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ltalganın iç1 Bütün Hür Fransız! Kızılordu Mükellefler Varlık' 
durum.uf ena kuvvetleri birleşiyor ilerle~kte vergisini ödüyorlar 
Şehirlerin tahliyesi devam ediyor .. 
hüy~k z.orlukiar tevl.it G/. Giraud ile Gl. De Gaulle ----0- Emlak Bankası bir çok vataııdaşlara 
atmış. F1Jatlar mllthı~ k d b l ki l.Abnanlann /bu &rkyi,ini Em/akları mukabilinde tedigat gaptı 
bir şekilde yükselmiş ya ın a u uşaca ar JarJuramadJJan anlaıdıyor -----

Londra 28 (A.A.) - Times Y&.7.ıda, iki harpte Alml.1ıya • Moskova., 28 (A.A..) - Soıv- Odem-e mo"ddetı• Per~embe 00011 sona erı·yor 
-...111111111seyin Cahid VALÇ1N 

~~~~~~·~~~~~' 

"Yeni nizam" .hakkında Vôi-1 
kischer Beobacbter gazetesinde
ki yeni neşriyat görüldiıkten 
sonra ıartık bu bapla edWlme:>i 
18.zı.m gelen f.ıkir tamanıiyle di· 
mağlara yerleşmış ve mesele 
halledilmiş za.nnolunabilir. Jt.,a
kat öte tarafta bir yeni nizam 
davası mevcut oklukca ve hu u
ğurd.ı. büyük propaganda faali
yeti hissedıldıkçe bu ~vzuun 
aktüalite olmakta-n çıkmasına 
ve üzerine bir lakaytJ.Jk perde
eW'lin atılmasına ımkan yoktur. 
Bilakis, bu bantaki neşriyatı da
ima dikkatle takip ederek iC'a be
den dersleri çıkarmak lazundır. 

Alınan Hariciye Nazın, mat
buat şubeSinin ınefihur reisi dok
:k>r Shmidt ahıren Kopenhagda 
Alman harici siyaseti hakkın· 
da irat ettiği bir nutukta bitta
bi bu yeni nizam davıasıyle de 
~l olmuş ve bazı şeyler söy .... 
~r. Almanya hesabına Ha· 
WUyet sahibi bır z:ıt olan Dr. 
Schmidt'in beyanatını ihmal e
derek bir tarafa at.mıamıza im
kin gönnUyorum. 

Doktor Sr.bmidt, yem n'za
mın esaslan üçler misakını t r
muş olan ~letlerm ıleri stiı -
dil.kleri esaslarda mün00m·c bu
lundUe.0-Unu anlatı} or. Filhak ka 
.Alına.om tbuat şef ·n bu so .. ü
jin dogru oldugwıu te J m ederiz 
Uçler misakı Almanya !le İtal
yanın ve J ponyanın. Uer .lden 
g-cli.rse, dünyayı ne n:ıle Rokn 
• ıannı ıkça ort<\_yn lı:oymus
IW'. Hill ye.ıı ııı ım ha ın 

ibülyaya kapılanlar va.rsa kaba
hat kendilerinind r. Çünkü, ş·m
dı de Dr. Scmıdt ttığı gıbı, 
yeni nizamı anlan ak içm başka ı 
tıaraflanı. bakmaga hacet yok-
tur. 

Üçler misakının ort<>ya koy-1 
duğu esas ıse Almanya, İtalya j 
ve Japonya tarafını an paylaşı
lacak bir dünya lıak.mıyetidır. 
Japonya uzak doğu<la 1.>ır salta 
nat kurarken Avrupa ıle Afri
ka.da da Almanya ve İtalya ha
kim olacakkı.r ve burasını kendi 
liJdikleri gılıi idaı·e edecekler
dir. Bu bakıka.ti yaldızlamak, 
m lletlerin s~adetlerinden, hür
riyetlcıiilden i.>ahsctmck mtim
kündür. Fakat A \ rupa \>e Afrı
ka M lıvcrin h ... kımıye.t.i altında 
yeytdık.tan sonı:~. Avrupa mıllet
leri ıç..n saadetin, hiırriyetin ne 
manası ola.cağı biraz güç izah 
cdılebiiir. 

D-Oktoı Schmidt, yeni nizam 
genç ve mefkure sahıbi birçok 

1
. 

m Hederin gayes·ni teşkil ettıği
n'ı, sa.adet: ve ıstikbali v3.deyledi-

1 

ğini temm eylemektedir. Yeni 
nızamı kendilerine gaye bilmis 
bu genç ve mefkure sahibi mil
letlerin isimler' tasrih edılınemiş 
oldugu lGin bunların kımler oldu 
unu anlamak maatteessüf kabil 
olamamıştır. Biz kendi arrosiy
le hür ve ıniistakıl ol:ırs.k, yeni 
nib.mı kabul etmiş hiç bir m.ıUet 
truumıyoruz. Üt~leı miEıakı di.ın
ya hikimiyetini inhı.sar altına 
aın;'ıştı.t. Ondan sonra bu mlı;a.
ka imaa: ataııla.ı sadece bir ta
bıiyet ve esaret kabul etmekteıı 
b:ışka bir ıteY yapmıyorbr. Yoni 
nWunın saadet vadettiği doğı'U-

... ~.dur. Fakat milletlere saadet di
yP. getıreceği rejimin ve hayatın 

• Sa.adet teşkil edip etmediği hak
kında.ki hükmil kim verecektir? 
Biı milletin en ağır bir istibdat 

ZUrıclı 28 (A.A.) - Bura
da çıkan Die Weltwoche ga
zetesi, miittefik hava akın
larının italyada doğurduğu 
karışıklığı açığa vurmakta
dır. Şehrin boşaltılması ön
ce halkın arzuı:;una bırakıl
mıştı. 15 Sonteşrindc ne§
redilen bir karamame ise 
şehir mültecilerinin büyük 
şehirlere 50 kilometre yakın 
yerl~l'e yerleşmele-rini yasak 
etmektedir. Bunun neticesi 
olarak evlerinin bulunduğu 
şehirlere yakın yerlere yer
leşmiş olan binlerce kimse 
bu yerleri bırakarak yolla-
rına tekrar devam zorunda 
kalmışlardır. Halkın tenkit
leri bu kararın da iptnline 
$ebep olmuştur. Tticcarlarm 
hareketi yasak c<lılmişti. 
Bunlardan eşyalarını mah
zenlere kapıvarak hareket e-
den bh coğu ticaret paten -

telcrini k:ıybedc<'eklerdir. 
Şehir bölgeler'ndc fiyatlar 
müthiş bir şekilde artmı!}tır. 

\... -
ıaddedebilecei;<i bır hayal taı zına 
Berlin "ahut Roma saadet adını 
ver·rı;(' ne olacak? 

En son gayenin rnılletlerin 
su ln içinde sağlam ve me
sut b:ı h yat surmelerı oldu
ğunu Dr. Schm!clt temin ~diyol'. 
Bu sözlcı i 1i tercddti.tşiızce taa
dık cdebil'r,z. P. J,nt bu gaye le 
Almany::ı.mn yeuı nızamı al'asın
da h ç hh münasebet yoktur. 
Çunhi dünyada sulhun da, saa
detin de, hnyntın da esası mıllet
l ı ·n hü t \ · tikliı..l hak
larnn tanınmasıdır. Yeni nıza
mm ortadan kaldırmak islediği 
de budur. ÜC'ler misakınn dahil 
devletlPr dünyada baHka her
hangi bir de,:ıetin haklmiyetine 
meydan vermeyip bütün dünya
ya hakım olurlarsa tabiidir ki 
bir sulh hüküm sürer. Mel'..arlık
ta da sulh ve sükun vardır. Fa
kat ynşıyan ve ya.'?3IDak istiyen 
insanlar için bu bir gaye değil
dir, b"r nıhayettır, ortadan kal· 
kıştlr. 

Doktorun asıl ala.kaya değeı li 
sözlerı daha sonra geliyor: 

"Bır pencere önünde durup 
bakmakla, mesut stikbale inti
zar etmekle fayda temin edile
mez. Çünkü mesut iP.tikbal hi~ 
bir mıllete hediye ohmamaz. 
Mütevc·kkıliı.ne yaşıyanlar ken· 
a·ıerini inhılfüe götfüen bir yola 
sapmış olurlaı. 1'.,ransa bunun 
bir misalini teşkıl e<ler." 

Bu müphem .sözlerden bi~im 
ı-..nlıyabileceğimiz mana, Doktoı· 
Schmidt'in füeden, beriden yar
dım toplamağa çalı8masıdır. 
Me ut bır istikbalin hır nıillete 
hediye olarak ihsan edilcmiyecc
ği sözleri bitaraf duran millet
leri Almanya lchmde silaha sa
rılmağa davetten başka bir ma
na ifade edemez. 

Fakat Almanlar k~ııdilerinc 
taraftar celbetbeyi, ynni .Alman 
davasının galip gelmesini temin 
lı;in at~e atılacak milletler btıl
mayı bu türlü mantıksız nutuk
lardan bekliyorlars.'1. daha çok 
rıc:a.man beklerler. Propaganda 
makinelerinin en ileri gelen bir 
şa.hziyetinin yeni nizam namına 
diişünüp ta.c~ınıp bu kadar sathi, 
ve kof şeylerden başka bir şey 
söyliyemenıesi hakikatte söyli
yebilecek hiç bir şeyleri yok 
demektir. 

B_.)ilı Cahid YALÇIN 

1 İkinci kanunda 
İki e.erc baıbyoraz 

Hacı Şakir 
Alle•tala Baran 
Her eaflı.ıMtı b&şlı bqma 'bir heyecan 
ve merak yaratacak fevkalade ~ir 
eser. Çözüle<?e.k sanılırkm daha. bttyük 
bir kaıa.nbğa gömillen sırlar. Ve aoıma. 
bunların '\irer birer açılması • • • 

----·~ 
Y6rtlk Ali BUigar Komltacdarma karşı 
M SamJ Kara.yel ta.rafından yazılan tu eser roman. değil, ha
.,· ttir Ve ünlü Türk pehlivanının Bulgar komıtacılanna 
rna · karşı mücadelesini anlatmaktadır. 

ga1,etesi "Darlandan sonra,, baş dan kaçan Giraud'nun senası yet haberler bürosu bildiriyor: y U 
lığı altında sima! Afrika olay - yapılmaktadır. Giraud du!IDlan- Orta Don çevresinde kuvvet
larına uzun bir başn'akale lalı- la ,.,birliğini hlc; bir zaman dü - lcrim z taarı uzlaımı ba.53-rı ile 
sis etmiştir. Amiralin katliyle şiinmcıniştir. Bır orta ha tanı' gcıı:şıet.meğe devanı etmişlerdir. 
katilin muhakemesini ve idamı- ise seciye::oine tamamiyle aykı - Muhaıipler iki günlük çarpışma 
nı hatırlattıktan sonra gazetede ndır. General Giraud'nup ge - sırasında 30 meskfuı mahalli 
şunlar vardır: neral De Gaulle ile işbir ğı aı- kurtarmışlar, 3000 kadaı düş-

Daha açık izahat vermekten zusu mukabele görmekte gecik· man er ve subayını öldürmüşler 
istinkaf etmek için Fransız ma- miyecektir. Fakat gelecek 1fran- ve 1700 esir almışlardır. 
karolarının kafi derecede sağ - sanın siyasi nizamını teaıs bu • Bundan başka, km·vetleıimiz 
lam bazı sebepleri olabilir, şi ~ gün bahis mevzuu olamaz. Bu üç tank, 58 top, 67 mitralyoz, H 

' mal Afrika vaziyeti. cıaima giiç iı:-, memleketleri düşmandan mayin atıcı makine, 30 ot.omo· j 

B.M. Meclisine gelen itiraz 
istidaları sıraya konuyor 
Evvelki gün Pazar olmasına mesi münasebetile mt!kcllefler 

bınaen tahakkuk ettirilen vaı -ı acilen borc,:ırını ödemektedn -
hk vergisini ödeyemiyen mükd ler. 

liiklerle doludur ve tehlikeden kurtulduktan sonra Fransıila • bil, 120 kasa obiıs mermisi ve 
ari değildir. Fakat Fransızlar rın hallede<·eği bir meseledir. başka harp malzemesi ele gec_:ir-
son durumlara sıkı bir surette Times. harekatın Avrupa top- mişlcrdir. 

lefler .~ün tediyeye ba.1lamışlar- Vergi kanunun ;ıı ahkamına 
dır. Dıger taraftan tediye müd- göre ?erşeır.oc gününe kadar 
detinin Perşembe güuU ı.oııa ~r- (Sonu: Sa. 3 su. 4 de) 

bağlı olan bir şefin ne gibi şart- raklarına intikali saatınin yak- lrnha edilen gamU.oalar • 
Elektrik idaresinin !ar dahilinde öldiirüldüğUnii da- Jaştığı~ı :r.e Fransızlann o za - Moskova, 28 (A.A.) _ Reu- • 

ha iyi bilirler. M:ıamafih Dar- man bu:Yuk rol oynıyacaklarını ter rajansının hususi muhabiri 
lanın derin endişelerle karşı kar kaydettı~c:n sonra .yazasını şu Harold King bildiriyor: 
§ıya bıraktığı müttefik millet - suretle bıtırmcktedir: Don nehrinin orta mecı a:sı 
!er de Amiralin niçin öldüğünü I~ransızlar .~ll!. vazi~eyi birlik çevresinde, ön hatların gerile· işçilerine yardımı de bilmez değillerdir. halınde ve. dovu~ ımpantor- rin<le kuşatılinı§ bulunan Al-

Makale, Darlanın 1940 liazi - Iukla.rının ılhamı altında daha rnan ga.nı.izonlan tekel' teker im 
ranındanberi işbirliği ve idari şümullü ve daha hararetH bir ije ha edJlmektedir. 
maslahat siyasetinden şimal Af kilde yapacaktır. ~ .. ·r dı · ba nd 
rikadaki müttefik harekMına jı:ı BİR MÜLAKAT MI? "'ı..a ıngra 11 Şlmal tlst a 1 - • 

Vatman ve biletçilere, beslemeğe tirak anına kadar durumunuıl' Londr 28 (A.A.) - u;ndra- S~vyet hava ~uvvetleri föaliyet ı 
.
8 

. gostermektedırler. Bunlar AI- mecbur oldukları · her ı~rd ifin ayda geçirdiği istihaleleri göstermek nın bcllı başlı gazetelerınden man müstahkem mevkilerıni 81• 
tedir. (Sonu Sa. 3 Sil 4 te) .1 . . 
-------------------- ra 

1 
e ta~tm~~~e_;ırler. 525 huruş munzam ücret verilecek 

Memurlara parasız dtiit· ;:ş (~~~!n~~:;"a,::IYeni otobüsler iki aya kadar hizmete girecek 
•ı k 1 Terek ~!YI~s~nd~ s ~ü~amn Şehrin en mübrem amme iş - kesı memnun edecek hale geiır-

verl ece eşya ar l onu. a. u. e) lerıni gören tramvay. elektıık mektir. Fakat arzularla, imkan-
ve tünel işletmelerinin yeni yı- lnr daima C}arpışmaktadır. Muh 

Cl•b t• d ntt f • k la ne gibi bir bilanço ıle girdi- terem şehir halkının da büsnü-U 1 8 m U e 1 ğini öğrenmek için kendisine niyeu bize kuvvet verdiği bu 

Bunların hangi tarihlerde 
dağıtılacağı teshil edildi 
Ankara 28 (Yeni Sabah Mu· 

habirinden) - Umumi, mülhak 
ve hm;usi büt~elerle Belediye 
biitçelerinden aylık alanlara pa
rasız giyim eşyası verilmesi ve 
tevzia tın aşağıda yazılı tarih -
lerde yapılması Yüksek tasdika 
iktiran etmiştir. 

Tevziat için vilayetler grupla· 
ra ayrılmış ve lıcr gn1ba hangi 
tarihte kumaş ve ayakkabı ve -
rileceği teKbit olunmuştur. Ev
vela erkeklere kumaş tevziatı 
şu sıra ile yapılacaktır: 

lkincikamın 943 den itibaren 
Diyarbakır, Er?.urum, Malatya, 
Antep, Trabzon, Samsun; Kon
ya, Adana; Eskişehir; Antalya, 
Balıkesir; Zonguldak; Edirne, 
Ha.tay ve Kayseri vilayetlerini 
iıbtiva eden gruplarda. 
Şubatta: Mersin, Na.zilli, lr: -

mir, ve Ankara, 
Martta: İstanbulda. 
Kadın elbisclikleri de ~ sıra 

ile dağıtılacaktır: 
İkinc.ikaııunda: Diyarbakır, Er 

zurum, Trabzon, Malatya., An -
tep ve Adan11da. 

Martta: Eski~ir, Antalya, 
Edirne Hatay, Zonguldak, Ba -
lıkesir ve Sivasta. 

Afrika uçurumunıla: 

"'Maytfta. S&msnı:, Konya, 
Kayseri, Mersin ve Nazillide. 

Temmuzda: İzmir '\"e Ankara.
da. 
Ağustosda: lsta.nbulda. 
Kadın ve erkek ayakkablsı 

tevziab da beraberce §U sıra ile 
ya pılaeaktır: 

lkincikanunda: DiyariJakır ,,e 
Trabzonda. 

Şubatta: Erzurum, lfalatya, 
ve Antepte. 

Martta: Adan·.ı. v~ Balıkesir • 
de. 

Nisanda: Eskişehir.- ve Ka:y: • 
seride. 
Mayısta: Sivas, Zonguldak, 

.Antalya, Hatay ve Mersinde. 
Haziranda: Samsun, Konya 

ve Edimede. 
Temmuzda: lzmirde. 
Ağustosda: Nazillide. 
Birinci teşrinde: Ankarada. 
Ve gelecek ikincikimun yani 

1944 ikincikanununda lstan.bul
da. 
Kadınlara verilecek ayakka -

bılar yüksek ökçeli ve fantezi 
değildir. Bunlar erkeklere veri
lecek ayakka bılann ayni olacak 
tır. 

müracaat ettiğimiz mezkür iş - mücadelede bütün güçlükleri bi 

Saf la rina katıldı letmc şeflerinden ı:;ahibi salfı.hi- rer ibirer yenmeğe çahşıyartı7 .. 
yet bir zat bize bu hususta şun- Nakliyatın munta.!.am ve rah • .t 

Nairobi 28 (A.A.) - Nairo. I Iarı söylemiştir: yapılması için ilk lbım olan 
bi'deki İngiliz mahfilerinin mü- "- Tabıi bütün emelirnız şey, rye.e.ıtalann çokluğudur. Bl1 
ta~ ~ret Fransız .somali- şehrin ışık ve nakliyesini her- (Sonu sa. 2, Sii. 6 da) 

sinin de dıger Fransız mustem- --- -------...;_-------------
lekelerine iltihak etmesıni te • 
min maksadile, Cibuti'de yapı • ( • ~ 
lan müzakereler yakıl\Cla bir ne- RADYO 1 LE SA 8 ABA il AB Ş IJ 
ticeye bağlanacaktır. Bu müs • _ 
temlekelerdeki Fransız garnizo- -
nunun da son günıerde karışık- Geaeral De Oa1ille, Ol. Olraud'yu methetti 
bklar üzerine Habesistandaki 1n 
giliz kuvvetleri kumandanı ge • 1 H •• F 1 Loııdra, 28 - Hür Fra.nı;ızt.arın Jıd 
neral Fowkes ve Kahiredeki ln- Uf f aDSa ri General De Gaulle dün gece Lcın-
giliz devlet nazırının mua,·ını . <lra radyosun a söylemı~ olduı.,'lt 
M. Hopkinson'dan miirekkep bir nutukta şimali Afrika Fransız ordulruı başkumandanı ve umu
bir hcy'et Cibuti'ye gilmi!;itir. m1 valiı,; Geı~J Giraud'yu methetmiştir. General De Gnulle nut
Hey'etle umumi vali general Du 

1 

kunda Cümhuriyet Fransasımn bu ikinci cihan harbi11dc sonuna 
pont arasında iki gün süren sa.- kadar Mü.t.tefikleıiyle yanyana çarpışmak ve zafere ulaşn ak i~ 
mimi konuşmalar olmuştur. tediğini, fnJm.t bir takım haınlerin Cümburiycte ve }i""rans~"' 
Fransız somalisi halkı dn heye- 1 ihanet ederek ana Fransanın istilasına ve bır diktatöıfük• rejımi
ti samimiyetle karşılamıştır. nin kwttlmasına sebep olduklarını söylemiştir. Fakat imparator

luk Fr.:ı.nsasının hakiki Fran"ızlunn ruhwıu temsilde devam ede
rek yer yer kalkındığını ilave eden General, Giraud'nuıı idrue. 
sindeki li'ransız ~rdulnr.uıın çok büyük zaferler Jrnzandığmı tak
dirle kaydetmiştir. <kneral De Ga.ulle nutkunun sonunda bütün 
Fransız kara, hava. ve deniz kuvvetlerinin tek bir kumanda altın· 
da birl~mes.i lüzmnuna işaret etmiş ve bütiin I<'ransızların tek 
bir Fransa için çarpışbklannı kaydetmiştir. 

~---

lnglllz Mebusları 
Ankarara geldiler 

Ankara 28 (A.A.} - İngiliz 
parlamento azasından Lord Al
Y.'YD, Lort Teviot, M. J. Lnwson 
ve M. H. J. Wedderbnm bu ak· 
~m Toros ekspresiyle memle -
ketimizin misafiri olarak Anka
raya gelmişler ve istasyonda. 
karşılanmışlardır. 

Mllerovo tam muhasara altında 

1 R Londra, 28 - Rw; ordulnrı orta Don cephc
USy a \ sinde bu~iin de ilerlemişler ve H.ost.of - Mos

kova demiryolu üzerindeki mühim ı:;tralt•Jik 
kıymetı haız Milerovo şehrim tam bir muhasara altına aln 
Iardır. Bugün Rus kuvvetlerı Rostof'un 80 kilometre şımalind 
Kamenski ~Jırini tehdide başlamışlardır. 

1 
OLAYLARIN MİZAHI 

lfıdB CALABA : YENİ KALABA 
1 

A ~~ı:;k~~~uııi ~~~a: 1..,-'N ~v;;~~ .. AYJ ~ ~im d~up ~~t aı~:op Ş' }~;n 
den bu yıla kadar E durdw-du, ındı. ovıı oa 

ihm~ edilmis bir tek Aka Gündüz~ dakıku seyretu. Bırdı::.n-
kosesı vard~: ~r, mez:- ~ bıre. . . 
kczındeıı Kı>çıerch c Jll- -< 'i: - Azu.ını, dedi Her• 
derlren. a.dalt.ın sol ta- 'l°'"""V\~tv..: R\irı de\' ı.ıd~nl.ırl• 
rdündaki Kalaba köyü... 1hmal güz~e.n b:ış..<>ehrimzın yunırıda 
kelimesini yerindi' ve hıı.klı kullan- durı.ın bu nedir?! 
nı:ıd»n. Buna ihmal denmez; bakun, Kıı.k &evtan bir anda bey ın e u-
~llk su-ası bekliyen bir köee de-- ~tü \:e onettılderi kıl k lı :!:il 
mek en dof:rusudur, cevap \ er~ıın: . 

Kalaba bır ~eri. e6ki püakü köy - ~zıın. OOd.im. Bunu h•z bıle-t 
dcı::ildJ o dun:r.uıııı en acayi"p en rek böyle bırakıyoruz BeJeciıvc ya-

. . . • kında etrafına tel duvar ceReceld 
berbat. en PiS ~y!er~e taıi cıkıır- &.den sonrakılere sunu ogretrnc~ 
tan. evlcı·e ienlik. bır k.ö'.Y bozuntusu icin: 1nkHlip ve Cümhuriyet. ,•:;ki,..ı 
id Halbuki belediye SOll'.iarının leriD elinden vaıanı iite böyle ~ 
tam ortasılld:ı buhmuyordu. Cuııı- lim aldı. BUDdan ibret alınız Bi.ı 
hurıyet bnşkend:iııiıı e!l ~zei. bir bil vata!.11 ımara c:ok <:alwbk. s~ de 
sarliyes; yolwlda öy1e bır ~ijplütüa daha mükemmel, yapmak için ça .. 
bulunması hepinuze ilziıntü ve ür- lsnız. 
kutü verıvordu. 00:~.:=~ae bu.\uşuma dostwc 

HatU bunun Mşııodan ~eoen acı _ Bravoİ Coir: güzei L..l- • 

oldu~u kadıı.r mizahi bir olayı var- Kilatirim ....._,,, "-~ 1fikır. v 

B. k _, _..._ · A. -- yer.ııuc o madıj( 
dır: ır ·aç ,,..,,_ once. m=n.ezı. v- icin :vaıaıumın nıe.]ldanıı çıicrnasın.ır 
ruµada olan milletler :ırası büyük dan iirküntüım J'Ok. 
bir teskilm JO?enel selcret.eri dostum· İste bu Kalaba Valiıniz ve BelEM 
du. Mısıra g~ken ilci f\bı tçin dlye Reiı!imWe arlradaslannın s..-f 
bana uwadı. Yeni ve etıki Ank&ra· vesinde baitanbaaa yıluldJ ve y~ 
nm her tarafını gezdirdim. Cüwdl. den vııpıldı. 8imdl~ k6ylflnün ~ 

her sevnh:ıtlmdc o da beni alırlardı. ekkü~~~bi_:_ evi vaı-. H_,.lnc !~ 
.~ .... - iyj .. ___ ..... 1 ~ c l .......... _ .7ilreil.md.e 111 dlf.8111 
...,..,,.,... ... yen '"' ~Y oe ~en- hcvecanlandı· llG YBku ndıll 

di. Fakat Keçiöreoo ~erken Kala- vnt..-ınımda ~ az~ 1hhı ~aıaW 
ba'ya ô:rle d.Uckatıe baktı Jci 7ftre- mf'Ydıma Jle'lruı. .... 
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. YENi SABAB 

r-Yunanistan 1 n Banliyo seferleri 
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Yeni tarife ba $abahtan 

~IEHDR HABERL~RD 1/~T;w~ 
- - j Verin zavallılara! Yazan: S. CASSON Tefrika No. 13 

BiR tNGILt2 SUBAYlNIN GÖRDÜKLERi 

Her Yunanhda sanılmaz bir karar 

itibaren tatb'ilr ediliyor 
Banliyö tren seferlerinin tah

wt eclileceğinı ya:zmıştık. Yeni 
tanzim olunan t.arif!Elde sabah 
ve akşam iş sa.a.tıeri arasındaki 
seferler olduğu gibi bırakılım~ 
saat 11 ıle 15 arasındaki sefer
lerin bir kısmı kaldırılmışhr. 

ÇengelkÖy cinayeti Bir Apa~ımanda 
e Yirmiden fazla kumarbaz 

Y z n: Nasuhi Baıdar 

A rAdan üç sıeııe geçti; likiı;, 

mevcuttu, lhürriyet ve 
tstihllil için sonuna kadar dayanmalı 

Dllnhii celsede Müddei umumi muavini suç Ustu yakalandı . 
a~ karaıılıb.-ta homur 

dana honıurclıma. akan Kelki.i 
rnnağı üzerindtki sıırsalı:, yıvı
fiık çmmrrlar ıçin'Ue taş nu, tah
tıw mı oJdu~ anfoşrlrm.van uzun 

Yeni tarife bu sabahtan itiba
ren tat.bık edilecektir. 

katilill Ahmet olduğunu ileri sürdü Emniyet İkinci şube kumar 
.. . ~ .. masası memurları dün Beyoğlun 

Yunan Başvekıli Metaksas'ın ö-
:lüımi vukua geldi. İhtiyar Gene 
ral, ikınciırnnunun otuz\ıncu g;i.i· 
nu, küçuk bir cerrahi ameiıyeyi 
müte kip ölüvennişti. Yunan 
lılar ;abah ka.hvaltılanru eder· 
lerK n bu ha.beri duyarak mü 
tee r olmuşlardı.. Yunanista.n 
buyük bir liderini kayootmişti 
!t Ivan sefirine meışhur. 

pek çoğu ölmekle beraber istih 
kam sonuna kF mukavemet 
etmış ve Almanlann eline asla 
geçmemiştı Almanlar Yunani& 
tanı istila etmekle beraıber pek 1 
az Yunan kale ve istilıkimı:ınl 
zapta muvaffak olmuşlardı. .tş- I 
te Yunan hissiyatı ve zihniye
ti bu merkezde idi. Tahlili rm 
izahı gtiç bir zifuıiyet amma lıer 
Yunanlıda a.cayip vıe sarsılmas 
bir karar mevctrttu: Hürriyet 
için, jgtiklal i~in. sonuna kadar 
da.yanmak. 

Geçenlerde Çengel.köyünde bir .rübede İr.fan silfllıı mükemme - da Alyon sokağında Denız apar-
cin ~et olmuş, Ahme clında len her iki tetiği de endaht su- tımanının bir numaralı Nahide- .öpri.iiHhm m"mr•a doğru iler

lcrkuu, kru-slll!ı tıefa bel"rt'n m:ın· 
Diğer taraftan kömür ücret

lerine zam yapılması dolayısile 
Devlet Demiryollan yolcu ve eş 
ya navlun ücretlerine ıbır mil -
tar zam yapılmıştır. Buna gore 
eşya nakliyatında 600 kilonıet
relik mesafede kilo ba~ına 10, 
20, 30 para, yolcu tarifelerin de 
'\.usati yüzde 30 nisbetinde bir 
zam yapılınu::tır. Ankara - ls -
tanbul hattı voku tarifelerine 

b .. Nafia odacısı, 1 adın retile _idare e~~ir: Müteaki • :12in dairesinde kumar oynandı-
da gümrük memurluı:, n q- ben dinlenen muddeıumumi mu gını tesbit etmişler ve yaptık • ıJ •ozlerimin öndnde

di'r: Öbek öbcl .. ate..or;, sanı i o 
ltadaıı mcşa!e, dambn çö anhş, 
<lirekleri fırlamış, duw.rlan dc
şümis evleri, bir dere yatağım 
andıran al~ak yolun iki yaınnda 
asıb birer f-ooerm!ş~ fef"Siz 
ışıyan beyaz çadırlar, sonra, 
bonla.r anısında gidip gWctı, bi
~ne giı , aynhı> Jm"'°· 
şa~ı, :ı ol'!!rulJa a 't ~ -1 !\.: hti· 
rtinmlıs J aıı 1,.:ıpla!ı. ın• ... rı, 
ınah~r ~· rutinde aca~;J> hala.· 
Jetler gfüj, a:ı dınlatıp te m.u- s.o
ğul gooenin 1 oynıma bırakıJ or
du. Sogı.ık, n mli, ıuldere sşltr 
:. bir l. gar bu k<>r .u~ a mi 
:ı alışıp csı:ı oNİlL Gözlerimi. J ı
kık e\ ~r 'e bezden nrns'kcnler
le on!a11n d ı;ı mıı1ıaldmk ~u, 
bugiuı besi m bahtsız S' ,inle· 
ıi.ıe dilci n.ı;, birbirim 7,e bir im· 
lime f~ıhlamııdrm, öksıır ı leıi
mfzi bo,hrazbırnrnz&a bog- ral<, 
SA'.ı \e ku~gı ıçin<k yiiniJorduk. 
Yiiıii .ı ... <'C de .kufaldanmıza 
~-a nh sesler ~e ilor, cehenn~m 
kwhasmın parçalan khlden bi
rn birl!r f,op ıp \azıhlıışıJor, t·· 
liııe 'lLl! g. çııusse or..a . arılnu•, i· 
nanılım z Julıldı bir kalabalık 
·etrafımızaa lrnmt"l ~i;, orilu. 8ng 
fam l.:alnıı5 bir dtfü din )ivecelt 
d"I>O u, il"ı dİl'ch:li bir C.'~dır ~
meliyat salonu, bir baslmsı sar

rılmış olan birisini çifte tüfe - avini A!h.met Liltfi Kapkaç da ları baskıda meşhur kumarbaz 
g·ı '\e domuz avlanan kurşun- daktonın beyanatını hemen, he- Rahmi, arabacı Fahri, Ekrem, 
ıa öldürmüştü. men aynen t~~r etmekle bera- Agah, Mustafa, Numan, 'l•octori, 

Va.k'a akabinde ta.nkikat ya· ber esas ka.tı.lın odacı Alımet ol Mahmut, Talat, Artin, ilhan, 0-
pıl ... rak cürmümeşhut yoWe bi- duğu kanaatinde bulunmuş ve ıhannes Sait Refik Hakkı Fah
rmci a.ğırcezaya verilmiş olan bu .kanaatini bazı deliile istina~ ri, Halil, Nu~ sadi, .Alımet, Dar 
katıl hadisesinin ikinci cebcs:i ~ suret.ne mahkemeyı yan, İsmail Hakkı admdaki 
dün yapılmıştır. tenvıre ça.hşm.ışt:ır. kimseleri bakara oynarlarken 

- Hayır? larlle mubıbele &-

.iıp İtal:ynn ordularının perişan-ı 
lıgını hazırlayan inatçı ve sebat 
kar adam artık mevcut değildi.! 

Atina mateme ve derin bir SÜ 
kuta dalmıştı. Bereket versin 
ikı Kral hükumetin dizginlerini 
ele alınış ve Yunan kananu esa
sisinin cihazı yeniden harekete 
geçmı ti. B"r gün ıçınde icabe -
d n tedbirler alındı ve yeni bir 
Başvekil seçildi. 

İtalyanlar ye!den bir hücum 1 
teşebbüsüne kalkıştıkiarı zaman 
Arnavutluk dağlarında kar ha 
lıl mevcuttu. İtalyanlar hatlan 
nın bütün imtida.dınca Yunan 
lılara saldırdılar. İşte bu sıra -
!arda idi ki evvelce lbnhis meov
zuu ettiğim "Toskana. kurtları" 
esir edilmişlerdi. İtalyanlar hay 
kırışarak fırka fırka Yunan 

ffmci m ere 450, ıkincide 
&50 ve üçi.uıcti mevkid ~50 ku
ruş zam yapılmıştır. Yen zam
lı tarife av ba.•und n ıL:fbaren 
tatbik edilecektir. 

Mahkemede karar veçhile ilk _ Rar:iler~mi~e de ~~fım 0~~.U ciironümeQhut halinde y kala -
ol usküdar adli tabibi Sa- gu veçJule cınayetin ış.endıgı-[ mı l r ve eld • edilen alı de te 
lih H ıın diıılenmiş ve doktor ni ve hele sillhın kimin attığıııı ıskambil kaö-ıdı ve kırk beş lıra 
a ..ıri. ·ti esnasında, I~atilin, Ah ~i~senin. ~:memesi ha~~bile para ile yak~lann.rak haklarında 

m t "V va.but Ahmedin oğlu tr- oidürme ışını İrfan adındaln 15 takib,ıta başlanmıştır. 
.ın o duğu e.trafında iki iddia yaşlarında Ahmed.in oğlu üzeri- a 

hatlarına hücum ediyorlardı. 
Bir Yunan askeri bu hücumları 
bana şöyle anlatmıştı : 

FECİ 
Bir ihtiyar tramvay 

altında can verdi 

·n ısında bulunmakta ol.3..n ne almakta ve tereddütsüz ola -
rak: (Ben yaptım, çünkü mak

mahkemeye, katilin hadise ma - tul b&bam.ın yüzünü kana bula
lı linin zemin katından attığı mıştı) demekte, maktul Musta· 
sil" hla cinayeti işlediğini bildir fanın karısı da silah sesi üzeri
mekle Ahmet olması iktiza.et - ne fırladığında Alunedi elinde 
tiğini anlatmış ve ilaveten .sila- ı;ilahla bahçede dururken gör -
Ju cocuğun da kullanabilecek düğünü iddia etmekte oluşuna 
bünyede bulunduğunu da söyle- nazaran muhakemeyi rüyete me 
mes üzerine hakimler hey'eti - mur birinci ağırceza mahkeme 
nin tens.bile ciirüm esnasında si, ortada bir ölünün ve katilin 

1 
Diğer taraftan Feriköyünde 

Evranos soka~ında 89 s"'yılı evi 
de oturan Öztunanın evinde Ali 
Sarısu, Alımet Şeyda, Saffet 
Demir ve Mehmet Mete adlnnn 
da.ki dört kişi kumar oynarken 
su~üstii yakalanmışlardır. 

Suçlular hakkında takibata 
ba ,lanmı~tır. 

Yeni Başvekil Mösyö Korizis 
hali ea sade dürüst bir zat, mem 
leketine h hzmet ıçın hususi ha 
yatından ç ıp alınmış bir şah
siyet olaral~ tanınmıştı ve po -
litika~ı olarak bir maziye sahip 
bulunmuyordu. 

Ferdası günü General Metak
sasın cenaze alayına iştirak et
tim. Alay mükemmel bir suret
te tertip edilmişti. Tabut bir 1n 
gilız top arabası tistüne yer!eş
tirilmis, sokaklara ve caddelere 
:Yunan askerleri dizilm~şti. Ati
nanın btiyük kabristanının selvi 
le i aı sında Yunan ihtiram 
müfrezesi silahlarını havaya ibo 
salttı, hepimiz avdet ettik ve 
yeni Yunan tarihinin bir faslı 
da bu suretle kapanmış oldu. 
Artık. bu tarihin yeni bir faslı 
tia ba lamış oluyordu. 

- İtalyanlar koşarak bize 
doğru geliyorlardı ve bulundu
ğumuz nokradan yirmi metre 
mesafey~ yakla.şınca ölmiyenler 
de yere yatıyorlardı, ve yeniden 
ayağa kalktıkları zaman teslim 
olmıyanları öldürüyorduk:,, Hü 
cum mıntakasının her noktasın 
da bu hal tekerrür edip duruyor· 
du. Arnavutluk dağlarında mu 
azzall} bir kasaphanede bulunu 

Dün öğleden sonra Beyoğlun
da bir tramvay kazası olmuş ve 
Eşref adında zavallı bir ihtiyar 
ezilerek can vermiştır. Eşref 
dün Beyoğlunaan geçerek Tak -
sime gitmekte iken Harbiye -
Fatih tramvayının ününden geç 
mek istemiş ve sür'atle gelen 
bu tramvayın önünden geçmek 
imkanını bulamadığından altın
da kalmış ve parçalanmıştır. 

kullanılan çifte tüfeği İrfana de ilöden birinin bulunduğu id· K 
0 
•• m ·u· r t 

0 
v z .

1 
at 

1 kul.andırılmış ve yapılan tec - dia ve beyanı karşısındadır. -

mlekette b r hayret ve~ 
e · hav~ esmekle bera 
e ısc e korlmdan eser yoktu. 
Yunanlılar birbırleı-inc daha sı
kı bir şekılde yaklaşıyorlar ve 
aralarında: 

- Şimdi büyük bir şef 
kaybettik., diyqrlarclı, artık bir
lı • ımizi daha kuvvetli daha sar 

maz bir şekle sokarak bu kay 
lıı telafiye uğroşmahyız. Bu su· 
retle belki de onun ynptığırntı.n 
daıha iyi şeyler yapabiliriz. O 
zamana kadar bu derece kat'i 
bir karara, bu kadar yekpare 
bır azme sabit olmamıştım. İşte 
tamam bu oradadır ki \fake · 
donyada, hudut yakınındaki bir 
istihkama kumanda eden subay 
emri altındaki üç yüz ihtiyar 
emektar askeri topluyor ve on· 
Iara u sözleri söylüyordu: 

- Almanlar şu dağın arka 
sında bulunuyorlar. Belki de ya 
kmda. istihkamımıza hücum ede 
ceklerdir. .Aranızda evli kaç 
kiBi var? .. 

Doksan kadar asker kollarw 
lhaff.ya kaldırırlar. Subay de 
vam eder: 

- Evli arkadaşlar arzu eder
lerse hemen kaleden çıkabilir -
lcr. Onların yerine bekarları 
ıkame edeceğim. 1çıni7.den kale
den çıkmak iste) en kaç kişi var 
sa aynlsın !.. 

Bu suale tek bir nefer cevap 
v rm z. ve hep:: i de kalede ka -
lırlar Sonra öğt en dik ki Alman 
ı. b .ısti kama hücum ettik 
l r 1an müd..'Üiler sonuna ka 
<lar bat etmisler ve içlerinden 

yormuş gibi hani 'harıl insan 
ke,siliyordu. Modern harp unu 
tuhnuştu. İtalyanlar askerliğin 
en iptidai bilgilerinden bile mah 
rum idiler. 1 

İtalyanlann taze kuvvetlerle 
yaptıkları yeni hücumlara da 
Yunanlılar sonbahar ve kış mev 
simlerinde İtalyan taarruzları 'ı 
nı durdurmuş yorgun askerle 
rile parlak bir ::;urette karşı koy 
dular, yerlerinden sarsılmadı1a:. 
Bır hafta sonra İtalyanlar bır 
iş beceremiyeceklerini anlıyarak 
hücumdan vazgeçtiler. Yunanlı· 
lar bu son harpleı de vaziyetle
rıni muhafaza etmiş ve hatta 
bir hayli düzeltmiş olmakla be 
raıber artık bir hayli yorulmuş 
olduklarından mukabil bir taar
ruza kalkacak v~iyette bulun
muyorlardı. 

Fakat Yunan maneviyatı e& 

kisi kndar yiiksekti ve bir gev
seme alameti kat'iyen göstermi
vordu. Yunan ordu.su tarafın -
dan kullanılmak üzere İngiliz 
makineli nakil vasıtalarile vel 
11ek mebzul mikta.r~a top ve ~~. 
himmatın miitemadıyen gelışı 
Yunan kalblerine kuvvet veri -
yordu. İngiliz yardımı boş vaid 
olmaktan çıkmış, maddi bir şe-ı 
kil almıştı. Bu yardım işte niha 
yet gör~~rin önünde duruy~rdu. 
Gelen bu yardım malzemes1 ara. 
smda güzel toplar ve en son sis
tem top traktörleri vardı. Bü
tün bunlar hergün Atioa sokak
larından geçiriliyor, yeni silMı
ları teslim alıp hemen cepheye 
gönderen Yunan teşkilatı~ın. f~ 
aliyeti hepimizin hayretımr:zı 
mucip oluyordu. 

(Deıwı•mı var) 

Cesedi, Beyoğlu Zükiir hasta-
hanesine kaldırılmış, vatman. 
yakalanmıştır. 

Çalnı;m altı!n ve 
m cevllerler 

Dün Edirnekapıda oldukça e
hemmiyetli bir hırsızlık vak'ası 
olmuş ve Ayşe Şeker adında bir 
kadının 27 kadar altıııile bir 
m"ktar mücevheratı çalınmış -
tır .. 

lı:ıin farkına varan Ayşenin 
derhal ikincı şubeye müracaatı
nı müteakip h:ırokete gecen me
:cıurlar, yaptıkları ineelemt' ile 
<:ıi, kat faili olarak Ayşeııi.1 ken 
di~ine baktırmak üzere ev-ine al 
dıJı Hüsnii ile ailesini ele ala • 
rak tahkikat yapmışlar ve bun-
ların itirafile albnlarla mücev
herleri bahçede gömüldüğü yer 
den çıkararak sahibine teslim 
etmişJerdir. Hadise mahallinde 
yapılan tetkikatta çalınan şey -
terin bulunduğu sandık, arka -
sından delinerek bunlann alın
mış olduğu anlaf5ılmıştır. Suç -
lular haklarında takibata baş • 
lanmıştır. 

lzmirde bir tren kazası 
İzmir (Yenı Sa.balı) - Hal -

kapınarda feci bir tren kazası 
olmuştur. Kemerde 1243 üncü 
~okakta 19 sayılı evde oturan 
amele Hüseyin karısı 45 yaşın
da Atiye Tunçay adında sağır, 
zavallı bir kadın başına soğuk
tan muhafaza için bir bez sara
rak Hilal • Halkapınar g~idine 
gelip tren hattı üzerinden kö -
mür toplarken Burnuvadan İz.. 
mire dönüş yapan katar tarafın 
dan çarİ>ılmış, ağır surette ya -
ralanmıştır. 

ıwe ur ekmek kart
ı rı da dalıtıl.ıyor 

Dun Pazar olduğu için mahal
le birlikleri halk karnelerini he
men bemen dağıtmış bulunmak
tadırlar. Bu seferki karneler 
pcnba renkte ve içi taklit edil -
miyocek şekilde fantezi klişeli 
dir. 

Memur karneleri de Ankara -
dan gelmiş olup daire mutemed 
!erine \Crilmeğe başlanmıştır. 
Mıitekaid, dul ve yetimler de 
karne.edni maaş aldıkları mal
müdiirlüklerinden alaca~ardır. 

----o---
Fe!aketzedelere 

yardım 
Erbaa zelzelesı felaketzede -

lerme tahs;s edihnek üzere f}eh
rimizde )iapılan faaliyetler ~ 
nişlemiş bulunmaktadıı:. Bu ha
yırlı işde bilhassa hariç kazalar 
şükra"ıı mucip bir gayret gös -
tennektedirlef". ----o,----

Denize düşmüş! 
Üsküdarda Selimiye - Hay -

darpaşa caddesinde 44,6 numa
ralı ev<J.e oturan Mehmet oğlu 
Hüseyin Kan:bur adında birisi, 
dün Osküdara giden ve Beşik -
taş iskelesinden kalkmak üzere 
olan vapura bineceği sırada ka
zaen denize diişmüşse de etraf
tan yeti~ilerek kurtarılmış ve 
doğruca Beyoğlu. hasta.hanesine 
kaldırılmıştır. ----o----
Banliyö seferleri azaltıldı 

Et ve kömür tasarrufuna da
ir Ankaradan Koordinasyon ka
rarı beklenmekle beraber; bu 
yolda ilk tedbir olarak Banliyö 
trenleri seferlerinde yapılan tah 
ditler bu sabahtan itibaren yü
rürlüğe girecektir. Seferler da.
ha ziyade is saatleci hariciııde 
azaltılmıştır. 

Ticaret odası blt
çesl artıyor 

Ticaret Odası yeni yıl müna 
6ebetile mutad senelik içtıma • 
ını dün yapmıştır. 

İçtimada Odaııın kadrOFu tan 
zim olunmuş ve bir senelik he -
2aplar kontrol edilmi:Jtir. 

Haber aldığımıza. g-öre Tıca • 
rot ve Sanayi Odasının bu yıiki 
biitçesi geçen seneye nazaran 
bir miktar artmıştır. Bıı artış 
Odanın imkan dahilinde yapmış 
olduğu tasarr ... ftan ileri g~lmek 
tedir. Geçen yıl 250 bin lirayı 
geçmiyen Oda bütçesi bu yıl 
300 bine ya.klnşmıştır . 

Altın lyatıa ı 
Dün bir altın en fazla 25 li

raya satılmıştır. Altın piyasası 
durgun olup alıcı bulunmamak
tadır. ----o·----
Taksilere bir müddet daha 

bsnzin verilebilecek 
Dün Vilayette benzin için top 

lanan komisyon bir miktar ben
zinin şehrimize gelmiş ol<.luğu 
için taksilere bir müddet daha. 
benzin verilebilecektir. Maama.
fih esa.slı şekilde benzin nakli 
temin edilemezse taksilere ben
zin ya hiç verilm.iyecek, yaiıut 
bir miktar daha iııdirilecektir. 

Ucuz Şeker tevzii 
Kanunuevvel ayı için memur

lara bakkallar vasıtasile veri • 
len ucuz şeker tevziatı sona er
miş bulunmaktadır. Evvelce de 
yazdığımız gibi Kanunusani ayı 
içinde de ana iaşe karnelerile 
nüfus ba§ına 600 gramdan üçer 
aylık şeker istihkakı birden ve
rilecektir. Yalnız bu seferki tev 
ziat daire mutemedleri tarafın
dan yapılacaktır. 

==-======:::..---------------------:::=====-·------------------, r İki sevgıli çok Umıtsız bir du· TEF R 1 K A EBU ALI.., Si ... NA Nakil ve iktibas e::ıse:~~~ :ry~~~~ı: 
l ı uma diişmüşler<li. Ne yapacak- d Tam manasiyle bahtiyar olmıya 

larıru birlikje karal"larjtıı·a.mı- No. 109 hakkı mahfuz ur ~yıksın. Ne yazık ki Şemsid-
yoı Jardı. Cafer. Şem.siciharun o· han seni asla mesut edemiye-
nu bırakarak g'ıtmek Jcara.rına bestti, rekat ne yazık ki yanın· _ Madem ki sizi tekrar gör- deceğiz. Seni Orta .Asya cenneti- cek. 
a 1 azı olmuyordu. Tam bw:ı· da Şemsicilıan y.oktu. düm. Hiç bir şeyin ehemmiyeti ııe g-ötürecegım. Semer kandı, _ N!çin üstad? 
lar bo)k konuşurlarken zindan Dalgın dalgın dükk8.nuıa doğ- yok. Fakat nerede idiniz? Ne Btıhaıa.yı, 'l'a:;ıkend~ Kasğırı gö- _Sana bütün hakikati söyle-
muhaiızı ıçeri girdi. Cafer ken- nı. yüriidii. Madam -ki serbestti, oldunuz? rcceksin ! meliyim. Çünkü sen zindanda i· 
d kendine: artık kaçıp bir yere plenmesi- ~Bunları sana sonra uzun u- - Çok iyi. Emrinizden tabfı ken, Şemsicihan, babasının ıs-

·- Her halde hayabmın eo- ne fili.ıı lüzum yok demekti. Bal zOO.ıya a.nlatırnn. Yalnız şimdi- çıkamıyacağım. lı'akat bir şey rariyle bir b~kasınm karısı ol-
nu gel<l1 " diye diişüııdü. k -arla ünlerdenbcıi açmadığı lik şu kadarını söyliyeyim. ki, sorabilir miyim üstad ? nıağ~ razı olmuştu. 

Fakat muhafızdıa hiç de öyle d~aru! açmak maksadiyle başıma bütün bu işleri açan ve - Sor! - Ebülharisin ! Bunu kabul 
bn uz yoktu. Cafere: çarşıyıa. doğru yür(idü. 'i de felakete sürüklemeğe - Bu seyahati, ikimiz yaJ.ruz _ Kimin? 

.. __ ;_1~-: ~ ~. , kalkışan adam sadece Ebülhar-"' - ? 
Hükümdarın auu._.~ _, Fa.kat hayret! Ne göriiyoı-uu. idi. mı yapacagız · otmcsi, sana karşı kalbındc bes-

serbestsınızl sözlerini söyledi. Dükktn açıbn.lş bir vaziyettey- _ .D .. _ .. ben de ~ı ... ~""'"'"" - Evet! ledıgı-· du\..·guların hakiki lıir 
"'-"' de cı,_,, .. v.ıbaJı da p.- di. Ve -:' ... -"'- durmada:zı i- ~ ~~ Cafer, o zaman yüreğinin ti 
Vö.l.el' • ~ Gn19 .... ~ _ Bundan ~ "°''asınl da - aşk olmakta!l uzak oldıı~'lmu 

___... ... lcn-11 Oafer N1l"i girip~ ...__,.. ......... derınliğinden bir şeyin koptugu· 
'i""u"~--· : :r-· · 1 bukla. Artık hayatta. olmadığım nu hissetti. Buradan yalnız gı·;. gô::;Lerir. :Eğeı seni sevseydi, ö-

Sestbe&t :ı;niymı? diye...._. Merakla dilW-na. yaklaştı. - .,.,_, ~vıiuebilirim.. lürdü de buna razı olma;ı:<lı. 
,.._. .ail"innııt l:::csaemda Ebu Mi ........_ wu~...., mek demek, Şem.sicihanı bırak 

led ~------ ~ .. -, Ebülh ................ , Ebu Ati ak dem.ekti Halbuk ' Fföu Alı Sinamn bu sözleri, 
:ı.;~. --...ı........+...n-;... Hüküm Sinayı ifÖl'dii. ~ ..... ~ m · 1 0

' onsuz Caferı'n 1"'~lbıne su ,..,, .. J>tnı",;:.tı·. De .ı:n'~ ~ '"'-~~- ~~ ;..,._,,.,...m,vnr. Sinamn :ka--1,,.nı ~,;;.,,..,u bildiği ne vapabilirdi? Nasıl yaşıyabilir ~ ..,.,. , 
dar bu emı:i şimdi biaılt bam ___... &..._...._ --v- :.iı:in bu son .. ~ ~~bir cevap dit Snı:ıra anlamadığı nokta E- mek üsta.d hakikati bılmiyordu. 
vardı. du. o, ftstadım kaybetmiş oldu· vermemişti. bu Ali Sinanın oıılan niÇin a- Şemsicihanın ne ~çin böyle ha-
~: ğınıdan dola.Yine k:a.da.r üztilmiii Ebu Ali Sina biraz diişijndük- yırmak istedit,'ii idi. Halbuki on- reket. ettiğinin farkında bulun-
- Be gidip babamlaKıom.p ~. =: ~~~~ ten sonra: ları asıl birleştiren kendisi de- muyordu. Htı..lbuki Şems:cihan, 

yım. Bakalım Dl obr:lU§? .... - Sen yo'--1..'.J- ı.--·-1.ı.1---· ğil" miydi? Hem madem ki orta· ce kadar yüksek bir kararla bu !:==mnda göriiyordu · Şu halde u;wua. UAıW. •.ı..ıı.Mı.uüt kad b .. yük' b" fed k" 1 - .. 
Di-.-k .:ı ... ..,n ... lrl-ı. Caferi de -. !!-~-- "'"......a vn-..-..a t.......arnla ,..._c-, daki .. rı:.ganA e man.i olabilecek"""· ar u !r a aı ıgı u-

J-- ~ ~ NtcUtdni rlndawlan ve ölÜ,wuQı ~-~ J_ • ._ _._.....__ ~ .ı" ,.... ·d· c f b -· 
sarayın arlta ka.pısmdmıı dlŞlll1 kmtanm da her halde 0 olma- dedi. hı.s, Ebülharis de kaybolmuştu. zerine •almış ı ı. a er unun u-
ıl.ararnk serbest blra]r;tılar. doğru k ştu. Bı.ına rağmen üstad onu niçin zerine Ebu Ali Sina.ya bütün o· 
ınıaya en büyük üzüntü ile P.. ~ !':?~1~0op.?-tü; 

0 CUeır bundan biç 11ir ~an-- Şcm3icihandan ayırmak istıyor- lan tiitenleri, zindanda Semsıci-
Cafer • .n...,di .:ı, .. ,,.., ...ttrmak: ~~ la.mamı.~. Ebu Ali Sina. hangi dun. L-1- g--en mulıavereshii anlat· 

ordu.~n..t-~d~-b- ~Sizi ~ımda göl'düğiim- ~oJcnJnktan ~Y?Td11.: · Eb' u Ali c;?;.... '"'-"erm gozle· Um.Jdilde hakikat ancak o Y ....,~ d ..:ı-'-,yı 1..-.:ı-- bahtiyarım - Bir yere mi gidiyoruz! eli- ~ 'Vi'W. -J 

~LUU.L~ olmasına. rağmen sev· en™ rıe ~ . ~\! soniu. r.mden b .. tün içjrw3erı geçen ŞC)- zııman Ebu Ali Sin.anın gözünde 
Şewiiciban onun ya - Gel bakalım oğlum. Vah, Evet! Bütfbı. bu insa11ıar- leri oJaımnştu: 1'l"dmlandı. 

elmiş, onunla konuşmuş- ı Yüziın ne kad r sara.muş. l.J.n uzaklar.ı., Çak uzaklara. gi- - Dinle Oafs1 dcdL Sam.. 
simdi dtşanda idi, ser- mr:ıilır ne kadar eiıyot çektin. 

ıo..amı var) 

--o-

Memur ve mütekaitlere 
yapılmakta otan tevziat 

nehayetlenrn .... i< üzere · 
Etibank ko. ur tevzi mües - gı )t>ri, hir üçiinciisıi asmi ha· 

seı:;es1nce n mur ve mütekaidle- L.P g.eh~ımişti. Sars:.t tarı \"e 
re yapılmakta olan tevziat niha- derınl rdun c:den ~ .:nhii.rfüleri 
yetlenmek üzcredır. Diğ·cı• ta - hfi.fü. h:ıt-r Jıa.fjf duJ ulaı.ı 7~ıze-raftan evvelce beyu.nnamesini · t <l 1 ·a l(•w < aır neler anla.tılnıı\ ordu! 
mues.ses.~ye ve~en va .an · ş aı B~ı dCJUI; lıikfıvelerı"n b "...zf'rlc· 
da komur levzı2tına oa · a ma- b h • t 

d h l kl b r -. o ı-.~ ı.o a. 0 .}hl 
sı hUSUSUU a azır I ara UŞ • s· t I · · Jı---.: ,1 

l t 
. \, a, nr g·un ozıot> :a7 .. n •• ıt.a 

anmış ır. d. .ı.. r.•--: 1 Bu mün·ısebetle haıen tamir- u nuswh. Ah a:..ı.= .caı . \.U" 

de bulw1 n Sınop ve !\1ers·n va- b:.l ols::ı.).dı Nrn~rlıları ornlılann 
purları ikincikunuoun bırinde ıı;tı .ıhı ıle te~Uı odoc.e~tıh. hc~
lımanıınız<lan Havzaya mütc - et Ş(.'lur d.unuın~r tut:n tur 
vccr!.ihen hareket edecektir. En ) an~m yt-.rı, s.ıa.Q gcı·ınıs U">ır
gcç ikincikaııt mın 15 ındc lima • fani n kn~ hır hn.!".ıu~. nı:.sıı'.t 
nımıza gele · k ol, ıı bıı '·apur - 1ll-'<'.a1<sı~ bir. ~.a.rM,t.a. . 
larla 4500 ton 1-ad,ır kömür g - ht'.JUli!ennı z.ıyarete gt>~mış o-
lecektir. lanbrn acda.nnı u:cutn1t uU,1~ 

Memur ve mütekıidlcrl' yapıl tuttınlan:ı .sarrıa..., :ı.ıasmd:m ~e
makta ohı.n tevziat ·c a erdigi 1 eA.•rl!J,; sı n buz~U)bı~;ı huzul< 
takdirde önümüzdekı uy içeri - . 0U:U-ın tehfJif'.lr-n:ı<> dubı, o A'l'
sincle halka tevı ata başlanacak t'<')'t fotra.da, hıl<.-ıttını 1 urhul:ı. 
Lır. '"' sahah1 ;yi.1 Anıa....,:-a:,a \.\?" 

.. ! ~ ı .... staıarı 
·~s, er 

Yeşilay Kurumu İstanbul ta
rafında ltiralıyacağı hır bina.da , 
alkol felaket.ze<le1r•rini kurtar - ı 
mak için hfr d .. p_ınseı aqacak -
tır. ı 
-~-~o·----~ 

Elektrik ~dareslnm 
işçilerine yardımı 1 

( Baştarafı bırıncıdc:) 

hel' imkana başvurarak sık sık 
bamlaj ve tünel kayışı gdiriyo
ruz. İske!1derunda bekli yen (9 J 
otobüs şasemiz·n nakli için Dev 
let Deıniryollarile anla{itık. Ti
caret Ofisinden aldığımız on 
kamyon karo.serisi de ~ak~im -
ıiPki garajda otubüı:oe tahvıl e -
dilmckıtedir. Yalnız boya işi bi-
rıız uzayıwağı için otobüslf'l' · 
tam faaliyete iki ay sonra gf'ce
bileceklerdir. Yeni otobıisleı i izl 
dilıamın fazla olduğu Haı bive • 
Bcva1.ıt aı'asmda işletnwyi mi-
şü:ıüyoruz.. 

Va.<ııtadnn d<ıha biiyuh: başka 
bir nıiişkülünıüz de IljÇi bulmak

dıl.. A.ınasranıı ka~ıplan n "h~
tt ı · ı. Pai"Imkı.ı.·tla.n itt •• ı m z 
De! u lrİi" dil'etie aşıp hına ... im
lht .~x .:.m:.ı.~ ~e-lın.;.;; l.irkuç ılı
t.i) ar Ert,a ... !t, kır s:?.!m.Iları ;ın 

te.lı•ri aru<>ı:ıa:ıı:ı gfrt ~ m;l:u ı w 
ziilürken. hi7A' şir;n kııs. >alaı ı· 

'trn -. iin•kli.'r " ısı ml!.l •1 &1.,nı 
anl:tttdar. Ay m l'~rl u. üı.· '." ıl 
:sonra, ) iııe r.c l.'E'l~n ) il ıııp 
~·nnmı~tır. Y<"r S.'U'SL"ltıs.:ının acı
mı tatnn.-. obı.ıı lm.n.,'ll s hirl<·r 

Erhaa zel,;ele iıöigııs..flf:• yaı tlın -
ela :id •ta ) :.ı.n~ıyorlar. Kırl< sP.l\İt. 
~ .. ,w {''." lki fola.kot:.ıi hngiı ı 
bill" .. hii) ül, ha.n·k<>t"' di) e 1>:r 
tarih dfüuimiı imi~~i.'J,• :uıuıı 
istanhul, u•l7,1-Jenin nasıl tıiı· .ı · 
fol olmığmıu h"ln:t"'.Z mi hi <;o
rumun, llalık~ir ka7.aluı 1111 ı, 

Nlksarın, l<~rhau.uuı h:.şıaa g-ı•· 
lt-Yhu· ka.ı şı.smllu. h•ssiz kalsın 

\'e IH•r üirlü ılm1tc ma ruAnw.ı 
A. kura. İzmir, nur!;ID, h.u.ı) a. 
.At.lana, ;, a.:ri hiif.im mcmlr-1.ı>t. 
gıhi, 7.~lzPlt'<ie •·vlt·ri ~ ıkılını':>, .ı•· 
w~ {'.!plak ı,:ı.hnı~ ubc.la.-o1huı ·' .ıı • 
c1ııııını ~r~-sin? 

l t• ;ıl bir .\ tla., -..ı lı i<ln lt- · 
\inçlt> girerl,1'.i'i, ,\ ılh:ı-,ı :... "<-'il • ıı 
t'ahsis t'ıtlt·ı:ı'lğ!ırıi'I. ıı:ı:r-.ı.da •• lmu· 

ta çcktigimıY. buhrandıı. füılKı' hfü~~oğirniz:,. 1:dt.ch~ •. !ı.•İ>a'- ı 
ile hcı·gün hıışırneşir olan ft!da- ka) t-~tnıl ... çoc·u~1ı. ko<·a...ın.ı.ıı1 
kar müstahde:mforimizi klıru - a' nlmıs ail4n ı S<'\ inıürt"'hiliı iı. 
mak maksadile yılba.·ından iti- \;f'riu ~\'allıl~ra ! 
baren ta:bik edilmek iizeI"e bazı J'llASt:Hİ BA ll> \J! 
kararlaı aldık. Vatman, bih.,tçi,

1 
_ 

kootrol ve atöiye iŞ<:ilerimizdl'n , !"!!"~·-.·===~===-:=~-:=:::--~ 
hepsi; balana.ga mecbur olduk-ı Vall basta 
lan nüfus basına a.} <la (525) 
kurıış mıınr.am ücret :ılnc:.ak -1 V:ılı ve B~lediy~ Rci3ı Doktor 
!ardır. Bu hmmsta Jfız m g-elen Lütfi ICırdaı dün rah?tfnz oldtı· 
muaml'leler bitmış olup ınüst. h ğundan maka.mma ~eri:'nem:? • 
oemın tarafından dold rulan be ı.r. '.·alimizin bugUn ıyi.escrek 
vannameler tekik cdilnwkted r. i:;lerın~ bao;lıy:ıca;:;ı bei\1 nın !< 
Bu yeni zammın bize senede beş tedir. 
yüz bin liı·<ıy:ı. mal olaca~ını sa- r--------
nıyorı;z. Bundan ba~k. dl[..!;Cr T A K V İ M 
'lUl"'' aflaı ıınız da artmı .tn. va. .... r:•) (iılhT !'.) • J A 12 

ı - · . f l b l .n •• sın1 .J,., ıruı~ .-1 '" v 
" yetınıızı mu assa ır rapor ıa ·--·---ı 
!in le Nafia Yekulctine go ıi -:;-36- 1 29 1358 eli-;.. \?cka ctın tetıdkı ıckı. on- 1 

ra Tramvav ve lt~l<'k• r"ke ne A 

miktar l'..ı.n1 vamıa ı o ıı o- lci.Kanun 1 ıncı ka.. 
Jacaktır. Şimu'lilı: a.ır ı. vnlun ... _2_1 __ , 

19 
4r 

2 
_16_ 

bir karar yn1ctıır. 

Durak1'ırm . er!f.!ri u he 
men tckarri.ır ·~tmı~ g b 1 ·r. Yal 
nız ufak tef k bi I{ d ri~ik
lıJ{ olab"lır. 

I· t'cl" 
' y 7 t 

Ankarad n K oor · 
rı beklcnm k 

Gllnes 
2.37 
B 

SALJ 

7 Eu.DI 
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Tesirleri : 

o 
r ' Kara borcada · J eR Aı;ırapcr derileri ;ortaya 

'iıkmaya başla ı, esfıiclen ayağı ( 5 ) liraya 
bulu mayan Avrupa derisi ~inıJı ( 130) 
kuru, a teklif ec!ıliyomHl.f, hatta <ı Ayağmıza 

getircl"m » bile diyorlar-mı~ 

eledi. B:r gaze-teci 
r. u bul ;;r- 1

1 l ""e<'e-

) 

ediyor, en iyi kundura dokuz li
raya h :a satıliy rd . 

K'öseie f yatı rı ŞllDdi yüksel
di. Hos bu da tabıi bir yükseliş 
değil r. h .. o el 1 cok ;r i<?·n 
b ka ça l b rduJar. Fa
kıat koscle fıyatları ın bugün 
va.su oldu..;u yuk eklık yıne a
yakKa ı f y larınm bugünkü 
yillrseklı i mazur gö te emez. 
Esludcn ıkı yüze alın • n l.0,.,t. -
J. alt a alı ruz. Eskı maliyet 
ıy tın n us u e dort lıra J\öse

leden b m oluyor. Derıyı yuz 
yirmiye ahı k. Simdı üç lırayn 
'3.lıyoruz. ~k aen normal hayat 
şartları· ve daha az üc
ret ~riliyor. Şimdi ise ücretini 
bunun üzedne iki lıra daha ılave 
etmek 13.zım. lmulcı eskiden bir 
lira kar alıyordu. Bugi"n.kü şart
lara göre on un ve bır buçuk Iir:ı 
alan magaza sahıbının de ka
zançlarını bır misıine çıkaralım. 
Hatta daha comert de Javrana· 
lım. Ne yaparsak yapalım, meş
ru, m.ıkul ve ınantıkı bir kazanç 
da dahil oldugu halde en birmci 
bır erkek kundurasının bugun 
yırm.i, en fazla yirmı bnş lira) a 
satılması lazımdır. Halbuki ha
kikatte fıyatlar sizin de gordü
ğünüz g bi bunun tam iki, bazan 1 
hatta ıkı bu~11k mıslidir. Ve 
.halle sebepsiz yere, lüzumsuz ye
re hem ımalciye, hem mağaza 
s 1 b liralık fazla bir 

ermek ·cın bu dar pa
halı ya tltabı gıymcktcd r. 
Şunu düşünrı ek lazı .r, bir 

imıl atoı;esi gunde yiıımı ç ft 
ayakkabı çıkarır. Bir satış ma
ğazası a. 0 ari 18 - 20 çıft "yak
kabı sa; r_ 

T carct MüdlirJügiınde b;z 
ku~ıduı acılar bir topl ntı yap
tık. O zam .n d ben, tesbit e ·
len kiır ha.aıe iııın yuksek oldu· 
ğu.nu söyledim. Siz de uuzeteler
de yazdı.uz. İmalciye bırakılan 
kazanç yüzde 20, satıcıya yüz
de 35 dir. Yani ortada knndura 
imal ve satışı üzerinde yiızde 55 
kar vardır. Ve bu da size 'biraz 
evvel verd:ğ m tafsılat.'l. ve kırk 
lıralık bir avakkabının pek nıü 
makul bir kflrla yıı mi, yirmi beş 
lirnvn sııtılabilecc~~i iddiama uy
gundur. Kırk lirnlık ayakkabıda 
'24. lira mağnza satıcısına ve 8 li
ra da imalciyc• kir kalıyor. De· 
min de söylemiştim ki bir atül
ye günde yinni c.ift kımduı a çı
karabilir \·e b;r satı~ mağazası 
da giinde yirmi çift kmıdura sa· 
tabılir. O hu.ide bir gtinde bir a
dam bu kadar r.ok ku,gnsın di
ye bu kadar vatandaşın bu k:ı
dar lüzum..<ıuz yere 'JlaTa vermesi 
doğru olur :mu? Bu vaziyetin kö
künden tashıh edılmesi lazım. 

- Bunun önü. l."m aec:ebi· 
lir, bu fiyatları ınak~lc ircft et
mek için ne yapılab lır? 

- Bütün bu mescll'le.rle uğ
raşmak tabii ki biz.im cemiyeti· 
mi.ze düseı·. Anınıa cemıyct bU
tün bu vazlj" tle. e l"ılrnytLir. lyi 
teskılaU1 Jı;g-ıldir. 1rnalci ve isçi 
ol-arak memleketimizde sekiz, on 
bın ayakkabıcı vardır. Bunlar
dan ancak iki ylızii oemiyetle a
lakadardır. Halbuki cemtyeti ıs- 1 
lah etmek Hizundır. E:itün ta-! 
bil azalarına miifıt olacak. onl-a-, 
nn ı:meııfwıtini koruyacak, on- ı 
ların içmde azami kar arayanla· 
ra ihtarlarda buluı1aca1'. ,·e'Iha 
sıl btitün ktmduracılan etra:frn
da. toplıyacak geni}; teşıdllitlı b"r 
cemiyete ıhtiyac vardır·. 

H::ı.1buki mmılesef ceıniyet"mi~ 
matlup seviyeye yi.ikselememi~
tir. M~clfı ,gecenlcrdc l1dylc biı 
va.ka ile .k rHılastJm. 1hşradan 
bir kıın<luracı lsuuıbul,t gelmi . 
Cemiyete nıilrae<t..tl etın s, iş a· 
rıyormu!:l. Bu ndnrom kıı:r~sı öl· 
miış, çocuk rı .a dn lstan
buldıa. suriim ün.ım üri.\ndiigu 
halde, -cemıyeün en birinci 'az;
fes . az lm'lna. ~aldım etmek o. 
dugu holde bu adamcagızı mu· 
a.venet bulması ıç~n belt..xiıycyc 
vo.lamak istiyo du. Be.n adama 
tesadüf ettim. Adam: "Ben za
na tki.rım, dılenci, fı..ciz bir n· 
dam değ im., hasta deöfüm, ni· 
çin belıuliye-vc müracaat ede
yim?" dzy rclu. Kendısınc çivi 
çakına:sını bıl'p, bilıııcdigiui sor-
dum. I ld n vl di Atôlycy 
yolladım. O gü dcnberı yaı ım
dn çalışıyo1. Ç l} b ı ışçı ic: 
h.aftad ) r:mı lira çı aı· r. 
ze bu h 
··em, cuııiJ. ct 
hepleri e tam 
dıg:ı l g )St l 1 

Ankar ab ı ri l 1 Se 'İzinci or 

Moskova büyük 
Elcimiz Ankarada 
Ankara, 28 (Yeni Sabah ınu

hab rındcn) - Mo kova Bt yük 
Ek mız Cevat Acıkalın bu ak· 
şallıkı eksprc le mazunen şehri
mıze g m"stir. 

.Ank ra, 28 (Yeni Sabah mu
habırinden) - P-arti Gn.ıpu ya
rın bun ) at 1.> de top na
cakt r Bu toplantıda Adlıy Ve
kilm n bir ımalc cev p v•.;ıecegi 

anlaşılmak~ ı 

t~aresal Petain Amiral 
' La orde'e nisan 'erdi 

' Londra, 28 (A.A.) - 'Mare-
şal Petain, Tulon Fransız do
nanmasının kınmındımlığını yap 
mış olan AıniN.l Labordc'a m
şan vermiştir. 

Berutta rp 

il 

Lnndra 28 (A.A.) - S 1
1 

ne tutmu~r ve benzin yüklü ol 
Afrikadak.i müttefik kuvvetler duğuna ihtimal verilen bir mı:w. 
umumi kara o-ahı ·nezdinde bu - nada yangın çıkarnn§lardır. Bll 
Iunan Röyter muhabiri bildirı- ucaklarımız l{airuan'da düşman 
yor: arabalarını da makineli tüfek a 

Am0 rik tesile hırpalamışlardır. 
zerte ve B r Amerikan Bırliğine bağiı 
rını te.krarl n rdır. Spitfire uç.akları Noel gimil iki 

Bightnin s u ak annın hiına· Macchi 202 tahrip etmislerdiJ!. 
yesinôe hareket eden Amerıltan FRANSIZLARIN MÜH..l.M 
uçar kaleleri Bizerte'deki dok • BİR ZAFERİ 
larda ve limanda bulunan bir Londra 28 (A.A.) - General 
gemı<lc y, g ;.ır c karmışlar • Gıraud ku11vetleri Tunus'da Pon 
dır. L "gtni gs uc ·1arı ikı Foc-' dö Fa:z'ın ccnubunfüı ılerlem~ -
:e- • ı~ dt ı:>urınu:;lerdir. Ucan 1 leı·dır. Bu kuvvetler ytizlerca 
k d rimizc.en. biri dfüımanın U· Mihver askeriuı esir ve mühim 
çak a ar ate ıle b"r b kası da mı tarda harp mal si almış 
bir u ;cı.k tarafından Jiıştirülmüs !ardır. Pon do Faz Tunu a 60 
tlır. j k" ometre mcsafeded·r. 

Sfa..-..:'a hücum eden bomba u· j Daha cenupta F'raıısızlar Ke-
caklarma Curtı s O tıp ndeki ruan ile Pışu ara.sınoa mevzileri• 
avcıların ref kat ettıkleri ilk 1 ni düzefüniı::ılerdir . .Müttefik kuv 
de1a ol ak üzere bildiriliyor. etleri Frans•z kuv\ et erıle iş -
Bu hücU!"lCta ıkisi büyük ve biri birligi yapmakta ve brtiın iharp 
kü i.ik oımak üzere üç düsman bölgesi üzerinde hava hakimi • 
ge ısı batınlmı<rt:ır. Bundan yetini ellerinde tutmaktadırlar. 
bac;ka orta hacimde b'r gemi tıa İTALYAN TI!.'RLİGİ 
sara uğratılmış ve dok.ara da Roma 28 (A.A..) - ttalyan 
'birnok isabetler knydedi miştir. umumi )<arargahının 947 numa 

Vergisi a U~aca l{ B ~ln bomba ucaklarımız hadi- ralı teb iğ'i: • 
' sesiz üslerine d.önmüşlerdir. Tunus kesiminde ileri IDC'\17J-

Beyrut, 28 (A.A.) - Hüku- Bir ke;;ıif u u .u yapan Vg;ht- lerimıze karşı dü.'imanın yaptığı 
met, bu sene sonunda bütün tile- ning·s!erimi:-~. Elcem'in 1.fi kilo • malıalli taarruzlar pfütldirtiil -
carlann. 1940 ve 194.1 senelerin- metre kadar şimal do;,usunc.la mü tür . .Alman av uc;akları ha
deki kazançlarını bildirmeledni Kerker'de bir ve Hammamet'te va carpışmaları esnasmda bir -
emretmiş.tir. Böylece bir harp de başka bir lokomotifi tahrip kaç; motörlü.b"r dfüıman uçağını • 

etn11.şlerdir Bu uçaklarımız bun dii..:ur·· mu··~ıerclir. C"""virdeki ha vercisi tarhı mümkün olacaktır. · -... ~.,,.,. 
~ dan başka Sus'un batısında Si- va alanları ve Bo.n'daki liman te 

dai a i erliyor 
Kahire, 28 (A.A.) - Pazar

tesi giinkü orta şark İngiliz 
müşterek tebliği: 

Dün, kuvvetlerimiz di.ismanla 
Bir · el · Kebir çevresinde temas 
halinde bulunmnşlar<iır. Muha
rebe sahası üzerinde dün ehem· 
miyetı.:i hiç bir hava harekatı ol· 
rnamıştır. 

2S · 27 İlkkfınun gecesinde 
Twıus ve Sns limanlarına bom· 
ba ile taı .tTUzla.r yapılmıştır. 

Dün b"r Messerschmitt 109 
düşürülmliş ve Malta sahılini aş· 
ma a c.alıAA.n ba.5ka bir uçak da 
gerı atılmıf?1:ır. Bütiın bu hare
lwtler net;cesinde Mut cf kle.,. 
hic bir ·ca.t\. ka.ybetm m e dir. 

ttı~h nlar e.m. de im·~ 
K bı~ B (A.A.) -1 alyan· 

lar, Roı ı;-Jin Tr ... bl ., FJ ta 
do,... lışm { ••• yetiıı e o r 
d n s ' ve b 1 
talya ar. Alına 
b"ndıkler su 
lerlemektc olan ,.., liz km v Ue
nnın karşı mda ya ız ,.:wna a
rınd n korkmaktadırlar. 

Alm n kıt<J.ları, El gevladan 
itibar ·ı ardçı ... rın har etler· 
desteklemişlerri!l. Fakat bu hal, 
bu ı" n yeniden ltalya lara ar -
m v manasına ,., lmcz. zira 
Romnu .n kencı kırv1 etleriı n 
harp n mım e~ ,.t rmek ıç ı~ 
Bııcıat'ın kuvvellı tı~h i me\zı
lcriıı i kullanması iht mal d, lu
linili!d.ir. 

---ıo---

--o--
mor 

te 

dibual'de iki kamyon ve Enfi • sisleri tesirli surette. Alman ha 
daville'de de bir cok kamyon sar va kuvvetleri tarafından bom -
nıç ve motosik~t tahrip etmis - bardıman edılmL<ıtir. Sfa.x lima 
lerdir. Bütün Linghtningslerı . nına karsı yaptığı bir akında 
miz hadisesiz dönmüşlerdir. düşman bir uçak kaybetmiştır. 

(Bıııtarafı birıncide) Wrhawks tipindeki ucakları Uçaksavar bataryaları bu uçağa 
yeni hticumları akamete uğr:ı.- mız Sus'un şımalinde bir <}Ok i a:bet kavdetnu~ler ve ucak a-

Dün tevzi sırasında 500 
kQrııe ortc. an s.r ol::lu 

mısbr. mavnaları makineli tüfek ateşi- ]evler içlıide düsmfüıtür. 
Gerek bu hücuml.ır gerelr e --------------------------

evvelki gün Volg il Don ra- ı 
s:mda ve büyük Don kavslııde 
muva.ffakiyefle neticelenen :m.ii
daiaa muharebeleri esnasında 
-59 Sovyet ta.nJn tahrip edilmiş· 
tir. Romen ve İtalyan ha\'lfl. tcş· 
killer·nın de iştirak ettiği şid
detli hava hücumları nctıcesin
de de düşm•m ağır kayıplara uğ· 
ramıştır. 

Merkez cephe::.inde Alman 
menilerine karsı yapılan mev
zii hücumlar '}lilskürtülmüştiır. 

iZ 

ti 
( Baştarafı birincide) bütün Fransız ımpar.atorluğu-

siyasi muhabirleri yakında ge - nun, Fransız millet" ·n kayıt.sız 
neral De Gaullc ile G. Giraud f;3:! tsız muvnfnkati ile fiilen 
arac:ında bir görüşme yapılaca- harbe girmesi teskil edecektir. 
ğını söylemektedirler. De Gaul- Bu askeri .ani <ma, sonradan 
le _ Çörçi! karı;ılasmasının bu i yapılacak bir s·yasi anlaşmayn 
şe eln~l'işli tarafları olduğu ve yol aÇmış olacaktır. Bu siyasi 
De Gaulle'iin ya.kında Vns'ng - mahjyctteki anlasın, nm esasla· 
tona giderek Reis Ruzvelt tara- rmı yalnız Frans.ızl tayin e -
fındaıı kabul edileceği tahmin decckler ve ne l .. ::lar iyi niyetle 
edilmektedir. Fr:ansız mukave - olur a olsun hic bir harici mıi
met noktalarının bir tek kuınan dııhak ya11ılmıyacak r. 

An.rnTadan ·tiril n m r 
karneirrinın .uı sa t l ı de İk
tJı;at .1tidi.irli.ıp-Unde dair mu -
temetlerine te,~iı sıı asıı da 500 
tanelılr bir karne ııaketıniıı or
tadan kaybolduu;u memurların 
naz:.ırı di'kkatinı celbetırıi~tıı·. 

B:.ınuu üzerine keyf ıyet derhal 
Emnıyet Mu ürlü )ine habe1 
vPrı mış ve 1ktı ·at Müdi.irlüğü -
ııüıı bütün kapı arı kapa:ıl rak 
içcl'ide bulmıan:arın dışarı çık
malnna mani l lunmu ur. 

B•lfthare va~ a m hal ine ge
len :r.cı,J'ta memurl ... n ıct 'it ım
lun, . 'ar iı~crmde ar. şt 'TI'!la. Y P 
mışlarsa da sarıl~i elde etmek 
mıınık-n ola."Damıstı ... 

T:ı hkikata ehemmiyetle de -
'Vam (Iİunına'ktadır. 

Na ı e 
1 i __ ............ 

İlmen gölünün cenubundtı. 
düşman yeniden hücum etmi<;· 
tir. Düşmmı büyiik öl<·üde topçu 
ve ta.nk kuvveti ku11anrnıf} ol
makla berab€ı kısmen karşı hü
cumlar şeklimle cereyan eden 
siddetli muharebeler ne~:cesinde 
püsk lirtülnı ü5tür. 

m 

danlık altında toplanması bü - Ge11cral Gıraud, Gen"l'al De 
yük ve kuvvetli bir yardım teş- 1 Gaullle ile iı:5birliJi ynpnuığ'a a- Züric.h 28 (A.A.J - l3u-

bir azası olan bir kundura i~Gi- kil edecektir. General Giraud - made oldu~unu bildırmi~tir. raya gelen haberler ,,.··ı e, 4 
sini bile koru.ııııvn.n bir müesse- nun ku-manclası altı ıd bullma.n Öğrcllildii{ine göre. General :lıkkibıunda Nanoliyc.:: yııpılruı 

Yazan: A. C. Stıraço 

T iirk ~ ın Ailesi, b iy · 
. ı· .lidmı daha ~:OOt;.ı 

ti; Alım İhsan T-01 göz'ü 'ran-ı 
rmın eug~ rahuıntme tavdi et-
tik. 

r 
İhsan 

· b··t·· ku ·.il • ıl · kuvvetler daha şimc1 don 300 600 k" · ö · .>;enın u un nuura. ıım cı ve De Gn.ulle de, Fran..'>17. impara· altında en az ·Hıı , 
· il · · ıaı·ı.._.a d _., bin kişiyi 'bulmuştur. Bunların O · · d ı n·..cı. •• ~· h :;ç erı.nı a~ar e en mcst;.le- torlu.:!unun blıtlin kuvve•:ı.,..; .a· kısı e ya.,.a anmı5ur. 1.J n .-.·UA~oz u er 

d -·ı l enerindeki sılfı.tı ar en modern ·~ '·"·"'"' h lerle daha vakın :.ın meşgw o - silahlardır. rasında bir b:rıik kurulmasıııa Lnnan çevre~i.-ıdeki nsaıı taninın son t ... ti:mha.t döşeği o-
masını temin, bu teşkilatı ıslah- L d 28 CA.A Af" tamamiylc 1.ar'.ıfuu·dır. Mubanp çok biiyük olmm:tur. Gar, an bı..;; kanş t.oprağ-a re\(li 
la kabil olur. on ra, .) - ı a- birkaç :fubr~e. ve l O kadar etm~. Türk hasmı ı ı~ ·~ t' 
Muhatabım _gülümseyerek: jansı bıldiıiyor: Fra.nsızlnr te-.skil~tınııı ~ün n~ :ev ta.nuunile vıkur.aı tır. k yıha uğ'r~ıdı. J baz m 
_Fakat, dedi. Galiba bu var- Genek muhı..--r"p Fransızlar mah r dıhm. b;r teblıg-ıne gore dun ~---- <lu lam ıdefü, bütün 'llliırli mu-

. · k dil"~· d b fillerinde ve ırerek İngiliz mahfil- t plru ır k · aY-" A:."' 1 lık ;•ergısı en ıg:ın an u ., o nan mı l on.o:ıcy, şıtn ıl "L Esnaf cernı'yetı·. kongrecar·ı ne\" P.ı1ct'i:ı ba~ sa~ll~l cii! jnı • 
l 11~ ~ be · le•"'İı"leki ı·n+ib··. Amh·al D~rlanın 'k h' •· le•..;,., ı;....._ ll 1 .meseleyi m t::ll.lecege nzıvor. "" " ~ ... ·' rı a auıse ;.ı ..... ın J.' nuıs1z mı e- ·unar nde ,,"T.1 azız iis d ! 

1 ~ı~ d ·1 · halefi G(l!leıal Giraml ilt• ınuha-ptidai mad(.h;u;rm, el". rm, ~ G D tın.in ,.e hnpunato1 luğuı:ı . .han)tC ı 1 ıün Mezbahada kasap ---------- _ • • • • _. 1 
sunlaırn, bunl::>.rın ortaya döklil rip r ra.nsı;;lann sefı ··ncral e birle""nef:i b ı .ımmilin ınrnhte -ı lı.k konrrrelcrini :ı 1ı:dctm.i>.kı • . 
- · t;;aullc ara.;:.ı.nda b:r askeri an- .,.. ...ı.. ~ ı Ceza 942/1104 mesi muhakk,tk kı kundura fı- mel nclil:eleri iiwriııclo mii,..11ke· öugii.n de sın1cılar ve marangoz . 

ti d k .. t t . 1 1a~ın3. için ::?.en!ş surette· neılmlfj l k KARAR HULASASIDIA· ya arın a <.·o musoo esır er ·· redtı bulunmustur. 

1 

lar top ::ınnc~. ltr. · 
bırakacaktır. Benim öyle bir bir kapı bulunduğu ıncrkl:.7.i'nde- Esn:ıf Ce&i etleı·inin ton .ın Mıll K 1 muh 
fikrlm var. Varlık \"C:l gisi kun- clir. Bu a~keri Tilaşm nın pı ntik Diin C.:luırchill, öğle ye-meiboi ıf:ılarından e.nlnı;uld.ıgına :-ıôre es 
•dura üzerinde:-ı .fazla kar ode.n OPtices"ni mtlŞtcrek diişmnnla.r:ı. General De Gaulle ve muavini 1 nafların bir cofeu ccmi\•eı re k folla Şe-
birçok lirmala:r.ı alal·adrr eiti· kaı:-ı müşterek mücadelede bü· G·nero.1 Ka.-.t·yer dö l:l Vifor ıle yıtlı değildir. Bu seneki fa~li _ 
ğinJeıı lıirkaç gi..indür imnlcilcre "tün Frans1zla11n birle rmcsi ve birlıkte ycmi~tir. yet. daha z:yade kayıtsız 1 n 
miic.oteri yoktur·. Birka<' gUn so.ır --------------------------- bu esnafı da cemh-et içine al -
ra tnbii tekrar işe basııyacak u- m. k şeklinde olacah-tır. 
lan bu kimsclerin elıııdeıı şu kun 
dura meselesini knı rarmak için 
esasen kwıduı a deri ve kösele 
isleriyle -alA.kadar olan Sümer-
bankın me~gul olmasını ben ken ver 
di hesabıma can ve göı.ülden 
temenru ediyorum. ft;ğer Süıncr
bank memlekelk arlık vnrlılt 

• • a 
gfü;termeğe b;ıs1ıv;ın mik~S-C}w- Emlak Ba11k Sl bir !'Ok vatandasla.ra 
leri bu suretle Nı nfına tunlar, ~ ao 

1 
onlara birer ni.urrnne vererek IS· 'ı Emlah arı neukahilincte lıediı at gaptı 
todı;,i tip kuıı<luı•nla-rı nırnaTl r •"' 
:ve bnnlnrı d yerli mnJlar ma....,n-

1 
(Sn~ıırafı t:lirihcİde) hık nııik. bifinrle tc ı ~le btıhın· 

zalının<.l. ııcuz fiy.atla tışa. cı- borcla.rını od( ~Iytn v ıt ıı. ı,u; - mu tur. 
karırsa bu iş hem bi:ıim icin, Jaı d n ilk bır lu:r • ..l z:ı.ı fın el 

hem halk iqın cok faydalı olur. yüzde bir, i n i 'ht.ı ta zaı rn 'l 
Bu, ben.m fıkrim. Fakat tatbik yüzde iki ı-:arn y pıluı<al. 'en;ı· 
imkinı var mıdır, yok muclıır, !eri tahsil 0Lını·;1.c,1kln. 
b.lemem. 

Di.ıkkan .ı:;ahibi oturuuğu ko1-
:tuğun aı kasına doğru ynslana
ruk sözünü öyle bitiriyor: 

- Şu olur mu, bu olt r ınu bil
ımiyoı um, 'fnka.t biJ<liğim şey; 
'hüsnü niyat olduğu takdirde ha\ 
lrımızın bugünkü fiya,tların çok 
şağısıncl:ı kundura gly bilecc· 

gi<lır. Mesela orta kumlurala:r 
pek" a 011 be!j, on ltı lırayn ka
dar snt11abılir. Ben on beş liray 
ayakkabı satabiliı:lm ve b"r te t-
lif l cd. h m ~ , hem 

·· bu n 
,brlrak"rbı-

'V ti 

M 
Ordu "1eb'usu 'c Seı·\ eti Fünun 

S hibi AH ii!ET 1HS/ı.N 'l'OKGÖZ 
J\ızar gecesi Dcgirnıc11dcredcl.i cvi11-
cle 'clat etııı• tiı·. Vasiyeti mur.ib,n
cr De.ginnendcre kabr· tr.mnn dcl' - g 
ıediicccktir. 

Nafia Vekaletinden 
p lı f usulile ın tı eksıltmey~ 

tepe iskelelcrı in aa1J goriıle..'l l ı u üzerir. 

Varın akşam ZLEK 
Se n n u buv ı , en g.ilzcl va en bcy~ıılı 

San'at Şdhcscrl 

L 

umarah koltuklar bugünde 

(26H) 

Sinemasmda 

iN 

'ttfmaktadır. 

( 
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~~~=.ı ancak on admı ~:=ı ot:;ıa.:ı:~t!: ıöstennemif ve yapılan araştınnada da bulunamam11 olduklanndan hiularında gösterilen yıllara ait kazanç vertUeıirıi ve zamlarını ba"1 lbbemame ve brarlann 
y~ çaprua llllröp gö- eözüldü. Fakat Kura.dm paçam mümkiln ollnamlltır. KeJfiyet 3692 sayılı kanunun 10 uncu maddelerine tevfikan teblll yerine geQmek fber'e ilin etuıaur. (2659) 

kendilerine 

&tirilı:JW F.dinıeliler. ferwıdl Yörfiğün elinde idi. Yörük Ali, 

katıl& Yörttk... 1 ~ ıı:: :ı =;..::: Jstanbul Deniz Komutanlığından ı s O M E R a A N · K -lliİlllll 
ArnaS!.!:__aoı- :==~ ···=~-=-'...::=.~~~ YERLi. MALLAR PAZAR LA R 1 a qıt Yöritk il, .ber kaide bir mmın etinden aldı. Yörük Ali de aik ile b1rHktıe Juıamtanltlmnza mfiracaatlarL 

it yler yapacaktı. Bu, gürtlltiller bu ~ do_ğrulup a~ ~- 1 - Dilekçe. 
etap dururken lılurat ağla, bir- b. Yorük Ali, bu hareketim çok 2 - Nüfwı hüviyet aizdanı ve askerlik vesıkaları örnetl. 
de.ıbire gayet ustalıklı bir yan maharetle ve çev'ıklikle yapmış- 3 - Baik yerlerdekı hizmeUerine aıt •e ik suretleri. 

M0ESSESESI MODORIYETINDEN: 
Sayan lstanbul Ha:kma VAPlLACAK iKiNCi PAMUKLU TEVZlATI 

için Mahalle Blrliklerince 
~ oyunu ve ıç kösteğiyle Yö- b . .Muradın, hem sarma.CJınt ve 4 - L m n kaptanlığı şahadetnames nın dıkli sureti. 
rUjii budadı, Yorük Ali, bu, mu- h~ .~e klintesini b~ elde sök- 5 - İki adet vesika fototrafı. (2485) 

bbil oyun kar§Jsnıd8'bir çocuk muştu. Ne olacaktı. Bununla. 
Obi süzülerek Pomat Muradın ancak )'9kaaını kurtarıp ayağa 
laime dü§tü. Murat, haamımrı kalkml§tı. 
k riw çullandı. Yörüğll sevenler bağırmağa 

Pomak Murat, Yörüğihı oyu· baı•adılar: _ , 
nmı gayet mahirane bir suret- - Yap. Yörttk ··· 
te 'bcıımnuştu. Oste de altına al- F.clinıeJ;rler, kıyamet kopan· 
-.tı. B\1güne kadar Yörük, ha· yoriardı: . .. . , 
amlanmn oyunlariyle oyunlan· - Afenn Yorük:·:. .. 
• bozarken iimdi Jlendisı aym Pomak Murat, güluyordu. Yo 
Uibete uğrayordu. Omründe rilk Ali, yağa kalkar ~ 
&Ormemi§ olduğu :mukabeleleri Çll'pmıp bir nara savurdu: 
Pil.Yordu. - Haydi Murat ağa be!.. 

GtlinWctiDeliler llağınmya Pomak Murat, Jıasmuı narası-
llath.chlar: ' m bot bırakmacb, 'ia da bir na-

Devlet Dcmiryollan ilanları 
Haydall>BŞadan saat 9.25 de hareket eden 24 saat 13 de hareket eden 

30 ve saat 21 30 da hareket eden ~ No. ıu katarlar ıle Pendikten saat 
1,0.48 de har~t eden 27, 14.06 de hareket eden 33 ve saat 19.45 de hare
ket eden 45 No. lu Banliyö katarları ıın, görülen lüzwna binaen 1/ 1/943 
tarihinden itibaren itletilmiyecekleri sa1uı halkımıza ilAn olunur. (2848) 

• • • • • 
Devlet Demiryollan 101 No, lu yolcu tarlfesı ücreUeri 10 tk.incikinun 

1143 ten ve lskenderun Limanı bammaliye tarifesi 1 Şubat 1943 ten mu
teber olmak üzere deti$tİrilmlştir. Fazla izahat için Jstasyonlara veya Azı-
kara'da Tıcaret ve Hasıllt Daıresine müracaat edilmesi, (H43) 

TEVZİ KARTI DAGITILMAK'FADIR 
He?ıüz tevzi karUnı almıyanlana nüf.us cüzd&nl&riyle blrtildıe Bir ıll& 'Nhalle blıtlkleriae 

müraeaat ederek tevzi lcartlarmı bir aa evn l aJnnlen ilin olunur. 

Anlıara 1 ncl Aıllge Hulıulı 
Mahkemesinden 

942/191 
942/1005 Kırar 
Adres: 
1 - Slvaııta D. D. Y. Cer atölyesinde Ziya Gören~z. 

2 - tstanbul O'sküdar Kefçe dede .M. Toptaşı S. 126--22-90 No: da 
Şamda dotma 328 D. ıu Hasan otbt Ziya Görenıöz ' 

~ DODOB • OPEBA.'fÖB 

Zelılge Temiz~/ 
Pa r la Tıb l"aklUtealndan m 
Dolum ve Kalllın halıtalık 

Biriacı aımf mtıWuıa1a: 

dan maada her ıttn saat 15 
ıa e ~. Cuwamba ıDnHri 
kanp bedava. 

Kadıkly Moda lakeleel B1. - Yaea. lılurat ağa!.. rapvurdu.: .. 
- Afenıı Murat ağa!.. - Haydi YorUk be!.. ı ••• 
- Haydi Murat ağa!.. · İki pehlivan tekrar a.ya.kta ka- ı M1JAlllLI VIB811bn: Tw OLAN 

Telefon: 60818 Karınız Zeliha Görenıöz ve.kili Avukat Aziz Baban tarafından aley• 

binlze açılan ~iddeUi ı~I• müstenit boş:ıı ma dava.,ınm yapılan du- iiiııl••-------

Edirneliler susmuştu. Çaınla- pıştılar. Şiddetli bir çarpışma Müeueselerin tutacakları bütün defter numunelerı temiz ve itinalı 
rma ot tıln~!'l1J1ıfb ... Armyutoğlu~ bqladı. Y~rü~ ~· hücumJanıu tekilde birinci hamur kllıda buılıruf, hazırdır, Defterlerimi&i bir n-

ruŞBıası sonunda: 
Karınızı haklı haksız dövdüğünüz ve bu yu7Jden aranızda Btddelli ge

çlmsizlilt bu~uaunun sabit olmasına ve mohkernece de kanaat edilme
sine mebni medeni kanunun 134-138-14~150 ve R . U. M. kanwıunun 

249 ıncı maddeleri mucibiace bo&anmanıza ve medeni kanunun 142 i.1lc:i 
maddeleri mucibince de yenlden bir aene müddrtle evlenememenlze ve 
lBM kuruo mahkeme maarafile 20 lira avukatlık ücretırun sizden tahsiline 
9,11.942 gününde kabili temyiz olmak üzere karar venldliı ilan olunur. 

lhtlklr 942/174 
KARAR HOLA8A81DIR: 

~ kopiirmüştu.. Güreş ıyı 1 dd~dirmifti. Po~ Murat re ıörmeden karar vennemeni&i, tavııi1e ederiz. 
_aitmiyordu. Söylenıyordu: da aynıyle hareket ediyordu. Umumi Satıı Merited: INKILAB KiTABEVi. ı.tanbul Ankara Cadde91 

Milli Korurnna kanununa m 
fetten Ortaköyde Muvakkat S. 

- Ah Yörük!.. Yörük Ali, hiç sinırlenmes bir ' 
:Uuatafa anın MYn donmiş adam iken asabileştiği belli Wi. 

6 de nalburluk ticaretile meflUl 
vit otlu Şalom Abua1 hakkında ti 
tanbUl Birind Mil11 Korunma 
kemesiv,de cerey'11 ,cl9n mlllıM 

tü. Arnavu oğluna: Hareketleri aertlqmişti. 
U ta! .• r-oa fena! .. YörU- Arnavutoğlu, gozlerliıi dik -

fiin çapraaı böyle sökühir mü! mif Yörtiğe bakıyordu. Yad .. 
- E ... ğtin alttan kallqf1nı beğenmlr 
- Yöriji 1'e,IMCek bu herif!.. ti. o da hunu hiçe sayarak dol-
- • • • • • • ru1up ..-.... Amavutoj)a, 
.... vutqllv., cevap ...... cesaret alarak Eclirne ağalan -

llli§fi. Çünkü o da t.eredclütJere na: 
diipıii§til. - Gördthıüz mil! .. Öyle kolay 

Pomak Murat, altma aldığı kolay yen mez onu. .• 
haammın üzer ne çullandı. Yb- Mustafa ağa: 
rük fena bır yan başa dili- -lyi bir k~ Yöritk! 
m tü. Pom k Murat, tamu ta- tkı pehlıvan sekız on dakika 
ea hareket ed yordu. Yörük A- birbirleriııi oyuna duşbmıek lçiA 
liain böyle bır yaıı bqa gelmesi ,liddetli hareketlerde bulundu • 
onu da iU.dü. Yöriık alta düştü- lar. Pomak Muradın. tam Po -
gü zaman b r Wıze duraladı. Ve maklıgı tutmuştu. Ybrüğe hal -
Pomak Muıad n ustalığına hay- naııe g'riyordu. Yörük Ali, Po
raıı oldu. Murat, idman gUl'eşl&- mak Muradı, aihayet çapraza 
rind olduğundan daha bar.iz bir getirdi. Ve, doldurup yürüdü. 
fekılde güreş yapıyordu. Yörük Sıkı bir yürüyüşten sonra sürüp 
Al , Pomak Mur~ jdman gü- götürdü. Bu bali gören Edirneli
ftf ~tığı zaman hiç bır va· ler bağınnağa ba.şladılar: 
Jüt bö ıe bulmamıştı. Murat, cıd - Haydi Yörük! •• 
4İi güreşte busbütün bafkalae- - Sür! .. 
Jmib. Ustalaklana. ustalıklannı - LJini bitir! .• 
gö1$tedyordu Murat .. Yöriik IJi, hununı on ad>m 
A.ıaa,ıutoğiu, kentli MndlDe bdar sürebildi. J"omak Mura~ 

dlinnadaiı ~yonlu: Yörilğüa çapramıı üstten gtre-
- ~ Y~k!.. rek bir hanıledeaöktti ve, gırtla· 

Ulan Murat! .. Çantada ne jm.1. dayandı. Bu, söküş tam ue-
ftl'Ba ~karıyorsun öyle mi'!.. taca idi. Murat, çaprazı sökilp 

Devlet Denlzgolları işletme Umum 
MildllrlBiJllnden: 

1 - !flelmernlz lzmir Şubesinde münhal bulunan ı.ıo Ura kadro üc
Nllıt bır mub81ipllkle 120 lira OereCti bir mulıaMbe ~ milAba
ka iJQtibaDile ve en az Gl:t8 melde:P mezunları ar~ memur abnacak
br, yr ... ..._,. lmtWnwda mavaffak olarak bu vazifelere tQin, ohmacak
Jara verHecıek aylık ücret, 38&6 sa7Jlı teadiU kanunu hükiımlert dairesinde 
tesbit olunacaktır. tmıihan 11/1/943 tarihine rastlıyan PazaNesJ 8(lnil saat 
14,30 da Tophanede kain 'Umum Müdül'lök binuında bir KomiılJon huzu
nmda tahriri olarak yapılacaktır. Llıe mezunu olanların, yüksek l\Jr mek
tebe m~ ve mGdM'im obnadıklarına dıa r vedka ibr etmeleri şaritır. 

~ 8/1/943 Cuma ıünü l1rpnuna kadar apjıda yazılı vesaik-

(10723 - 28'77) 

Oksürük ve broıışıtt 

TURAL 
Komprimeleri derhal geçirir. 

Kutusu 35 kuı-u tur-• ......-- -- ·------···-------

Si neticeeı.nd• s\ıçlunun fiili sabit 
dujundan MilH Konanma ltallUllll'li 
nwı UI, H/3 cü maddeleri m 
ce otuz Ura para ~ 
ve- Oft llö HWld66 ~dilllıfdtdlllllll"ll 
pat lmasma ve büküm ka 
de ucretı suc;luya eit okxaak ~ 
rar hülAsasuun Y. Sabah gue 
de neşrine 17 /U/Mı tarihinde 
rar verildi. (2584) 

:eı':~~~ birer cl!lekçe u.~ı ı,ıerı Müdürlüiü11e müraca• -- Vagonların Tahliyesi Hakkında 
A) Nüfus huvı,et cuzdaoı. 

~\ =:=.:........... llhallfcı va lbracatcı Birlikleri Umumi KBtipllğinden ı 
E) - Çalıltaiı )'tll"lerden almmıı bwervil. Nakil vwWaımdald darbk dolaylltyle yagOldann ntml tuil p.leriade tle taldlyesinin ...,. 
F) 8 adet vesikalık fotolraf ~ eldağa 'flewet VekAleUaden ~. A1fıbct:ir1ana meJinm oıa.k Ö9fll'8" 

2 _ Bundan bafka Haliç ve :kt ııye fabrikalarile Ortak&, ve ADP- ~!im•••••••••••- Jre3-ftyet ilin oluaar. ------------~ 
kaps k6mür depolanna odtıcı ve bekçi ve bti~e fliJrikaalna da Dok da- =~ıs;;;::::::==================================:::::~ 
pkçısı alınacaktır. · 

Bu vuifelere ilteklıleriıl aıııkerMlll'IAt bitimlif ve o&uz 7,.ı.nnı pç-

memltı cı9naları i8!1tlr. 
TaHpleruı zat. .illftl M1Wirtiil'Qln he 7uı ile milıllaeaat etmeleri löm-

mu ilAn olunur, (*5) 

~ Belediyesi 
ŞEHiR TiYATROSU 
DRA M KI S MI 

Büyük :lhtllll 

l•taabul Elektrik, Tramvay ve Tün 
ltletmeleri Umum M6dürl&ğiind 

l Keşif bedi!'Iı 1140 1 olan Pancalbda Oran praj bina ~ 
b8tlliıı tamlrı ı.Jı pazarlıia konmuştur. 

2 Muvakkat teminat 85.50 Iıradır. 
3 - Şartnameler idarenin Levnım Müdi.lırlüğünde parasız te" ı.ı 

Edime ağalan sessız kahmt- lıasmiyle ense enseye geldiktf.a B:&ılll" iiiiıiiıiiiilıi•• 
lanh. Nefesi tutubnuştu. O aonra ayrıldı. Çırpuıarak alayh 

İstanbul Belediyesi İlanlan mekted.ir 
4 - Pazarı k 6/1/1943 Çarşamba ıunu saat 15 de Metro Han bı 

bCWJl.ncl ltat.mda toplanacak olan Komisyon huzurunda yapılacaktır. ( bdar ~l gu eR yapa ve ffN' bir nara attı: 
kalide mahır olan Yorük Ali, - Hay mapllıab ! .. 
haamına h!ç bır şey yapa.ı,nıyor- Yörük Ali, Pomak Mvadın 
ft. Hele, yan baş oyunuyb n- naraaını bot blrakmadı. O da 
rük ArD!ll alta dbpaesi Ed me- çırpuup bir ~aa.vurchl: 
lileri bjısbtlttln dütündttrmüştii. - Haydi Murat atam be! •• 
Pomak Murat hasmını altına a- Yörük Ali, ikinci defa şapra-
hp maneledilcten sonra biraz zının sökilldüğilnden dolayı mtt
nefedendi. Ve, INlfıru kaldınp teessir olmadı. Çünld1 o da bill
b ~ tebeaaümltı bir yüzle Ar- lordu ıu, Murat ağa pehlivandı. 
ll&VU ~ ~ Ve. ~ Oyle boş bir adam değildi. Ba
Je IO)'le ..._ ~ • aımdan yılmağa ve, JrorbJaP 

. 1ete Yöriik AliD! .. BU -.. _,.ımemi. Bumı, yenmek için 
ha ueler ~m... ne yapmak li!IJ"'la y&pl)malı 

Anaawtotl•, büsbötün ifrit idi. 
olniUftu Ne soyl yeceğini faŞU'· Yörük Ali, tekrar giiNle gir 
JDJŞt.ı. F.dinıeliler Pomak Kura- di. Hem de çok btlyilk bir tiddet 
dın Arnavutoğlu ile alay ettiği- ı' mmlelere bqladı. 
m seuliler. Fakat seslerini çı- MW'&t ağa, Pomak güreflıDe 
brmıdılar. Arnavut.oğlu. Jılur ah•JIDll .oJd1liu için o, böyle fid
taf ağaya dönerek: detlere bql Jroyma•mı bilirdi. 

Ağa, görüyor musun 111 .Anıa.vutoğlu, ~ Ve, 
Pom ğl !.. möyleaiyoıdu: 

Alay ediyor cieiil mi?.. - ~etime diileıli Murat. .• 
Bak sana tKr leY aöyli;ye- Pomaklara, ..-k beD, deni v.

y m . Yorüğe ne kadar ağır ba· rebilirim. 
ursa ba•m, yenemer; onu. .. Bö· Kmtafa ağa, gülerek: 
yük HOYlemiye.yım amma, böyle - u.ta! .. Sen, giireteydin! .. 
ola akbr. - Sanki bm, gürepıil oı.ar 

Usta! .. Hieleriae mağl6p chm, baa llmlan yapatıileoek 
o1ın . Mural çok ağır baHuş miydi? •• 
bulunuyor. 

Ne oluna olsun, wıaem~ 
. .. 

o, Yorüğü... mt .. 
lntallab ! .• Yörilk AJmin httcumlan on 

Dedl dakilrpdan fuia dıdf1. Birgo 
Dlpa- Wr :EctirDe ajaaı, söze kereler lılllndı 011IM ptiNiy-

.karıştı. ee de kurtardL J1üat Kant 
Ustıa! Yenecek!_ Hem de ağa, YörUğii tekrar tek paca 

kolay yenecek!.. düPrcill ve, taktliı slbi alrtip 
Zannetm'yorum... götürdtl.Y5rUk Ali, teblikeyt af>. 

Pomak Murat, kemanede du.o rünce hemen dönüp, 18'e yatta. 
nırken birdenbire Yörük Atiye Bu, Y'drUğibl.. beliti cl&düncll dr 
sarma vurdu Yörük zaten açık fa alt& dOfülli idi. 
duruyqrdu. Öyle sarmadaıl fi- Görilltıyordu ki, Kmat da. 
JiD gekiridili yoktu! Murat; sar- Jdiçilk hıpnma ~ aP' 6&
m&Jl vurur vurmaı lttiDteyi dol- ayoıdu. .Aınavutoilmmı ,..... 
darou. Bu, aefer YOfüiün oynı- -blltUIL oaı amldJ. Keymallıl bir 
,.... oymı JpplmaGIJlb. Fakat eda. ile: 
Yarak, deırJııal paça_. l*'!Dak- - Ah Driltl .. 
ıaıa ~ Sağ "49Je 4illo! ~ ..,. • • GlıuDHDe-

~ &onte ti.eriili- otuıda. Jı&er, - ··-~: :t~llJ!pii~ilıılm~Rlıılııil .,..,... var) 

941 damıasanı tqtyan ve 943 senesinde dam· 

s·~~r:: :~ ~~~::1 :::e ~tı:_ Devlet Denizyollan • U. M. tanlan 
rlııde baskül, kantar, terazi, tartı, litre, metre, o.lçek gibi yıllık muayene- iiım••••••••lliı•••••••••ı•••~ 

1 
2 • 3 1 
4 
5 
6 
7 

9 

• • • • 
1 1 • • '• I • ı•• 

1 • 
SOLDAN I AclA: 

J'e tAbl ölçü bulunduran bütün ~ aahiplerinin Eminönü, l'aüb, Beyotıu, 
ltadlk6y, '7ar memurluklarile Be.Jk• tt.ldidar, Balmk6y, K7üP, Sarı,er, 
JleıPktao ka,.makamhklanna ve Catalea, Silivri, Kartal, Maltepe, Pendik, 
Yalova Şile belediyeleri.ne müracaatla &lçtl beyannamesi alıp kullandıkla
rı v~ )gıH•nnMta buar bir lalde bu1undurdukları ölçülerin cinai, nu
smraııı, ~ve oekedni ve mlktarmı meırkOr beyanııame')'e sillkaiz ve 
temiz bir Mlllttte ıaünldteple ~ 110Dr& 1/1/943 gününden m seç 
11111943 8ünil akl-'Dll kadar t6bi bulunduklan kaza, Belediye, Ayar me 
murluklanndan birine ka;ydeWrerelt miracaat kAiıdı. almalan ıü,zumu ve 
.-kClr kiiııdı almqular hakkında kaam1 Wdbat ~catı ebmıml,.&
le UAn olwwr. (2871) 

l - c..arewz, Bir barfi,Q olı;.unal
fU, 2 - TaUı delil, tnllliz,lerin idi • 

cOk iSml. 3 - Cenup hudutlarmuada ====================== 
bir kasaba. 4 - Baeına V. ıelirse ca 
mide den veren mAoasına lltlir, nam 
ıu .lÇiadeki yollar. 5 - Ballk bollat-
111ı jÇin fiyatı indi, minarede oku • 
nur. 6 - Tokat, boyu detil llll. '1 -

ABONE B E 

Durmaktaa emir, bapna s. pJirııe hneflk 
~ deiifec* Mr amıan ait 7.30 Proiram 11.'5 11az1k l'aaü ı Ayldc 
Jall. 8 - Sn•naktan mür, 9 - 7.U VüeMdibıDil - ~'tW&l 1 Ayhlc 

Tlrklye ,. ""· "' . 
400 • 
1IO 

• • 
Bir aefirimizln sopdı, Bir DCM, ZÜ çahftıra • 18.IO A, JW.er.ıen Ayhk 

Y UKARIDAN AfA61YA: lım. 19.41 Mtizlk ---.... - 1-ltl:-· -A-.-C-.,..--lecl_d_l_ll_ .. - ..... - - ... --tu--mı 
l - iti 7Qdil, Bir l8li eki. 2 - 7.to A. Hallfl"ı.i 20.11 Bad.7o Ga • Naplyet MldOrll: M. &aMI Karayel 

8anuna it. _.... 4Mkan. yaıbr, boro- 7.11 11~ (PL) zetesi ._.ldılı yer: H, .. kir Gl,..ylar 
mn cilllll- 1 - Bir •X* .imli. Yine U .38 Proiram 20.U Müzik (ıPL) ve A. CenYıleddlll 8ar119ellu Mtb. 
111r •Dk tııımt. 4 - Hem nulk, hml ıua Müzik (Pl.) 21.oe Konur •• 
mDıliıı. i -~ blllf gO • ıa.e A. Halııs1Mi 21.11 lılibik 
..._ eadlıa. 6 - JtGcQk Urfa. lJ.80 llOz:lk 21.18 ltonatıma 
7 - 1'8' çalmı. 8 - Bir nota, Yar- 1tM Proeram 
4llm. 1 - Bir mtı:.ıt lmd, Bir barftD :1&83 llltizi.k Rad - :U.48 lliızlk 
411mrı111U. ~ Salon .- S:UO A, Baberı.t 

ltestnu 21.415 ita'*"' 

j Aakerlik itleri 1 
IMVET 

Denizyolları Umumi Yolcu navul tarifesi, yapılan zamlar dolayı 
dU edilmi,jtir. 

1/Son KAnun/943 tarihinde lstanbuldan banket edecek olan 
dall itibarf'n yeni zamlı tarife tatbik olunacaktır. 

Accfltalardan izahat alınabilir. 

•••• • 
ı.tanbul Şehir haUarı ve Haliç vapurlan ;yolcu üCl'et tarifelel'it 

lan zamlar dolQJaile, ta4ll edllmlftlr. 
Yent tarifeler 1/Sonkiinun/943 faribinden itibaren tablk oltmıı1 

laaecakt.ır. 
Bilet ücreUerini Pteı'en •cetveller 18kelelerde asılıdır. Ba$111ı!ID11111'1t1.'C.ı: 

tan izahat alınabilir. (2850) 

ŞİRKETi HA YRİYEDE 
Vtllilet. yWqtek makanim. dıipto ~ 

dlğı lilıl Şiıtleti Hayriye Boğas~ yolea ve eşya üera 
leline ya .... ymi - ... malatıewt ......... 1 Kin···nll.-!! 
ltH8 taribhldea idbarea tathik mıMdiDe konuı.e.tt ye 

müf g&ICıenıa '"" "' da hk klen talik olmildlll~ 
• ve alNll•••a . .... da ay111 tarihte ._ __ "' 
-.ym yolOalanama Bn oaa.r. 


