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ROMMEL'in 
Muvaffakiyeti 

1 ---, 
"1l,are :.ı R<mm1el'in, bgiıa 
Jtrcuların:dın ,-akasım kurta

IJ.ihtl! • ~ bir mu
faldyct olsa da artık "SDIL" 

va ıa. doğnı bir çcldlme ~ 
._ .... IL.1L.udir. 15{e son Afrika. 
11.....-""nulınreOOlcrintn mane&ı bu- -o-

cl r. Müttefik orch1l:ırı öyle HAdtseyi tetkik ve Amiral 
r ku\'\'et derooe6ine \Ur-

mısfar<lır ın gittikcc çoğalan Darlanm halef ini seçmek 
blr. çığ gibi dilı;mınn iızıerine • . 1 
basacak ve n:ı:.~thiş tesirim ıçrn Fransız mparatorluk 
hi türeceıyınr. Meclisi bugün toplamyor 1 

azan : -----' 
. . C h"d YALÇIN Cezayir 25 {A.A.) -- Amiral Hüseym a 1 Darlan dün öğleden sonra saat 

-Hükumetin geni kararı ve gösterdiği 
kolaylıklar çok iyi bir teıir yaptı 

Eşya fiyatları durmadan düşüyor 
Varlık vergisi mi.ikellefleri 

dün de vergilerini ödemekte de
vam etmişlredir. Diğer taraftan 
\'arlık vergk,i mükelleflerine ko
laylık gösterilmesi hakkında ve
rilen kararlann tatbikatına ge
ç.ilmesi hususunda dün şehri
m'izde alakadarlara tebligat ya
pılmı~. Alınan emir üzerine 

On beş gün evvel 90 - 100 ku
ruşa kadar çıkan dt:rmason fa
sulyesı 80, 80 kunıştan aşağı sa
tılmıyan ~alı fasulyesi 70, keza 
90 kuruşa satıla.o horoz fasulye
si 75 kuruşa kadaı Jüşmii.5tür. 

Yeşıl mercimek HıO - 120 ku
ruştan 90 kuruşa kadar düşmüş
tür. 

G azetede bu serlcvhayı 
gorünce, birdenbırc Trab
lusgu.rp cephesinde b"r ı 

Alınan g;:Jebesinden bahsedıldı
ğine iht mnl verdim. Fıkrayı o
kuduğum zrunan şu tafsilata te
sadüf ettım: 

":Maı eşal Rommel, İngiliz or
dusllliun (Elagiylada) hüc11-

mundruı çok evvel, İngilizlere 
hiç ihqao etmeden kıtalıı!"ını ev
vcldE-n hazırlanmış olan mevzı
lere geı .ye almak muvaffakiye

3 ü geçerek mesai odasının bu
lunduğu koridorda katledilmiş- 1 tir. Olüm halinde yaralanan a -
miral hastahaneye götürülür -
kcn son nefesini vermiştir. Ka-! 
ti1 n İtalyan veya Almanlar ta· 
rafından tahıik edilmiş bulun -
masının mümkün olduğu res -
men söylenmektedir. Fransız 
makamları katilin G.35 çapında 
bir tabanca ıle iki kurşun attı
ğını bildirmekleclır. İkınci kur
şun amiralin ciğerlerine girmiş 
ve öldürücü olmuştur. Bununla 
beraber Amiral, bürosunun ka
pısında katille boğwjmuştur. 
Katil Amiralin ellerinden kur -
tulmuş ve iki kurşun daha at -
mıstır. Kurşunlardan biri bir 

ı karurın tatbikine derhal gcçıl-

~~~~~;;ı~r:!~'illl!~~~ıı~ıııı~:~ı~;ı~~ I ~~lu~aktadı~ 
. Şehrimizde yalnız çarşamba 

1 

günü mul:ltelif şubelere 2.328.210 
liralık vergi öd~tir. Bu mik· 
tnrın gün gcçtikç4 kabırncağı 
ş.üphesizdır. 

Varlık vergisi dolayısiylc şeh-
1.6" (EZAY/J) rinıiz piyasasında umumi fiyat 1 

Birmci yemeklik zeytin yağı 
200 kuruştan 180 kuruşa, Urfa 
y~'l 500 - 530 kuruştan 450 ku
ı uşa düşmüstür. 

7,5 - 8 kuruşa satılan yumur
ta 5 - 6 kuruşa k, dar dü§Illüır 
tiir. Diğer taraftan birkaç giin 
ewelinc kadar 180 - 200 kuruş.ı. 
satılan fındık ve üzümden ma
mul helvalar 160 kuruşa di.ı. -
müştür. Görülüyor k: bükiımcu
mizin pek yetinde olarak t.ahsilı
ne karar verdigi vaı lık vergisi 
pi~·asada umumi bır fiyat düş
mesi yaratmıştır. Aliıkadarlanıı 
söylediklerine göre 'arlık veı ~ .. -
s~ndc.n beklenen müsbct netıco 
15 güne kadar kat'i tesirmi gös
t<'rerek fivatlar yüzde elliye ya
kın bir ııisbettc düşt.:cektir. 

tini göstermiştır." ' düşmesi devam etmektedir. Pi

(Sonu Sıı. 3 SO 4 tel 

Anlaşılıyor ki Almanlar üç 
buçuk seneye yakın bır ~arp!~ı 
sonra, o b0ğenmedıkleı ı du.-ı 
manlarını taklide başlamı~lar
dır. Çünkü şırudıye kadar muh
telif yerlerde 1ngilız ordulaıı ---------------------
muvaffaki'-ıetle gerı çekılmeden ı 
bahsettikleri zaman, onlaı la eğ-
lcnirlcrdi. Fakat şundı koca Ma
reşal Rommel 'ıç111 ıftıhar vesi
lesi ancak muvnifa!tiyctlı bir ri
tate inhisar edıy-0r. Onun ls· 
kendcriyeyı bir hamlede almak 
uere olduğuna dair Mihver 
-adyolarıwn yaptıktan neşr.yat
.an sonra. Libyayı tamamen bı· 

1 Mihverin Şimal Afrlkad• son müd•faa üçkeni ile Tunus ve Trablus ceplıelerlnde eon durumu, Şimal 

Afrlkada lnglllz:lerln ElalAmeyn"denberı Qeçtlklerı mesafeyi gosterir haritalar: 1 

, akarak Trnblu.,g-nrp•e evn ldeıı 
h:ızırlannıış me\ z leı P çekılebil
mesınin bır muv<.ıff. k yet diye 
göst<>rilm("Sı askcı ı tjurumda ne 
ko"kteıı bır de0 • ilklık vukun gel
d g nı gosterır. 

Hem bu evvelden hazırlanmış 
mcvt.lerın tamamen hayali ol· 
ması da goze ç rpmıyor değil
dir. Çil rn ('\f\'efdcn hazırlanan 
mevzılcrc k Je b r oı du oı ada 
durur \ e kend ım mudafan e
dt'r. 1J.ır şal Rommel ordusu ise 
g"zJice çckildıg. ııtıktadclll ılıba
ten yüzlerce k'Joınctre ötelere 
git.lığı halde henuz b r noktada 
tutundu-uı\U görmüyoruz. An
laşılan, yeni mevziler ~ok gerı
dedır. Kımbil.r, belkı l'unusta, 
belki 1talyada. '1.'rablusgarp top
rakları tcı kedılirse İtalyan im· 
pa.ratorluğund..ı.ı ufak b.r eser 
kalmıyaca.gı b le Mareşal Ron;
ınel tar.ı.f ındJn ehemm yete la
yık bir şey addc.'<iılmemiş ola -
cak. 

D!ğcr ta.raftan .. Almanların 
neşrettiklerı rcsımlı propaganda 
mccmualurınd.uı biı ıni gördtlm 
ki "senelerce harpten sonra" 
:flkr.ısı altmda neşrettiği bır 
harıtadn, Alman oı dularının a
na vatandan uzttklura fırlıyarak 
hala Rusyada, 'funusta, Atlan· 
tik kıyılaı ında, .ı. orvcçte birer 
eepht: tuttuklaı ıru gösteriyor. 

Mısırda Mareşal Rommel or
dularının bir maglubıyete uğra
maları, başka ahval ve _şerait i· 
çinde, büyuk bıı mana ı~ade. et
ınıyebıLird". 'e bır ehemmıyetı o.l
ınnzdı. Bir harp csnasmda bır 
ordunun her mulıaı ebeyi kazan
ınası ıcabetmez. N sıl ki şiındı
Ye kadar .Mıhver kuvvetleri Şı· 
nıali Afrikada birkaç kere gid.p 
gelmııılerdir. Fakat bu defaki 
çekilme arbk son döni.i.cıtür. 

Alman orduları, propaganda 
nıçcmuasının pek doğru olarak 
elediği gibı, ~navat~!ldan ~ok u
..ıaklarda bırçok ulkelerı Al· 
nıan hüküm ve nüfuzu altına al
nuş hır halde durmaktadır. Baş-

ka ahval ve şerait içinde, bu 
dehşet verıci b.r muvaffakiyet 
sayılırdı. T•'akat harpten üç bu
çuk sene sonra Alınan ordula
nndan beklenecek şey uzak yer
lerde cephe tutmak değildi; za
f erı, o son ve kal'i zaferi kazan
nıış olmaktı. Evet, Alman ordu· 
!arı anavatandan çok uzaklarda
dır, fakat peşinden koştukları 
zafer onlaı dan çok daha uzak
ta, ellerınm yct.şemiyecC'ği yer
lcrd dır. 1 te Almanya hesabına 
i.sµı Jın ın, t ev"l fr t~Plli JrnbuJ 
etmez reaLtesi budur. 

Almanya mudafaa vaziyetin
de bır memleket degıldır ki hala 
uzak cephelerde tutunmayı ken
disi için bir kudret eseri olarak 
gö:sterebilsin. Taarruza Alman
ya geçmıştir. Karşısındaki duş· 
manları ezmek ve harbi ka;r.an
mak ona düşerdı. Zaten bunu 
sakl:ımıyordu. Kaç kere bize 
kat'i 7.aferi vadetmiıı olduğu 
ha.tır'lardan çıkmış mıdır? ~föt-

MiHVER iKi ATEŞ ARASlnDA 
Rommcl Sirte korfezlndeki son mudaföa mcv- Son hnberlcrc gore Trablusa sokulan 8 inci or-

zilcrini bırr.kıp çcl<lldı. çekildi. Trablusun onlerıne duya Tunustaki 1 ınCi lngıliz ordusu, Amerika ~·t 
r'ransı:r. km•vetlcrılc birlikte nyak uydurmak uzercd1r. yaklaştı \'e 1ngıli7.lcr. bu dunnadnn tckılen orduyu Hugun ynnn oradan da bir hnrckct bcklımcbllır. Bu-

kiıh yakal:ıyıp hırpnlıy:ırnl;: kah kaçırarak ikı ayda nunla beraber Mihveruı niyeti. Trablusu dn bırak-
1500 kilometre ilerlediler. mnk olsa dn Afrikayı uımumilc terketmeden evvel 

Şimal Afrikadn fnglli:r.lcrln bu hamle \içimdi muh kkak blr kere de S'cilyıı, Sardunya ve Tunus 
ilerleyişleri, diğerlerinden tamamile farklıdır. Evvel~ OçKcn.ndc tutunma ::ı çalışmaktır. Çünkü Afrlkadnn 
Elageyln müdnfoa hattını ilk defa geçıyor ve dah,ı bu kadar ç. buk ve kolay elini ete 'ıni çekmek. İtcılya
çok ilerilere ilk defa sokuluyorlar. Sonra Mih\ er kU\·- yı dı ·ıd 11 üfleme: c ihtiyaç bırakmadan ııars:ıcnktır 
vcUni ilk defa ikı ntcs ara ına sokmu~ bulunuyorlar. Rom ncl'in en kuçuk bır rnuka\ cımctc bile tc.scb-
Eğer Fran ::ı 1940 da pes dcmC'.:"Ydı bu \::ız.iy t o - b co ç · Tu~ust.a buyuk b r •• hve: h:ı-
n t.®41.l <'d Ji" tıhvC'rın ş!ındi se.ıclz.lnci \ c b!- rekctinm ink saf cdemcyışi gö teriyor ki Almanya \°C 
rmci lngıliı ordul:ırı arcısında kulon km; vdierı o zc- 1ta1y::ı li aı Afrtknya b yuk: e t::ı:c "kuv\ c !er gön
man Afrikndan atılmış ol;ıcaktı. Fakat 1940 lio.lZırn- dermek ktidnrındun mahrumdurlar. Yokc:::ı onlara A!
nında Fransı:r.lann Tunus hududundan serbest kalan r kıı. tng lız ve Amcrıkalılordan çok daha yakındır. 
ttaJyan kuv\ cllcrı Mısıra ı:ônderlldi ve eski halın ia- Bu hnle b .. knrak. nrtık Afrikanın akibctini kat'ıyen 
desi için ıki buçuk yıl geçmesi icabetti. taayyün ctıniıı; nddetmck yanlış olmaz. -

Ruslar 42.000 
esir aldılar 

---Oı---

tcfik memleketlerdir ki biz har- Kafkasyada da taarruza 
be hazır değilız, fakat çnlışaca- • geçen Ruslar birçok 

Çat'tan· gelen 
Fransızlar 

Fizan önünde 
• ğız, hazırlanacağız ve nihayet 1 8 1 l d MI t 

galip geleceğiz, demişlerdi. Do- Cenupta rransız a- şehiri geri aldılar ne or a sra a 
ğ.ı cephes".nde Leningr~.d, 1.ıos: rın mavallak~yetl --o- wa vaklaşıyor 
kova ve Stalin~rad mudafılerı .a J J 

biiliı ayaktayız, düşmana çiğnen Nevyork 25 (A.A.) - Şimal Ruslar bu"yu"k b·ır h'u' Londra 25 (A.A.) - Franmz 
mek şöyle dursun, ona mu- Afrikada Amerikan umumi ka- · -ı hattı üstüvasındaki sava.şan 
zafferane dayanmak kabiliyeti rargahında bulunan bir harp h 

1 
1 Fransız kıt'aları, son günlerde 

gösteriyoruz, diyebilirler. Har- muhabiri, müttefik kuvvetlerin, cum azır ıyor armış Trablusgarbın ccnubundaki mm 
bi kazanamıyan ordular, ne k:ı· Tunusun 35 mil cenup batısın _ taka olan Fizan'da Mih'\·er kuv-
dar uz.ı.klam sarkmış •Olurlarsa daki Meczelbab çevresinde mü- Moskova, 25 (A.A.) -- Sov- vetleri ile bir muharebeye gıri§· 
olsunlar, oralardan çekilmeğe him mevzilerden Almanları at- yet haberler bürosunun hususi mişlerdir. 
ve memleket hudutları içine bü- tıklarım bildirmektedir. Resmi tebliği: Bu harp c:evresi, 8 inci ordu· 
zülmeğc mecburdurlar. Bu çe- bir şahsiyet, yerlerin çamur der Orta Don çevresinde kuvvet- nun Trablusgarp şclıri istikamo 
kilme hareketi 'ise hatimenin yası halini almasına rağmen, }erimizin taarruz hareketleıi de· tinde Rommel'i takip etmekte 
baslangıcıdır. Amerikalılarla İngilizlerin iler- vam etmekted'ir. olduğu çevredir. 

Mareşal Rommel'in İngiliz o_r- lediklerini. Meczelbab çevresin- 24 ilkkiinunda, orta Donda ev- Fransız kuvvetkrınin ilerle • 
dulanndan yakasını kurtatabıl- de Almanların elinde bulunan velce bildirilen istikametlerde miş olan unsurları, düşmanın 
mesi gerçekten bir muvaffaki· stratejik tepelerden Mihver kuv taarruzlarını başarı ile geliı::.tiı- motörlü bir müfrezesini inhi1..a-
vet olsa da artık ana vatana doğ- 1 (Sonu: sa. s, s o. ı de) (Sonu: Sa. 3 Sü. 3 de) 

~ b~~kilmeharekctidi~l~c =~~~~(S=o=n=u:=S=a=.=s=s=o=··=3~de~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ı;on Afr.ka muharebelerinin ma-
nası budur. Müttefık orduları Don havzasında temizlik : 
öyle bir ku\•vet derecesine var
mışlardır ki gittikçe çoğalan bir 
çı•'" gibi diişman i.izerine basa· 
dk ve müthiş tesirini hissettire
cektır. Harbin birinci devresi 
havalardaki İngiltere muharebe
siyle nihayet buldu. İkinci devre 
Elalemeyn muharebesine kadar 
sürdü. Şimdi üçünl'Ü ve sonuncu 
safhaya giriyoruz. Bunun u~un 
sürmesi kabildir. Fakat netıce
nin degışobilmesine arlık imkan 
kalmamıştır. 

lliiseyin Cahid 1' ALÇIN 

~ 

1 

İki eser~ ba~byoruz 

acı Şakir 
Ailesinin Esrarı 
Her safhası ba..5lı başına bir ~eyeca_n 
ve m~rnk yaratacak fevkalade .. ~.ır 
eser. Çözülecek sanılırken daha buyük 
bir karanlığa gömülen sırlar. Ve sonra 

1 t.ıuların birer birer açıhna.sı · · · _____ ... 
Yirik Ali Bulgar Komltacılar~na karşı 
M. Sanı:! Karayel tarafından yazılan 'b'\.ı eser roman değil, ha

kikattir. Ve ünlü Türk pehlivaurnın Bulgar konutacılanna 
karşı mücadelesini anlatmaktadır. Ruı - Çok uiraııyoram ama, l'Üf pkacak I 

yasaya arzolunan mallara alıcı I 
bulwıamamaktadır. Mesela top· 1 
tan fasulye satışı bir haftaya 
yakın bir zamandanberi yapıl- 1 
mn.mıştır. Kuru bakla satJşı ayın · 
12 sinden, Tr-<ı..bzon ynğı 16 s•n· 
dan, Urfa yağı 13 ünden sonra 
toptan olarak satılmamıştır. Ya
pılan bütün sabşlaı pcrakl'nde
dir. 

Nesebi gayri sahih 
çocukların durumu 

_____ .__ ____________ ~ ... ı--------------------~ 

Bunların himayeleri ve gayri eşru 
birleşmelenn önünü almak içiu 

hazırlanan projenin esasları 
Ankara, 25 (Yeni Sabah Mu

!habirinden) - Medeni kanu -
nun haricindeki evlenmelerin 
sebepleri ve nesebleri sahih ol
mıyan çocukların durumunun 
ısla.hı maksadile Adliye Vekil -
letinde yapılmakta olan tetkik
ler ilerlemektedir. 

Bu hususta mütalealan isten-

miş olan tanınmış hukukçu ve 
miitehası;ısların gönderdiklerı 
raporlar ihtiva ettikleri fikirler 
bakımından tasnıf edilmiştir. 
Öğı endığime göre Profesör 

J<Jbülülfı'ııın başlıca teklif l'tt.iği 
t.>saslar arasında evlat edinme 
mukavelesi icin evlat edinen 

(Sonu~ Sa. 4 Sii 4 de) 

- Askeri vaziyet -

Yıpratma ·harbi 
Yazan: Emekli General Kemal Koçer 

Medenivct dünyası, eğer, ihti
ras ve menfaatten azade; her 1 
millete bir hak tanısaydı, herke
sin de emniyet ve huzur için<le, 
aşiyanesinde asude yaşamasına ı 
!i.mkii.n bulunurdu. Terakktnin 
vüksek evcine erişm'ış milletler 
biliyoruz, jeopolitilr durulma} -ı 
n yüzünden, ufak bulunmak
tan başka bir günahlnn da yok
ken. devler musaraasında kana
dılar, h~rap ve bitap diiştüler: 1 
Ne yru>.ık ! l 

Harp, terakkiyi kamçılar. Ya-
şamak a?.nıi, milletlerin medeni-

yetin her şubesinde yüksclmek 
~yret!ı, harbe hazırlanmayı te
ının eder; diyenlcım, yıpratan 
ve yıkan bir harbin a<:tığı kan
lı uçurumları nasıl dolduracak
lannı, daha harn içinde, dcrın 
diisünmek mecburiyetine düş
tükleı ini sezmek mümkündür. 
Bugünkü hal'bin galibinı, kat'i 
zaferlerden sonra da seçebılen 
zckfilar azdır! Harp, bir milletin 
kalil bir zümrcsını ilgi -
lendirdiği müddetçe, zara.rlan
nın az zamanda telafisi kolaydı. 

(Sonu Sa. 3 Sü. ~ tc) 

1 

A İRAL DARLAN 
1 -Yazan:-

! r---.......... ~LOD FAR~"' ..... -'\ 
• 1 
• 1 5 Cezairde yirmi yafınclaki bir Kencin attığı dört ı 

1 • 1 5 kur~unla göçüp giclen Fransız. Amirali Fransuoa 
: Darlan hakkında mefhur Türk dostu Fransız Aka- • 
• a 
: demisi azası ve edibi Klod Farrer, 1940 yılında : 
• • 5 küt;ük bir eser neır~tti. Maruf edip bu eserintk i 
i maktul Fransız Amiralini fÖyle tarif eder: E 
\ ......... _____ .. : 
••llC>9••······ ············ 

Ben, Fransuva Darlan'ı ilk 
defa olmak üzere 193·1 yılında 
tanıdım. 

On b ~ ) ıldarıberi mütckn:t 
bulunu) Ntlurrı. Y:.ımi beş sene· 
lik nfa.uru mü ~etimi doldur· 
muş, lıim <.'tten çvktan çckil
nı" Rt m. ~ulh d .... imza edilmlş ol
duğund n, ben zavallı budala, 
yem bir harp Ufetiv!c ka.rş.ıla.5-
madan b ... fani a ... nv ... aan elimi, 
eteğimi <;ckebileceğuıü sr.nıyor 

dum. Halbuki O 1932 yıhndanbe 
ri arn'iraldi ve Amiral Drujon'un 
yerine şimal filomuzun kuman
danlığına tayin edilmişti O Sl• 
rala.rda henüz doğmakta olan 
yeni donanmamızı görmek ve bu 
yepyeni ve pml pınl harp gemi
lerimizden yeni ilhamlar almak 
sonra da bunlardan halka bah
setmek kustiyle harp Jımanları· 
rnızı ziyarete g~tm·~rm. l~te bu 

(Sonu: Sa s, Sü. 1 de) 

,,. 





2 Rlrfndkinon t"4% 

çözsun. 

Ruslar 42,000 • 
esır aldıla.1 

hinı mevk leri ı al etmı l rdir. 
YENl B1R RUS HÜCUMU MU? 

Stokholm 25 (A.A.) - Son 
• Rus rruzuna aıt hazırlıklar 

hakkında alaka uyandıracak 
mufruı l ma umat gelm kted r. 

Gece i ınde ı şe maddel ri 
na.ldedilm t hlıy • olunmuş 
birçok yollar yapılmı tır. Kar 
yığmlannnı çokm lerıne men 
olmak iç ıı hu rusi mamalar vü~ 
cud getırılmı ır, Cepheye d ğ 
ru giden her yol boyunda husu
si kantin! r \ rdır. Bur ard 
askeri kıt'alar, ı.sınaıbılırler ve 
harek e e~ el kendı 
lerine ıçkı t d rik edebılirler. 
Cephe h ttı 1 n y kınında posta 
kutulan da vardır. 

Belediye memurlarının 
telıaütluk müddetleri 
lealıkı"'1a bir takrir 

.r:.r..!'11 :SABAH 

[ ~ = ·~ . I-1:.~ 1 ~~I ~L..E!:R~) faıa SAllA l 
Ankara Halıarl ri 1 Yeni yer sarsınblarıl R~MANY A 

1 
= :.:.::, · 

. .. . • yenıden asker 
1 

a ıırır 
Meclıste dun l&tanbul, Bolu, lznik ve Yenişehirde top)ıyor -·· 
kabul edilen dün gf!ce IJf!r sarsıntısı oldu A. c. Saraçotlıı 

kanunlar 

Amerikalllar 
Tanusta biraz. 

ilerlediler 
(Ballar•fı blr nclde) 

vetlenni gen ç kilmek zorunda 
bıraktıklarını ve ekse · · çok 
şidd ı olan Mıh karşılık ta. 
a1TUZl rını ppüskürttükl riııi a 
c,:ığa vurmu tur. 

General Giraud kumandasın • 
daki Fransız kıt'alan, Falıs köp 
rü il yakininde son gün).erde el
de ettikleri mevzileri muhafaza 
eylemekte ve den 7.e doğru il~ 
lemektedir.. Fransız kuvvetleri 
b 0 lhassa Kairouan'da Alman ve 
İtalyanlar tar fından yapılan 
bütün hücumları püskUrtmu, -
!erdir. 
BlR MEVKİ ZAPTED1LD1 

Va · gton 25 (A..A.) - Har· 
biye nazırı ğı ın tebhgı . 
Şimal AI ikada ileri ku.vv.et

lerimize men up bırlikler düş • 
manın karşı ta.arr\ızlımnı püs • 
kürttiıkten onra Nfeczel baib'ın 
10 k ometre şimal - doğusunda 
bir mevz ı i l etmi!'lleı dir. 
Diğer kesimlerde devriye ha-

Çat'tan gelen 
Fransızlar 

F• .. .. ele 
ızan ODUR 

( B•ttarafı Birincide) 

ma uğratmıı:ıl dır. Bu hab 
sav n Fr ı kuv tlerinin 
kontrolü altında bulunan Braz· 

.~svonu tar fın • 

-Erba da 

Yıpratma harbi 
l 

Meclisin yı uaşı 
tatili 

Ank ra, 25 (Yen Sab h mu· 
bı inden) - Büyük Millet 

M eh ın n ömiQlüzd ki Çarşam· 
ba günü yılb tatili ya ca 
gını h ber aldım. 

Ydbaşı l~IB maq 
erlla verilecek 
Ankara, 25 (Yeni Sabah Mu· 

h bı ınden) - Yılb ı muna • 
url ra lı \ Çar--

Bugün goretn&ece .. iniz en güzel f im: ; ' 
SENENiN EN MUHTEŞEM "• EaLENCELI ŞAHESER/ 

MiAMiDE MEHTAP 
BETJY GR4BBLE DON AMECHE 

MELE ve 1 PEK 1 da b·r 

, 



YEN 1 SABAH 
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YAZAN: :;:::::ı"°'HH••••~;;~~;;:;,:;;:ı ~ s p-;; R 1 BA~C ~ 

ğ Beşikf ş !tnka aya 
•H•Hı Nakil ~e iktibas hakkı mahfuzdur , __ ,z hareke etti 

------------! Beşiktaş takımı, dün akşam 
- Hayda Baltacı be!.. iki maç yapmak üzere ekspres 
Baltacıdan beş on metre açık- - Başka türlü olamazaı. ile Ankaraya hareket etmişler-

ta ıdı. Döniip çırpınarak hasmı- • . . . . . dir. 
nın üzcnne gelirken, yukardan - Oğlum, sen; bundan sonra Hakkı ile Yavuzun bu maçla-
b kıp ~ö tcrerek gelirken birde:ı başpohlivansın ... Artık ba.cıaltın· ra iştirak etmeleri şüphelidir. 

'R it ının topuklarına sü· da ala.kan k lr:ı dı. · Son dakikaya kadar bu iki spor 
ı.alt cıyı topuklarından cu trene gelmemişlerdi. 

~ e ek b.r anda sırtüstü yere -:- Seni .Pomak Muratla ,gü· Beşikta.~ Ankarada ilk maçı-
\! urdu. reşt:irmek ıstiyorum. Ne derain? nı (Gençlerbirliği) ile yapacak- ı 
Yörüğün bu hareketi o kndar - Pek fila usta!.. tır. 

ani oldu ki, göz açıp kapama - İlk baş güreşin olur ... 
miiddetince herkes Baltacıyı ar· 
ka üstü yere uzaruıuş buldu. 
Baltacı, hiç akla gelmedik bu, 
hamle karşısında donup kalmış
tı. Sırtı yere vurup gökteki yıl
dızla.n ... :ıy ğı halde mJg'ilıp mu, 
g. rr m oldugu!l.Wl farkında 
dc\ıld . Ş~ınnıştı. Bir an iç n 
olduıhı yerde kaldı. Sonra aya
ğa kalktı. Yörük Alı, galıbıyet 
tcmcnnasmı basmış, yerde ya· 
tan hasmına gülümseyerek ba
kıyordu. On b" nlerce seyırrı 
cuşuhuıuşa geldiler: 

- Ya a Yörük! 
- V. r ol Yöı ük~ .. 
- Afcı n Yor-tik! .. 
Yörük Al . hasmını tam bir 

ustalıkl, yenm ·?ti. F,ger en>:;e 
enseye bogusıırken b r taraf -
tan kapayım diye uğraşmala -
ıtına devam etmiş olsa ıdı bu 
net ceye \'::ıra.mazdı . J{ur naz Yö 
ı iık , hasmını açıktan avbmış
tı. Baltacı, bu acı mağl(ıbiyetm 
verdiğı teessürle gözlerı ywılı 
ol.ırak meydandan çekil p gıttı. 
Hatta hasmiylc musafaha b"le 
yapmadı. Yorük Alı, daha hala 
gülüm ıyordu. Baltacı, musafa· 
ha etmeden rnP~ dan yennden 
çckılıp g tt_;0 ı znman .. rdın:.lan 
gulerek baktı. Seyırcılerin bü -
yük b r kısmı da gülüştüler. 
Baltacı, ifr t olmuştu. Fakat e
linden ne gelirdi. Küçiık hasmı 
mhnyet galip gelmişti. Mi.ıdafaa 
sa\ aşları h.ç b;r netice verme
m .;ti. Baltae1, Yörüğün altı, 
yedı metreden süzülerek topuk· 
larına, bir anda ıııebıleceğini ak
lından geçirmemışti. 

- Kırkpınar dönüşün<len son 
ra Edirne Saraiçinde bir güreş 
yaparsınız. 

- Emredersiniz usta! .. 
- Keyfın ) eı nde değil mi? .. 
- Hıundolsun usln ! .. 
- Ol bı lır yor~un olmsun ... 
- Hayıı usta!.. 
- lstcı e, daha sonra da ya-

pabiliriz bu, gürcŞı ... Açık söy
le ... 

- Hayır usta! .. Bilakis mem
nun olurum. l<.,akat Murat ağa, 

kabul ediyor mu? 
- Neden sordun? .. 
- Yani. benımle bir ba!) gü· 

reş yapmasını .. . 
- Elbette ... Sen, ondan kü-

çük bir pehlivan mısın! .. Sen de 
bugilne bugün baspehlivansın !.. 

- Murat ağa ;ıe konm;tum. 
Maalm mmıniye kabul etti. E
dırne ağalarına bu, iddialı rrüre
şı sciyl.yeceğim, or1ayn para koy 
sunlar ... 

- Sonra ... Çingenelere davul 
zurna ile bu güreşi ilan ettirece
ğ;m burada ... 

- Bu, güreşi herkes seyret· 
mek ıster ... 

Ybrük Ali, bu iııe sevinmişti. 
Arnavutoğlu, Yörük Aliye: 

- Yörük, Muratla idman yap 
tığınız zaman nasıl buluyordun 
onu? 

- ly'i buluyorum usta! .. 
- El ne nasıl geliyordu? 
- Basbayağı ... 
- Murat, çok ustadır. Diğer-

lcı ne benzemez. Çok tetiktir. 

Atattırk koşusu 
Eminönü Halkevinin tertip et 

tiği ATATÜRK koşusu 27.12.42 
Pazar günü saat 16 da yapıla -
caktır. 

Koşu bütihı atletlere açıktır. 
Kr._yıt rnü.,abaka güni.i saat 15 

de ka.panac:ı.ktır. 
K~uya g<!rek fcı den gerek:e 

takım halincle istirak edilebilir. 
Müsabaka Halkevi ile 8aray

burnu arasında 3 kilometrelik 
bir mesafe dahilinde yapılacak
tır. 

En çok müsabık ile iştirak e
den tesekküle kupa, ferden de
rece ala('Jl.k atletlere madalya 
verilecektir. 

Basketbol 
şampiyonluğu 

Sportif Oyunlar Ajanlığın· 
dan: 

İstanbul basketbol şaınpiyo
nasın3 3.1.9'13 pazar günü baş
lanacaktır. 

Bu müsabakalara iştirak et • 
mek arzusunda bulunan teşek -
k~~ller.n 28.12.942 pazartesi gü
nu saat 18 de Bölge merkezine 
bir murahh3s gö11dermeleri teh
liğ olunur. 

Gülle atma mü&abaka•ı 
A tletizın Ajanlığından: 
27.12.942 Pazar günii yapıla

cağı ilan olunan kız ve erkek 
İstanbul dahili gülle atma birin 
cilıği tamir dolayısile Eminönü 
Halke\'i salonunda saat 12 de 
yapılacaktır. 

Yaı,guu:aauo t k şi
hin mes'uliyeti 

göründü 
Sultanhamamında Rıza paşa 

caddesinde bulunan Balcı hanı
nın anlaşılmıyan bir sebep yü
zünden tamamen yandığını ka -
rilerimize bildirmiştik. Zabıta 
ve adliyece ehemmiyetle takip 
edilmiş olan bu yangın hadise
sinde Mari, Osanno ve Azanto 
adlarında üç kadının ve bir de 
hanın odabaşısı Yusufun mes'u· 
liyetleri görülerek dün müddei
umumilikçe dördü de ikinci sor 
gu hakimliğine sevkedilmişler
dir. Yapılan inceleme sonunda 
yangının ayni handa dokuma -
cılık yapan Mari tarafından ya-J 
kılmış dibi delik olduğu halde, 
çinko sahanla kapatılmış olan 
mung ılın içPritle bırakılım~ ol -
ma.:.1 ndan ve büyiL-nc .. ine de o
dab:ıcıı Yusufun Marinin c;ıkıp 
gib:ıesini miiteakip h. ıu kilit -
liyerek çıkıp gitmesinden husu
le geldiği neticesine varılarak 
isimleri yazı.. kimselerin suçlu 
sıfatile haklarında takibat ya -
pılmaktadır. 

OC.:ıb~ı Yusuf; içerid~ ate -
şin kaldığını Mariye söylediği 
halde Maripin (adam sende) de 
diğini söylemekte ve Mari de 
bunu kat'iyetle reddetmektedir. 

Nesebi gayri sa
hih çocukların 

durumu 

SOLDAN SAGA: 

1 - Rezillik. 2 - Bır isun. 3 -
Ekmekten emir, Yıllin, Şart edatı. 
4 - Emir, Genışliği nz. 5 - &leb
siz. 6 - Bir ne\'i peynir, Yarı ka
ranlık. 7 - Fiil, Elektrik olç{lsü, Ne 
fi edqtı. 8 - Baç, 9 - Bo;t.ızıç.ndo 

maruf bir mesire, 

YUKARI DAN AŞAÔIYA: 

1 - On pa ıı. 2 - Dır ncvı nyıık

kabı. 3 - Hane, Pislik, Edat. 4 -
Çekiştirmek, Mevcut. 5 - P..,t:ıteıı 
yct.ştirmekle nu.ruf bir knza. 6 -
Ccml ed:ıtı, At ynvru.,""ll. 7 - Gıda 
mnddelerınden birı, Dalmaktan emir 
Edat. 8 - Odanın buyügü. 9 - Ya: 
r.ış eden. 

- Dünkü Bufnıaeanırı halli -

1234567 89 
1 B M' E,KIA,N' 1K • 
2 B • VlA ,R O Ş P 
3 A,_Ş~ ,_ç ; İ !T IB ID O 
4 RIA:Yi• F:a.B 1A IL 
5 i .M I A I NıBıNIA I M E 
6 ~lıN. R!K,ÇIA M 
1 A ı L 11 · M ! rrsm-:KTf 
8 D a V AlG;OIN,a K 
9 ı K E I S ' A ı F EIT m ( Baitıırafı Birincide) 

hakkında en az 40 yaş tahdidi
nin kaldırılması, evlat edinme -
ye halkın te.<jviki ve bu hususta 
mahkemelere vaki olacak mü - ı lJll 
~::::·;;:~ .. ~:;;:~\~f:;::~~=ı RADYO PROGRA~ 
dı~ofesör Doktor Mazhar Os- -25 İlk Kanun 942 
man mütaleasında boşaııma 7.30 Program 18.03 Muzik Rad-
şartlarının agırlığının yaptığı 7.32 Vücudünıü - yo Dans or-
fena tesirleri izah etmekte ve zu ç~lıştıra _ kcstrnsı 
ayrılabilmek için biı· çok karı ıım. 1 

~·.:"<>.,':>.<: ,,..,~.,··~ 

""- .DAc~-

26 Bt1'Re!kAnmı 1~ 

- BiQiKTiQEN 
~-ı;~Q 

S~nede 28.800 Lira ikramiye 
Zıraat Bankasında Kumbarnb veihbarsız tasarruf hesaplarında 

en nz. 50 lirası bulunanlara bir sene içinde nsağıdakl plflna gorc 
ikramiye verilecektir: 

4 Adet 1000 liralık 4000 lıra 1100 Adet 50 liralık 5000 Jlrn 
4 Adet 500 liralık 2000 lıra 
4 Adet 250 liralık 1000 lirn 120 Adet 40 liralık ~00 lıra 

40 Adet 100 liralık 4000 lira 160 Adet 20 liralık 3200 lira 

Kur'alar senede 4 de!a, 11 Mart, llHnzlran ıı EyHH ve ıı Bl-
rincıkAnun tarihinde ı;ekilecektir. ' 

DiKKAT: Hcsaplanndalti paralar bir sene iı;inde 50 llrad 
aşagı düşmiyenlcrin ikramiyeleri % 20 fazlaln ... ırılacaktır an ' ,,. . 

lstanbul Üniversite Rektörlüğünden 
Askerlik bütfüılcmc ııntilıanlarma mıızcrctlc gıremiycn veya yeüşenıı

yen talebe fçın -ycnıdcn , çıl.ın imUhanlarn 9/1/943 tıırlhındc b ı -
br. Program Fakültelere asılmı§tır. 'l'nlcbcııın mazeret belgclcrilc vnktind• 
Tııllm Taburu Ko:-ırnt< ıılıgın::ı mürııca ut ctınclerı. (2580) 

Arnavutoğlu, kahknhavı bas
mıstı. Pomık Murat, ~cssizcu. 
Çünkü Yörüğün bu, gnl bıyet n
den oııra. sıra kendısmc gdı· 
y rdu. Anı vutoğlu, alaylı b.r 
l ani : 

Öyle usta! .. Güreşin bütün 
ine liklerıne vakıf ... 

- Öylodir. 

Voleybol müsabakaları 
Kız Okulları arasında tertip 

edilen voleybol müsabakalanna 
dün Eminönü Halkevi Cimnas
tik salonunda devam edilmiş ve 
bu müsabakalar sonunda İnönü 
Kız Lisesi Kandilli Kız Li~siııi 
15-7, 15-7 Erenköy Kız Lise
si Boğaziçi Lisesini 15-2, 15-2 
yenmiştir. 

kocaların istiyerek ve danışıklı 7.-4U A Haberlcıi 8
·
45 

:Undyo . ç~ -
dövüş ka:bilinden zina cürmü- 7.55 Muzik {Pl.) l lD cuk Klubu 

1 

meşhudu yaptırdıklannı söyle -j l3.3o Progri!m .
3o A. Haberleri 

mektc ve boşanmanın kolaylnş-l 13 .a3 Muz.ır;. (Pl.) 19.45 Scr bc t ıo 
tırılması lüzumunu bcliı1mck • 13.45 A. Haberleri da~~n j 
tedir. 14.CO Miiztk 19.55 Müzık 

- .1 ırat aj , nasıl, beğendın 
'? m .... 
D } net', Pomak Muıat dal

gınlınmdan ayılcu \f': 
Bu da. ldu t ! .. 

- Z tRn ol, caktı. Se . şımdi 
onu bu ..ık.. Dalı ve-, k,mdırı · 
nasıldı'? 

- Çok güzel... 
Buıda sonın Ycirük Ali, 

ba. l, ·hlı\ andır. 

- Ö) le dcğıl m nğa ? .. 
- E: .. Ö)lc u ta ... Başaltın-

da VPnmcdığ' adam kalmadı. 
- r zır ol Murat! 
- Ben, hazırım! .. 
- .1urat , gel ilk güreşini 

se nlc VH•ltır. lım. .. 
OlÜr ... 

- Ben, Edirne ağalarına söy
~rım. Ortaya para koysunlar ... 
}.) ınüşte 'F.;dinıe Sarayiçinde bir 
ç t c iire. yapınız ... Sen, bu ise 
r. Lol mısın"(.. 1 

Hay h y usta! .. Ben. Yürü
tıı ver m fakat pchlı\',tnlıktır 
h .. G ·re · ıım, hem de ·dmanım 

• d .. 1 cy:t :m yer.nele. Gü· 
.r nUI atarız. 

Öyle i.,c Yorugü çağırayım. 
S n. çağır. Ben, güreşe gi-

d ıum. 
1) ı. 

( L .gır da meydana çıkmış ba
fııı y ırdu: 

Yoriik Alı, hasmı Baltacı
yı m g-l(ıp ederek Kırkpınar baş 
altını aldı. Şimdi b~ giiı eşler o
lacak. Ba a güreşecekler mey
dana! .. 

Pomak Murat, kazan dibine 
yiırüınüstü. Pomak Murat, dev· 
r·n en usta ve, çevik pehlivanla
ı1ndan ıdı. Aynı zamanda cesur
du. Yöriikten daha çok eski bir ı 
pclılivaııdı. Binacnale~ h, Yörük
le yapacağı -üı eşin neticesi üze· 
r nde hiikiim verilemezdi. Arna· 
vu oğlu, Pomak Deli Muradı se
''ero. Ve. onun pehlivanlığını 
takd r ~erdi. Bınaenaleyh, Yö
ri kl onu c deli güreştirerek Yö
riı ..,un kudret ve kuvvetini anla· 
ır •k isterdi. \rnavutoğlu, Yö
riı '"U " !lrttı. Yörük, giyinip 
gd L 1 ~ t S('llbitini ue bera
ber alın .ştı. 
Arnavutoğlu, gülüyordu. Yö

- Y npacnğız bu, güreşi... 
- Emredersin usta! .. 
D ye rek kararlaştı güreş. Ar-

navut ~lu, Edirne ağalarile ko
nuş caktı. Otur.dukları ver"m 
yanında Gümülcinelılerin ça<lır
ları vardı. Ağalar oturmuş gü
reş seyrediyorlardı. Amavutoğ
lu, Gümiilcine ağalarına seslen
di: 

- Ağalar, Pomak Muratla, 
Yörük Aliyi Sarayiçindc iddialı 
güreştirirsek iyi olur mu? 

Güınülcüne ağaları derhal a· 
tıldı: 

- Gümülcünede güreştire-
lim. Bız, bolca para koyarız bu 
işe ve, Pomak Murat tarafından 
ko)·anz. O, bizim pehlivanımız 
olsun ... 
Dıye mukabele ettiler. Gümül· 

cü:ıcliler, Pomak Muradı sever
lerdi. Arnavutoğlu, cevap verdi: 

- Kırkpınar dönüşü Edirne 
Sarayıci daha kolay olur. Güreşi 
orada yapmak daha muvafıktır. 

GümülcUneliler, ayaklandılar. 
Giireşin ille Giimiilciinede yapıl· 
masında ısrar ettiler. Başa yüz 
-altın koyacaklarını ileri sürdü -
ler. 
Arnavutoğlu, meseleyi Edirne 

ağalanna da açtı. Onlar da yüz 
elli altın başa koyacaklarını ile
ri sürerek Gümücünclilere karşı 
koydular. 

Pomak Murat, güreşin Gümül 
cüncdc olmasını istiyordu. Çün
kü Gümiılcüneli çiftlik ağaları 
Pomak Muradı yaıılannda bes· 
liyorlardı. Bu sebeple Murat, gü 
rE>-~in Gümülcüncde olmasına tn· 
raftardı. Arnavutoğlu, güreş • 
ten sonraki g()(·ede bu meseleyi 
balletmeğe karar verdi. Yöıi.iğü 
yanına çağırarak: 

- Yörük! •. Sen, güreşin .& 
dirnede mi, Gümülcilnede mi ol
ması taraftansın!.. 

Diye sordu. Yörük Ali, kısaca 
cevap verdi: 

- Usta.! Nerede olursa olsun, 
berom için hava ho~! .. 

- Amma, .Murat ağa, güreşin 
Gümülcünede olmasııu istiyor. 

- Siz ne derseniz o, olsun. 

rügc sordu: 
- Yörllk, zorluk çc '·' 

oğlum? .. 

=:-Peki amma .. Bir şey söyle. 
Deyince, Yörük Ali: 
- Usta! Benim ne F...clirnc ile 

••• ve ne <le Günıülcünc ile alakam 
yok ... 

Deyip kesip attı. Amavutoğlu 
Murat ağa.ya: 

-Yok usta! .. 
- lyi bir güreş tabiycsi tut-

tun ... Har~fi bilzdün ... 

- ······ -..: Aferin sana.! .. 
- ..... . 
- Hasmını e'Lip büzdükten 

sonra güreşe girdin. Açıktan 
dalısın tam yerinde oldu. 

- Murat, Edihıede yaps::ı.k 
c!aha ~yi olur ... 

- Usta! .. Eğer Gümülcüneee 
yaparsak ben, ağalardan, bey· 
lerden çok para alının. Bu, be· 
nim karnndır. 

tDevaını var) 

Manisa Meb'usu Refik !nceyc 14.15 Muz k Rıya- 26.15 Rııdyo Gn -
göre taaddiidü zevcala hiç bir sctı Cumhur zctcsı 
suretle imkan kapısı açılmama- Bandosu 20.45 Muzik 
lıdır. Yalnız boşanma sebeple - 14.45 Temsıl 21.00 Konuşma 
rine daimi kısırlık, daimi has • 15.05 Kon~ma 21.15 Mlızık 
talık hallerinin 'ilavesi Jflzım - 15.15 Konll(.rnn 2 1.45 Konu!'-'1nn 
dır. Boşanma davalarını kolay- J5.30 Riynseticurn 22.00 Muz,k R d-
laştırmak yolunda yeni bir adı- hıır l"ilıırmo- yo Salon ar-
ma ihtiyaç yoktur. Bu davnlar·ı n k 0 , kcc:;tı ıı 1 Fakir balka bedava 

ll6mlr 
da görülen zorlukların hakiki tr· .. sı r.ccs -•• 22 ~o A. Hnb~rlcri ~ 
sebepleri hfı.kimlerdir. Si.ir'at ve! rn oo l'ro.ğ ram ========-=---== 
isabetle karar vercl>ilecck hfı - -· 

2:ı.45 Knpr.nıs 
1 kimlere ve bu hakimlerin tak - - = lsfanhul J)e/terdarlıgvıı;dan: İstanbul Yardım Sevenler Ce

miyeti önümüzdeki günlerde 
muhtelif semtlerde bulunan fa. 
kir halka ellişer kilodan elli bin 
kilo mangal kömürü dağıtacak
tır. Bu kömürler Mahrukat O -
fisinden alınacaktır. 

-o-

Oflmröktekl mallar 
Son günlerde Varlık Vergisi 

mükelleflerinin gümrüklerdeki 
mallarını c;<:>kmeleri için verilen 
mühletin uzatılacağı şayi ol
maktadır. Dün Mıntaka 'l'i<:aret 
Müdürlüğüne gelen bir emre gö 
re bu şayiaların aslı olmadığı 
gümrüklerde malı olan vatan -
d~ların ihbar tarihınden itiba
ren bir hafta zarfında malını 
çekmeğe mecbur oldukları bil -
dirilmiştir. ---T t!rJkif edil~n üc hır&ız , 

Sebze hanında oir ardiyenin 
penceresinden içeri girerek boş 
çuval çalarken yakalanan Hü -
seyin oğlu Mahmut ile Beyoğ -
lunda Sıva sokağında bir apar
tımandan kapıcıya ait bir pal
toyu çalarak kaçarken yakala • 
nan Mustafa oğlu Recep ,.e Be-
yazıtta çalıştığı bir evden çama 
şır vesair e.~yayı çalıp satarken 
yakalanan Meşkure adında 
genç bir kız sorgularını mütea-

dir haklarına saygı gösteren bir r- ürolog - Operat5r -, 

te~yiz ma~~emes'ne malik ol . 1 Dr S1JPBJ• ABJN 
dugmnuz gun boşanma davala- • 
rı haftalık, aylık değil adeta 
günlük mesele halini alır. 

Ankara Hukuk Fakültesinde 
toplanan Komisyonun mütale -
asına göre, ailedeki buhranı ge
çiştirmek için hukuk nizamını 
~obatla, cesaretle müdafaa et -
mek lazımdır. Bu mücadelede 
mc,·cut hukuk nizamının yardı
mına koşacak vasıtalar daha zi
yade teı'biye ve yayın vasıtaları 
olabilir. Binaenaleyh her tilrlil 
imkan ve vesilelerle halka imam 
ni9'hının fuhuştan farkı olma
dıgı anlatılmak ·rn medeni ev -
lenmenin halka sevdirilmesi gi· 
bi tedb;rler sayesinde mücadele
yi tesirli kılmak kabildir. 

Profesör Tahir miitaleasında: 

idrar ve tenasül yollıırı h ... stn
lı klnrı mutehaı;sısı 

Tnksım !:iırnsclvilcr
0 

cııddesi No. 59 
Telefon: 49264 '-=---·ı 

İstanbul Belediyesi 
ŞF.BlR TİYATROSU 
DRAM l\:ISMI 

Saat 20,SO dn 
Iliiyifü İhtilal 

YAZAN : l:.01.1ıain RolJund 
TÜRKÇESİ : 1\1. Kiper 

• • • 
KOMEDİ KIS.MI 

Saat 20,30 da 
YI~ RVRKV?ıJ n·~ 

.. Yazan: Robert Neuner 
Yurkcesi: C. Cahıt Ccı.ı 

Cumartesi ve Pazar günleri 
15.30 da Matiue 

Gayrimeşru ve devamlı birleş -
melerin, evlilik bağı olmaksızın 
karı koca gibi yaşamanın ceza tehdidi altında bulundurulma - ,,,_ ____ _, ______ , 

sını istemektedir. Profesör, ev- '! e ; ~ 1Mı ı 
enme vadile kızlığın bozulma ı il . a ~w au 

üzerine erkeö"in evlenmekten k~ A ll U ·.., .E B ı:.: D B ı, İ 1 
çınması halinde takibat icrası - Turklye Ecnebi 
nın çahsi müracaata b•rakılma- Scnel ı k 140° Kr. 270:> Kr 1 
sını ve bu müracaat bozulma ' Aylık 750 > 1.ız:ı > 

tarihinden 6 ay zarfında ya.pıl· j 3 Aylık 400 

madığı takdirde dava hakkının '-:A:--v-:-':-:-'k-:-___ 1_~_0 _______ 1 

tt'O ll lt 

sakit olmasını tı,re bu suça mah . Sahıbi: A, Cemcleddln Silrııcolilu 
sus olmak üzere cezanın 6 ay . Neşrıyat MüdUrü: r.ı. ~amı Karaycl 
dan bir seneye kadar iblağını Buıldığı yer: H. !3e kı r Gürcoyl:ır 
muvafık görmektedir. ve A. Cem:ıledd·n Saraçcli lu Mtb. 

============~==========:-:::::--
kip tevkif edilmişlerdir. 

• K AŞEL.ERI 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMA TIZlVıA 
VE BOTON AGRILARI DERHAL KESER 

Sıhhiyo ''ekileünin ruhsatını Jıahılir. İCABINDA Gür;J) KAŞE Al.IX IBU .. L'1 . 

Do. yıı N'o. n ı 

Senelik k ira 
bedeli T c ı ı 

51332/2.30 1stınycde Hacı -:(-:-) -ır-ı.ı_ıı __ b_y_, .. -ıı-ıd-, ı-l\_!f:ı_k_ı_r -
0
-,-----

lu dcrC':i ııdc 16 N"o. lu 3 hcl·.tnr arazının hır 
senelik ıcarı. 3(1 

51333/18 Bey J._.:lundJ Hu t•yln a a nıah, ııes nin İs· 
tiklfıl cadde lndc 2a3-2J3 No. Ju Gulat ::ısa
ray Lisesi ıÇındtki iki odnnın bır scnelık 
ıcnrı. 72 

•lr sene müddt:tlc kır ya vrr.lıtcı•I ola"l yuk, rıun v, .ıılı r vı 
lcrııı 23/ l 2/~42 tnrıh:ndc ic:ırııııı t:ıl.p •uhur etmedi , ndw, 
edilmi tır. l n on ' u ı 

istck lilarin nufuı:. h ıviy"t ı ıızdnııJ, ı ı \ e t<'mi n:ıt m"kbuzl . ı tı 
tc 4/1/!l13 Paımrtt-s ı cunu sn.ıt 14 dı•M ı lli Eıııl~k ~1ücHir1 Lı f;il~:' ;ıü 
lnrı. ( 2590 ı 

,. M&HE~&al5W WFM wes:' 

TÜRKiYE İŞ BANKASI 
/(iiriill Cari lfesanları 

1943 iKRANr.İYE PLANI 
KEŞİDE ..... Ifil: 1 Şubat, 3 ~ayır-. 2 Ağustos. 1 

tarıhlcrmöc ya pıJır. 
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