunarak deriııa.1 men- derhal başlanacaktır. 

\'-erilen bu karar bir rapor suqt tevziatına başlanıı.c.a.ktır. ---,o---
halin Münakalıi.t Vekiletine Geçen defa olduğu g>bi her Kocasını ba§ka bir 
gönderileoek, ve muhtemel ola· vatandaş dilediğ:i pamukludan 
.rak zamlı ·en; tariie yıl başın- 5 metre a.lacalrUr. kadınla .u örünce! 
dan itibaren tatbik edilmeğe Bu defa yapılacak tevziat yal ıFatihde Hasan Halife mahal· 

na karşı beslt'tliği ezeli dostluk· -<>--
·balanıı.caktır. ruz yerli mallar satış mağaaıalaı Je.;i:ıin ~'ev.zipaşa caddesindeki 

eri ete arttı tarafından yaprlacak ve her va 147 nwrnı.rnlı apartımanın irin 
tan dem vurup durmuştu. , 'ılın· Müracaat edilecek bayile-
yet zıyafet sona er:r.ıs,. daveti~- _ . • . . 
ler de birer birer evlı;rıııe çek'."" nn hstesını nesredıyt>ruz 
!erek yataklarına gınruı;~~rdi. il' 
Fakat Kont Gra.zzi yatm<ı.mış. 
sigara ü tüne sigara yakarak 
uyanık kalmıştı ve saat saba · 
hın üçüne geldiği zaman otomcr [ 
biline atl:::mış, Başvekıl General 
Metaksas'ın evine gitmiJ; ve Yu, 
nan topra1darına ve ada1ar .. ın~ 
İtalyan asl<erlennin girecegını 
haber veren ültimatomunu tev· 
dı etmişti. 

ı - 'Memur ;ve milstkhdcrn-ierle dul, 
yeWn 1.-e milt.eka.'tlenn kimunuevW'l 
lSılhkakları .ÇL."l .nu.!us b uı.a 

0

yıtpı
lacak. 500 çam ~tJker ıevz:.oıtı staıı

bu.l n)(!mur.lar isitn:lik kooperatifi 
namına 5cmti.erı aşıı.,ıda gosterilell 
bayıkrce 1cı·a alunacıktır. 

2 - Al4kalı1a.r ellerınde bulı.tnan 

el<Jnek kartıawıı bu bay lere ,bna 

ederek karu.ann &01 ıht k:(JfeS1.ni t:eıt

kıı eden ( ı. il. ekmeli: kartı lltlnci
te r1n. Bır.ınCi .Kanun) ibaresini ta
pyan mus.;.a~n ıevd.iı mak üi:nde 
alaı.:ak'. ardır. 

3 - Kooperatil daiııtma ilini in-

'i'ıtiife ık ınisyoruı bundan tand"" kendi semtindeki mag· a- · k d "'~h- T- t b·· r 
h~·•-~ · lımnn idaresinin 'bir teklifi zadan_,ıs_ ·tihkakını -'~--ktır. cı atın a "°" ıı· ıya roau u e 
;jde müzakere ederek kabul """""' müteahhidi Auı;an, senelel·ce be 

rabcr yaşadığı karısı Rüvc·yde-
et.ı:ı:üştir. B •. r fırı n c 1 den her nedeasP ayrı ohımk yal 

Y•pılaıı k!ife göre, ser~ nız oturmakw lır. 
ma a arın ücretlerini fa:zla Adnan ile Rüveyde hatta bo· 
göre:ı. t ccarlar i !erini limamn şanmak içın nıahk :ınc<l <lirler. 

a\'!laldri)1e görmek iı;temelrte, Elde ettiii eski karnelerle Böyle olmakla beraber Rü\ eyde 
bu <la zaten çok yüklü olan li· kocasını cok &e\"tllektd ve barı~ 
man mavnalannın işlerini bilir faz.la 11" almlf teklifile vuvalannııı tl!krar ku • 
butün 'llıü;ıkillta uğratmaktadır. Alemdar zabıtası dün geç va- rulnıası etrafında rica Ye israr 
'Bumın önüıııe geçibıı<si için li- kit ııahte beyanname tanzim ve etmekte; fakat Adnan buna ya· 
man •:ı.:ı.larının da t.arlfe "ile- Ofis memurlarını iğfal ederek nıu;mamaktadır. 
retlcnnin arttırılması iıoıteniyor- beş yüz kilo un QCkmiş olan Rem Rüv•" de kocasının hıı inadı 
du. teltlif yerinde görülmüş· zi Yiğit adh bir fırıncıyı Milli karııısında Ji kayt drği:-!ir. Di . 
tur. Korunma müddeiumurmiliğine tes ğer taraft-:ın yalnız yaşııyamı .1 

Daha bil"'kac saat eV\'1!1 sefi· 
rin misafiri olan ve liı.;nkile ~
yinmeğe \"a.kİt bula:ınay @ÖZ • 
!erinden hfı.la uyku akan Gene · 
ral Metaksas sefirin blitün is • 
teklerine kısa ve sade bir: ~ ve ımmama meyd.ın verme - la a edl artıfor 

mak. ıçin re'sen yapı.lac~ ~.ı dalrc -

lim etmiştir. Divanyolu cadde · yaca-~nı bilrl· ı için Aılnanı Si· 
sinckki fırını işletmekte olan kı b r kontrol altına alın·~ ve 
remzi iddiaya göre dün -günü büti!n hlU'ckfrtını tel"essüse ko · 
geı;miş ve eski tarihli karnelere yulmm;tur. 

- Ha&"Ir. cevabı vernıekle 
ittıf etmışti ki bu "~·ır.,!».r 
bu,,oiin arUk Yunan tarihıne mal 
obnıştur. 

halyan sefiri bunun iiııerine: 
- Bu hayrr!ann mıinafıı -harp 

fu. deıfıiş, "-'" man ~i i bu 
ütaleaya da: 
- Evet V}'Jedir. oe.vlilıını ver

mi.~ti. O gün sef8'k oıökeıkaiı ilk 
ltaJyan iı:ı:t' ·arı \"uııaın hut!u · 
aunu geç ek "Pindus., dai,ları· 
.na doğru ilerlemeğe başlıyordu. 

ve müesse;eler de VilAyet Makamı- Traın, .. Y ara.balarının mevc~-
nm mu<aade.<ıle ınemurlarırun Jı;tıh- du, Romanyadan _gelen bıtııdaJ
k.ıklarını muıemetıen v .. ıtosııe aı-! lann depoda be~lıven arabalara 
dır:..tıllirıer. Şu k"adar lq ekmek kartı takılması sebebiyle :ı.rt.mJş bu· 
ıanndan kesılm miistatilin loplana- lunınakta<lır. Halen 123 aralı.ı 
rai< yü el ~ e eıh:;erlik pa!telar ha - sefer yap~tadır. Pek vakın-
r looop ::ııtHe teovdii ;~. da bu adet 150 ye çrkacalrtır. 

4 - D· :ıtma merkezleri vasıtasi
Je ~e ıarıdt lnıse kai:ıll.arı 
içinde arzedile<"ek kesme i(."k.erlerm. 
t>eb.er kilosu 155 kuru~tur. 

5 - 09pcrat.f tan:!ınckın mut..
metlere bir sanrlôttan aşa2ı ohnamak 
üzere dı:ığrl/.d.uı dogı-uya te>lim edi
lerek ~ekerleı:in beher kilosu 150 
kl! ~ tizer:.nden hesap edflecekür ~ 
Bll kabll ~kerlerin bedeli 155 kuru .. 
fU geçmemek üzere iUD:li tl.airelerce 
te3lıit v~ te_vziutm bunlar ;taraf.ı.n -
dan yapılobileoec; 1eblii 1>lunur. 

- Kfnım ·e :Meh~ K<lrdetler 
(t ı Şeker Fab. Sabf ma~uaıu) 
Tahtikale No: <97 

2 - fWız Mustafa mahdumu Ce
mil: BalıQekapı. 

3 - Sellin Kan- Ş<>kercl: Bir-

Maartfte yeni tayinler 

Yunan topraklarına ayak ba· 
san bu ilk ltalyan ım erleri · · · 
çüncü u Al ini., yani d:lğ fırka· 
m idL Bu hrkaya "Sm-andopom., 
O\"a5ında tek bir Yunan alayı 
rastladı ve sayısı kırk blDe va • 
rıuı techı.zat.ı milkcmmel tam j 
.mevcutlu bir dağ fırka.•ına kar
!!! sekiz bin kişi tik ve yalmz tü· ı 
fok ve cebei toplarJe miı&llah 
bu Yunan alayı yalnız karşı koy ı 
malda iktifa etmedi İtalyan fır 
ka..ı;ını o kadar hırp:ıladı ki 
(40000) 1talyan tosgcri ederek keci HamJ,diye Cad. 
g kleri :voldan nlel" le ı:-eri ~ - Rıza Vycur: Şekett; Divon-

'lst.an bul Selçuk Kız Enstitü-
11ü nü Ciı!retmeni ve mürlür -
mııavıni cSeınih.ı Gürbüz Niğde 
aıkşam kız san'at okulu nakış 
öğretmenliğine ve müdürliiğü • 
ne. efa Llooııi F<>ı.et.e öğnıt: -
meni Yunus Kil.zım Köni Maa -
rif \' ekil!i.ği talim v-e terbiye .a
zalığına, Manisa )sınet İnönü 
r " Enstitüsü tcitii ~ 
ve mıiJiir n' .. ıni Şerife San -
der. Akhisar .q:un iKlz San'at 
okulu nakış öğretıınuı.liğin-e ve 
miiilürlU..,"i.i:ııe. Prevantoryom ve 
Sanatoryom dahiliy-e müte!ıassı 
sı Zeki Köse<.>ğ\u da ayni mü -
resese m üdürlüğüı;ı.e tayin edil
mış!erdir. 

döndüler, bir kısmı da Yunan- yolu. 
.War tarafından sı~ırılarak 5 - Hllml 6<!1 Şekerci: a.,..ııt 
imlıa olundu. Bu ili: pı~da Ordu Caı:I. 

i>"ill ZC,,,,rJiltu,.u Cad. 7 . 
12 - ıK=ıaJ Gilr•y Şekerı:ı: B.,şlı:-

1a Tramvay Cad. 

göre bir ptfta tan~im ederek O- Nil<ııyc-t evvelki akram sa~t 
fisteıı fazla un almıştır. 22 de tekı·ar ya!vnrM:ı.k üzere 

İ.şe muttali olan zabıta gayri kocasmı J n~;art"Uanmtlakı <lni -
meşru şekilde tedarilı: edilen un- resin• geld.-",indc ieerde baııka 
ları ela tamamen müsadereye bir kad•rın hulund 'hmu ı(di 

muvaffak olmuştur. Suı;lu fırın- melcri dinli\ere't "'!ayınca ut ·ı 
cıdan maada ibu il(lle a.lıllralı bir rafı ayağa kaldırmıştır 
ka.ç Ofis ımemurunun da ilmıal 1-Tad:se maha!liııe yeb;en po· 
ııuçundan tahtı muhakemeye a· lisler eski karı koca h l!k•n a 
lınacağı söylenmektedir. bir ı:ab!t •nnı:ım e<ICT~k rin A'· 

Okullarda bayram atili 
Llselerle arta okullar "e öğ

retmen olrullariyre, yüksek de
l'OOllli olım1ari)1e yapı Ub1:a kul
ları hariç olmak üzere eknik 
ve mesleki tığt".,t'm okullarında 
birinci kıınaıtt notu devresinin 
sona -ermİ§ bulumrııım do!ııyısi

le dinle.ımıe tatili 'ile bayram ta· 
tili birleştirılmek suretiyle 18 
Birincikanun cuma aa.ba.bı baş. 
lamak ve .23 Bir.incikiııun çar
.şamba saba.hı BODa ermek üze
re 6 günlük bir ta1lii yapacak· 
.lardır. 

Diğer taraftan resmi ılk okul· 
!ar ·ıe re&ıni ve ılnısusi teııekkül
le.r de yalnıı: i .;günlük bir bay
ram tatili ,Ya.p&eakla.rdır. 

li)ıe birinci c M!L • -nesine 
tevdi etm' ir. ,'az.ını~·e nd"1ı 1 

t.ıu;ıyan ve bah "eye kaı;arken ya 
kalanan k&dın. Adnand ıı is is
teme;te gcldığ rı i ı;öy.i..."'rnckte \'C 

Adna;n h ıı te,lt etmektedır. 
• u ıılll: d~ın.eı;ı haf 

ol· · k 'il !mı • ba:;ı usı:rs • 
la.rın >tıdı!ciıd i · tıilik olunmuş· 
tur. Da\·~ Ri" y<io k 
ra!·'lda.n dörü k 
nı da iddia kl dir. 

Bazı semtlerde merr.ur 
ve lı lk fırı arı ayrılacak 

.bir hayli esir de alınmııı ve !tal 6 - Falk B:ıaar•n Şd<.<TCI: Şoeh -

1 

;ya.n ileri hareketi Ltrdur.ubıuş- za&bac;ı Caaul ka~ 
tu. (Devamı var) 7 - Recep Funda: Uldl pazarı 

Nakil Ve as• r ;. eihuı,- olay ------------- LlleH Otdu Cad. 263. 

-2- 13 - Xeın-1 Fadıl Şek..,,;: Beşilt

ta Ortababı;~ C•d. 31 
U - H=n A\ptckin Şekerci: Cs

küdar Cal'Jlbo1u. 

Kauı hır•z.ı yal.alandı 
Aydın, (Yl!lli &balı) - Şeh

rmılı;e bağlı Gi>l:hisar'.l'a:nm .Kre 1 
eli Koopenı.tü:i ·asası tfr oofta 
evvel soyu ug, · ·ooe bulunan 
800 l:inı altııın.ıştır. Hırsız aynı 
köyde 17 yaı;;ında HaliJ İbrahim 
adında biri olup dün Yıı.ka.lan· 

Av b:ı.ı;ından itıbaren ta~:k,. 
ne lı:ı..>lauac:ı:k olan fırınlarm 
tah lıdiııc c r alınacak tedb;r 
ler ılerlemrktl'd r. Bıına naz-rnn 
fınr-1·ın l',.-ı.< ılan JnıntaifAlarcl:ı 
memur \'e h· lk fırınları aynJ.1· 
cıtktır or lı zırladığı menıur 
ve nrüte"ka t k " c i tanbul, 
tzm·r "" .ıtnkıırada ~cebilerek
t·r. • B - H!!snü Tunçtıilelc Ş..Urci: 

!ar pkuyucularım eaferi~ eld~ Altın fiyatları düşüyor ' Ak&aı:ay Ordu Cod. 558 
d • ruhta gizlL'tlıli ,ıni, ızz:ı. , 9 •• Ahmet Filcri "eken:!. Be;yot-
bulup k şfctmelenne yarılım e· Altın fiyatlan sür tlc düş.: " 

l 5 - Şc.vlı:i Kara Şekerci: Kadıköy 
S()tü\l me Cad. 

16 - Uıılit Ziya: Maçkada MllP<a ıu .Balıkpazarı. decektir. Yunan mi!fi tarihinin melıtedir. Dün bir Reşadiye al· ı 
bu n bi'rylik ba.,ansında biiti'm tını 28,5 liraya v-e b r gram kfil.

1 
hıı.rpl•rin mukadderatı ve bü · çe altın da 390 kunışa satıl

ıo - hmall .HalıJu ~ci: Pan - pazarı. 

galtı. 17 - 'Öm<:r- Ulq: Şi:ıli Oıım.anbe1 

tun dıktatörlere verilecek cevap nuştır. 11 - Tahsin Teb ŞMercl: Kasım- umeıı ca<ld ı. 

ff' .. ar ııarll}"lnda .artık a
dam akıllı sabırsızlannıağa baş
lamı§b. Şu muhafız da ıımma 
yavaş hareket eden bır adamdı. 
Ha.Thuk'i 'll. helvacı ı;ıntih ı bir 
an evvel ka sına get·ıilmesini 
istiyordu 

TEFR1'K1' 
99 ffieu ALİ SİNA l akil ve iktibas 

hakkı mahfuzdur 

Nihayet ııcden sonra gelip 
kıı.rıııı;ına dJtildı: 

- Han' Jıclvacı çınıf.ı? 
- ~· Jrn.adım efendim. 
- . Bul:ımfl.dım ne demek? E· 

vme g t..s<:'ydın, 
- Gitc.m. Orada tla yok, 
- ı "'<ia.'l sora.rııa.n elbette 

;i yok d rler. 
_ Elve gır=. Her tarafı iyi

ce aradım. bulamadım efendim. 
- .Nercve gıtıılı}? 

F~vindc s:ukce ihtiyar an
n . oturuyor. Kendisine ~

;.m. B rk ç gün evv~ çıkıp gıt-" 
Bir daha kendisinden hig 

bir haber r hnmnmııı. 

1 
Hıik" r bu &özk~e .nan

"" y<ırdu, H men Ebillhar'ısı a
r :ıa çaınıdı: 

'· hele :;u helvacı güzeli 
r o .ın kayoolm1MJ. E-

yo u Ha.yd· :m:ıJıaro. 
<..:ı nere-: olduğıınıı 

Cafer evindedir. 
- vidi mi• 
- Evet! Kuyuya gizlenmiş, 

Şimtli oraya g.ider, elimle ken· 
disini çıkanrun. 

Hükümd"r muhafı.zn döndü: 
- Gördün mü sersem! Daha 

bir :adamı evinde bulmakt::n n
c:ZSin. Ça 'ık adamJnr>nla Ebill
harisin ~ oo düş! SWıa -göste
receği adıunı tev1tif <'<ierek bu· 
raya getir! 

Muhafu: buna. çok 1&;roıştı. 
EM aradıktan sonra ba:lıçedekl 
kuyuya da bi7.rıat kendisi be.k· 
mış, fakat hiç -bir şey görme
mişti, Onun onı.dıı g\ıremediği 
§.eyi bu adam buradan ııaSll gc>
rebiliyordu. 

Maa.maf"ıh ııes çık.ı.rn:ıadan 
ElhülhariSi takip etmcğ-e b:ışla
c'lı. Jfükwııdarı fazla kmdırm:ı.-
1'9. Wn:ıeul i. 

Onlar <:vden çı!.-tıktan sonra 
hmctimdu bu defa huzuruna 
kızı Şemsicihan ~tanı çağırdı. 
Şenısicihan sultan bu davetten 
oldukça .6GVİnlII-' KcncU ken· 
dine 

,:_ &bam r-aliba. br-..ıı. o meıı.-
debura v v eçti. di-
ye dilşünüyordu. 

Fakat babasının huzuruna gi
rince bu zannında alda.nmış ol
rl ıığunu hemen anladı. Babası 
kend'•sini seı"t bir suratla karşı
la.nıı.o;tı : 

- İyice düşünüp karar ver
din mi? diye sortlu. 

- Kıırarımı değiştirmedim ba 
ba! 

- Ile".ııt'k Ebülharisle evlen
mek istemiyursun. 

- Onunla evlenmektense o· 
Jüın ü bin kere tercih ederim. 

- ya, öy1e mi? Benim em
rime ~demek kararım de
ğişt!ir mi yorsun! 

- Ba.bıı.m olduğım gibi aynı 
zamanda hükümdanmsın. Benı 
ister asar, i.stel' kesersin! Fakat 
k:ı:!bime ve hisshne hiç bir za. 
man bAkim olamnzsuı. 

- Seıı ovle bil! Sıca yalnız 
!Jllllll söy!iyeyim ki sc;:de bu ı
na.tçıbğı tevlit eden Amil pek yar 
kında or!:ad.a.tı silincoektir. Ba-
kalım o ııe yapacakr:m? 

Ş<"ınsfcilrıı.n sultan bıı.smm 
ne demek istedjğmi aıılnmamıg
tı: 

- Söderinizi anıııı:::ı:ıa.c"ım, 
yo ı:ııınlda.ndı. 

- Pek yakında &IJ.Iar.!UU 

na bu k.ırarı verdiren alçağuı 
kellesini viicııdundaın aynlmııı 
gürünce bakalım 'na;tçılığın de
vam edecek mi• 

- K cın1n ka.famnı kestinııek
t.en ba:lısediyorsıınuz? 

- Kimiu olacak, o helvacı 
çırağının' 

- Caferın mi? 
- 'Evet, tA kendisinin! 
.Şemır c...'ıaıı sultan her şevle 

kıı.r6ıIB a,ğllll düşü:nmU., ve 
ken mL göre h=1amıı,-
tı. F.aka.t &rıısıı, böyle bor şey 
ile karşılaşacağını :tıa.tı:ı:ındaıı 
bile gcÇırm .m.ŞL Deme'k 'biri· 
cık evg-lisi, hayatını havatııu 
bağlı} bileceği llı<ricik adam, Ca
fer, ı;ırf kendisi yüz.ünden ölil
mc ınahkfmı edilmifti. BU!ldan 
büyük, bwıdan ha.mce bir ka
rar ol:ılfilır .ı:nıydl? 
. & 'bası kızıwn geçirmekte ol
d :hı şa.<;:unlığı tecsstir hali· 
m .mdi zevkle yrecliyordu: 

-Ne ld nbLyle'birdenb.ro? 
k ~ Bir nöbet 

geQiriyorsun yoksa? 
• Ca.feıi c llida ~ 

~ baba? 
VeIYÜ!n ltle! 

- Ölıi mu? 

ıruştır. • 

- Hayır .. Fa.kat yır.kındır. 
- .Neredodir kendisi• 
- Gazabımdan kurtulacağlw 

umarak sözde saklandı. Fakat 
Jıiç bir yere kaı;ıp gidemez. Ne
rede Jse kolları ağlı bir halde 
huzuruma gı?titi!miş olacaktır 
Ebillharis 011urı e\~n k~ıuı
da gizli oldui:uıı 'l heme11 kc,
fetti. 

- Alçak .sıhirlıa.z! 
- Doğru u ona karşı pek 

ıhaksıı: davı1l.nlyc rı; "· Ebıilha
ris çok ıy:i ve aklı b:r a<l:ınıdır 

"!hassa bana knrş.ı çok s .clık. 
O yaw.mda oldukç:ı h · ç bir d .. 
ma dan korkmama Sf'l" p 
yoktur. 

o alçak aıh!'lln birid r !@· 
-tc o kadar. 

- .Böyle hıikJnler vernı 
kend.sini ıyı t:ınınııı.dıihı ç -
dir. Hele aradan biraz 7• 

geçsin. O z.1 m an ona k ır ı 

yııkınlık hi =etmeğe ba lıyacak· 
sın! 

- Siz g'I' liba benı hala " b ıu 
harisle ev c k zann~d rsu-
nuz. , 

- Zannet v rum. B· 
tlycn emmim. Ç · · kıl t>c 
. tiyoruır_ 

- Raı-J"lllld n k t 
YPC ımı gorO<'E 

(Dev m 

ı "avyen •ı~ııılara ba;,Janacak 
olaıı ka e S'aiupleri ika tı:ıı lı 
d<!;! stırnıclerında menııup ol· 
dukl;m .mıth le b'rlikl rirtden 
alacakları kiıtıdı, taşıdı!S)arı ye
rin mahalle bidığinc kaydettı· 
rll?!:k 1 1 ini ııemtin fı
noından al, ıklerdır. Muvat
k t ve r mı muamele) e tabi 
ohmya.n er d ;;· tırmc n. <le 
fırın tebd"li 'apılmıyacaktır. [ 

• 

muavını 

n bir 

Yazan: ffasuhi Baydar 
A u.ımlıt.rından veya dadılr 

ından m:ı;;a.lbv dinleyr 
ınk l>liyiiııaliş olaıı cıııl·i ıfün),.' 
ilOCUkJan ye"i dün~·a.ıhın inana· 
nnyscaklan lıalX';ıe.- aldıkça 
"masal!" di>yeeekler, \'e 80nr"r 
masalın gr.rçek olduğunu :ınla
Yll>Ca en derin hayal kırı;mlık· 
~ uğrııy:ı.c:ıklarrlır. Büyük 
ışler görmüş, büyiik işler fla, J· 
da bulunınu,, • ·a .. ;lıea bir zat• 
tıtikiz, on ay enel: '\Amerika Ol 
ı,>iinde bir vaıııır in~sma ha.zıt 
la.nıyor" dNliğiıııiz zaman keti 
di'r)'le ş.-ıl·a Nlildiğini s naralı 
iiu, ta h Jdctl :; : "O;ı a\ d:ı hı· 
le \'apıır ) pıhınıııt.!" · 

Eski clün~ a {'.t)Mtk1orına hir 
mu..aı da, imdi, hi:ı: anlat•lun: 
.P.eis Roosevelt'i.n hıtrp gtJlı li 
dairesi hıı.~ına go · diı( i tH 

'eJso , ıı:r lokomotif ma~;i ıi•· 
tinin ~lııdur "' },im. -a tnl il!Dİ 
akşam 1 kantıı.ları.. ~arsou· 
luk edn•k ka7.&ııdı.~ flllra ·ıe 
tı..amlıı· !dan so::r.ı, 911 d , 
fıtlın1'8.lara ilk nıad<ie \'f"ı'P1l bir 
'rlit•tin hi:anı'tine girmi,t;I'. 
~i,•kM.k 1ı;r nıiithll't ~.ıJısıp ış· 
le'l"i öğn"f.liüJ:teıı ~onra N eı ... ru 
!;U !ıiikm~ \'amu~tır: Çok ala.~, 
çok --:ı.ta.•ı, ~·ok hızan:m irketiıı 
hu mallar hakkında pek d '1"İll 
bir hikisi ~oktur . .&a.lhuki, i~ i 
mal ,.-,«rl'lt•rtle lıulıımır, lnnılar 
ııasıl ı<Jih edUir, daha .QOk Jcı· 
zımmaJ.: rn lıa~;t rnak ;l,'iıı 
lı9.Dı \ e ) an · ~·nm · nı:rtl-: Jrr 

ı l..r t:nkikl' n sıı tabi u· 
t.u1 T! nn ·lli Şİ.ır· rizerintt 
al:ın "'el"°" p;\'ll•:ılurl.ı, a'lıl't ,., 
Ha ıMJarla, ı t>"rik-:ı1J.ria uz-nn tt-\ 
m:! la rdıw., mnlarrn ~:ıh,,n1a u
suJIPrini .in<~~ilrtP..n, ~ n 
rı ı ı:;örii.,ıı .r,ooterdiL;' ı, "lalı 
~;:ır ""ri ara ·ıp huld. !..;.an, '\'~' 

w .!:t.!'dlz:ı~ on, .tc31ori~°''mı, 
P'J... liza :_ı,·on_, ~s~QC.4 

··... • ua 
,(WJ J D g· ' mt' rJJI 

hu<; etimi' • • ,;ıı 

1 thJk "p, eıtt;n>rel; anl•llı'lrtaıı 
Vl' !attıkt • ra 
oM·ı~u t<"~.~l:iil 

nasını r' !!D, ,..,.._...' 
ıııra kiL" ı;ı -J i ıı-.:%:iiesı 

.Uliner!, , · ( ulıı:;ıııa u 
uz ı."11:1.nu•ı i.ım.;:;;ıı=!ıZ 

anlatlnn:" l'I"\: hını ,. ekh· •!ı." 
tifu etti. ] 91J! dt• U\"Jll <lİ ~ 
t r teklif ol uııea wuı ·I.• 
,. .. ·fo klU"Rlladı: "l>l.: bu aıT J,ı 
it-\ am '*~nlz ma'7.e e t rİİ 
"" iliısn~ w m·rak i.;tilı al ;.,ı, r· 
;; ·-,, jı; kırta..i~·eeiliklr, &on.P 
tııonı~~turmalarlJ, izin nJnıalarh\.r 
toııla.ntılar :ve komisyonl<!rla ı;:ii
rıilnıtt. Siu hesap \'e ı.. :ıf" 
tiyle lıer ':'('~ i hen ~ ıyıaca ,;ıoı. 
h1•!ı. n1~1Ll.obcağ;ın1 • ..:\nıe ; ' 
hiıtiin jo;çiJer, l>iiliin fahrik.ı" 
far, ı Iive ,-:u-ı!alan, lıaııı ııı ,ı 
drJer, )1Ü<3cııklar, her y '~ 
bt•r şı-y !'!llrİmdt' ol. .tır: 

Nd§<ın, rnzifcsine 1 l:ı ,~ı 
,-al;~ kadar 1 tice11'ıı rll ı ır
nıi~ dosyalardan 22.ooa tanı'•i' 
ııı adanilamıa tetldk etti .1iI eıt 
:.onııt, ı.adooı- yaktınnı~tır, r!· 
sonıın ~dli lu:i hin fa !"~ 
ı · nııı l S.OIJU.000 · ~ • • \ rı -~ 
ilk hlp:lrl:; 18.000.1100 to ı 1?, ., 1' 

ıs:; bin-tayyare ve l20 bhı t ı~· 
tır, Yaııtıı{ı isin ı,"\i • ol ıp olr. ;• 
dıi; u raıı ıiri c 'tıl n: ' fır: 
nıamın -0n ki nıilJ on m i ' 1 

nlır, ~tli d''ı1: ı 
\ ;\r: Ame.riJ~a., ~jJ Pfi\ 

ve Çin... !ııı '· 
m:t dan e\'\.ıl ~- llLW4M 

\U mı '-r. ~ 
Hu Amerik nı ıııııı dil 1 ~r 

te 1 3 ıl olan bir c lı tı ' 
l~ 00! 1 . • .[ ı; ÇCll 

m:ın dergis!adeıı ah· p 
dlhnl<; oln tthr: f' ,.; 
<'-OC!i"':l:ın · . li ) eni ı! 

intl lı 
!ar. 
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y ü k • 

vıy ler arıarru.f 
çı med 

e çok ya 
k umumi -.ma.. 

evk \ 
hr~ m cit 

zlıtr v: -
ı 1 :m ~ Fıll al 

c n ı ... k ç 'c k:ızanan bır mıl-
yo:.ı r, kend sini h c 't;ır zaruri 
ilı ) tan alı oymak şöyle dur
sı..:ı çılgınca dıarca.dığı ve israf 
et ,.,ı halde , ay t 
i · nl.ı.rın ih.. C• biı yma 
no er· ( ıe g< ıc, bü-
tün km:11ncını eı ndl',ı çıkaınma-ı 
d(hndan "' b r P" rca ,,mı 
b:r tarnia k .:n· r .. ria 
artık b:X mık. , 
ma.."ırumiyet ve sıl ıntı d hıs 
mevzuu d gı.ıa r. : .. f h ta
sarruf fiı olmamış sa
yılamaz. D ınd n, bz:n ı ğınd n 
aı ttırılurak yapıl cak b. 
rufun b hemeh 1 hayırlı c.ıl !!u 
da temin oluna.rnaz. Çünku bo
ğazından, g:) ınundrn, ı una
iilndan .fedakiı:lık ')lap 1! İS
tikbali hazırlıyorı n çok korku
ltır ki vücudu \ .sıhhati, bu ge
lccc0'1 ormeğe \ fl('t CP r ı> 
tasaTt"ttfunun mliki:.fa:tmn .. avuş 
ma.ğa. .:muktea:r olamıyac tu·. 
Bu g ıner içm, böyle . t nr i-
çhıde, :tnsarrnf -:ı, ;ıak 

tavsiye cdibnelidir. ı 
Şn nokta tebarüz ettirrlebilir 

ki ıtasarruf :medenİyet "Sev·yes n
de bir yiikselme ve .ilerl e nli
metı say.ılmalıdır. Çünkü ınsan-
1ar daha zıvndc f'inde çırpındık 
lan ihtiyaÇları ouyar ve onu 1 
tatmine çalışırlar. Tasarruf ise 
isbkbalde duyulacak bir htiya- ı 
c.ı ve acıyı bugünden SCZlll k ve 
adeta. cnuın lkıskam .s·ı;. kmrra
vormm g bi har<' ket eylem ·t r. 
Bu ı e h li ek b r telakki 
ve duyu.ştÜr. Bu r barla f aza. 
iptidai kavimleıd , cocukl• rtla, 
hayvnnlnrın eks1.:ı inde bu ta-
ı::.rr.uf zihnh~Lne Tastl m:ıaz. 

O.ular günün dertlerini ıh t
meklc meşguldi.ırler. Görüş ka
bil ·yet ve ufukları dah:ı. uz<ıkla
ra şamil dcg dk. ı-'fa::ı.n ·ıf.h 
hnvvnnlar içinde karın gıbi 
bu •a · e · cre-

r 

cek kua olanlurı da v k 
de - ld!r. Rer ba!J~ tasarruft :ı 
yilks k s vıyelere çıkması m€ e
.nıyf'tın ter .ık.kisi ile çok yakı::ı
d&n ilgil:d·r. 

İnsanların bugünün zevki rle 
· tikbalin revkim ruh terazıQ• n
ele tartarak geleceJi hazıra ff e
da ıetın 'leri ıçtimai bakımdan 
çok mühim b r adnndn. Ç · 
öte b·L: +J 

a zayiat verdir -
re mu faza ett.le 

rn n n 
antısı 

li 
a yen 

A.11 

• 
·kar
çıktı 

'Pi~~ington '15 (A.A.) - Har-ı 
llf ye nazırlığı tara.flndan neşile
ttilen 2 esmi tebliğ: 

la.rının ve ime."ldifcrlerinin ki .. 
fayotsizlıgi ve ~lann Alman 
hava ıh"Uvvet.!ermin taurru.zla.rı -
mı maruz bu:hmmn.e.rı ır. '.Mecczelb..ı.'b'ın §:malinde ve 

cenubunda. cıüşmanın "bütün gııyj 
ret!~ bo§a çıkanlmıştJ.r. Boz -
ğ:ıınn. uğrn:tıhım; ~ n kolu 

A:lı:ncmlar hem havadan hem 
de denizden ta.mye gctirebili -
y.orlar. Bundruı ıba$a 'ifunus w 
B" erte'ın m···wmmeı uçak mey 
danl::ı.m Almanların dinde bulun 
duğu gibi mul•arebc asının 
cok yakınhınnda Sıcıl~ , Sur -
de ya ve ce up 1talyamn iyı u
ca], m ydanları da 'ardır. 

hakkında alınan tamamlay101 
mn u na dUsınanın 100 ölü ver 
1:1; olu '.nlnu gcktermdrtedir. 
50 den ıu.zla esir nl nmış ır. Ka-
yıp1arımı . nis :ı aflf o!m 
tur. DevTı koli n..'llız ı1eri bol 
ueleı de ry t ,österımşler -
dir. Fı ot ıarı.ı111zdan birı si -

l oo e dü an tankla-
rı • , . 1 rınn ·ve pıyade 
ktrr\-et1erine ta l'l'Uz ebnısler -
d r. il!: nıy t verici netice -
' r elde ·r. Av ucahla -
rının refakatinde bulunan M. 17 
t"pind.! bom~a uçakları lfun.us 
dai'i dokları bombardıman et -
m erd"r. Bil ilk yangınlar cı
l<arılmı"?t r. Duc:maııın bir i:t"ie 
,gem.U ind iF bet örülmiiştiir. 

ric. llA.REK.A T Nr-::DF.N YA ll AŞ 
ın, ,. dır. 1N ..... SAF 'l:'r. 

Raporda bundan sonra lnönti lu.:. =...;ı Y R? 
ve ~ me:::ut kampla.rmd ki ba- Loi1dra 15 (A.A. - R "yter 
şaı ılaı c.l.ı.n beh. edıhncicte, Milli ajansının askeri nnıh:atTil·· Tu -
Şef İsmet lnönü'nilı1, 1Basveki1 nu ta ceryan etmelrte olan ha
Şük-rü Saracoğlu'nun Et" mesut- rcket1er hakkında d. 11or l ·: 
dalr h va meyd ı ''e fabrıl.ala- Müttefıkle!'.·n 'J.' nusta ileri ha 
nnı gez rck buı-alu.rdaki çalış- rek tlcrindcki a<'hrlığın sebep -
maları tetkik evleclikleri kaydo- ı lcri ~·~ardır. ~ta Tunus yol~ 
lunma.K :ı ve den lmek.tedır ki: • 
Etımcsnt tnvvare fabr.kam1z, 

.A:cıen ta, in:: "!tere, İsveç, ls
v Qre ı.ııe Danim:ırkava ısmarlan- ,..., ..... ~,,. 
mış olan malwm 0 elir gelmez 
pliı.nh ..çili mal. rı:nıza ba'Şlıya
bilınek Jç.Jı hazırhlrlıınnı ve ek
SIBLider':ll: toma:u;lınu:ı, uğraş- .aıı.•ı.ı.ı..•.:.c..:ı.
maltta, ibir sandan da l • ~. mü
d lLn v~Jct.ine .ait rcvız;y.on
da:::ı geoeoen tayy~relcrl.:! ıha Y,a
Cl k duiremizin tayyare nıotör
ler ~in umumı ımuay..enc ıı:e ıtamı-ı 
ri i: led i.ızetmde çalıstlmakta
dır. Fabrikrunn yem ') npıla-ı"la 
gen letilmes ne bn: anın tır. 

iti er 

( Baftnrnfı birincide) 

'II'unns lirruı.n.larına taarruz et
mı,şlerd~r. Bu taarruz ndi~ e 
k:ıdar yapılanların en muvaffa
ldyet.l"si olmuAtur. Uçaklar, he
ıdE!flar üzerlnde 4 saat,.ıkalmışl:ır 
ve 'Lagulet.'te bulunan .... emilerin 
3 tanesine .is&.'betler ikaydetmiş
lerdir. Bil üç gemi ynnmağa baş 
lamıstır. La.gulet adasında ve 
'ii'unus dolCları yanında y.angın
l!lT eıkaı·ı1mIBtır. 160 kilometre
den ~ ~&ar yıl.kıt deposunun 
nlt:v1eri !belli 'O'hnakta 1dı. Tu· 
auıs d rıiryollarına da taarruz 
ecl"l.m ştir. ş.male doğru yol alan 
iki Yun~rcrs '88, lıampedusa n
dası yakınında avcılarımız ta
rafından diişi.iriilmtlstiir. Bu ge
niı:ı mı1ryasta.ki hareketlerden 
aıreak ıki uçnğnmz dömmmiş
tir. 

~~·- ~ 
Beı'Hn, 15 (A.A.) - H er 

alındı;, n göre diın ~iren k'ta. 
Alman - İtalyan lmvvetlerı ılc 
sayıca · tiin kg· z ılruvı;etleri 
arasında 5kldetli muharebeler 
olmuE(İ.UrA 22 .düşınıın tankı tah-
r."p edilmiştir. i 

Bı.ı ,muhar~belcrın Elu esin 
mevztinde cereyan etmıs olduğu 
"Berlin":ı ~kcri kayna.ki :rm an 
oğrenihn'.işt.i r. 

ı ·tttefikl r eh•eri ız :ıziyet 
tedirJer. O:.ink~ mubnrebe saha
sının ~ a:kmk.rL"lda :uzun z:ıman-
:er;.=~amnı.o. hic<bır av 

1 
YENt Aı\iERIKAN KI1' AL.ARI 

Londra 15 (A.A ) - Daka.r 
radyosu dün aksandd yayımın
da, .Amerıkun 3ru\·vct1ecinin bü
yük mildarda .malw:ne ile bir -
li.kt.e .cok 'b"" ··k b<tyıdn f)imal Af 
rikaya çıkrıa.ğa .dev:am ettiğ"inı 
ve b ka il:ir Amerikan kıt'ası-
nı F ı:ıehrine geldiğini 'bil 
<lir ~1rtedir. 

BIB Ml'.~TTEF!K GEM1S! 
BATIRILDI 

Berlin 15 {A.A.) - AlmaD 
deni.smltılart Oran v:tlnnıarında 
altı In toniFto1uk bir ndcliye 
gmrıi ini b3.tırm1~lar Vt> bir A -
mı:>r.ikan torpido muhr b" i tor
pilll"rle hasara ui!ratmı !ardır. 

kaya s~i-ınmnk · ·y.ece~ anla-
1?11• 31..i:ru:br. Rom.mel, 1nıt lizle
rin t:ı.lrib · ndcn ılrurtularn:k Tra.b
lusa varmalt ıve Traihlus hududn-
mı geçere.K Tunusn f.:-°rmek ümi
dintledlr. Alman isb"h'kam lbö
r· deri fevkaJ:lde 'bir sür'atle ha
reket ederek tanklara karşı nıe.
yın t:n?,aklan kurnuı._'ld.a ve dilş
man kıta.larma karşı dağıruk kfı 
çük tll7..ahlar .tesis etmeh-tedir
ler. 

Roınmel bu nıay~ı:.lcrden on 
bm tanesııı!i ıba.Şlıca 'Trablus yo-
ıhı :üzer.inde ~a:har tle ~"Ullan
mıstır. Bwıun!a b "aber sahil 
boyunca Tr blusa giden bu baş
lıca yol iizer."cdoo Alman kıta.
lan L .. bya g'Qıderinde tam bir 
ü ülnlük muhafaza .eden .f.ngiliz 
lı'C Amerikan av ve bomba .uçak
ları icin mükemmel b r hedef 
teşkil .etmektedir. M ttc.11k bom 
ba uçakları par.ar ,günü bütiin 
gün Eln,geyidwn batısında düş
nmru hu'Palaım lardıı . 

Miittefik bcmba nı:.akları günl 
batarken 300 Mk!!-> y pmıs.lar-
dır. Bund. n iıc gün evvel EI.n,. 
.e-eylarun 40 mil b· tısında.ki 
Marble Arch h "'1 me 1dunlannı 
alti.i.st ettikleri zam~ n h Ucum 

eri or 
Matirid 15 (A.A.) - Kabine, 

general Franlro'nun reisliği el _ 
tnıda, topla.ntılnnna dev.anı et _ 
miştir. Şimdiye kadar yapu::m 
Ye SWı günü de <!ev.a.m eden 
'toplantılar hakkında he -
nüz ~i~ır resmi tebliğ ,ııe§redil
memıştu·. 

POR""TEKl:z""'7'1"" ~ 
TOPLANDI 

Lizbon 15 (A..A..) - P..orte -
'kiz kabınesi, bagün .BaiJv:ekilin. 
reisliö-i altında fevkalade bir top 
Jantı y pmı~tır. Bu t p1ant!ya 
Porte m~ n Ma.drid büyük el~isi 
M. Pc .. eh a da j,.,LJ.-..ık etmi~tir. 

• • ç ec ı-
o 

ye ı 
Londra 15 (A.A.) - Y oı'ks

hire 1>ost ga.zetcsın.n askerı mu 
hanırinc ore, Ge.ner.al .M.ikha
.ilO\ ı tcb .ı.u .kıta ... tı, sadoce dag -
lara çokilı.p or.alurda kalacak J. er 
de Driua va.clis nde dti§Ina.ııu hü 
cum cb:ı.i.<ıler ve .onu hczunete 
uğratnu§lardır. K.ı.radagda hal 
yanla ın motörliı bir kolu, perı
şan ccllimiştır. Arn.:ı.vutlukta 'a 
tansc••t.:rlere general F.eza ku -
manda elmektcdır. Muruaılcyh,. 
şehirlere k::ı.~~ı c· ı 'e•karruw a -
Jnnlar yapmak.ta ' ~ !taıva.nlar.ı 
ağır zay"ata Uf,'ratnı-aktadır. Şi
mali Arnavutlukta general Baj
kra1."tiv . sol ko't a ı ilP Sırp 
larla temas h ın ıiir. Pm -
aıtch'ıin 40.000 kı 1 irn 'b tLıfri 
>ıııe 1'.1ikhai1ovi-tch k t ~t1M"i ln 
Karadağ hudud m • ar 'k?Lt c
.ra ~ekte oldıık.ıar1 wmın e il
me oo r. l5.0 · d • "!JJUN k 
kep bır -:çete, arnd { h re -
ıkat ~·a~ta, l ı: rı ı t 
buBasnada S 
makta olup 12. H•n;, l ta Hır 
vatistan'ın mc ·'. z J csırn nı 
ga:l etmisle:rıdir. 

erci j 

lliclıy 15 (A..A..) - H:. 
Cumartesinden fü'b n 
şakcrlemeci düklniniar.mı ~ enı 

bir emre kadar kapatmı --t.ıı·. 

Habeşistanın ilanı harbı 
Londra 15 (A.A.) 

· .. an, Almanya. ~ a · Ja-
ponyaya harp il n euıı · ı}tir 

ttaı~·a ı ~ 'ı 
Roma, 15~ (A.A.) - t 1y 

ordulan umumi lcr:rargfi.h:mın 

kudretler ıniıı en son haddine -----------

gs4 nı.unaralı · · 
Dün • "mali Sioo au te ~ t-

li çarpıf)llalar cereyan etmı tir. 
Zırhlı \ ıtalann çokluı;un 
rs.ğ.men d tişn:ıan k • rom.aıı 
'lıir muk 'emctlc durdoruID'ıu -

varmı.':i bulu uyor.ı ftrdı. Şimdi 
dili manın cli e: ancak Alagey-
1 n 90 mil hnva 
nı :r<l ları ' omınelin 
ti y rde dum tinde ıol-
Ju - unu r alamet 

tur. · 
tur. Du 3.'1 bu taa razı ı l 22 ------------
tıı.rk ka) betmı tir. 

Avcı'larnnız, Libya 
üzerinae ılir :İngiliz 
'lll yn.kaJ.ınn S'lar Ye tlu m 
dir. D t-. r 9 uçnk Alm n 
rı tnrnimdan -d"" 9 • riilm .... 
nrı.n a\ cılarının 3 dü..c::man 
.du ;ürd" · Tunus erwnrnp::;;,'1{1 

· ç bir luu ek t olınan 

J 
-·-

Ya%an.: . C. .Saracofila ı 
' 

'-'lr;.lill...uı ı~ur-
m.hrnNJi 

lWmlJ!deri" yurda 

i ah tö e. i 

r....,.,,..·~~=~om:=,, 

Ul!1"DAŞ: 

lCYE 
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Kara Çivi Alınacak 

Baltacıya sağdan çok girme ... 
Tetik ol! .. Hep sol ve ters güreş 
bu, herife! .. 

- Bu, herifin sağı çok lnıv· 
vetlidir. Kaptırmamağa çalış o, 
taraftan kendini ... 

- Sonro, Baltıacıya sakın 
çapr&E sıyınnalan yapmB .•. Yan 
başa da gelme ... Çünkü muka
billeri keskindir bu. herifin. .. - ..... 

- Ayak güreşine heyes et.
mc ... Baltacıyı sen. alttan yeoc· 
bilirsin. Kılçıkla filan... Kork· 
ma, altına düş ... - ..... 

- Çok hızlı gırme güı eı:1c ! .. 
Bırak o, islesin. 

Diyince, Yörük cevap verdi: 
- Usta! .. Ya, Pomak Ahmet 

gıDi i~emezre ... 
- Yoo .. O, Pomak Ahmedr. 

benzemez! .. Öküz g'ıbi işler. 
- Ya işlemezse ne yapayım? 
- O vakit güre.<; uydurmağn 

çalışırsın ! .. 
- ..... 
- Bu, heı ifin sağ tnraf ından 

kork daima. .. - ..... 
Bu sır:ıda büyük orta güreş

leri b·tmişti. Cazgır, bagırıyor
du: 

- Baş altına gı.ireşecekler 
meydana.! .. 

Cazgırın bağırtısı üzeri'lle Ar 
navutoglu: 

- Yorük, Cazgır çagır.yoı .1 
haydı ... Allah muvaffaJ~ c•ts.u! 
oglurn ! Dedıklerınıe dikkat .. t, ı 
yan b::ı.§ ve, sıyırtmı:.ıluı yaJı· 

mıı! .. 
Dedi. 
~o uk Ali, Arnmutogl• nu•l 

ve Pomak Muradın efü: ı ın opc
rek m da.na sıçı dı. Yonik gı
dcı k~ Pomak Alunıt: 

oruk, şu işi bıbr de başa 
gel :ırtık ... 

D ye tas attı. 
Yor rk Alı, kazan dib•ne gı· 

dcıı-.l e}ırcııcr bağlrıyordu: ı 
- - ıoni.k 1 

.. 

- Ar n ) l u .! ... 

c:...•t •• ı ! .. ~;atC'n '\: u 
ı .. 1, , b at \ , yaradılrn 

' cf. O. gl ıe~cc.1.:g heı hangi 1 
L nı 1 o } • u.ç ) ( u •• ı.ız· 1 
d· .• ~. ı.li;:ııı , ı. ı t.ılı~ını ve, 1 
n• d • c:c <Lr •t '~ c·uretırı gö1.ö· 
uu ı 1.. rmtzc.l. \'.c uk, n.c)da
u... IK r, h.ı mı ye ,e; egıı.ı dıye 
"1..: ) en ne oyuıılaı yl ~ .. ar t1111 ye· 
ı t: • l ı ı.;ce:,. m ı ) l' gürt·ş reli. 
H .... ın. iJO} l r d y kcndın. h <; 
voı r.ı .. uı. "l..ı .ığıırı ılk vazı f c.~ı 
\·e su \' fc ı lıasmıııı ~eçmek· 
tı. 'ı Ol\., ı onun ağırlığından ka
çının 1., .. t.' \etinden kaçınmak, 

&!i da çapraz sıyıracaktı. Yani 
Arnavutoğlunun verdlği na.si · 
hatlerin aksini yapacaktı. Yö

rük .Ali, olmadık şeyleri yapar· 
dı. Madem ki Baltacınnı aya.kçı
lığı, madem ki çapra%1 korkulu 
idi. Herkesi yıldırnu.5tı. Ve, bu 
oyunlara güveniyordu. Onu bu 
oyunlariyle bozmalı idi. Baltacı 

• 
5 
6 
7 
8 
9 
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80LDAN 8AQA: 
da görmeliydl ki, onun korkut· 1 _ Doğru, Beyaz.. 2 _ Dertsiz, 

tuğu oywıla.rı bozacak ve hiçe Bir ıstanbul mesiresı. 3 - Eskiden 
indirecek pehlivanlar vardır. Yö 
rük Ali, böyle bir kararla mey
dana çlkmıştı. Baltacının herke
si yıldırdığı oyunlarını bowıak, 
Arnavu ol~•ın dahı vc·rdiği na· 
~ ı i mu :1 ıtleri altüst t>tnwk, 
eğer bun.ı lırnvaffak olabıl.rt<» 
Aı .avutoglunıı dahn ?.iyaclı'~ tak 
diı lere st:\ kedcl:Mccektı. Yöriik 

ıoilvariler yapardı, Yilz ı;ene. 4 - Her 
gUn kontrol ediliyor, Şahıs sorgusu, 
5 - Uslu başlı, 6 - Genişlik. 7 -

11cisinin ortası. 8 - tngihz.Jer g~
lerdc ba, ;ın yapmırtı Bır harfin <>
kunusu. 9 - Yapmak, Parl; k. 

VUKARIDAN AŞAC>IYA: 

l - Şark lı:om umuz. Erkek •snı . 
Alı, meydana bir ok gibi fırla- 2 - Alı!, Bir Afrika memleketi. 3 -
m19tı. Ayak bcuş paı makları ü· 
zer'.ne dıkilıniş bir balet gibi ha· HaY' anl::ırın evi, Buyük t~ parçala-
vaya uzayarak ve. ikı tarafa sıç rı. 4 - Para mac;mısı. 5 - Kemi -
rayarak gayet tetik bir çırpın- ğin kardeşi, Yuvarlak tav:ın. 7 - Ki 
ma ve, peşrev ya::ııyordu. Yö· bar. 8 - Ayakln say, Spnr<·u ynşa
rüğün peşrevi harikulade çalm1- sı. 9 - Kış :;aemuru, Bır harfm o- 1 
lı ve, ~vkli 'idi. Onun doğurduğu kunuşu. 
pcşr~vi kimse doğuramazdı. Ar
na \'l1toğluııun peşrc:vı ağırdı. O 
da parmaklan ucuna basardı. 
Fakat d.ılıa ağır ve, uslu bir <;ır
pııın:ıa tarzı idi. Yörüğiin ise çok 
oynak ve bariz ı;uı ette dinamik 
ıdi. 

Baltacı, kalın gövdesine yakı· 
şacak bir tarzda çırpmıyordu. ! 
Ağır, ağır dönüp sıçnyor ve, 
yine ağır ağır yüniyordu. Aı- 1 

navutoğlu, Yöıiiğün canlı peş
revin(' göz d~lrerek : 

- .Mwııt ağa, gb:rüyor musun 
peşrcYı ! Çok çatak değil mi? 

- Usta! .. Yörüğün pcşrc\•ı 
h ç h mscyc beızcmiyor, kendi 

- Dünkü bulmacanın h:ıtlı -

doğuı~t~~-ı~~:·:.· Tam kendi ~- ı RADYO PROGRAMI I' 
lımı ... K mseyı taklit değil ... Bı- l 
lıyorsun ki, ben, pesrc>v. ağırı.-16 ·ıık K A 942 -yaparım. Çevik \'C, tetik olmak- anun 
1 beraber benim peşrevim a -ı 7.30 Program J kestrıw 
ğırdır. l"akat bunun peşı·evı bili; 7.32 Vucudumu - 19.30 A. Haberleri 
büütün başka... 

1 

zu çnlı.tıra - 19,45 Konuşma 
- Ben, bayılıyorum Yörüğün 7.40 A. Haberleri 20.00 Muzık 

pc~vinc ... }ı"a!cat cıkanlmasına 7.55 Mılzik .R.id - 20.15 Radyo G:ı 
imkfı.n yok. B!lıy rsun kı ben d" yo S:ılon or- zetesi. 
iyi peşrev yapanıı.. kcstra ı. 20.45 Muzık 

12.30 Pro ram 21.00 Konu. ma - IDvct, sen ıyi çırpını) or-
sun ! .. Fakat Yörük büsbütün 12-33 l\tüz..k (Pi> 21.15 l\1uuk (PJ.) 
başka ... Sonra lı ç dıkkat et1 m 12.45 A. Hnberlerı 21.30 Teınsıl 
mı, Bnltacı mütemadiyen Yo· 13 00 Muzık 21.50 ıvıuzık Rıya-
rüğü süzüyor. 18.00 Program set cumhur 

18.03 Miızik bando u. 
- Ya! .. Bak çırpınırkC'n -hı- 18.45 Muz.k Rad- 22.30 A. Hn'berlC'ri 

le!.. yo Dans or- 22.45 Kapanış 
- Yöıilk, bir kere dahi ol· 

sun Baltacıya 'bakmadı. Hiç mi 
lııç ? .. Olur şey degıl, herıfın 
korkusu yok ki. .. 

- Hiç korkusu yok... Çelik 
gibi Yüreğ'ı var be! .. 

- Dur bakalım nasıl başlt}c • 
cak güreş ... 

İk: pehlivan çırpınma.kırını bi· 
tirdi. Ense enseye gelip Uç ke
re helalla.~War. Bu, aynı zaman
da. deneme idi. Baltacı, küçük 
hasmının eruıcsınden koca elle· 
rıyle yapL<ıarak çekiştirdi ve, 
yokladı. Yörük Ali, kcndisı sah· 
vermiş halde idı. B::ıltacı, husmı-

1 nı amma da yumusn.k bulmU§tu. 
Çekışt rir çckiştınncı. hemen a-ı 
vucuna g- 1ıyordu. 

Yörük Ali de Baltacıyı çekiş· 
tirmiştı. Fakat Baltacı. mef':e 
sopası glJ.>i dırndık dikılntifitİ. 
Yerinden b'le oynamıyordu. Kii. 
t;ı.ik ha nun:ı ne derece ku\•vetli 
olduğunu göstennek uıtjvordu. 
Yoriık ıse, balmumu gıbı ezilip 
bozuluyordu. Arnavutoğlu, hu 
incd ğ seımıişti. Murat ağaya 
doncrek: 

-. Ağa! .. Gördün mü hcla!laş
malardaki denemeleri?' .. 

Murat ağa, bu derect..:;:ni his· 
scdemcmişti. Yalnız şu cevabı 
\'l'rdi: 

- Evet usta!.. 
- Evet amma, neye evet? .. 
- Anla..'llamışsın !.. Baltacı, 

YURTDAŞ: 
Kızılay fıkara aşocaklartnı 

kurban eti dağıtırken unutma 
J - Topkapı - Ah:rnetpa,,«a CnlllÜ 
2 - Karagumrük - Nışancı :Meh-

met.paşa Camlı. 

3 - Lıllcli - ı .. ;ıcıı ımareUıanesı. 
4 - Eyup - Sc.ıkulu mcdrrscsi. 
5 - Bcş:ktns - Sin.ınpnş.'l Camii. 
6 - üskudar - Ahmcdiyc ıına-

rethancs!. 
7 - Kasımpaşa - tik mektep ya-

nında. 

Bural. d:ı makbuz mulmbillndr 
canlı cansız kurban te lim :ılına -
c:ıktır. 

-------~ PORSELEN, FAYANS, 
KERAMIKTEN 

BiBLOLAR 
MASA LAMBALARI 

AViZELER 
GELMiŞTiR . 

Satış depo u: Galata Perşembe-
paznrı Yo(:urtçu han, 3 

Yeni neşriyat: 

!HAVALARDA 1/4 ASIR 
Yazan: Vecihi Hürkuı 

Unlil tayyarecilerımizden Vecıhl 

Devlet Lımanları lıletme Umum Müdürlügiinden: 

Galvanü".lı veya gah·anızsiz muhtelif eb'addn (SO) ton kadar lc:ara ('ivi 
alınacaktır, :E.iındc mevcu~ malı ol:ın veya bunları yapabilecek vaziyette 
bulunan taliplerin Levazım Mudürlügüne müracaat ederek mütemmim i-
zııhat ... imaları ve nihayet tekliflerini! 7/12/942 akşamına kadar tevdi et-
melen. (22112) 

BİNA TEVSİ ETTİRİLECEK 
Devlet Ümanl.arı i,Ietme umum müdürlüğünden 
Kt1şl! bedeli 2363 lira 49 k-uruştan ibaret Yeşilköy renerı ile als diıdült 

rııevkilnde yapılacak baz.ı trunirat ve inşaat fşlcri pa1.arlıkla ihale edile
orktir, 

Muvakkat teminat 177 lira 25 kuruştur. 
lsteltlllerin pnuırhğa iftirak etmek fizere 4.1.943 Pnuırtesi gü~ü 1Qat 

15 de Galata Rıhtınnn<laki Umum Mü<lürliık binasında toplanacak Satın 
abrnı Komısyonuna miıracaatları IA7.ımdır. 

Ş&rtname ve te!crrllatı hcrgün ~ôı.ıl gcÇ(!n Komisyonda görlllcbılir. 
(2315) 

1 Devlet Demiryolları ilanlarıl 
• cnn1111111 .................... liii 

Aş.ıgıda ısını, muhammen b<!delı \"e nıu\•akkat temınatı :ıyrı ::ıyrı göıı

terılmlş ol:ın muhtelıf gıd m::ıddelerl 25/ 12/ 1942 Cuma güniı aat l 5 den 
ıtibaren kapalı zarf wulıl ıle Anknradoı tdare blruısında sıra ılc ve ayrı I 
ayrı eksiltmeye konmuıftur, 

1 Bu jşe girme'!:: isteyenlerin lıstclcri hizasında y:ızılı muvakkat temınat 
ile kanunun tayin ettl{(ı V<'Silrnl:m ve teklıfleri ayni gün saat 14 de ka-

doır Komısyon Reislif;inc ı·ermeJcri 15ı.ımdır. 
Şnrtnameler parasız olarak Anksr:ıda l\lalzcme Dairesinden \e Hay-

drırpa'şad:ı Tesellum ve Sevk Şetlığınden temm ı.'Ciillr. 

Eksıltrneye Komın Malz<"me 

1 ~o. lu lıstc muhteviyatı ek:mel.: 
2 > > 
3 , > 
4 > > 
\'c meyvalar 
5 No. ıu lıste 

peyrurler 
6 , > 
V<' rt"Çeller 

An<ıdolu ~çin 
Yenı 

Acentalıklar 
@ Verilir. 

> EUer 
> Sut, yoğurt 

> Taze sebze 

> Yaglar ve 

> Kuru erzak 

Muh:ımmen 

Bedel 
Lırıı 

1983.lf 
7500.00 
6200.00 
5845.00 

Q340.00 

9125.00 

~:~-
R4t.DYU 

Muvr.kkat 
'J'emlııııt 

Llr::ı 

148.73 
562.50 
465.00 
438.37 

700.50 

684,37 
(2224) 

Türkiye 
Umumi Vekili: 

Abdürrah
man İmre 

Eminönü Nail Bey Han No. 4. Telefon: 23521 

Ticaret Velliileti iç Ticaret Umum 
Müdürlüğünden: 

30 tlkteşrln 1330 tarihlı Ecnoot Anonım ve Sımnayesi Eshama mun
kasim Ş.rkcter kanunu lıüklime:rıne tcvflkan TUrkiycde ç:ıl~ınasınn izin 
verılmis olan Ecnebi ŞırkeUcrlnden (Şell Kompani Of Turkey) Şirketin n 
Turklyc Umumi Vekıli D;wld Allcn B:ırry bl! defa mür:ıcaatla haiz oldugu 
saUihıyetc b'n:ıcn, Beyoglu Dördiıncu Noterligi buz.urunda yenıden tam.im 
eı:n s olduıu 9/ı0/1942 tarih ve 12307-1418 s:ıyılı vck~letnar.ıe ile 22 Tem
muz 1941 tarihli vek~lctn.ıme He Hllgh Lioncı Fredcrkk Ewin. Kııdri Ccna
ni, Mişcl Vüçctiç, Kudret Doygar, Niz;ımettin Ôrhnn \'e Jorj Mıhalopulos'a 
vermiş oldugu vcklılctn:ıınclerde b:ızı Uıdilfıt yapıklıiiını blldirmi§Ur. Şöy
le ki: 

en) Mumaileyh Davıd Ailen Bnrry de dahil olmak üzere Hugh Lıonel 
Fredcrick Ewin, Knclr! Cenııni, Mi.şcl Vuçctiç ve Kudret Doyg:ır bundan 
böyle şirketin umur \'e muameltitını Türkiye Cumhuriyeti dnhUindc ted

vir ve tcşmiyctc muııferiden snHUııycttardırlar, Yalnız. mali salfıhlYcUer ha
riç \'C müstesnadır. Bunlardan Kndri Cenani Mişcl Vüçetiç ve Kudret 
Doygar hakkında başkasını tevkil -sa.15hlycli de kcz.n hnrlç ve müstesnadır. 

b) Niuımcttin Orhan, Jorj Vnsıloğlu ve Jorj Mlhalopulos mali salühi
ycUer \'e h:ışk:ısını tevkil ı.-ıal!ıhıycti dp hariç olmak üzere Şirketin bilcüm
le umur ve mÜameTCıtını mi4-terekeıı ve miiçtcıni:ın j!:ıya mezun ve sal5hi
ycttardırlnr. 

c) MaU hususlara gelince ~nkete ait bilcfunle m:ıU bususalta iki )mı.a
nın buluıunnsı matluptur. 

Mlllnaıleyh David Allen Barry de dı:ıhil olduğu halde Hugh Lioncl FTe
dcrlck Ewin Kadr1 Cennni, Mişel Vıiçetlç ve Kudret Doygar'dım hC!ı-h.-ıngi 

ikisi veyn b~ beş kişiden herhangi birisi Niuımettln Orhan, JorJ Vasloı;lu 
ve JorJ Mihalopulos'dan hcrlı:ll\gı biriyle rn~terekeıı mali saUıhiyeUeri 
:ifaya mewn s:ıllihiyctt:ırdırlar.> 

işbu yeni s:ılühiyctler D:ıvid Ancn B:ıTTY tara!ındnn Beyoflu dördüncü no
teri huzurunda 23 M<ıyıs 1941 tarıh ve 5733/791 sayılı vekaletname mul'ibın
C'e Şirketin 1zınlr 11ubcsl namına Ş:ıki Kalyoncu \'e Peter Galdics'in müşte
reken ve müçtemlnn imza saltıhiyetini hiç bir suretle ihlfıl etmlyecckUr. 

Keyfiyet tetkik edilerek kanuni hükümlere uygun gönılmüs olm:ıklo 

illin olunur. Yörüğü yokladığı zaman nasıl 
saldırdı kendini.. Halbuki Balta
cı dimdik dırendi: 

Hurkuş'un her Turkil ynkmci:'.n ahı- ===========================:::::::============::::::== 
- Ha! .. Şimdi anladım. Yö

rük öyledir. İdman güreşind" 
bile öyledir. Bc.n idman yapar· ı 
ken onu pestil gibi görür tuta
nın. Nereye çekilsen gelir. tn- ı 
san hemen bir tutuşta alıp gö· 
türeceğim zanneder. Tam oyu
na girersin, işte o vakit Yörük 
çelikleşir, yaylanır, demırleşir, 

(Devamı var) 

kndar etmcsı Hizım gelen meraklı 1 
\e sürukleyıcJ batıral&rı intışar etti. , A s1!~. rlik itleri 1 

Turk hm acılıLtınm ılk p.unplyon- ___ __,"''*=-----•-._ ___ ,._ 
larından birısı olarak çok heyecanlı Eyup Askcrlık Şubeainden: 
ve muvaffnkıYctli bir havacı hayatı 1 ı - 340 dogumlulonn ilk ve son 
Y•ı;ıadı, HJ14 Cıhıın Harbinde ve 1s- yvklamalnrına biı· arada yapılrnnk 

llkliıl mucadelcmızde maddı ımkan- üzere 22/12/942 tııriblode b~lan:ı -
sulıgı ımanlarının ye cnerjılerinın caktır. 

kuvvet.le )'e!1megc muvaffak olan 2 - 338 \'e bu doğumlularla mu-
lmhraman hnvacılnrınuz arasında Ve amele gurup sıhhi sebeple senet fıti
cihi de vardı. ye terkolunanlar da yoklamaya ta -

ŞEHlR TİYATROSU 
DRAM KISMI 

~üyük İhtilal 
KOMEDİ IaSMI 

YJ; KtlRKVM YE 

u t , ~ 11ua 1 ı;:oruıır..ıal, -.kla b.le 
gc ınczdı. Ybrük Alı, her hasına 
gvı e meydanda ve, tutuşta bir 
tab ye t .' n edcrd'ı. Bu, tabıye· 
ye g-ôrc gurc<>e gırercii. Yorük 
Al ıçın hasım rncydandi. Mey· 
dnndan evvel hasun mukayese 
edılcmezcli. İnsan kuvveti, insan 
mahareti eşhasa. gôre müşkiil o· 
la.bılirdı. B.naenaleyh. b.r ha~ .ıı 
şöyledir, ooylcdır diye na1 .. arıyc 
halınde mütalea etmek Yörügiın 
iş ne gelmezdı Yörük, meydana 
çıkar, hasmının ensesine yapışır 
bır ikı el boğuştan, hasmın g.riş 
ve çıkışını görür ondan sonra r 
güre.ıı tabiyes:ni kurardı. Z:::ten 
baJ?ka türlti güreş olmazdı. O· 
lursa hrunallık olurdu. lşt.! Yo· 

Yeni Sabah 
ABOSE BED,.;Lt 

Türkly• Ecn•bi 
1400 Kr. 2700 Kr. 

750 :ıt 14~ :ıt 

16•-~ 

d(~Htl4 
,,.. 

;,,.,ıı f,_iJji_ 

\ 

---

aı~P• 

"*'"''-! 
•ı.. ... J 

İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Üsküdar, YenimahaUe, Karcım:ın oğlu sokaı.:mdııki 18-20 sayılı ikı k:ıt-' 

lı kagir ev mııili inhıdam vazıyette olup hi scdarlarından Beşikı:..ş ,enı

tinde aşçı olduıl;u öğrenilen Mehmed!n s:ırih ndresi malCim olmadığındlll 
sözil eeçen e\in 15 gim içinde mahzuru giderilmcdığı takdirde yapı yol~ 
kanununun 44 üncu maddC'Sinc gurc Belediyece yıktınlac:ığı teblig yeritl' 

geçmek üzere ilfın olunur. (2399) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırın• 
ve Eksiltme Komisyonundan : 

Bakırköy Emrazı Akliye v Asabiye hastahanesinin 
çorobı açık eks.ıltmeye konulmuştur. 

1 - Eks.ltmc 16/12/942 Çarşambıı s::ilnu snat 14.30 da Cağnloğlun*' 
Sıhhat ve içtimai Mua\cnı>L Mudurlugu b nasında toplanan Komi }ond' 
yapılrıcaktır. 

ı - Muhammen fiyat beher çi!1 c;orup için G5 kuruştur, 

3 - Muvnkknt tcmııı. tı 73 lira 13 kuru~tur. 

4 - İstekliler şartı ı.ımcsını ç: lı~ma gUnleriııde Koınl,.yonda göreb 1,.. 
ler. 

5 - İstcıı:lıler 1942 yılı Tıcaret Odası vesıkasile 2490 sayılı ı:anu cP 
,,..1zıh vesiknlar ile bu işe yctrr muv ... l:kat teminat makbuz veya ba:ı.<:ı ııı• • 
t·ıbilc belli giın \'e r:ıatte K-:>:nısyon:ı murnc.-ınfüırı. (1888) 

T. C. 

t.tRAAl 
BANKASI 

~.-::ı~~ 

-DAoA· " 
BiQiKTiCEN 
~-GOGD 

Senede 28.800 Lira ikramiye 
Zir::ı:ıt Bnnkasında Kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapları"ldıı 

en az 50 lirası bulunanlara bir sene içinde aşağıdaki plfınıı göre 
ikramiye verilecektir: 

4 Adet 1000 lir.ılık 4000 lira 1 100 Adet 
4 Adet 500 liralık 2000 lira 
.f Adet 250 liralık 1000 lira 120 Adet 

40 Adet 100 liralık 4000 Jıra 160 Adet 

50 liralık 5000 lira 

40 liralık 4800 Jırn 

20 lırnlık 3200 lira 

Kur'alar senede 4 defa, 11 Mart, llllaziran, ıı EylQJ ve ıı Bi
rinciklin~n tarihinde çekilecektir. 

DiKKAT: Hes::ıplanndakj paralar bir sene iı:inde 50 lıradaıt 
aş:ığı düşmiyenlerin ikramiyeleri % 20 !azlal~tmlacakur. 

rük Ali, BaltaciyJe meydana. ~ı- sene.ilk 
kıncaya kadar hasmını bir kcro ~ Aylık 
düşünmemişti. O, meydanda dli· : Aylık 400 

150 
:ıt 800 :ıt 

şünülecclrtı. Hatta Arnavutoğlu Aylık 
nun vc:rdiği na.zari n:ıs1natlı.orı •--------------• 
b.lc şöylece kabul etmişti. Hfıt· Srtılbl: A, Cemaleddln Sarııcoğlu 

1şte Kana:ıt Kitabevi tcuııtından bıdir, 339 dor,'Umlulnrln muamele gö 
resimli ve giızel bir şekilde basılmış rüp sıhhi sebeple senei dtiyc terkler
ol:ın bu eser Vccihı'n!n temiz ve bcr- Jc halen muda\.m tnleb<>Jer bu do
rıık bır ilslüpl.1 yazdı~ hntırnlnrını ğumlulnrla muamcfoye tfıbl değıldir. 
ıhüva ediyor. Her Turkün kutilpha- 3 - Bu lki maddede yazılı doğum
nesinde yeri olması !Cızım r;clcn ve luların 22/12/942 den itibaren nüfus 
gençlere metanet ve enerji, yaşhla":ı cüzdanı talebelerin okul vesikası, 

da gurur Ye iftiharla slizeccldcri b.r san'n klh lııı ın mensup olduklan mü
ibrct orneği teşkıl eyliycn bu kıy - e!:-~e ve bırl.klerden nlacaklmı bel 
metli e eri bu tun knrılerimize hn - gele \ c ı omctgah Umuhaberlerilc 
rnretle tavsiye cdC'rken biz<> böyle tubeyc gl'lmeleri, gelmlyenlerin sc
ozlu lıir ese· koz.1ndırdıklıı ından bcplcrıni b.ldirecek olruı vesiknlRrını 
dolayı da hem Voohı'yi hem de t.'i- ebeveyni ile göndermeleri ilan olu-

• K AŞEL.ERI 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA tii. daha ileri giderek Baltac y._ Neçrlyat MlTdurü: M, S:ımı 'K royet 
çapraza girecektı. Baltacıya 1_ Baı;ıldığı yer: J:I. Bek r Gurs()ylar 

nadına çapraz verecekti. Ve pelc Y"e A. Cemııleddııı S~!'~1:2.'.~ blı tcbnk ederi~. nur. 
VE BÜTÜN AGRILARI DERHAL KESER 

Sıhhiye Vek.UeCinia l"Dhsa.tıai haMilr. lCABINDA Gt)N))E S KAŞE ALL.'IJABtı.1B. 


