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BAYAT T AK Vi Mi Yalnız İYİ İntlhop edilmiş olması liztmdır. 
Bunun :t<;in:. 

Maarif Vekilliği Yayıneoi 
Çık!ı. Tall;)Jtlerinl alı:rwnak ıçin BQat 

takv!m.I adına ve Maarif Jt.itapbaııml 
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CUMA SİYASI BALK • G AZETESi HER YERDE 5 KURUŞ 

A imanların ne için harp et
tikleri, galo p gelirlerse 
dünyayı ne hale soka· 

cakları ötedenberi münakaşa 
edilip durmuştur. Harbin baı;
Jangıcmdanberi Alınan emelleri
ni izah etmek ten geri kalmadık. 
Bunlan ılıLmal ki mübalağalı 
belki de ) lış zannedenler ol
muşbır. Şimd.ye kadar Alman 
gayelerine dair yazdığun yazıla
rın hepsi Führerd~n başlıya
rak Alman hükümotinin nüfuz 
ve emri altında bulunan gazete 
ve radyolara varıncaya kadar 
yalnız ve yalnız Alman kaynak
larına. istinat ettiği için bunlar
dan bir tane;inin bile tereddüt 
ve şliphe ile kabul edilmes: ne 
mantıkan 'ımk:i.ıı yoktur. ~·akat 
ı;ayet ııaıa Alınan emellerini an- ı 
lamıyanlar kalnu.şsa bunlar Nec
meddin Sadakın bir ınAkalesi ü
T:erine Völkisclıer Beobachkı .::a 
zete.ilnde cıkan ceva.bı okumalı
dırlar. EsCf 00,lecek nokta bu 
makalenin gazetelcr:mize eksı.c 
bir hüllis:ıaının tebLg edilmiş ol
masıdır. Meselenin haiz olduğu 
ehemmiyet dolayısile bizim An
.kara rııdyo.ııwıun neşriyatını da 
takip ederek daha etraflı malü
mat toplamak isted:m. 

Resmi Alman gazetes:nde i
zah edilen noktai nıu.aril göre, 
AvrupaJaki küçük milletierin 
baklan münaka,.<a edilirken [ya
ni anladığımıza göre, sulh ak
tedileceı,'l =an J büyük devlet
lerin sözü kaııun tcşkıl edecek
tir. BU'1'iin büyük bık:liğim;z dev
letlerden, Alınan galıbiyeti neti
cesinde Avrupada ancak Al
manya 'ile İtalya kalacağı için 
Avrupayı bunlar tarı m edecek
ler ve küçüklerin ha"ıarın ı bun
lar tayin eylivecekler demek o
luyor. Bu, sadece b'r cümledı"ı 
çıkarılm.u; §üpheli b;r hükür:-, 
değildir. Alman gazetes·ınin mıı
kalcsinde, yeni Avrupanın Al
manya ile İtalyanın sevk ve id.ı
resi altına gıreceği açıktan açı
ğa biklirilm'.ştır. 

Küçük devleller hakkında AJ
manyanın ne g bi bir muame
le t.ı.tbik ede<:e::,ı ıi anlamak is
tersek istidlal ve tahmine mü
racaat etnıeğe hacet yoktur. AJ
manyanın takip eWği hattı ha
rekete bakmak kilidir. Alman 
muharriI'ı Çekoslovakyanın or
tadan kaldınlmasına bir ehem
miyet vermiyor ve bunu .bir 
haksızlık telfı.kki etmıyor. Çun
kü Çekoslovakya Almanyanııı 
bir parçası imiş! Leb.:stan bak
landa da başka b'r düstur tat
bik olunuyor. Lehistan cezaya 
mü.qtahak olmUJj, onun için h'.l
yatına n·ıhayet verilmiş. Anlaşı
lıyor ki Çekoslovakyanın ve Le
lıistanın mahveclilmesinde mu
vakkat harn icapları müessir ol
mamıştır. Bunlara harı>ten son
ra istik13.l ve hürriyetlen verile
ceği vadedilmek şöyle dursu~., 
biliik.is ebediyen esaret altıno'l. 
kalacakları bıldiriliyor. DemP~ 
ki oıtada hiç bir hak, adalet ve 
ahlak prensipt yoktur. Alman-

( 

Hacı ' Şakir 1 

Ailesinin Esrarı 

[ BEH[E~SAFA "] 
Olmuş liir vak'adan alı

narak yazılan bu meraklı, 
esrarlı ve lrorkıınç macera 
ve ~k rc>m:ınını ya.kında 
"Yeni Sabah" sütımıarında 
merak ve alaka ile takip 
edecckBi.niz. \.... _____ _, 

Alman tebliği nihaye geri 
çekildiklerini itiraf etti 

Kahire, 17 (A.A.) - Bugün- ı 
kü Ortaşark tebliğinde şöyle de
nilmektedir: 

Dün erkenden ileri kıtalarımız 
Elagey la'nın 100 kilometre ba- \ 
tısına varmL~l:ır ve bu noktadan 
cenuba doğru bir hatta erişerek 1 

kaçmakta olan düşman kuvvet- I 
lerıni ıkıye ayırmışlardır. Bu 
dü~man kuvvetleri arasında zırh 
lı teşkiller de vardır. Bunlar İn
gil'z çemberinden kurtulmak i-1 
çın birçok te.·ebbüslerde bulun
muşlarsa da her tarafta püskür
tülmüşlcrdir. 1 

Dünkü hava faaliyetlerinde 
hıç l.iır u~ak kavbedilmemiştir. 1 

t·nı :tsiz gayretrer 

··~ ... 

AK 

VARLIK. VER iSi 
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I stanbula takdir edilen 
vergi 344 milgon liradır 

En fazla kimler vergi veriyor? fM.iLLI ŞEF'i~ 
~~~- ZiYARETLERi 

MOkelleDer, di n asılan listelerde bugtln Milli Şefimiz lsınPt tnönü. 

d 1 mlkt 1 6ğ bil k dün sabah saat 8 de lstan-e verg ar arını rene ece ler bulu ~ereflend.irniıf:lerdir. 
Varlık vergisi listelerinin aJa .kında ve daima her ihtimale Milli Şefimiz Hı.ydarpa:;a 

kalı şuiıelere asılmasına dün sa karşı mille~ ha.zır olmak mcc- garında Vı.Ji Lütf' Kırdar, 
bahtan itibaren başlanmıştır. buriyeti kal'ŞlSlllda katlanılan J ldarei Örfiye Komltlanı ve 
Bu münasebetle Vali Lütfi Kır- fedakarlıkların hudutsuzluğunu Partı Ba~kanı Suad Hayri 
dar Gazetecilere aşağıdaki be - bilmiyen tek bir vatandaş kal • I Ürgüplü tarafından karşı-
yanatta bulunmuştur: mamıştır. lamnıştır. 

"- Varlık kanununun lhangi Bu itibarladır ki varlık ver • Doğruca Viüı.yet makamı-
şa.rt:Jar içinde çıktığını yeniden gisi, milli emniyetimiz, mali ve na gelen aziz Milli ~cfimiz bir 
izaha lüzum görmüyoruz. Dör- iktısadt bünyemiz bakımından müddet ,·arlık ver!(•sile m~'7' 
düncü senesini yaşadığımız Bil- biitün memleketçe ideal bir ka- gul olduktan sonı ,ı &>şik-
yilk Dünya Sava.<unın mtitema- nun olarak karşılanmıştır. Ka- taşta Kızıla),n a~tı;'ı a.ŞC\ine 
diyen artan tesir ve tazyiki hak (Sonu: sa. a, su. 1 d•) 

1 

gitmL~. yemek tevziiııe ve pi
şirilme..~ııw dair binat incele-Kahı.re, 17 (A.A.) - Tank, 

p'yade ve top 'birlikleri de dahil 
olmak üzere General Montgo
mery'nin kuvvetleı i sahile var
mış bulunuyorlar. Bılhnı;sa Al-

(Sonu: Sa. 3 S.ü. 6 da) 

ltaıya.n 'lt'lıirleriııi bombalıyan ~liz tayyarelerinin geçı:niye •• • melerde bulunarak kıymetli 

80.;t;~ı;;.-;H.;;da it~ıya Ankaradamuhım bir ~\lfJci:if@:~:i:;YE 
İng'ilter<:den ltalyan şehirlerine hava akınları durmadan de- soygunculuk v akası _'-..::.:::::-.:::::-_-_:::-_-_-_-_ -_:_-' 

Trakyada blr 
İtalyan ordusu 

vam ediyor. Yalnız gitmesi 1500 kilometreyi bulan bu akınlarda 
lngilız tayyareleri dört tonluk bombalar atmaktadır. Demek kı • -------- 1oez Banka.<Unda ve geceleri bü -
bombardunanlara iştirak eden tayyarelerin sayısı büyüktür. H 1 k d u u ff k vük kasalarda ve r,-ündüz de 

Londra 17 (A.A.) - Yorks
hire Evening Noues'in askeri 
muharririne göre bir İtalyan or 
dusu Trakyaya girmiştir. Bura
da bulunan Bulgarlardan kendi 
topraklarına çekilmeleri rica e
dilmiştir. 

Çünkü bu kadar uzun bir yolda gidip gelıney>i göze alan tayyar&- a sa n 1g1n1 soyma g a m uv a a İ?;i.inlük ihtiyaca yele<« k kadan-
lenn her biri yüksek miktarda bomba taşıyamaz. Ancak tay- nı çelik dolapta muha ı aza edil-
yare sayısının fazlalığıdır ki hlicumları müessir kılmakta.dır. ı d " f k d k ı d J 1 

diğ'iııi b'lnıekkdir. lstanbulıb 
FakatMüttefiklerTıınusüslerini henüz elde t.demediler. 1- 0 an Or ar a aş ya a an 1 ar bulunan Mustafa Dogan k<'ndi-

talyan sahillerine çok yaklaıımış olmakla beraber buralarda bü- \ 1 ><inin c.~ki arkadaıııdır. Son z:.-
y ük hava üsleri henüz tesıs olu naro~tır. Hele bir kere de Tu- Ankara, 18 (Yeni Sabah mu- den Ankara Cüınhuriyet Müd- maniarda Ziya Akhuıı da !star 

ı habirinden) - Bu salı giinti me- deiumum.1 muavinlerinden zihıu 
nus ve Bizerte üsleri ellerine geçerse talyan şehirleri bugün- murlann öğle·- yemeg-i taWi sıra,- Betilin - b 1 d - talı bulda bulunmakta idi. Ziya Ai· 
küne nazaran yarı yanya bir kolaylıkla, binaenaleyh iki misli yapınaga ~ a ıgı • hun tasavvurunu Mu. t;ıfa DG.-

sında odacı Kerime, hile ile u- kikat sür'atle inkişaf etmiş ve 
bir şiddetle boınbal•nacakbr. zaklll.'ltırıldıktan sonra bir şahıs maz lar 1 saki d kla ğana açmış, ondan te~vik gör-

ya.nın canı ne ister"e, menfaatı Filha.k'.ika, mesela Bizertc'niıı mükemmel üssünden Napo!i 

1 
;;,. arkadaşının yardlinı ı·ıe halk nun pay ~ıp a ı n müş ve iki arkadaş Ankarayı 
_, paralarla birlikte yakalanmış-

neyi icabed. erse o yapılacaktır. ye 500, Cenovaya 900 kilometrelik bir mesafe vardır, ki bu şim- sandığına girmiş ve kasadan 20 !ardır. Hadi~e şöyle olmuştur: gelerek Toros otelinde ikamete 
Almanların b:r gün bu sözleı·- dı İng;ilt.ereden gelen tayyarelerin geçmeğe mecl>ur oldukları 'bin l'ra çalmıştır. Vak'ayı haber ılaznunlardan Ziya Aklıun, başlamıştır. 

den çok pışman olqcaklan mu- yolun yarısından bile azdır. alarak derhal hadise yerme gi- bir müddet Halk Bn.ııkasıııda Ziya Akhün Ankara ya g<'lin« 
hakkaktır. Müttefikler harp \...""---·-..;. ______ ;... _ _ __________ __, çalışmı~. uygunsuz hareketlerı Halk sandığında kend;siııe 
sonrasmda mağlüp Mihvere na· -------------• yüzünden aylığı aultılarak halk tekrar vazıfe verilme"ı için te -
"!'muamele edeceklerini hiç dü- ita lyada Tun usta Fakı'r o· nı'vers ı'te sandığı emrine verilmiş ve yol-ı şebbüs ve ricada bulunmu~sa da 
şıinmesinler. ~ .. -• • d - bu i<>tegı-· Müdür tarafıudan k .. ....,..ugu evam ettigi için epeyce 

Almanyanın kabulünü ilan ---c--- J b evvel de işinden uı.aklaştınlmı~- bul edilınemiştir. Maznıınlardas 
ve tatbik ettiği bu prensipi ta e esi için tı. Kendisi İstanbulludur. İsraflı üçüncüsü olan Hasan Bahri Bıır 
kendisine ve etrafmdaki yar- Bombardıman Şı"ddetlı" hava yaşadığı için borçlanmı.~. işsız kay da Ziya Akhunun eskida 
dııncılanna aynen tatbik eder- kaldığı i~in de borçlarını ödeye- tanıdığı arkada.~ıdır. Marangoz. 
!erse hiç birinin itiraza hakkı o- h l l Başvekil 5000 lira mem.iş, geçlın zorluğu ile karşı- Jukla meşgul ve son zamanlarda 
laınaz. Bu düstura göre, Alman- ne t i C e Si arp eri 0 UYOf laf>IlllŞ ve evvelce çalıştığı sau- i~sizdir. Su tesisatı işleri ustaS> 
yanın b,r parçası da komşula- teberru e t ti dıktan para çalmayı düşünmfu,- ve boşta olan Şerafettin ile Za-
rından birine ait olabilir, her- tür. feri Milli otelinde ikamet clmell 
ha "' b" d !eti· cezae vu··cu Üniverıntedeki fakır· talebenın 

n.. ır ev n n - Halk sandığına alt paraların, tedir. Şerafettin Hasan Bahri 
duna nihayet verilebilir. M.ihve~ Harp lstlhsaıatı Kara harekatında iaşesi maksad.iyle talebe öirliği -·ekün tuttukça Ciiınhurivet Mer 8 
harp sonunda diişm311larından tarafından maliyet fiyatının __________ , _______ cs_._"_u=_•_·_3_ 8_"_·_3_d_•_>_ 

kendisintien daha alicenap olma- hemen hemen durdu dellşlkllk yok rusfına satılmak üzere bir ye-
yı \steyemez ya. mekhane vücuda getirileceğini 

Makaleden anlaşıldığına gör<', Lon<lra 17 (A.A) - Torino- Cezayir 17 (A..f .) - Röyte- yazmıştık.. 
Almanya ıle İtalya hii.lfı üçler daki Fiyat fabrika!arında gece rln şima.ll Mrikadaki Ameri - C.ILP. Genel Sekreterliğince 
misak!yle ilan edilen sevk ve i- ışi tam.meo durmıı.ştuı. İngiliz kan kuvvetleri umıımı: kararga- birliğe bu maksatla 3.000 lira 
dare hakkı pe§inde koşmakta- hava kuvvetlerinin akınlarından hında bulunan muhabiri bildiri- b"ir yardım yapılması karar alh
dırlar. Avrupa hayat sahalanr.a e1Vel, b•ı fabrik'\<.a. milralyö~ yor: na alınmıştı. Bundan başka 
ayrılacak. Avrupada zahiren tank ve uçak yapmaıc iç:n üç e- Hava faaliyeti diln tekrar gö- memnuniyetle öğrendiğimize gö 
iki, fakat hakikatte bir efendi kio lıdinde 150.000 iş~i ç..ııış - ze çarpacak bir derecede olmuş- re, Başvekil Şükrü Saracoğiıı 
ve hiı.kim bulunacak. Avrupanın makta bulunuyordu. Bu fabrika tur. Müttefik hava kuvvetleri da sırf bu i§ için 5000 liralık bir 
bir kısnu Almanyanın, bir kısnu !arın yıkılmıyan ve sağlam ka - Tunus limanlarını şiddetli bom- yardımda bulurunuştur. 
da İtalyanın hayat ve nüfuz sa- lan kısrmlannda da, işçilerin balanuşlardır. Bundan başka Vakıflar da 
hası olacak. Bu sahalara dahil lüzumunda korunmaları mak ~ Buna mukabil karada faali - yükstik tahsil talebesi için ev
olan kürük devletler için efendi- sadile, işler, yalnız sabah saat yet çok az olmuştur. Birinci or- velce vakf~ emlak ve aka
lerinin emirlerini icradan başka 9 dan öğleden sonra saat 16.30 a du ancak bir gUn evvelki yer - rın gelirlerini muhtelif binaların 
yapılacak b'r şey kalmıyacak. ka:dar devam etmektedir. Ayni lerde y3.ni Meczelbab'ın 3 kilo- tamir ve ıslih için sarfetmekte 

Küçük milletlere tebşir ohı- müphem dırrum Milano ve Ce - metre doğusunda ve şimal doğu ıdi. Birlik fakir talebenin ciddi 
nan en birinci nimet, yalancı tı- ( Sonu Sa. 3 Sü 6 do) (Sonu Bo. a 80. 5 te) (Sonu Sa. a su. 7 d•) 

beralizınin ve demokrasinin or-i== ==================================== •i 
tadan kalkmasıdır! Yani millet
ler mukadderatiarına bakim ol
mıyacaklardır. Başlarına birer 
diktatör gelecektir ve bunlana 
canı ne isterse kanun ve adalet 
oıııdan ibaret olacakbr. Bu sıs
temde müstakıbel dünyanın hali 
ne olacağını merak edenler için 
Alınanlar ile ltalyanlann şimdi
ki haline bakmak kit.fidir. 

Alınan mııha.rrir:nin mütalea. 
sına göre harplere küçük dev
letler sebep oluyornııış! Onların 
ikinci derecedeki anlaşmazlıkla
rı yüzünden bütün k.9.i.ııatın ate
şe ablmasına m lisaade edemez
lermiş. İşte tam kurt ve kuzu 
manbğı. Sankik bu cihan harbi 
fel8.ketini Almanya ile İtalya or
taya atmamış da Monako prens
liği, yahut Danimarka çıkar
mış ! 

Küçük devletlerin jıarpleri 
daima mahalli kalal>ılir. Küçük 
devletleri kışkırtanlar her za
man büyüklerdir. Küçük devlet
ler hep onlann, büyüklerİG'.ı kur
banı olmuşlardır. Nasıl ki Milı
ver galebesi ta,kdirinde başları
na. ne müthiş bir bela gelec~i 
işte gör!ilmektedir. Bütün dünya 
hesabına çok eükür ki böyle bir 
galebe ye 'imlin yoktur. B u taş
kın hırs ve istll8. ve_ taıııa.kkJm 
emelleri$le bütün dtınyayı ken · 
(fısfndeıı so~ Mihver, muha
rebe m~anlarmda muka -~ 
ratnıa Jı:avıışaca.kbr. 

ı ~ Oahid YALÇIJ T • 

~iyaset Kurbanı 

• ' • ,._ • oı::' .:~~~-... •• -

- l(ime kurban olac~mı ben de ıaırrılun • -

r-=. . ' L Radyo ile Sabaha Karşı ) 
Almanlar nasıl tuzağa düştü ? 

1 T hı 1 
Londra, 17 - 8 inci ordu komutanı G& ra US neral Montgomery, bir kısım Almaa 
kuvvetlerini çember içine almak neticesi-

ni veren dahiyane planını şöyle hazırlamıştır: F~lageyla'da taa!'
ruza başlıyan lngi!'ız ordusu dürt gün mayin tuzaklarından bah
setmiş ve bunun harekatı yava.şlattığını söylemiştir. Halbuki ha.
kikatte böyle hareket etmesinin sebebi sırf önünde ardçı muhare
beler yapan Alman zırhlı kuvvetlerini oyalamakb. Bu müddei. 
zarfında zırhlı arablardan, tanklardan ve ağır toplardan mürek. 
kep kuvvetlı bir or"l!u çölden do!a.'jlll.lş ve bu Alman ardçı kuv
vetlerinin. arkasını keserek denize varmL5tır. Bu mevki Elageyla
nın 100 kılometrc garbindeki Masartin mevkiidir. Kurtulmalar: n& 
katiyen imkan olmıyan Alman zırlılı birlikleri, Romınelin erıncle 
kalan en güzide kıtal.ardır. 

Rusyada muhasara edilen Almanlar 

IRusya l Londra, 17 - Don ve Volga arasında çem· 
her içine alınmış olan 20 - 22 tüırenlik 
Almaıı kuvvetlerinin imha ed.ilınekten kur

tulall'!1y3:ca~ları anlaşılmaktadır. Bunların sayısı daha şimdiden 100 
bı!'e. ınmıştır. Alman ordusu bu~lan kurtarmak için şiddetli biı 
hucum yapmışga da Mareşal Timoçenko hücumu geri atmıştır. 

( 
urban Bayramı 

lr .. YEN 1 SA 8 AH ,, Ssvgili Okurlar~ll 
Bayramları nı Candan K ut l ar . J 

Bugün Kurban Bayramıdır. Türk milleti. Milli Şefinin 
berrak ve uz:ık göril.51ü idaresi altında bütiip dünya milletle
rinın b;rbirler;yJe çok kanlı b'r boıhtsmaya tutulmuş b.ılwı
dukları bu buhranlı günlerde, Kurban Bayraınnı idrak et
mektedir. 

''Yeni Sabah" gazetesi aziz karilerinin ve bütün Türk 
ın.illetinin lıa:ramnı içten ~elen derin bir sevgi ile ktıtlar ve 
kend l~r ne candan saadetler 'liler. 

"Yeni Sabah" bayram mıina•ebctil<:diiTer refikleri ofüi • ,, o 
cumart~.<ı, pa·rar ve pa.zartesi gü !eri intişar etmiyecek 
salı g-i "b:ırcn mutad ncş:r vazifesine deYam eyliy; 
ceKf.r 

,- IBA 'ltAM NA,f, ZI l 
j '"' ı· --B ___ D_A_K---=I K--:cA=: :..;;;:11 j 
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( funanistanın Okuyucu---.. 
) 

1 ki: '----------~-Boa g111ıer1 ....... ----~- r Oıyar 
HABER 

Y:a-an: S. GASSON Tefrika Na. 5 Boluda sigara ihtiklrı 
BİR INGILIZ SUBAYININ GÖRDÜKLERi 

Yunanistanda rastladığım herkes bir 
/talgan muva/f alıigeti diiıünnıigordu 

:Ba!uda cAktap kıraatbane
s. sahibi Hüsnü ~'dan a
şağıdak.j_ mektubu aldık aynen 
dercediyorw:: 

Bayram yaklaşırken 

Biz İngilizler Londrayı bom
bardımana gelmişken esir ed:i • 
kn bir Alınan tayyareı..>isin.in 
"Sen Pol,,ün mimari güz.elliğin
den hayranlıkla bahsetmesine 
n11ıSıl guluyorsa.k Yunanlılar da, 
zapt ve istilaya geldikleri halde 
muvaffak olama.dan esir dil.şen 
ltah '1Illann Yunanistanın gü -
zell;0'1ndea. dmı vuımalanna 
kahkahalarla. gü.lüyorla.r hem de 
:lrorlrunç bir gülüşle gülüyoriar
e. Çünkü onlar ilk ?af erden sar 
koş olup kaybedecek vakit ol -
madığını anlamışlardı. Bu iti -
M.rla ıhi1!!1fsiya.tla., ıutuf ve 8.tıfet
lıe hareket edemezlerdi. İtalya. 
ile vatanlan arasında bir ölüm 
mücadelesinin başlamış olduğu
nu biliyorlardı ve yine biliyor· 
lardı ki bu mücadelenin ilk saf· 
)ıasını kat'i ve tamam bir §ekil
..de kazanm.ı.şlardı. Maahaza ltal 
yan devıi. yere seril.ıııi§ ol..mUla 
beca.ber henüz tamam.ile ölmüş 
değildi. Bunu da biliyorla.r ve 
takdir edi:ı 0t·lardı. 

* 

madan habersiz ca:hiller olduğu 
gibi hemen hepsi de korkunç bir 
pislik içinde idiler. Esirler ara
sında İtalyan ır.kınuı bütün nü
mwıeleri mevcutW. Ve faşistle
rin kendilerim saf Romalı ka. -
nından aaymalarmm ne kadar 
gülünç ve esa.SS!Z bir iddia. oldu 
ğunu bu retkik sonunda iyice 
anlıwmş oldum. Eılki Romanın 
ahfadı şu karşımda duran çe · 
li.rnsiz ve bücür mahliıklar mıy· 
dı ? Pek8.l3. görüyordum ki bu 
insanlar da damarlarında arap 
ve bedevi kanı taşıyorlardı. Ar-

.::Tam 40 gundeuberl Boiı.ı 

İn.hisar idaresiı:ııde herban'1 
çeşitten bi:r tek &icara dahi 
yoktur. Dll7ce, Gerede, Mu
durnu k.a.zalarındaıı münferid 
sah.ıslar tarafından getirilen 
paketler iki, hattı üç mi&li fi
yatla satıla.."'8.k ibtikira mey-

. dan venlmektedir. 
Bu vazıyet hakkında alü.a

dariarm naun Nkkattai ga
~etenizla celbeaueıini •Ygı ile 
dilerun.> 

Böıu·e Sanayi Bi rliQI 
kalarında ayni üniformayı taşı- --o-

maları muhtelif m.ıntaka halkı Aybafında faaliyete ge<;ecek 
arasında.ki farkı t:üsbütün teıba b birfk . . . 
ri.iz ettiriyordu. Aralarında orta . a . t .an~yımızm 
çağın İslam istilamndan artak~ uıkifa.Fını temua eckcelı 
~ melez tipler de V8;_rdı. _Hul~- Sanayi men.supla..rı tarafın • 
sa karmakarışık, alelacayıp tip da.n bir Bölge Sanayi Birliği teş 
halitasından mürekkep bir kala- kil edileceğmi yazmıştık . 
balık karşısında bulunuyordum. Yeni teşekkül edecek bir~ 

Esirlerden bir çoğu kendileri umwn sanayi meıısuplarw.ı bir 
ne harp olmıyacağı ve Yunanis-- arada toplıyara.k milli sana.yii
tana., Yuna.nlıları İngiliz es~e- mwn iukişafına: yeni bir hız 
tinden kurtarmak için sevkedil- verecek. faıbrika işçilerinin mes 
dıltleri vadi1e yola ç.ı.karılmış ol- leki bilgilerinin arttırılması hu-

Geçtiğim her yerde acayip ve duklannı söyl.cdiler. Bazıları ise .susunda gereken bütün tedbir -
ideta tasavvufi bir vecd ve he- Yunanistanda bulunduklarından leli. alacaktır. Aynca lüzum ve 
yecana şa.hid oluyordum. lta.l - bile haberdar değillerdi. Bunlar ica.bı.na. göre sanayi zünı.releri 
}lllLlllar, bu kadar sert bir muka· gfıya Arnavutlukta manev:aıar için istihsal programları teklif 
vemet kudretine malik bir mil- yapmak üzere hareket etmışler· edebilecektir. 
Jeti esir etmeyi na.sıl üm.id ede- mis. İçlerinden birisi. Bölge Sanayi Birliği bir ta -
'bilirlerdi? Bu mukavemet kud· ::_-Bir yun.anlıyı görür gpr- . raftan sana.yıimizin .~işa.fına 
reti şimdi 'bütün Yunanistan ha- mez teslim cH.dum, dedi. çalışmakla beraber diger taraf-
vasına ha.kimdi. Tek bir kimse- GörüniL<Je rrüre bunlar iyi ye- tan sanayi müesseselerinin hü • 
ye rastlamadım ki !bir İtalyan r- · kA h Ik 'hti la k 
mnı.va.ffakiyeti ihtimalini zihnin dirilip içirilmiş, iyi giydirilmış- umet ye a ı . ya.ç. ~ı ar 

lerdi Kendilttine et olar.ak, Av- ıılayabılecek şekilde ıstıhaaJde 
den bile geçirmi~ olsun. Yunan· · bul ı · · alı · ha ı b"ırçok yerinde lüks ve uruna arı ıçuı mnası ge • 
ıhlaz- yıllarca harbetmiş, rp rupan n --ı·li t--u ... : 1 · t ak 

rdı H 1 ı·sra.f sauılan teknelere bastını- ~ ""9Utr erı araı}. ırac ve ohrva.sı içinde yaşamışla · a J • b h sl d teklifl d bul 
bWti İtalyanlar askeri ha.rekat mış et konservesi verilivonnuş. u ll8K ar a er e . u-
olarak "Kaporetto .. ve İspanya- Hülasa İtalyanlar bozgu.'llııkia- nacaktır. 

rına ·--'--p olarak kendilerine fe Bundan başka Birlik, ham iaki "Gualadajara,, hezimetle - ~ Al 

"

•1 - Un"'-istandaki biricik fa - na bakıldığını iddia edemezler • madde, yardımcı m72Jlll!l1le ve 
n:: ... ~ • yedek parça stoklan '1ÜCttde ge-

ka.t korkunç mııvafiakiyetlerin- dı. tirecektir. Yeni Birliğin yıl'ba _ 
ileıı ibe.şka. lbir hatıraya malik * m-.:1-- .ı·u·'--- faali<t-+e ~e 
değillerdi. Mevsim ilerliyor, tlkki.nun :ih::u.sun~ 1ıazır'hkıa:~ 

Hayır, hemen ,hemen İtalyan- güneŞi Yuna.nist~ berrak .ve emıiştir. 
lara acmıe.ya. başlanııştun. ltal- sissiz semasını olgun ışıklarıle -----

~ .:ı~::r:: a:~ :;=<::ıJ~ ~u:;y'~~ BdaMN .... ,, .. 
umıt&mıyacağun. Bunlar Atina. Atinadaki büyük ~ ~ -ı ~i Kadastro ~ 
BPksldanııdaa gectikten sonra tanya ot.eli • .ııi ltPl etmiştik. yetine e'hemmıyetJe devam 
fllıria palinde "Kefisy&,,da Knunuesasf meydanına baka.il mekted:ir. FatJh kazası Sa.mat 
~ bir kampta yerleşmitler- odamın penceresinden yelli tet- ya nahiyesi dahil1nde butunaa 
4i. tık Fnltıklerim Alpini de- kil edilip sililılandın1nlış olan Sancaktar Hayreddin, Molla K• 
dikleri dağ alaylarına mensup Yuaan alayia.nzuA -caddeleniea 1liddilı •e An.tlıaeı Beyuıt ~ 
RJunmakkL,beraber aralarında ~k ''Pire,. yokmu tutblğu- hallelerinin kadastrosu işi ta.mt. 
jdi piyade efradı da vardı. Kış seyııediyarduıa. lı!utavualt nwıı ibıal eılHmittir· Bllnlara 
~nde kmdileriııi mümkün ~una.alı 1IDl.D 9o,m ckjildir &1ll ait kttUkler ilkbatıara kadar 
oldağu kadar ısıtabilmek için -. gerHi oınuazkı ve lmDell he- tamamen ikmal edftd~kten sonra 
lbek öbek toplamnışlardı. Bun- men biliistiana amerdir. Yürü- tapıy& den-eclilec*tir. Bu ara: 
l&nll, ilk mkılW, Avrupalı ol • jlilş Jtau • .ıe bS' Yanan aa11eri da yine Samatya mılıiylBi dalıi
.++Janaa tametmek imkiıı - ti vf 1aaUet.ia ~li • lin<le- \rh,,.. ~ ma • 
.-ılı. Bu Jntılla tek.il v.e U. büyük bir bedeni tuvvet .._.,.. ha.Desinin de kadalltrosu bu 1at 
~ emıer o1malanndaıı ve tma abip bir taııw 1ıiıııliat ve _ w6acla ARml ı 11-*, •:- • 
yahut d& eaaretin iJk g1bJteriBe . ... ... .... ..... -----.... - 1 .. 
....._ beri& Mfalıet ve ızbrap ~ :........i, :Ycıwdl tJHe ~---...---
ıunran•ndan ziyade liJ'aaç • H:S ·-

Hkleriııden ~e geJi7ordaa- ~ kuvvet ve mubtewetteıi pak.aa f':-1.:i. ..a.a 
nın 1 , & Y1iDm 1 , ·ı•, iW lllir N bybedar. Bır-a ~ıı - aıu.- çocu•aı"'lr ... I 
tikte esıderi inceden inceye tet- DlllJ eezı.,e ~ bır Y11- ··ııılk lf!IM .... ~ ettbn. Yunan subayları bu nanİı ise bir kMwt w ~ • 
~ -Ou.ıt Y .. lliStl.... lam Uailir. İtte Jıüaa sokak • Vali w Bftec1lp Beilll 'Oc* 
ıu,. iatiilya kalk~ ohna1a • larmdaa pçezta'. Plre:Je giden - tar L6Ul.Kadana~ 
_._ w. ....-.. ~ ier lbu Yunan .-Ulan.._ riJ'I.......,. 1muııuh~-
1er. G1 lıll1ln. lnhde ..._ • .U. gecW'er111n Mdiıı bl1kon - Yanlı•- ı 1er ~ ba.J • 
1lerler -.ı un lmü dunlp kei:adi1eriDi ayret- rata •' ıhtile fakir ox:H • 
,.ıı.ı ha9 tillla ta11m w1naif ._ tikhri . ti ...... ıU iai aal- 1ara bMı. giyecet eguı Gajıt -
inirıac- ıiJ41n1-if 1*aı,.. ft )lpıU tııime wtda ..,..... 'M mı- l)nivH Ş1dlmi ı.afm
tai•"arı i& llUna ıı+ea .-- yiirlbdite -eıwtn.H -.rt- .dalı 52 fakir raia bl1ık _.... 
Mt Ye .-.n ittllıarile 1DIBllarm ,_. ~ ----~ '1il .da 1mw l'atll .... tanfın· 

oNMluma i..-alr - MPli wdellri -- k<Jf" dBa .......• 'tJlı:a ~= ... 
~. 1IEpBi peJr' taldan .. illi. ....... .,.,_ t ............. 

1& • 4eifu' öliW .,. • 09• ..... _., tar. 

-Her şeyin kOç.OğO sevilir, bayramın da •• - tasarruf 
haftasında bayram - Hoca Nasrettinin 

bayramı - Bektaşinln bayramt • nihayet Bay..ram 
Her şe)i.a. kü~ &erilir; 1ıktan k:ırıhyorus. Buradaki bol-

Ba.yramuı da • • lUk neden! ' 
Ramazandan sonra geldiğin- - Hocam, bugijn. bayram d&.. 

den mi, yoba .kısa1ığmdan mı - Allah Allah, bayram ~. 
nedir, Şeker Bayramı daha boşa ken .bolliık da mı getirdi? 

- Tabii ya! Bayram ....;; .. ı..-; gider .. Her ne kadar buDıda p- 6~ • 
ketın tatlığının da. tesUi varsa idettir, en :fakirimiz bile yem ei
da mesele daha ziyade kısakğın- ~ giyer, yemedilderimizl o 
dan gelir. 1nsanıar hep kilciiil güQ yeriz. 
severler. Hatta o derecedeki p. O aman Boca, kollannı ha
ze görünmiyen mikroplar bile va.ya kalıdırm.uJ: 
insanların bu zaaflarından isti- - Hey Allahım.. Madem ~ 
fade yolunu bulmuşlardır. KüçU.- bavram günlerinde böyle bolluk 
ğe sevgi, büyüğe nefret, ~ olabili.yormllij da neden bütün 
siz in.sanların bodgiıiı ta.biatle- senenin günlerini bavram yap
rinin bir eseridir. Kendilerinden mazsıın? 
aciz gördükleri için ~üçüklere IWda§krin b&ynma 
va}ancı bir §efkat göstermek· Ual.+.-i _....,,.,..anm De 
J • ........, .... ~; ne ,,_,_._ , 
ten bız faniler elbet çekinme- de bayramın farkında: 
yiz: Onlardan bize ne zarar ge- _ Hu erenler, ramazanı nıı 
lir kL. Bu vüulen a.la.cak ki Kur .,_;... bayramı mı? 
ban Ba:yramında da k;~u.. -~~ ~-- - İkisini de sewıem. 
sürmeli kara göeaü kuzular be- _ Neden? 
raet kararı alırken, iri, iri kuv- _ :tk:isi. de Ama.vuttur da oa-
vetli koçlar biça.ğın altuıa yatar. d an. .. 
lar. B.tlilikten bir yudum demJea,. 

Bu kan kokusu ister istemez dikten sonra ilave etmiş: 
bizde bir evham yaratır. Kur- _ Ya siz hangisini seversi-
ban. bayramı deyince, da.ha ziya- nis! 
de salıncaktan dü§en çoc.ııklar, -'IW ramazanı O bereket
birb"rlerinin .kannlannı ~ ti bir aydır. Müslümanların s&
kanlı gözlü meyhane sarhoşları vap ayıdır. Onu n.uıl olur da 
akla geiır. Hele bir de 'buna · sevmeyız ... 
dört gün gföi bu zamanda bü&- _ yalan .. 
bütün uzun gelen bir fazlalık i-- _Aman E!ll'eaUer ~r Jie güna-
live edilirse .. Elbette k.ı Kurba..o. ha girme. 
Bayramının neşesi şeke.rdell a:: _ Asıl siz üstelik bir de ya-
olur. lan söylemekle günaıba giriyor-

'lW;&rruf haltaıimd& bayram sunuz. Eğer r-a.mazaGJ sevseydi-
"Deli kıza ı.~- O'iho ib&vra.aı" . :-:-~~ ıucı- b- niz çıktığı zama.n sevmc~n 

dener. Bunda bayramların bir bayram ya.pma.zdmız. 
nevi Çtlgınlık günü olduğu ma-
nası saklıdır. Gelgelelim bu. ~ Ntbayet Bay - ram 
ne Kurban Bayramının başmıa, Arife günü Bay Tasarruf Haf 
ta.sar.ruf haftaauıın ucuna :rast- t.asından, Baya:n Bayramın be
Iama.sı işi büsbütiıı kanştırdL rek.etiııden evveli hafif tertip 

"Parası olana her gün bay- bir miinakapy.a. girijtiler. Kar 
ram" doğru bir aö&... Tasanuf dın üsteledi, erkek elinden al
Wtası ! O da lhm:ı.. madı. Evin. içi karşı.lıklı bir laf 

HangiSinden vaU?eçmeli? Ser· ·bomhardmıaniyle sanlılbrkeo, ha 
Garı mi, ,ardan Dil? yan fazla dayanamadı, ainirleri 

8 .., Jiwwlıl+ lıa;~ ~ndı, oJduP ~ ylkılıver-
Y"ıne böyle 811mıtıh ~ ..... 

birinde Nasreddin Hoca doğdu- Ba~ telieta-0 llr tarllfttı.n 
iu. ~ Aıkgehiri terket- bayanı ayıltmağa çalşyor, bir 
meğe mecbur kalmış. Hoca bu.. taraftan kadının istediği man
Çak.ü tajlarmdaa medet mndu- tar ayakkabının firatını dllşU
.;ı tabimi ile• gtoin, ae sa- n~. NiJaayet ajre4aD "ka.-
atin farkında. Bir Jröve -ı-ıa. bur bıçıveriy<Jlda. Ve aonra. 
Bakmış ki her t;aratba ~~- kendi kendine aeiatiğini itiraf 
l~ bir ne§e ki. ......... kal- etti: 
mlŞ V~tilOrIDllf: - llaır - ram.. . 

- Yahu, biraa ötede biz ]gt- REŞAT tLERt --------lalv...., .......... llD•uı 
•• .,. •••••• ,.,,. lllı1llrll4ll 
tl•i Flfllita BdWY'lıfı' Mtlll: İatubpl Villyetiıı4elı: 
ıtn. 1943 yılmc1lr 1'iahı;er • ft,1!2,4d , ..... -~--

liteı a yo1allll ve ç 'ti• tale- ıa.•ıe ~ aakil ·~· 
1-ille • , ..,. ,, t illa ta1arladua - dipkm!H1\"• ait 
lala ıo, ftltit1ıe ı. -.t· 5. Wıtıöıti uklir a•mt•'•n ile 
......... ., o +Bu· ..... ~..,.,.,kam. 
ı..--· 2 Süm" Bank 1 Ett... JOMt. tabi - branlameleri• -.- ' er ' .:...ı.ı ~ıa 31'!M •8_._ı,..._,.. ı.Nklatdım-•n~ u.. 
' ................... . 

ri'kalan 2, A:mıdolll im • ıria Wtihkak'en ildKi bir t.ebU-
!ftirk Sigorta Şirketi 8, ~ ~ je bdu' yanp WJftlmiltir. 
Ui A~n f, Bar Evll) Fide y; 1-aclı • MWriırııe 
Nureddin 1. Bay Bayrt t,ar l,. • CI 
Bay Lıdnıt Uraan ı lmra ver • ,.ad WI ... 

met aurstiyJe ~ ....... x... b...,..,. - fakir 
,..ı&Jidtı. ~· ttJlvw • alley• '*""' yewl ~ 
aiteadına.....,.~ .' ,. ........ 

\ 
- ~ eıfmcllııl Bir tarafı 

andım Bmdnıiar do hllbeesa bu 
noktaya elıemmlyet Yeldlm. 911' 
tıllri1r oiıdaıı bir eeer \file yok. 

- Bu iyi. Şimdi Caferi ae 
7112esğız? 

- Yl1ksek iradeaize karşı 9y 
JllK ~ g&A:ermiş .ı
duğu içia kendisine çok ağır Mr 
eea vwına lizımdır. Emre<W
..m del'1lal ka.faaw uçuralms. 
Yahut daha iyisi öldürmeden fll· 
'Yel itk-=e ile --tarletilain. 

- Ne giiıi jpenes'erl~? 
- Hangisini müııaaip görlr-

tıeniz. İsterseniz vUcudunu Jier 
tanılmdan dağlıyalniı. .f.te.ıw
• Jıend1siai~qr 
&.; aım.ıar. ~ ata'rm.1; 
ıada kendi8ini çabucak pa"'Cll
larlar. Böyleee ee=ı·m '"11-. 
llaamafila a ne ~ 
öyle ojacaMu'. BQya 8'fz l"lllii 
sizin! KliBtati ,_.aaeın ne _,. 
kilde gebertilmeı!ıini .. wıraii-

• 1 
nız. 

Hükümdar dilfUnıD.eğe bada
dı. Kendi kendine, IKlıD dereee 
vahşiyane bir ölüm uaulU ar&4111· 
nYQrou. Fabıt tiweabire aıa
• bW.,, gıelıııliyordti: 

- -Onu Jı.uurmna getirtiıa ı 
emıW~7-

Cater az sonra ild muhaf~ 
ortasında kollan baflı içen • ... 

(.__ .,., 

--
Bir aclam karıaını ölcliircl• 
kendiri de kazaen öldü 
Dün $3bah Bakır.köy kazası... 

na bağlı Safra köyi1nde yürek -
ler acısı iki cinayet vak'ası ol· 
muş ve ıbir a.daın k.arısı.nı taban• 
ca kW'şunile öldürdükten sonra. 
kaçarken elinde p&tlıyan t&ban
canın .lru.rşunile kendisi de ağır 
aurette yaralanmıp. 

Hadise hakkında yaptığımıs 
tahkika.ta göre vak'a şöyte ce
reyan etmifltiı-: 

Vak'anın cereyan ettiği Safra 
köyüne Ayten adında geııç ve 
dul bir kadın bundan altı ay ka-ı 
dar evvel 12 ya~ında Gülizar a
dındaki kızile gelip yerle.şmiş -
tir. Bira2 da güzelc.e bulunanı 
kadın bu köyde dul kalmamış ve 
köv<len Mehmet adında. birisi 
ke;,disine talip c:ıkmı.ş ve niha -
yet evlenınislerdir. 

Evlendiklerinin üçüncü ayın
da aralarında şiddetli bir geçim 
sizlik ba.~ gösterdiğinden Ayten 
kızını orada bırakarak Küçük -
~kmece köyüne gelip oturına.ğa 
başlamıştır. Üc; ay gibi uzun 
müddet yavrusundan ayn bulu
nan kadın, doğru<'a Safra köyün 
deki kızını zi: · rete gittiğinde 
ka<:ası Mehmetle karşılaşmış, 
bunu gören Mehmet de eve gir
memesini ısrarla bildirdiği hal
de kadın bunu dinlemiyerek içe 
ri girmiş. Mehmet de bunu mil· 
teakıp tabancasını çekerek i~~:": 
de kadının üz.erine hücum ettı·~ı 
sırada bir aralık Güfü..ar çocuk 
bir fırsatını bularak kendisini 
dı~arı abnca Mehmet de boşalt~ ı 
tığı kurşunlarla karım Aytenı 
yere sermiştir. Aytenin canhıraş, 
feryatlarla kanlar içinde yere 
yuvarlandığını görerek aklı ,?:ı
şına gelen Mebmet, kadıncagı -
zın öldüğünü anh:varak ka<:ar ~ • 
ken §aşkınlık netice.sinde attı;gı 
kursunlardan birisile de ke.ııdı -
sini ·sol memesi üzerinden yara
lamıştır. 

Hadise. Bakırköy jandanna -
aile müddeiumumi muavinlttin 
den Orhan Güney ve tabibi adil 
Kamil ünaalaıı müştereken yaz
ıyed etmi~lerdir. 

Mehmet hastahaneye kaldınl-
mıştır. Tahkikat devam etmek -
tedir. Mehmedin yarası cok a -
ğırdır. ----o::...---
.,... qçl llallaaı• 

mleıııselerı 

.. 
Yazan: Nasuhi Bay•ar 

B u hafta sonu b&ymma., c.· 
sarru:f ve yerli malı JJ&tı.; 
~ bit~ine, wll'llk ver~ 
tat.bikinin beilafltJUI& rasdadL 

1 

Bi.r ld gün içinde ıaıe bds.r .,.... 
da! Jı"akat.. baeka ~rlerde olup 
biteoler sıevinçle, mıillıeC bayati· 
n:ııa ~mi ile, bir deYre .... 
iktisadi büyük bir tedbirin ~r 
~·- iJe ~ şeyhi' d~D
lerdir: A~ g~, tükemnes 
sUaah 1 50ll8UZ fıeragıa.t, ölüm .. 
la. kendi damgaknru derin VDI" 
makta, d:iım1c-ı.: azap içinde baş· 
la~ ıp nihayet hulau ı.,r\:min ak 
li 41 •• mtla t •. h?rı b r el ıa.~ umia 
~ apl"'J.gUU yeni bir kanlı giinÜJ& 
~taı."uıa ı,~ıirip ~nıa.kt.ıtdır. Uu; 
Juyasla.mayı her gün yapalım. 

Tasarruf ve ) erli mah hafta- ) 
sı 1mpauırtı:en sürüp gidf'ıu bay· 
ram, \ aı !ıh \ergisi ile karşıla
şanlar .ı,ribi lJiitün ynrtdaşhır i· 
!.-"İn, sanlii bir denmi murak:ı.be 
dura.;;ı U<'ğ~l mi! Biıtün bİ1' hat· 
ta, memleket ekonomi'iinin gi
diş'inı..1.e söz sa.bibi. olanlar, za.
marua istelerini bi~ birer hiz
lere .a.\ıla.ttıta.r: 

- U:ı.rbin içindeyiz. Çok i;t}r· 
mek, çok ekmek, S-'Ok hi!:mt"k. 
90k bükmek, çok dokumak, ~k 
yeöştjrm.ek, ~k kM .. :mmak, ~ok 
\"Cmt-ek, mld:n az )emt~, ~ flS• 

kıtmek, az harcamak lfmm. 
C ok istüıısal .He az İ!->"tihliık 2'-

raSında.ki farkın küçük lAr he· 
sahuu Ba~vekilinıiz ,.l"f'dj: Gfüı
de bir kunış f1lila ka7..anıı: bir 
kuru~ eksik sarfetrot"klr yılda 
yüz kırk milyon Ura biT"ik-t•J'ebi· 
liriz. 

Bll' tavsiyeleri: "'Ç..ok kazam• 
da ben, çok yiyen de bf-tt" itir.r 
Zİ) le kaı şıhyacaldar bulunabi
lir. La.kin devir benlik devri oo. 
ğil, daJ a..TtJŞma devridir. 1Dt1M 
,.· ıcmlmıu ccmi,et ~-in oraek 
tutan day:m1ŞIMCI (solidsrist.e) 
~tts.: ~'llar, 'iieuttald UllUVW 
nıLı.;ıl birbirfoi taına.mta,yıea ıt,ir 
ahenkle ~hş1~·olial'Sll, m.sd gö• 
gönltiğü, klltak işitüii, t.rua 
kokladtğl, .,.. ·- "iğii •• 
bfıHip atılaa -~ .,.,lav 
çüriiyüp tlildil!B ~ U ,..ta
p bela olnllyaıt .. ~ .. 
marta hu k:mak ..., ~ 
'YHifede i8tülllik iddia eıılllal
,.~ .... fıkit> ....,._ Nllfbtt, a· 
ktt -- teeir, ...... ..., • 
miilk 5811lbi, bh leld ewm 
lftellMll'tl, aekAB•ki poU.. llDU'· 
tbt.ld nefer, lo~ -.ki:
lli5t de eemıi~ tutam.. ,.. 
ŞMD11S1nda, ~ ymlp er olmMm• ........,. ii w .... w
.... buhz .... .,._ • 

M4icli ... lil&•lleır. w. •MJe ~uz f 's ·.-
l - 'l'eei a.n - Şalııat Hl~- ıtııee ..,.. ge.-.ır. ,,..* 

ı.rt ttia afl\t' ilP ektııl411s l:ılı'tı alaıcak ,e~ •1• t ı , B Sıarı.: 
efattliımlen eııt ki.şi&la fırda ilCi 1s- • ...,._"'8&t WI• J Ot ..... . 
tiMam edlsı .,. "' ~ 1abl ...,, devW..a91 ılı ...... a, 
müesseseler Belıecli7• bı:-.. lılUdar• h:ilal&"*" .., •• pM\, ll&ttA 
ıqü ~ aııa-. elili 111teler· M;JllıMk ~J'Al§llM it ..... • 
aettı ta7in edtk!ft gWerııte bnları· Beaı!81tııe w ' : 
uı :mezkftr llüd\irliikteR a1ac9wr • - Yalla lleiwln iPlı ellp bi
c!ır. Mı1a7Yen siDhrdııt miır.aaıet et• genm 8ıf 1rf•+• '*" w lld 
mi.;Jeukde halk dlııldm8 ~ .ıan da, aJJlıitm' ..... ..., •• 
vazifelerine alt taHmaı-e btMm• aa_ petnJllinü ptlııtp .,e.ll 
lerine g&-e: Getit-DmlD ltzım •• pMllbı: eclen ae - JIJeoeld' 
halk cıatıtma üNktıllMl .Mrdr.e ve - Sen dip sen__., .,. ....., 
bordro ~atmııian tweDlt ~ ump sea hJlf a1eı-... .. 
&ıcek bü.tOn m~ btnd -et.. ~ ba ....... Wft ~ 
tlkıerine datc mtıeeseııe IMktulRI ibo- lir mtf 
raz ~ w,.a ndk'sae itın• e- S.. 118 IMm ...,r. blıt. ..... 
den1eriJı $1Jefi ~. :..~, »cr.tr.J 

2 - il'JJ,i: ve daha az dır iteı lsıo ... -Jllii' .axaı,: '.l@ı 
Ubdam eden m6m•Urie .. nferit _... ~ ...... ....._ 
olard: ~. lltiler 1radlmıa .... , .. ~----
t.aymakamhldar\!an &1ee.ıı1rt:11r. ....,_. Ba slillia ...,. 

ısııer Birlildeideu me&tıt..-ım ................. ana
alaralt 4erbat taı)iittıllmntıtdara mü- •f llPh=' Jiıaallel 
r&t e\melldh'. ~ ıasan.ut ve 

3 - Tanzim edı~k bordroya ..... laeıftaı arnmA ve,111lhlı.i.: 
,....__... 11Mııdıln!li =A:: ........,.,ın --l>ir.derı i,tiıiııaren tes4!l$M .... ~..,.... sıra.ı wwwz-~ dıln. 

aumar.ası, ifÇıaln adı, .a07ad;ı, yapb- ifte palGI&: o.,....., )'&i 

iı .ıı ve bu ile baıslachiı tarih ,.azı- _h:;::&~:.· m'H'erYk:;::~~--·-----:-;: 
leak ve a&ır .iGi istihkakı alacak o-
lan ıginisı eıkalekie kart umum.On AIM llJatlan 
ııatJliıkine mıitea]Jik taıımatııamena ...... 
JO iDd. ~ tacı!atma uygw:ı ....., 'J 
.ailıl' ilde bir ZY ~I oltn.ası 'ille Atbn fira,tlan: tiir'&le 4ilıJ -
~ lwc1uthı karicinde ea~ mekte ctevBlii etmektedir. Dr • 
iiQ,le:"ı:ı. ~ Ulaal editmem~ wlW pa: zı lia.,Ja ~ l>if 
MlıB aik.k.&t :eıiilecektır. 1'e ad1ye altmt dlB 211 ttnY-.: 

--- ,kadar ~üştür. 
ll!iJlie 'f p halde 

..... ııJID!fW:; 

Aziz Tiri liR&ft 



· .. :ndlci.nun 1942 • YENi SABAH 

- ~~ker.i :aziyet (SON" FI.A.13EII l~E: 1 g>) 
Y enı lngılız baskını Rus ada ar ı ma- 1 Alman Propagand~ iTAL YADA 

, •.• IA8&8 t 
18918•• rasüı 

kekizinci ordunun ~mıesi ortaya ne Y 5 p Ş • Nazırının makalesı novada da ~:":'o.:.:. 
gibi meseleler çıkarabilir? lar yı·ne şıddetlendı Berlin 17 (A.A) - Alınan ::.:t;.~:ti:~~~iş~ 

• •• 
Yaw: A. C. Sar~ 

T opnıklan.DlWA ka.o bula.ır , 
ı • 'madan, göklerimize bao

nıt kokBSU. dolmadan bir Kur
ban bayııaımı daha idrik ecliyo-. 

Propag~da nazın. Dr. Gobbels b- zarureti olmuştur. 
r azan: Emekli General Kemal Koçer ·-nas Reich" mecmuasrtnda yaz- Stokholm'den geıen haber _ 

H k f k 
dığ1 bir makalede harbin gös- lere göre, üç İtalyan :ıırlılısl ve 

M ontgomery, Elalemeyuı- cak, küprijba§ının yaşaması, bir eri İ tara ta muvaffa iyetler ter~}ğil in~işlafdl~rı tahlil eclerek bi1hassa en yenilerinden ikisi, 
,.1· _ _ da ~ • ezcum e şoy e ıyor: Roma ve Vittorlo zırllhl:an mu"t 

den sonra genış· bir adım ,Yall'-M:Llı genişlet'.i.lmesine va- k d dd d B ·· k d h b' 1.. 1...-...- idi 1 "" • • • u gııne a ar ar ın .ı.ıemen tefik bombardımanından korun-

ruz. . 

Türk vat.aıu, silahı etinde hu.
dutlan boyunda bekleyen e\'13.t
lannıu ulvi furuga.ti nefsi rüzit '!nu..,tı. N'ısbetle ağır bir yenil- ~-. · De:ıemeler, buR emni- azan tglDI } la e tyor hemen bütün safha,ları leh'ımiz · mak i"in Napoliden aynhnak zo 

gıye uı!rayan Rommel'in, önce veyı veremediler ve ommel, de · k" af ,._ · t· ı:ı-e h · bır· ~ ~ 1.....ı..ı 0· ıd El 111 ış eı..t.llış ır. :ı r aıngı runcla kalmışlar ve halen Tou- h- • ) 
de aptığı gibi, Elageyla'da bi- ~enmıyen ır zamaı a, a- Moskova, 17 (A.A.) - orduları başkomutanlığının teb- noktada durum güçleşince biz 1 r ...ı~d ·rr bul 
le lL lunamıyacağı sanılıyordu. geylayı bıraktı, .Müttefik tebliğ- Öwle üzeri neşredilen Sovyet liği: son dakikada daima vaziyete ~~ ™. ın--. emı ı ~UI 

suyu Öl'IDefıine muharip, bitaraf 
biiUin dünya devletlıeriabı sa.ygı 
ve sevgi tmahürieriyte ~,...m 
bir halde banştn ~ nhnetl&
rimlen isötade eder w- lıaJdll 
IBı' bayram daha lwtiuşw. 

Afih\cr, çı'ft çepheden taarruzla-' ledin. 'ne bakılırsa, çöl yoluna gir- tebliğıne ektir: Terek böl2'esindeki Alınan or- 1..::.ı..:- ı--~ b'ld'k k .l 

S 1 ~ l.1.4:1.AUU Oı..ın.a.ı:ıllll ı 1 ve ço u.e- Trablusta l'a maruzdu, elinde, artık, 1600 talingradın endüstri maıba - du.su kıt'a.Iarı ile silfilı altındaki fa kuvvetlerim.izi yeniden toplı-
kilometrelik bir kıyı kalmı91.ı. 2 - lıliittetiklere gellnce: lesinde klt'ala.rımız düşman mev S. S . .kıt'aları Sovyet kuvvetle- yarak durumu eskisinden daha 
Oınuıı, bu sahayı daralttıkça. A) Uzun ve dolambaçlı yol- zileriııi hücumla.za.ptetmişler ve rinin bir hücumu düşmana ağır iyi bir şekle sokmağa muvaffak 
gijclılklere uğraması tabii idi. larda.11 ikmale çalıştı ve tabiati- bir çok binaları ele irmişler- kayıplar verdirerek püskürtül - olduk. Bundan ba.~ka mümki.i:ıı 
o. sebeple, Tunus topraklaı ıno.a' le va.kıt beclrdi ve kazandırdı. dir. Bu sırada dili; ,a.1 160 ka- müşlerdir. Savaş ucakları tara- olduğu miiddetçe taarruz vazi
bıı köprübaşı km ması ve t.ok- B) :Fransız Ş mal Afrıkasın- yıp vermiştir. fıııdan desteklenen Alman ve yetind ~ kaldık. Müdafaa dunı
tanbcri müstahkem Elage· la 1 da /f:ıniyct tehdbir1eri almak, 1 Stalingradın ccnubundaki dış Rumen kıt'aları hücuma geçe - munda kaldığımız zaman da bu 
'bölgesini, neye mal olursa olsun yer.'. 

1 
uvv~~~~.:ri azrrlama-k, ha-ll mahallelerde topçumuz düşma - rek Don ve Volga nehirleri ara- müdafaayı daima ilk fırsatta 

elde11 çıkarnıaması mecbuıi ıdi. va us eri t:'Ullımek kaygul:::..rına nın bir bölük piyad sini da:gıw t - t k t b ı · · 
b.na sevkecleı1 sebeple"' d ... \·at· ı' düştü. mıs ve altı blukha v'Z tahrip et- smdaki düşman kuvvetlerini da e rar aarruza gece ı mcmızı 
QU • ... ha gerilere atmışlardır. Don neh temin edecek şeldldP tanzım et-
dı: C) Montgomcry, yen:i b'r ham mi!jler ve düşmanın Uç topçu ve rinin büyük dirseğinde dii.,;;; _ tik. 

A) Akdeuizde ) araWan em- le için, 1100 kilometrelik bir bir hava bataryasını susturmuş ~~ Alman stra.teJ'isi haıbi müın-. ·ı h · 1 rd nın mülıim km"•etlerle tekrar -ll!Yetsizlik havası, hiç değılse Si- merızı attında yeni tedb rler a ır. kün olduğu kadar uz&.klara gö-
ei.lya .bogazının iki başiyle tu- almak ı.;tırarında "di. Stalingradın cenup batısında Iadığı hücumlar akim kalmış • türıı.ı.ek prensipine d-ayanmak
t:uimasını gerekli kılıyordu, D) Mihverin kolayca ve alı!':- kıt'alanmız düşmanla dö\iişmüş tır. 3o Sovyet tankı tahrip edil- tadır. Bu da diL)manın mukave-

BJ İtalya seqıalarınm e,"l;niye- tığı gibi teşkil ettiği ha\'a ağ1r- ler ve ilerlemişlerdir. miştir. Sovyetler mlınim piyade met kudretini kınnak ıcin en 
ti 'ıçin kar~ı yakanın dıişmana lık meı kcii, hele bir kısım uçak Bnr~da kıt'alarımız bir çok ve tank .kuvvetlerile harekete münasip usuldür. Bu stı~atejide 
bırakılmaması meebur"ye ı var- filol.J.rınm deniz yoluyla getiril- müstahkem mevzı ele geçirmiş- geçerek Don !bölgesinde İtalyan ta.mamhle muvaffak olmuş bu-
dı, nihayet: mesindeki zorluklar dlışünühiıı-ı ler ve takriben dört yüz düşma- kıt'aları tarafından tutulan ke- lunuyoru.z.. 
. C) Avrupanm mUdafaaaı da ce, esaslı tedbirlere lüzum gi)s- nı öldürmüşlerdir. Düşman tara simde hücumlarına devam et· __ ..;_ _________ _ 
Ueri üslerin ve karşıhklı kıyıla- teriyordu. fından muharebe meydanında mişlerdir. Alınan kıt'a.lan ve ha TUNUSTA 
l'ın müdafaa.sına bağlı ıdi. O ~ple, Eis~nhower ordu- bir çok teclıizat terkedilmiştir. va kuvvetleri ile işbirliği eden 

Rommel ordusunun yuzgeri su, henüz kat'i teşebbuslere ı;ı- Ganimetler ele geç!rilmiş ve e - İtalyan kuvvetleri d~anı as-
edişinden ve Afrika şimaline ye- rişemomiş, gayret, yıne Mont- sirler alınmıştır. ker ve malzeme bakımından a -
lli çıkarmalar yap!l!Şlndan bu- gomcry'ye düşmüştür. AL\fAN RESMİ TEBLİGİ ğır kayıplara uğratmıştır. Mu -
~e kadar haftalar geçmiş ve Rommel'in ııcre.lere kadar çe- Berlin 17 ( A.A.) - Alman hare beler devam ediyo'l". 
la.er iki ordunun besleıınıes;ne kileceğ'ıni b.lmiyoruz. Surası mu ---------
~an ve imkan da buluumuş- hakkaktır ki Elageyla döniıştl • 
bu. Ancak, burada her ıki or- musammemdir ve bunun ~çin haf- A k d •• h• b• 
~ da güçlükler kar;ıısı:nda kal-, talardanberı hazırlıklar d:ı ya- n ara a mu ım ır 
lllıştır. pılıruştır. Müttefık le'bliğlcr., ö-

l - Mihverc.:iler: nemli çarp~malardan bahis de-
A) Hava orduları ve denizal- ğillerdır. Roınelin U.1-:ı.ın t.ı"r mer- soyg 1 k k 

~filolarının kurdui>'u barajlar, halede çekılmey'ı tasarladığı da, uncu u va ası 
"iır zayiat muıkabilinde de ik- 00.ceden keşfederek, Müttefikler 
-li duraklamalara. uğratabilir- ha.her vermiş değillerdır. O hal· 

B) :Mihver, Sicilya - Bizerte 
ttçidivle, her tehlıkeyi de gôze 
'1arak, taze kuvvetler geçirebı
lrui. 

de, 380 kılometre derinliğınde 
ki çölün öteleı ıne do~ ı u b · r çe
k lme yapılıp. yapılmıyacağıru 
oğrenmek ıçın belki b r iki ~ün . 
beklemek 18zım gelecektır. 

( liattarafı Birincide) 

Buı-ki.y için becerikli, kendisine 
gUvenilen bir arkadaştır. 

Ziya Ahhün'ün tasavvurunu 
öğrenen diğer maznunlar maksa 
dı ca.zip bulmuş, önce memur -
!arın öğle yemeği tatilinde e11ıi-C) Afrika kıyılanna yapılan 

~namalar, Ronunel ordusunun 
~tta taaı.ruz kudretim de sag-y bilirdi. 

Rommalın S rte mıntalta"'IIllll 
bataklık ve dalgalı arazıc:inde 
ve ş.md ye kadar tesL-; ettiğı ~~~~~~~!!!!!'!!~~~emm-1 

Salamon Behmares, YakuP. Ba
yar, Layboviç, Turyağ, Çikola
tacılık ve şekercilik şirketi, -Yu
suf İzzcddin veresesi, 150 şer 
bin lira.. Sümer Bank 140.000, 
Ka tal on biraderler, Salamon Be 
har, Kavaf D. Toledo, Kömürcü 
Süleyman Fikri, 120 şel' bin, Av 
ram Mazon ve Salamon Boton 
kolektif şirketi, Şenker ka.rde§· 
ler k-0lektif §irketi, 105 şer bin, 

Aradan uzun bir zaman g~
~cı:;ıyle, bu ordunun Sırte cenu· 
bunda kat'i bır müdafaad&! kal
"1a.'>lna 'ınıkan bıraktı~mı da 
ttnıin edenler olmuştu. 

'l'unusa a.tlıyan kuvvetlerın 
taarruzlar da çı,kaı <lığı görülü
)ordu. Nehrıng, H.ommel a
'1el ve irfan mektebinin bu de
i'erli §a:kirdi, yeni cephede, ona 
~yrev ve duruma hakimdı. An-

manzumelere de dayanaı·ak hır 
müdafaa tertibi alması ihtimali 
ş'mdıli.k mevcuttur. 

Amerika .rnacerasınm hele 
~ok su götüreceğine inanıyo
rum. Rommel ve Nehring ordı,ı
lanmn arta kalan İtalyan sö
mürges'nin Çift cephesinde kan
lı muharebeler vermeleri !.er 
h&lde. beklenir ve bu topraklan.ıı 
mukad\ieratı bu muharebelerin 
neticesine bağlıdır. 

VARLIK VERGiSf 
Mehmet Kuamancı, Tevfik ve 
Beşir Taşarı, Serkis Kınacıyaı:ı 
Mardiros Agobyan, hırdavatçı 
Mithat Karabetya.ıı, yilaer bin 
lira. 

Yüz bin lira.dan az vergi vere-
( Baibraf ı Birincide) yon lira, 9 tanesi bir ile bir bu- cekler arasında d& şunlar var • 

ne giden bir veznedarı zorla bir 
taksi içine koymağı ve ondan 
alacaklaı'ı anahtarla bekçiyi de 
bir hile ile uzaklaştırdıktan son ı 
ra parayı çalmağı düşünmüş, 

fakat kendilerine uyan şoför 
bulamadıkları için bundan vaz. 
geçerek işi uydurulacak analı • 
tarla halletmeyi dti§ünmüşler -
dir. 

Bu Salı günü saat 12 şıraların 
da halk sandiğı binası civarın • 
da buluşan bu arkadaşlar me • 
murların öğle yemeği için çıktı
ğını tesbit ettikten sonra oda • 
cıyı uzaklaştırmak için Ziya 
Akıhün telefonla jendisinin halk 
sandığı müdürü olduğunu. bir 
paket vermek üzere kendisini 
postaha.nede beklediğini ve gön 
dereceği çocuk varınca hemen 
postahaneye gelmesini söyle -
miş. 

Odacı müdürü aramak ıçin 
postahaneyıe hareket edince şe. 
rafettin Halk Sandığına girerek 

(Ba,tarafı Birincide) 

sunda düşmanla devriye teması 
tesis edebilmiştir. Durma.dan ya. 
ğaıı yağmurlar arabaların ha -
reketleriııi geciktirmiştir. Bır 
sözcünün ifadesine göre karşı -
lıklı mevz.i alan iki ordunün va
ziyeti kollarına \e göğüslerine 
ma.Saj yaptırmak üzere köşele
rine çekilmiş iki ağır boksörün 
vaziyetine benzemektedir. 

U c:an kalelerin Tunus ve Bi-
zerte limanlarına hücum. ları mili 
kemmel neticeler vermi17tir. HU 
cuma iştirak eden bütün uçak
lar şiddetli bir uçaksavar a.tfPŞi
le karşılaştıkları halde üslerine 
arızasız dönmüşlerdir. Fakat 
hücumun neticeleri hakkında 
henüz tafsilat alınamamıştır. 

AL.ı\fANLARA GÖRE 
VAZİYET 

Berlin 17 ( A.A.) - Şimal Af 
rikadaki İngiliz - Amerikan isti
la kıt'aları Mihver kuvvetleri ,. 
nin Taburba bölgesinde indirdi
ği ağır darbeden kendilerini ha 
la toplıyamamışlardır. Bu böl -
gede 4 gün süren muharebeler 
neticesinde Anglo - Saksonlar 
60 tank, 42 motörlü top, 40 bom 
ba atıcı makine, 37 4 otomobil 
ve kamyon, çeşitli harp malze
mesi kayıbetmişlerdir. Bundan 
başka düşman 800 esir ve bir • 
çok ölü vermiştir. 

(Batta rafı Bir\nolde) 

manlardan mürekkep ola·n Mih
verci kuvvetle-r piyade ve zırh
lı b'ırliklerinden mütc. ekkildir. 
Afrikada..i\i Alman seferi kuv
vetine Llah"l olan bu birliklct· 
sozde Alınanlann gerilerini mü
dafaava memurdular. Gedik a
çara.k.batıva dc:ığru kaçmak ıçin 
bu kuvvetler dün bütün gün ü
mitsizce dO\ ilşmüşlertlir. 

tnı!;iliz tebliği 
Kahire, 17 (A.A.) - Orta

şark !ngir z kuwetleri umumi 
karargfilunın tebl ği : 

heri un.'.:iurlarımız dün sa:ba.!1 
erkenden Vadi - Matratin'e vıu
mı.şlar ve buradan itibaren ce
nııba doğru bir hat üzerinde mcv 
zi aJ.rnııılardır. Bu suretle düş
man kollarının ricat hattı ik'.ye 
bölünmüş olmaktadır. Bu böl
genin do~usunda bulunup zırhlı 
teşkillerdcn mürekkep olan ve 
bir yarma hareketine teşebbüs 
ettiği sırada ağır kayıplara u;ı:
rayan düşman kıtalarınuı ciddi 1 
surette hırpalanma3ına devam 
edilmektedir. Topçumuzun gece
leyin açtığı !{ ddctli a te.ştcıı 
sonra bon'lba ve av U<;aklarımız 
da ricat halindek'1 düfı,ruını bo.m 
balamuğa. devam etmişlerdir. il 
MISIR-1 

Alman ricııa ti 
Londra, 17 (A.A.) - Rom

Bu muhariyeff Jınr şeyd61l 
~·,el .) ab'.ıncı gözlere kaf1!ı biô 
) ek-pare \'e sarsılmaz b~r ka) a 
oorçası halinde ~östoren milli 
bir1iğlıni7..e, IJu milli t.U-1.iği ya
ratan ve 18 milyon Türk'üu 
mihrak ooktnmı ~ den aziz 
ve se\ı·gili .&filli ~fimizin berrak 
ve ~ _g~ ~tlar 
C;;-.ı. . ~ uuuaurtyet Hükômoü!ıi11 v• 
ka.rlt ve tedbirli pcılitika.sıDQ '1e 

e:mDİV6t kanadı ~~ silahı elde 
yurdmı emoiyetini koruyan 
kahranuın Türk ordusuna bol'9-
luyuz. 

Bütiin ~ünya ima a,...u-ıaıtııe. 
s•:ı1•üu ve huzur içinde bir bay
ram daha kutlarken Stl.&detinıi
ziıı enginliğini takdir edelim. 
Ancak vazife saati gelip~ 
zaınan yurt horcumnzu somma 
kadar ifa edehilmek İıç.i l ~ 
memek icabettiğini düşüoerelf 
da.ima müre" ~ buln!labm w 
unutmı:rnb.;. ki l>ar'Sl tM8n & 

den e::ı bih ük ku,·,et milli bir· 
liktir, dövüşmeğ'e daima hazır 
olnıal..'in'; bil tı&t;sa ~ lrilba&sa 
halihıuırto sii.kiın ,., buzunun 
aklataı• ge\sMıetm·ktir. 

Gtinün pa.rolw:;ı llei;i.'iJllemİş
tir \ı'e bu kanlı boiuşlna devam 
ett;ğ'i müddıt·t~ değtşntlyooek
tir: G~" semt> va~!... 

melin geri çekılınes'i Müttcfilc. --------...----
uçaklarının nolları devamlı ~u- Fütr Gnlverslta 
rette tıkaması yüzünden bilhas·· 
sa karışık ve intizamsız cereya~ talebesi için 
etmekted;r. Bir tasıt talir'ip e-

(Baftarafı Blrin~lde) 
dilince yolu temizlemek için l:a-
man geriyor ve bu arnrla arka- bir sekılde iaşesi isini eline al
dan gelen taşıtlar yığılrmık y.~- mıfi olması dolıtyısiyle Vakıflar 
ni !.;ücumlara güzel bir heclef ~daresinc bu maksatla te11kedilen 
te§Kıl ediyor. Müttefik uçakları bina ve a.kaı etlerin geli\lerinitı 
hemen hemen hiç bir mukave- de kendıler:ne bıı-akılması husu 
met.le karşılaşmıunakl;ldır. suntla alakadarlarla temasla~ 

Abna.o tebliği başlamıstır. 
Berlin, 17 (A.A.) - Alınan Diğt~r taı aftan yine bu kabi. 

tebliği: talebenin 1skanı işi de ehem.mı 
Sirenayikteki Alınan -1talyar. yetle nazarı ıtibare alınmıştır 

zırhlı ordusu, ha.7.ırlanan plana Bu ihtıyacı da kaı-şılamak mak 
göre batıya doğru çekilmiştir. sadiyle Üniversiteye yakın vt 
Düşmanın bu çekilme hareketi- ınerkezı vaz ·yette bulu · n alt 
ni akamete uğratmak için yap- kadar medı ~se de Vak. ır id.ı 
tığı bütün teşebbiisler, kanlı resi tnrafırı<l<tn talebe bırligıı .1; 
muharebeler xıeticcs:.nde kını- devredilıniştir. Bunları t.alebenu. 
mıştır. oturabileceğ'ı ~ekilde tamirlcn 

Atm:ı.n savaş u~aklaıı Binga.zi işi Vakıflarca ikmal edildıkten 
limanındaki tesislere yeniden bir sonra talebenin istifadesi.ne ac, 
gece hücumu yapmıslardır. ztXli~e<.-ektir. "'1nun tatbikı ve vergilerin ta - çuk nu1yon lira arasında, 1 ta- dır: Aznavur Limitet şirketi, 

~kuku i~in tayin edilen zanıa nesi 900 bin, 8 tanesi 800 bin, Alemdar sıneması, Emlak ea.hi
\ın kısalığı malumdur. 2 tanesi 700 bin, 16 tanesi 600 bi Salih Zeki, kırk ı'beşer bin, 

oda.cının aynlması i~in o sırada 
dağılan ilk okul talebesi arasın-

İngiliz ve Amerikan kuvvet -
leri Mihver kıt'alarile birlikte 
yeniden temasa gelmekten çe -
kinerek son günlerde biraz da
ha batıya çekilmişler ve miida· 
faası kolay ve ehemmiyeti haiz 
bir kısım araziyi bile bırakmış- •••••••••••••••••••••••••, 
lardır. Anglo • Sakson kuwetle 1 ı· p EK MELEK İstanbul gibi memleketin en bin 12 tanesi 500 bin 35 tanesi Dimenkof nal fabrikası, kita~ı 

~Ühim nüfusunun en muazzam 400 bin, 49 tanesi 300 bın, 83 Semi'h Lutfi, 90 ar bin, Bayan 
'ervetinin, sanayiinin \ e ticare- tanesi 200 bin, 92 tanesi 100 bin Seniye, Abdurrahman Abid, 
tbıin toplandığı bir sehirde ve lira civarında olmak üzere var- Mehmet Ali Abud, 80 er bin, Al 
~kunu 344 milyon lirayı bu - lık vergisi verecekler, geri ka- s 70 b' H d" s 
lan bir vergi ta.bakku.kunda va- lan mükellefler de 500 lira ile ber iyon ın, am 1 wı-
tifedarların üzerlerine aldıklan 100 bin lira arasında vergi öde- ullah, Leonidas Demanogos, Fa.t 
~in ehemmiyeti a§ikirdır. yeceklerdir. ma Kozluca, Alalemciyin, su -
. Buna rağmen her ~kcllefin BİR KISlbl MCKELLf<~FLERL"I çukcu Apikoğlu, ellişer bin, Fi 

bırer birert vaziyetlerını, varı~ USTESİ ret Bayraktaroğlu altmış bin, 
llerecel~rini, imkanıı:r~nı . tayın Dün de yaulığıruız gibi Barzi Agop Ta:htaburunyan, Dimitri 
~~ tes~ıtte ne kadar ı.ti~a ılc ça- lay Benhamen iki milyon lira 1• Damla vesaire, Damla 40 ar bin, 

l'~ıldıgın~, 1:1~. ~ad~r adılane ha- le varlık vergisı listesinin ba • Sadıkıade Ruşen oğullan 75 bin 
~et «:<1ıldıgı.nı b~lhassa teba - şında bulunmaktadır. Diğer ınU Lafonsieı" Sigorta şirketi Ziya 

l'iiz. e~rmek ıster~m. ln~nlı~ kellefleri sıra.siyle bildiriyoruz: Kuntay, Edvar Hasat, Alber 
t&.ı-ıhıne mutlak bir a~aletın mü Çikvaşlılı ve ailesi 1,600.000, Masat, Yedikule Ermeni hasta
~esser olmadığını teshm ~tme~- Halil Ali Bezmen 1.500.000, Dil nesi, Seyfi Atabek, Aziz Yusuf
le beraber bizim bu ada.letı temı- berzaqeler L212.000 Cislavct yan, tıyas Bayer, 30 biner, Zeki 
~ e~ büyük bir ~ass_asi~~ı7 ça- lastik şirketi 1.200.000, Laster Rıza Sporel, Sanıtan Petro, Hak 
~~ı~mızı tereddiltsuz soyhyıe • ZHberman, Jak ve İzak Salomoı kı Tecim, Emlak şirketi, şark 
lırım. biraderler, Armenak Şekerciyar Türk Anonim sigorta şirketi, 
Bu sayede varl~lanndan ya- Vahan Dikiciyan ve şürekası, Ka.ragözyan, 25 şer bin, Gat 

~cakları Jedaka.rlıklarla asıl Mihran Ohanyan, H. B. Kori, Franko 32 bin, Emlak Bankası 
~~let varlı~ koruyacak olanı Narlıyaıı Lfı.tfiyan ve Şalon bi • 34 bin, Balıklı Rum hastahanesi 
~Ukelleflerın borçlarını en şu - ra.derler birer milyon Tunmik 
llrlu bir inanla, göniU rızasile Geseryan SOO.OOO sw:'.aski mah1 59 !bin, Nafiz Kazım Erat, On-
~\'e seve o." dem.ekte teha.fük gös·ı dumla.rı 750.000, Tramvay, TU. nik Verter 20 ~er bin, Hayri İ_ı:r 
~ kl üph et ar 16 bin, Kitapçı Halid Yaşar-rece erme ş e mıyorum.,, nel ve Elektrik İdaresi 674.000, 
'-tmELLEi'IXR TEDİYATA Türk Tiyatro Şirketi 650.000, ~f~~.bin beş yüz. Mezeci Filipl 

BAŞLADI Hırdavatçı Ayaş 600.000, Sahi· 
Şublere asıldığını yukarıda binin Sesi 600.000, Burla bira- Florya çiftliği sahiplerinden 

lcaydettiğimiz varlık listelerini derler İstanbul şubesi 600.000, Mustafa Pars 12.500, ayni çift
ltı.Ukelleflerin büyük bir kısmı Zeki Kehriıbar 560.000, Mustafa. lik sa.hiplerinden Nmart 25.000, 
~tkik ederek vaziyetlerini öğ - Aıbmet Çanakçılı, İzak Tarna Bakırköy İncirli çiftliği sahibi 
l'enmişlerdir. Bayram. olmasına pol, yarımışar milyon, Ha~ar Nevruz 5000, Florya çiftliği sa
l'agn:ıen bugün de şube.lerde lis- Taıhsin ~ Hüsnü Aker kard:ş hiplerinden $erpuri 27.500. Kü
teler asılı: kalacak v şubelerde ler, A«op Mitıalyan, Lion mani çükçekmece Nakkaş çiftliği sa
~betçi kalacak memurlar tara· fatura mağazası. dört yüzer bin bibi Numan ve hissedarları 
fırı.dan. alakadarlara isa<hat ve • Kanaat Kitaphanesi 450 bin. Mı 7500, Bakırköy Koyundere ara
~ecektir. Tramvay .ve Elek~k sırlı Prens ~evcivan z~vci .!"eri- zisi sahiıbi Barutçuıbaşı ve kız
ı letınelerine tar'bedilen 6 4 bın dım paşa, Suha. Fazlı uç yuz el- ları. 250.000, Yeşilköy ve civa-
lt-ayı mezkii.r etm d ·n tedi- liter bin, İstanbul lastik fa'bri • · h'b. H v·a 
lıe tmek llUl'et.ile ilk t d yeyi kası ~l 1st ib 1 B kk rında arazı sa ı ı ans ı man 
~. ış bulunm kta r. o·ğe liy~, Kirk; Za:~~an,aüç ~U 57.500: Berta;: ~il.en 57.000, An 
""'~ıu-n .. .vıer det d·v ırın· h zı-- bın' ~ ... .-k d · · k t ' 330 donaki ve Dımıtn 200.000, Üs-.....:eu.:ıu ·- ar ' ~· erı şır e ı k '·u· B lt 'ftliw. sa.b·bı· 
~\1,;=.ER bin, Sokoni V-alnmı 332.000, Mus . u ,ır a .acı çı gı :. 
l ~.:: E TARHEDI- tafa Topçuoğlu 275.000, Milli ~~~ Halını 1500, Aı:1~V1.ltkoy 
~ VERGİ Mtft LAKI R.as'Urans 280.000 Vidman ve ustunde Domuzcu Arkırı 10.0()0 
Ş rimime ı.-.ır ile şeriki 225.000, ıhrnopulos 205 Domuzcu Yorgi Anastasis 15 

ltıitkeııef tutulan 60 b bin. Ytmus Çimento Şirketi, Na- bin, Hürriyetiebediye tepesinde 
~ll. 344 milyon rra ktir. il:üme Çalı, Nuri Can, Bohor Uz- Domuzcu Lig-0r 10.000, Tohum-ı 

it mükelleflerden ki si 2 yel Peyres, 200.000. Pulatyan cu Hıristo Kova.çıka. 75.000 lira 
~ ınilyon lira, ı tanesi 1,5 mil 119.000. T.aranto mahtumları, L vergi vereceklerdir. 

dan maksatlarını söylemeksizin 
tedarik edip gönderdikleri 12 
yıışlarında Hüseyin Yılınazı sav 
duktan sonra evv'l8lden hazırla
nan anaıhtar ve maymuncuklar
la günlük ihtiyaç icın sarfedile
cek paraları gündüzleri muha -
fazaya. tahsis edilen çelik dolabı 
açarak 20.000 lirayı aür'atle al· 
mış ve bekleyen arkadaşlarına 

i§al'et ederek ikamet ettiği Za. 
feri Milli otelıne gitmiştir. 

Biraz sonra hepsi burada bu
luşmuş ve yüz adet yüz lıralık
taıı ibaret bulunan para deste -
sini .saklıyan Şeraf ettın ortaya 
koyduğu diğer paraları taksim 
etmiştir. Ziya Aklıün ile Musta
fa Doğanuı ilk işleri Toros ote
linde hesaplarını keserek Ziya. 
Akhünün Keçiörende oturan tey 
zelerini ziyaret ettikten sonra. 
lstanbula hareket hazırlığına 
başlamak olmuştur. Şerafettin 
de otelle hesaıbını kesmiş, trenle 
lstanbula harekete muvaffak ol 
muştur. Hasan Bahri Burksy 
otelde kalmış, fakat hissesiııe 

düşen paraları üvey babası ile 
otlU'an annesinin evine sakla -ı 
mayı unutmamıştır. 

Ziya Akhün ile Mustafa Do -
ğan Ziya Akhünün teyı;esinin 

evinden hareket halinde, Haqan! 
Bahri Burkay oturduğu kahve
haııede ve Şeraf ettin Ankara -
dan İstanbula hareket eden 
trende Eskişehirde yakalanmı1-
tır. Paralar saklı oldukları yer-
lerden çıkarılmış, tahkık t ık -
mal edilmiş ve dün fü;ün · suh 
ceza h.8.kimliğince. maznunların 
cümlesinin tevkifine kar r ve:
rilmi§tir. 
Maznunların harcadık ı bır 

kaç yüz lira ibaric olmak tiz0 e 
diğer paralar tamam n Halk 
Sandıgının sar ıy tli m m ır • 
!arına teslim eclihniştir. 

rinin yeniden toı.>ıanroası i<;in Bue;On: Ve 
sarfettikleri gayretler tesirli 
müda:halelerimi~ akamete uğ- Sıncımıl::ırınd.ı tieueuin Şaheseri 

ratıl~ARIN HAVA MiAMiDE MEHTAP 
Londra 1 ~Y:.T.'!~ Britano- BIT'l'f ORABBLE • DON AltlECBB 

vanın havacılık muhabiri yazı
yor: 

Bugün ~eanslıll· 11 - l - 2 30 - 4.30 • 6.30 ,.e 9 da 

Hava kuvvetleri bakımından, 
Almanların Tunustaki durum -
ları çok fenalaşmıştır. Ttınusta 
ki Alman ve İtalyan hava kuv
vetleri sayıca ~ ü &eÇJDemek
tedir. Bunların yarlSlndan faz -
lası d'a av ucaktarıdır. Pike bom 
ba uçakları , 30 darı fazla değil
dir. Harekata iştirak eden uçak 
ların sayısı 120 yi geçmemekte
dir. Almanlar ve İtalyanlar Tu
nus muharebelerinde pek az u -
çak kullanmaktadırlar. Mföver
cilerin Sicilyada bir araya top
ladıkları büyük hava. kuvvetleri 
sanıldığına göre, kendi tm::ıt u
çaklarını korumakta, yahut mut 
tefik kafilelere taarruz etmek 
isine kullanılacaktıı . 

~-----------------------, Ba.yramın. aza.metine ... A.&ın ılmüiüne... San'atuı za-
ferine L A. L E'nin §erefine layık mJ tesna bir program 

A 

Bu aksam LALE Sinemasında 
ALOMA: 
ALOllA: 
ALOMA: 
ALOMA: 
ALOMA: ... -

DOROTIIY LAl\ O 
tilml<' rin en ı • ti . 

un bu gune kadar yarattığı 

JON HALL'uıı vnşattığı bır efsane ülk('S . ... 

Bin bir güzelle. suslellL"?l bır renk cenneti... 

Kit:ırl:ırın' nuğmelcı:i. dansların hcve:eaaile ateş
lenen bir ~k romanı. 
BAYRAMDA Blıtün İst.rnbul'u mest~C•'ek en 
ıti.izcl fılındır. 

PATEK: PHll.:IPPE &C 0 

wpA TEK PHlL!PPE a Co. - aaatla

nnrn muhteşem ttoteksronu B• 
yoğiv istiklal caddesi 388 No.llt 
SARAN mafjueSt..U 16-'\2-42dea 

24 .. 12-42 ,. kadu '8sh6a edO... 
c:ektir. 



- Balı: kerataya!.. Bana ka'"
şı yapılı. Nasihat verdiğim ha1-
a e herife ve bana ders veı jı. 
Fakat yapamaz kimse ... - ..... . 

- Uu, delikanlı müthiş ves
selam!. 

B.lltucı, küçük hasmının altı
na <.histükicn .sonra afallamıştı. 
Bütün ümitleri b;r elde mahvol
mm:;tu. Kendi kcn<hıe düşünü· 
yordu: 

- Vav caruna! .. Ulan bu, Yö
rük, dedikleri kadar var. Benim 
çapr.i7.lnu sıvırsın ... Sonra beni 
altına alsın, bu, herif korkulu ... 
Çok ynm~n scy ... 

Baluu-ı, alta düser düşmez 
derlenip toplanmıştı. Hasmın
dan tek bir oyun mukabeleSıyle 
yılmışb. Yörük, hasmına bır 
,88.Il kazık sokmuş, bekliyordu. 
1Yörük Alı, derin lbir nefe~ aldık
tan Eonra birdenb:re paçaya el 
attı ve, paçn.. kasnakla hasmını 
askıya almağa teşebbüs· etti. 
Çivi gibi pençelere sahjp olan 
Yörük Alı. hasmının paçasına 
burgu gib ışlem~. Ve, yan ka
r.;ıkla da ıc; drkışlcrı bularak ı} ı
ce kavTamı.şt:J. Yörük, şimdi şım 
1Ck gibi ışl"yordu. Baltacı, olan
ca ağırlığiyle ve, kuvvctıylc pa-ı 
ça tka ... naktan sokillmek ıcın şalı 
landı. Kuvvetlı hır hamle ıle ka
zığı söktU. Fakat Yörük Ali, tek 
rar ka?.ığı tazeledi. Boğu~ına 
çok heyecanlı oluyordu. Alıali 
bağırıyordu: 

- Yaşa Yörük Ali! .. 
-Haydı!.: 
- Al askıya! .. 
Baltacı, ikim:: bir zorlama ıle 

hem kazığı budadı ve hem dl! 
pac;ı Ü.<;ttlne oturarak hasmının 
paç.ıdaki elini altına alarak ez
di. V c, bu suretle paçasını da 
kurtarmış oldtt. Yörük Ali, bir 
ovun üzeı:ınde ahmakça duran 
VC lSI ar eden bir pehlivan de. Jl
dl. Öyle telefontanmış, belli ol
muş oyunlar üzerinde inat ed•p 
durmak budalalık olurdu. Kur
naz Yürük, Tekrar paça kasna
ğa el atar gibi yaparak hasmını 
biı-dcnb"re şa ırttı, kcmJne ile 
havalandırdı, ve, ayağını onden 
sokaı. • mrla \'C, .O.r an iç"ndc 
ı;aımayu g. ı cli. Baltacı, sarm:ıyı 

vcnnemck ·ç.n muka;belc<le bu
lunduysa da muvaffak olamadı. 
Domuzuna b.r hamle ile sarma
ya gıdı. Baltacı, Yörük Alinin 
ıa1nıa manevralarını ve, incelik
Jer.ni oradan, buradan işitm'i.~ti. 
B çimsiz bir oyuna gelmemek i· 
(in derli toplu duruyordu. Y<ı
rük, sarmayı alır almaı rlerhal 
hasmının üzerine ve, kalçaları
na docıru yi.ıldcndı. Hasmının 
mukabil ayağını pençeleri iç'ine 
alarak tam Arnavutoğlu bur
ması ve, burgusu yapmağa te
vessül etti. 

B ltucı, ba.:ına gelcecğ'i anla
dı, deı1ıal dönerek paça kaptı 
ve, oturdu. Bu vazivet Ba.1tacıyı 
kurtJrdı manevradan... ~"'akat 
Yürük. hasmının bu va~·yeti.n
dcn de istifadeye koyuldu. Fır
sat t1m yerinde idi. Bu vn?.ivet 
dahilinde güzel b"ır teı-s kepçe o
yununa girilc!Jilirdi. Ve, ters 
kep<;eyc gird . 1< ten paça kaptı. 
1k asım şi•mdı t.nm bir kU\n.·et 
oyununa giım ştL Yôrük Atı de, 
Baltııcı da tchlıke<ic idi. Hangı
si kuvvetini braz ederse o, kn
zanac::ı.ktı. .Mücadele o kadar 
miıthiş ve he)eC'anlı oldu ki, on 
b"r ! rcc halk nefessiz kaldı. NP 
ol ıc·tktı ? .. Aınavutoğlu bıl<' ol
dugu yerden doğruldu. B'ır adım 
iler atmış, tetık duruyordu. Saıı 
ki o da nehl.vanlarla beıabcr gü 
rcsccekti. Armı.vutoğlunun :ı
sab:yet iç nde oh..hığu görülüyor
du. Burnunun delikleri gerilmiş
ti . .Adeta sıkı bir surette solu· 
yordu. Arnavutoğlu, Yöri.iğr> 
kızmı .• b . Oy•.mu tam yaptığı 
halde b.ı nz yarnş davranmıştı. 
Sonra sarm~ bağını tam doldur
mamıştı. Eğer- bunları tamam 
yapmış olsa ıdi, hiç bir vakit bu 
v_ziyet hami olına1,dı. Arnavut
oğ-Iu, söyleniyordu: 

- Ah, çocuk! .. Şimdi ne ya
pacaksın? .. 

Pomak Murat ta söyleniyor-
du: 

- !yı değil ..• Bakalım kim 
7JOrlu gelecek •.. 

Heyecanı vüksckti. Burada ya
pıtacaJ< tek bir şey vardı. Tam 
ve kudretli bir boyunduruk .. -e. 
vahut sıkı bir budama ile paça
vı hasım elinden almak ... Balta· 
cının dizleme vaziyetinde bo 
yundıırıık daha yerinde olan bir 
oyun olacaktı. Çünkii Baltacı, 
p_aça ile doğrulup düzelememiş
tı daha .... 

Yörük Ali, derlıal hamle etti, 
Baltacı, doğrulmadan azılı ve, 
z~ğlu bir boyunduruk vurdu. 
Öldüresiye ve, çivili bir boyun
duruk idi. Yörük Ali, mağlubi
yetten kurtulmak ıçın hn:y atın· 
dl <'ektig. boyw1durukların en 
azılısını çckmışti. Bnltac.nın ~öz 
lerı dIBarı fırlamıştı. Gırtlugı 
yerim değiştim· bır hale gelmış- 1 
ti. Zoru gören Baltacı, paçaları 
gayri ihtiyari bıraktı. Elleri 1 
kendi kendine çözülmüştü. Bu 
vaziyet Yörük Alıye hakımiycti 
verdi. 

YENi SABAH 

-.( 

Yörük Ali, t;)asmını [?imdi bo
yundurukla ezerek bastırmak 
ve, tamamıyle çökertmek yolu
nu tuttu. Ve, muvaffak ela oldu. 
Baltacı. bilmecbuııyc çbkt it. E
ğer Yörük daha ılerı gitrrıiş ol
sa ıdi, zor kaı . .ısında Baltacı pes 
bıle ederdı. Fa.kat hasım ehrıdcn 
pa<'alaı ı ldıktan sonra ve, yPre 
çokcr ttiktcn sonra fazla ılet"ı 
gıtmek pehlıvanlık nezaketine -
sıgmazdı. Yörük boyunılunıgu 

~~~~~i.Bir sıçrayışı.o kcnınne-, < p __ . . Bir eczacı a an yor 
Arn:ıvutog-lu, adımlaıını g~.; l!!::!:~•mlliıiıi:miiııı••~ 

alarak yerme döndiı ve, oturdu. - O 1 L 
Yilzü bembeyazdı. AR:ıbı b<ızu.ı- l 2 3 4 5 6 7 8 9 ev et imanları işletme· Umum MüdürlOğOnden 
muştu. Yöriiğün pısıp.s !l"le yenil 1 1 I • : Devlet lim::mlnrı hastahanesi teşkillHında 140-yüz kırk lira ücretli ba-
mesine t;anıt olacaktı. Aı navut· . 

2 
I I rem dahili il.>ir eczacılık açılacaktır. (% 7.am:mı aynca) 

ofrlu, bir an sonra -kendınc ~de- l •ı 1 • Aşağıdaki şartları haiz olan isteklilerin en geç 22.12.!)42 akşamına ka-
bildi ve, gülerek: 3 1 1 1 1 ! • l d:ır bir dilcl;;çe, vesaik ve iki fotot'rllfla birlikte l5letmemiz Zat işleri Mü-

Ul ı Çok k dürlüğünc muracııaUarı. 
- an · · zorlu çocu be! 4 11 I 1 1 I • 1 1 1 - Barcın derccesj uvgun ve askerlikle ı"li!ilg1• olmamak. 

-Tam tehlike zamanında zehir gi- -"'---",-;...-..:,---'---'---''--.!...--"! " · 
bı hareket etti. Yoksa gıdi~or- 5 \ :i; ı 1 \ 1111 1 1 2 - Yaş! 45 ten yukun ve istihdama milni bir h..""t.li bulunmamak,. 
ou. 1 1 1 I • 1 1 8 - Silihati tnm olmak, 

Dcd
. 6 • • 4 - Mesleki ehliyeti hal..1ı::ında 2ki,,iy1 referans olar.ık göstermek. 
!. 7 -\ 1 • ı I• -ı-1• <2313> Murat ağ:ı da: - -

- Bu, boyunduruğu ben, ye- 8 l • ı 1 ! '• I 
sey<lim, pes cderdım. Ne yaman 9 • • 
boyunduruklu be! .. 

- Tam burma ve, burgu b .. -
yun<luruk .. Öldürdii baltacıyı ... 

- Gıdıyordu Yöriik ... 
- 1'.Net usta! .. Eğer bu, zo· 

ru ynratamamış olsa ıdı, g-ıdi
yordu. 

Yonik Ali, işlediği hatayı an
ladı. Hu sebeple kcmaııede du
x:urken yan yan Arnnvutoğluna 
bakıyordu. Ve, §öyle demek is
tiyordu: 

- Usta! E! .. Oldu bir şey .. . 
Fakat kılıcım hakkı kurtardım 
kendimi... ,Buna da bir şey dıyc
mcı:.s'ın ya! .. 
Amavutoğlu, Yörüğün bakış

larındaki m::ı.nayı .Ull::ı.mışt:J. B1· 
raz keyiflenerek Murat a~ya: 

- Görüyor anusun nasıl ba
kıyor? .. Fakat pehlivanlık bu, 
dcğıldir. Hat ya düşmemek la
zımdır. Eloğlu, götürüverir a· 
damı ... Bu, Balt.m:ı zaten sakar 
bir :ı.<lamdır. Pehlivandır h<>
rıf ! .. Nasıl buldu paçaları? .. Az 
kalsın götliriiyordu. Hem de ilk 
elde ... 

- Ne ise, oldu bir §CY usta! .. 
Fakat kurtardı ... 

SOLDA N SACA: 

l - Dcrd, Sokak. 2 - Kardtt cez 
bellı cbne, Sarayda oturur. 3 - Tu
tukluk. 4 - Allrıh, Yırtıldıktan son
ra yapılır. 5 - Hamnmda Ifıı.ım, Da
mar suyu. 6 - Bir erkek ısmi. 7 -
Dır harlın eskf okunuşu, Pislik. 8 -
Da~na G gelirse gii} olur, ıçki ve
ren. 9 - Akıllı, söz. 

YUKARIDAN AŞAG I YA: 

1 - Temizlık ister, kışın ıtıwn. 

2 - Merhametsiz, çocukların oyun
cağı. 3 - Elin.zde tuttuğunuz, 4 -
Buyükler, Dır nota. G - Tersi açık
lık yer, ve uyu. 6 - İntihap. 7 -
Yorgnrun altındn, Yumuşak toprak. 
8 - Olmaktan emir, Gecınlr. znmnn. 
9 - Şeref, Eski evlerin dolabı. 

- Dünkil Bulmacanın halll -

1.2 3 4 s 6 7 8 9 

Baltacı, daha hala boyunduriı 
~'Ull tesiri albnda "ıdi. Sersem bir 
halde olduğu görüJüyonlu. Yö
rük Ali de heyecanlı idi. Kema
nede bcklıyordu. Yörük, kema- 9 A l• IB NI E • lH AI K 
nede beklerken Baltacı birden-
b.re sağ koluyla kemaneyi içten 1 DOKTOR • OPERATÖR 
bud~yarak bırtl~!1~.i:~ noğrulupl Zekiye Temizel 
ayaga kalktı. Yorugun heyeca-
nından istifade etmiş olclu. 

İk"ı pehlivan ayakta buluştu
lar. Ense !bağladılar. Ense bağ
lamadan evvel B=ıltacı, ayağa 
kalkar kalkmaz çırpınıp bir na
ı·a savurd11: 

- Hayda Yörük be!.. 

P arl• Tıb FıkUltealnden m ezun 
Doğum ve Kadın hıatalıklırt 

Birincf şınıf mutehassısı. Pazar
dan maada her gün saat 15 ten 
18 e kadar. Çarşamba günleri fı
karaya bedava. 

Kadıköy Moda is keleti 251. 
Telefon: 609ı8 

Yörük Ali, cevap veımedi. En ------------ııılii 
se bağladı. Ve, başını arkaya <,:c- ~ 

virdi, sol kolunu ~nse bağında 1 R DYO PROGRAMI tuttu. 8ağ" kolunu bir içeri bır A 
dışarı salladı. Baltacı. daha ha-
la sersemdi. Boyunduruk rruuna -ıs lık Kanun 942 
tak etmişti. Fakat o kadar a- 7.so Program 
nut ve katı yürekli idi kJ, anba- 7Jl2 VüeudUmü • 
le olduğu halde alttan gıcın 
bülane kalkabilmişti. Baltacı, 
cesaretlenmişti. Çapraz sıyırma

zU çalıştıra -
lım. 

19.00 Kon~a 
19.15 Müzik 
19.30 A. Haberleri 
19.45 Konuşma 
20.00 Müzik 
20.15 Radyo Ga -sından ve, künteden sonra Ali· 7.40 A. Haberleri 

nin ters kepçesini s·1kerek pa"a 7.55 Müzik (Pl.) "' zetesi 
ile kalkması ona cesaret vernu~- 12.30 ı>ı:~am Pl 2o.45 Milzlk (Pl.) 
t:i. 12.33 Müzik ( ·~ 21.00 Konuşma 

(Devamı var) 12.45 A. Haberlcn 21 _15 Temsil 

ARNAVUTKÖY AKINTI B1JRNU ~ 
Bilecik Gazinosu 

Sahibi UDİ MARKO 
Snyın Muştcrilerinin Bayramını Kutlular ve SihhoUer temenni eder. 

NEZLE· GRİP· BAŞ· DİŞ 
bütün a6'Tllan derhat kııeer. Her eczaneden araymu; 

, __ KURTULUŞ 
Doktorlar, Bankncılo.r, KA_ 
tipler, Mühendisler velhasıl 
bütün mürekkepli kalemle 
yazı ynzanları mürekkebin 
ceplerine akmasından, ku_ 
rumasından ve ucun bozul_ 
masından kurtaran yegflne 

RAKiKi 
KliBTULUŞ 

P. 8108-6318 

DOLMA 
KALEMİ 

Mürekkepli kalemle yazı 
yazmak me<-buriyetinde o_ 
lan halkı haldkntcn bu ez.l 
yelten kurı,rmıştır. 

Ucu aşmmaz, bol 
mürekkep ahr. 

Bozulan parçaların yedek 
Jeri t:ımir ücreü alınmak_ 

ınun yerlerine takılır. 

KURTULUŞ 
Kalemi sekiz. parçadan iba_ 
ret olup her bir par~ası 

bulunur. Açık bır:ıkıldığa 

halde her ne ıckiltle du_ 
rursn dursun mürekkep 

akmaz ve kurumaz. 

KURTULUŞ 
en sııilam ve en kullanııh 

mürekkepli kalemdir. 

HER YERDE 
ARAYINIZ 

1H'rAR: Halkı ıaşırtac:ık 

derecede, birçok yeni mar_ 
kalıır çıktıgın:ı nazaran, 
sayın musterilerimizin na_ 
7.arı dikkatlerıni celbede_ 
riz. G:ırantili olan yalnız 

1 kti.at Vek.\letlmlzln P. 

8108 G318 numaraleTını u 
KURTULUŞ ismini ~şıynn 
dolma kalemi hakikidir. 

T AKLi TLERi NDE N 

Bu. o kadar sür'atli ve heye· 
canlı oldu ki, iki pehlivanın kud
ret ve kuvvet <lcreceleri tebariiz 
ett. Baltac ı . Yorük Aliye ~ale
bc çaldı. Ters kcpçev'i söktü ve, 
tei\ p:ıça. elde dizlendi. Vaziyet r Ye-• Sabah 
Yörnk Alinin aleyhine tecelli et- IU 

13.00 :Milzlk 22.00 Müzik Rnd -
18.00 Program :ro Snlon or-
18.03 Müzik Fasıl kestrnsı 

Kuvvetlice bası
hrsa 4 kopya 
çıkarabilir. SAKINI NIZ 

Kurtuluş Do ma Kalemleri Deposu ti. Kötü idi. İşte bu anda çin- AB o N E BED E L t 
genelerin sesi çıktı: TDrkly• l•"•bl 

- Yhl" ... abe Baltacı!.. ıeneflk 1400 Kr. 1700 Kr. 
Davul -ular ve, zurnacılar öy- 1 Aylık 1110 • 1410 • 

Jc vurup çalıyorlardı ki, Baltacı- ı Aylık 400 • 800 • 
nın hemen hasmını yenmesi içm Aylık 1110 
ı;a;Tete gelıni.~lerdi. Baltacı, tn- 11-...;,...------- ----1 
rn.ftarları da bağın.rpyorlardı: Sa hibi: A. Cemaleddln 8ııraeoğlu 

eli Balta ı NeJM°yat MUdOr D: M. Sami Ktrayel 
- Hay cı ... 
Arııavutoğlu, olduğu yerden Bası ldıOı y er: H. Bekir Gürsoyl:ır 

ıair adım daha ileri doğru a tt?.. ve A. Cemıledctin Sııraço lu Mtb. 

Hey'eti 22.30 A. Haberleri 
18,.tO :Milzlk (Pl.} 22.45 Kapanış 

-Son ayları dolduran olaylar, 
kanatlanan mllletler çıOında ya· 
pdığım ızı daha açık göctennek• 
t edlr. Havı Kurumuna llye ol• 
mak için Kul"ba n Payrımı en 
gUzeJ bir v .. llectlr. 

TORK HAVA K URUMU 

- lstanbul Havuzlu Han 'fıto. 1 

SEH1R TİYATROSU 
DR A M KIS MI 

IBüyilk lhtilil 
KOMEDİ KISMI 
ll KÜUK.Ül\I YE 
s-.t~ da 

Askerlik işleri: 

Bakırköy Aakerllk Ş11bcslnden: 
Bakırkoy Aı;kcrl k Ş bC' 'ldc k::

yı,tlı eın('kli \ c ye lck 
kcri ıncı nrl n 
bırlıkt(' SUbC) l' ı 

·- ...... 
18 Dlııtna:M•4M ı ... ,. 

4 

~.D:Q.o.• # 
4 

BiQiKT iREN 
BAWJ-.J;QGD 

-

·Senede 28.800 Lira ikramiye 
Ziraat Brnka~ında Kumbaralı ve ihbarsız tnsarnıf hesaplnı-ındn 

en nz 5Ô lirası bulunanlara bir sene içinde a.~i":ıdaki plmn gdrc 
ikramiye verılr.cektır: 

4 Adet lOO<J liralık 4000 Ura 1 100 Adct 50 liralık 5000 lır::ı 
4 Adet 500 lırnlık 2000 lir:ı ., 
4 Adet 250 lıralı~ 1000 lira 1 .. 0 Adet 40 lirnlık 4800 lira 

40 Adet 100 liralık 4000 lu·a 160 Adet 20 liralık 3200 lira. 

Kur'alar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 EylQl ve 11 Bl
rincıkAnun tarihinde çekilecektir. 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar b1r sene içinde 'so lirndıın 
aşağı dusmlycnlerin ikrnmiyelcrf ~ 20 fazlalnştırılacaktır. 

• 

. 
...... 1 .......................... ,., 

=======================================~ 

BiR BAŞHEMŞiRE ARANIYOR 
Devlet Limanları işletme Umum MOdDrlOğOnden : 

Devlet Lim.ınları hast:ıhonesinde istihdom edilmek üzere jnşe ibıııJ 
hnstnhıınenıize alt olmak üzere (75. yetmiş b • ) lira aylık ücretli ("' nil' 
belindeki zammı nyrıca) bir boşhem i relik açıktır, 

1htis:ısı Y"dpmış isteklilerin bir dilekçe, vesikalar ve bir ·101.0ğrafl tı:ı: 
ilkte İ§letıncmiz Zat ısıcrı l\Ii.ıdürlügüne (taşrada buluoanJann tel 1lc) rtliı 
racnaUarı. 

Aranılan vasıf ve sarUar osağıda gösterilmiştir: 
1 - Hastabakıcılık mektebinden mezun olmak. 
2 - Vazife ifasına elverişli d~rumda olmak ve hizmet vcsikalıtnJ'll pt' 

mll bulunmak referans. 
MüracoaUar 22/12/942 akşamına kad:ır kabul olunur (2314) . -~ 

İSTANBUL DEFTERDABLIÖIND4-I 
Başvck~lct Arşiv Dairesine ait defterdarlık binası alt katındaki rıı~ 

zenlcrde yapılacak elektrik tesisatı 23.12.942 Çarşamba günü sımt 15 der. elO' 
11 Eml:'ık l\IUdurHıgünde mutesekkil komisyonda pazarlıkln ihale edilcC 
tir. 11 

Ko;if bedeli (340,36) teminatı (25) lira 53 kuruştur. K~if ve şartı' 
mesi hergün görülebilir. , 

İsteklilerin muvakkat teminat makbuzlan ve nüfus hUviyet cil7.daııl~r 
le birlikte mezkCır gün ve saatte Milli Em!Ak MUdürHiğünc milrncaatı:ırı· 

-~ 

( 


