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italyanın 
istlkball 

Hllsıyin Cahid YALÇIN 

M ütteıfiklerin İtalyayı Al
man.larda11 ayırarak har 
bi biran evvel bitirmeyi 

istediklerini sannettirecek işa-
retler eksık detfüdit. Şimali Af
rika içm cereyan etmekte olan 
son mücadele nihayete erdiril
dikten sonra sıramn ltalyaya 
geleceği tahmıbı olunabiliyor. 
Bu u.mana kadar ttaıyaya san
ki bır dU§ünme samanı bırakıl
mıetır. BuJıa mtir.aren, başuıa 
~ekler bakkında kendisine 
b1r fikir vermek ister gibı, ara
da büyük bava bombardmıan
lan yapılmışbr. Müttefiklerin 
ltaıyaya hucum etmelerin.in sı
rası gelince wkubulacak bom· 
ba.rdımanlanD çok daha dehRet 
kesbetmesi tabiidir. Bir t.a
raftan bu tehditler diğer ta
raftan da bazı p.rtlar ileri sü
rülüyor. Hasslı lt.alya mese-
.lesinin halli ~esi aranıyor. 
Son gördüğümüz lng liz mec

mualarmdan biri İtalyamn is
tild:ıali de megul olmaktadır. 
MakpJeırin garıp noktası ltaı· 
yamn emperyalist bir devlet 
rolüııil oynamakt.a artık devam 
edemiyeceemi es:ı.Jama sı lizım 
1l9'1liğklden ibarettir. Çünkü 
bir taraftan ltaıya çok fakir
dir. Diğer taraftan kömür, de-

Bir Milyon Alman 
Askeri Tehlikede 
Rusların Kotelnikovo şehrini 
almaları Alman ordulannın 

vaziyetini çok zorlaştırdı -Dört Rus ordusu Rostof Uzerine yoruyor 
Nevyork 30 (A.A.) - Al- Röyter muhabirine göre bu 

manlar Rusyanın cenubunda, mevzün zaotı Ruslar için mi.· 
askerlik tarihinin kaydetme- nalı bir başandır. Ruslann Ko-
d "ği kadar büyük bir fellket telnikovoyu almaları ile çevri
önünde bulunuyorlar. Kızılordu len general Hod ordulannm 
Don üzerinde ve Stalingrad son kurtuluş ümitJerini boşa 
çevresindeki çevirme manevra- çıkarmış oluyor. 
sıru P."eliştiriyor. 66 ıncı Alınan Kotelnikovoya giden altı ·ol· 
ordusunun her taraftan çev· dan yalnız bir tanesi Alman
rildiği ve 20-22 tilmende.1 yani 1arın elinde kalmıştır. Abnan-
300-330 bin kiş"den mürekkep lann acele kaçbkları, bu mev-
olan mevcudunun yansını kay- kid k 
bettıgı· · anlaşılmaktadır. Cen- e pe çok ve yeni harp 

,... malzemesi bırakmatarından da 
heden gelen telgraflar Alman- 1 ..... 1 ... aktadır 
lann kendilerini saran demir an ~ · 
çemberi kırmalanna aşağı yu- Ruslar, Kalmuklar stetliııde 
kan ımkin olmadığını göste- iki şehir daha zaptetmişlenlir. 
riyor. Rostofun Sovyet ordu- Dün 00ece varısı Moskovada 
lan tarafı.odan zapb Hıtleri-n neşredilen mutad Rus tebliğine 
ve tanklarının <'-enu'l cephesin- göre Ruslar, Orta Donda -;e 
dek· bütün orduları için tam merkez ce~hesiode ilerlemeğe 
felikct olacaktır. devam eylem.işlerdir. 

Sonteşrin orta•annda Sov· Almanlann Orta Donda Rus 
yet taarruzu başladığındanberl ilerleyişini durdurmak için yap
.Mihver Rusyanın cenubunda tıklan gayretler, boşa git
en az 125,000 kişı ölü, bir o mişti.r • 
kadar da. esir vermıştır. 250 Kızıl Yıldız gazeteaine göre 
bin kişinin de yaralamnış ol- Almanlar büyük taımye kuv-
ması muhtem ld r. vetleri toplayabildikleri yerler-

Y8§11J da r.aptedikl de mukabil hücumlarda bulun-
Mo kova 30 (AA.) - Reu- makkta ve mevzilerini inatla 

ter ajan.sının hususi muha~ müdafaa etmeğe, büyük top-
Harold King bildıriyor: (Sonu aa. s au. ı te) 

PASiF.IK 
DENiZi 

GIDe .... nndllld \l'Uİ~ gisterir lluha 

kta neler oluyor ? 
19'3 yılma ken Ull&kprkta da teşebbüsün Müttefikler 

· e geçtifini oruz. Yenı Ginf:'de, Birmanya'da taarruz 
halinde bW~ "kıalılar ve İagllizlerdir. Küçük, fakat stra· 

jile ebemmiyetı - ... •'-' olan mevkiler, üsler birer ikieer lılilttefik
lerin eline geçi ı Gine'nm Gona ve Boııa üsleri bunlann 
başında re • 

JapoııJar 7 lbckinun 1941 de girmi'2erdi. Bu bir yıl 
·çınde Pasiiılcte, ~ Birmanyada büyük topraklar elde 

r ve Mtıtt.efik1elie çok a r darbeler indirdiler. Bu darbeler 
beş ay de.nm _., Japo lar §lm&l Pasifikten Müttefikleri 

ovmuşlardır. ~~ bet ay BQ.nra, yani. bu yılın 9 Mayısında 
~ denia.aeıct ç&rpl§m& Japonların ilk sarwnbal olmuştur. 

adan Avuatraı~ya sarkmak istiyen Japon f,ilosu yediği dau-
lerle geri çet'.Uni mecbur Olm\11, 7 Ağuatoe ve 23 Ağustos 

1942 de Sa~ an deniJI savap Japon akınım tamamiyle 
durdurmuştur~ Salom.on adalanna ayak basan Ame· 
rikalılar hali ye Yeni Gine'nin bütün deıüs ve htıva üs· 

ri Japonla.r$ .e Mnttenklerin eline geçmiltjr • 
Saloınollı:'Ve löeQt qtne ad~ hareır.atm IU ehemmıyeti 

ar: Artık la,. ··ıiJi !liat t ~ durdurulmuft;ur. Avustraly 
artık Japon)'&; telidit edem~ 

Btrmanyaaut lnpıjz · de Hind__.m ı. türlü teb 
keden uza,t = bir d . Buna mukabil lııa bveketler, 

fikte aıu&a bu kadar uzaklara y yılan Japaalann bu 
Uhim üslerden çe ağır darbelere uğra.yanak IDÖllakale ais 

et.fııjn altüst edilmesi azırlaııdığıaı ga.termektedir. 
Kalmuk bozkırlannds: s~- ,~,.-..-

~l-~;!a%n ~Y:fıom~~:ı:= Gf DE GAULLE' o N B nubunda ve Kalmuk'ın merkezi 1 

Efısta ile Astragan arasındaki AMERiKA- Sf • ilet Meclisinde 
yol il7.eriiıde btmtllnan Y.qul'u-
ele geç iı:ı.ıüşlerdir. 

Lo~~> ..pıı DUıa TAHAKKUK ETTİ Sıhhiye ve Nafia Velllll~rl zelze 11 

Moskovada neşredilen hususi • /elAlıetl Vfl bu ger/erin imarı 
bir Rus tebliği, Sovyetlerin bü-
yük bir muvaffakivetiiıi, Sta- Boosenu , .... da pro}e•I halılıında malumat verdiler 
lingradın 150 kilometre cenup • _ 

VARLIK 
VERGiSi 

Para gatırm• mltl
ütl Pazarl••lge 
lıatlar anılıllh 
varlık vezwjsi mtılaıılWWi 

peyderpey boqJlrmı ödMnette 
devam etmektedir. Bu anda Iİll 
Wletlerin allkaar mabmJa.n. 
müracaat ettikleri görülmekte -
dil'. Mükerrer tahakkuklar müs 
tana olmak mere itiraz mahi -
yetinde bulunan müracaatlar fN 
velce de yazıldığı gibi hiç bir 
surette kabul edilmiyecektir. 
Diğer taraftan phrimiJJde var 

hk ~rgisi için verilen ilk mWı
let bu akşam sona ermektedir. 
Fakat araya bayram ve yılbqı 
tatillerinin gindeei mtlnasebeti
le mükelleflerin gün kaybettik
leri nazarı itibara alınarak ta -
yin edilen müddet 4 ikinciki -
nun Pazartesi ycşamına kadar 
temdit edilmiştir. 

ANKARADA 

Misafir 
ingilizler 

• D a n B. 1. Meclisine 
ıiWlk 11lzakireleri 

takip ettiler 
Ankara ao cA.A.) -~

rlmbde bulmımakta olan tn
gi& parla.men.toau lzalana. 
dan Lonl Tevıiot ile K. ~. 
LawllOll ve M. H. J. Scrym
Wdelbunı bugün B yük 
Millet Meci~<>ine gelerek Mec 
lis müzakerelerini takip ey
lemişler ve müzakere! :den 
sonra Medis gazino uda 
çay içmişlerdir. 

M:tsA.FlRLERtN 
ZİYARETLERİ 

Ankara 30 (A.A.) - An
karada bulunmakta olan İn· 
giliz parlamentosuna m 
sup meb'uslar bugün 
den önce şehrimizin g 
meğe değer yerlerini v 
rad.a Ziraat En.atittısü ile 
Barajı gezmillerdir. An.kara 30 (Yeni Sabah Mu· 

haıbirinden) - Şehrimizde var
lık vergisi ta.bsilltı hararetlen
miştir. 15 gilnlUk müddet, bura-,-----------
da yann (bugün) biteceğinden müddet.in son gilııil tatil gününe 
tahsil şubeleri mükelleflerle do- rastlamaktadır. Bu itibarla mü.d 
ludur. lstanbulda listeler 17 Bi- det Pazartesi akpnu bitecek• 
rinciki.nunda asıldıjma göre tir. 

(RADYO ILB SA8ABA KAR•I) 

Alma••ar rarrer tüt••ete çabpfular 

1 R ı 
Londra 30 - M08kovadan son gelen tıaberltn 

USY8 göre StaHngrad cenubunda ve Kllerove evre
- . sindeki muba,eebeler aon derece §iddetle:ımtlJıo 
tir. Alman kuvvetleri çevrilip \mba ecblmekten kurtulmak ıçm 
yer yer büyillc .kütleler halınd~ çekilmeğe .başlamlf}ardır. Fa.kal 
Ruslann şiddetli takipleri bunları harbe mecbur etmektedir. Ka
radeniz kıyıaında büyük niabette Rus Wıriye sılihendazlan da 
muharebelere iştirak etmektedir. * 

l'rı••dalll ._ .. ine tlMetllun ....... 
~w:::ıı: ~· l •....ııır..A- Buııllot çıı_t ıwaıı.ı.uır · ransl kan hava- grubiı. Fhiıü:M. ~-- .Mmaa~ tarafından kullanılan Loroyan cimiz u..a
ne 9ok şiddetli bir akm yapmışlardır. Akın öğleden biraz soııra 
yapılmış ve bUyUk yaagınlar m~ede edilmiştir. Gidil gelU. es
nasında yapılan hava muharebelerinde birçok Alman av tayyare
si de tahrip edilmiştir. :Müttefiklerin kayıplan Uç tayyaredır. 

mir, maden ctMıeri ve petrol 
gibi maddelerden ınalarumdur. 
ltalyamn aariçte yaptığı fütu· 
hat memlekeörı fuka.ralığmı 
ve .QÜfUllU9U teialtmalırtan baş 
ka bir teYe yaftmamıttır. Bu 
harpte de İtalya b·r takım fe
likeUere ugr-.unıştır. Bundan 
ıoııra u(rayacaklan da kolay
ca tllbmm edılebilir. Binaen· 
aJeyh. ltaı)lllDlar bir mütareke 
yalJIJl&.k ltbu.munu anlamağa 
beflım!flardır. 

batısında Almanların büyük lleadlllle gl .. •• Ankara 30 (.Huswd) - Bü - Erbaada 106 yı bulan agır ya-
bir leva7.llD U88Uııü teşkil eden • wrv• yük Millet Meclisinin ~ ralıların ki.ffesi Samsun hasta- -----------------------
Kotelniltovonun zaptını bildir- cefbd teJlt etti toplantısında Sıhhat ff IÇtimal hanesine, Niksardaki 18 ağır ya ~ 2 J 

İngiliz m\ıhaniri bu netice
ye vasü olduktan sonra, müta
reke talep edecek İtalyanlara 
bir müklfat vermek lüzumunu 
kabul ediyor. Bu mUkifat ne 
ı>labifr? 

miştlr Muavenet Vekili Doktor Hulbi rab ile Almusdaki bir ağır yara- o EM o K R Ası LE R o ı YA R 1 NDA 
Tebİiie gör.e mi1.him Alman Vqingtosı 30 (A.A.) - Rei • Alata.ş, yer sarsıntısı fe&iketi lı Tokat hasta.hanesine nakledi- Yazaa ı Nrera C•••• \'alÇlll -hava tank kuvvetlerile cemıa- sicum'hur M. Ruzvelt, pek y.akııı hakkuıda beyanatta bal~ lerek tedaVi altına alınmışlardır __ _ 

ne ile' dolu bı"r katar ve mühim" · da V aşingtonda general De Ge.- kayıplar hakkında §U Jzabatı Gönderilmı.ş" olan sıhhi malae 

Eo evvel bunun makul bir 
feY olmaaı esası vuediliyor. 
Meseli, İtaıya!ılar Almanlar 

(Sonu ... a su • d•) 

miktarda ganaim alınmıştır. ulle'ü kabul edeceğiııi Umid et- •ermiltir: me iıhtiyaçtan fazladır. Yeniden 
Cenup batıyı takip eden mekte olduğunu beyan etnıif • - Niksan kaza meı'keziy}e aa ihtiyaçları olma.dıtı görlllmüş - Af • k k b rk 

Volga - Karadeniz ana demir- tir. Bu ziyaret, biraz geeilrtiril- kiye ff köylerinde 4:7 ölü, 18 a- tttr. rı aya aya asa en 
yolu ürerinde Kotelnikovo, Al- mittir. Zira general De Gaulle- fır yanlı, 102 !!afif yaralı var- Milli Müdafaa VekiletiDiıı Er 
manlann en önemli levazım üs· tin Amerikaya hareket etmeden dır. 4:10 e!V tamamtın, 623 fil kıs ha.ada faaliyete geçmek üzere - 8 -
sü idi. ~el general Giraud'ya mWiki men yık1Jinıftır. tertip ettiği aeyya.r hastahane 

HACI ŞAKIA 
AiLESirtirt ESRARI 

Çeviren: 

BEHÇET SAFA 
Van.'ın Sib>han dağlanlıda bqlıY&T&k kofuklar; ovalar, J&o 

az nağanlar icinde ve vahş! insanlarla bir tStanbullu genç mi
ıendis a.raamda geçen kin ve intikam maoeralan. .. 

Bu uzak t.rk Vlllyetlnlft ltlr kır çlçetlne benzeyen tlbel kqMı 
rnolnln lata•bul• kadar iti• Wr heyecan, ıztırap, cinayet '9ı.cl• 

•tk ., .. kılteel 
••••• =ı 

Yirik AH B1llpr llomHacdarllla Jmta I 
)(. Sami Kan.yel tarafından yaaılan bu eser roman değil, ha· 

ldkattir. Ve i1nlü Tilrk pehlivanının Bulgar koDrlt8Cii&~ 
~ mücadelesiııl anlatmaktadır . . .___,,.,.,,,_., · ~ · 

Sea 1t11arm iki 1fk ve macer~ l'Rluı 1843 
yılmil ilk gDnU "YENi SJ.dsAH,, sUtunlannda 

obnasl ihtimali vardır. ErhLa. kua merJuırnle nahi- llir .gWddet Er.bu.da faaliyette 
M. Ruzvelt, Afıikadaki Fran- ye ve köyle~ 443.öfil, 106 a- kalacak, şedaidi havaiye telsiri

•z kuvvetlerinin yeniden teslilıi ğır, 689 hafif )aralı vardır. le hastalanacaldann tedavileri
iljini görüşmek t1sere dün av&- 2047 ev tamamen, 2017 fl'I de ,Di temin edecektir. 
ean Fra.nsızlann iki müme11&Ui· kısmen yıkılmıftır. Kayleri geaen ıulllıl hey'etler 
ni kabul etmiştir. General Gir&- Tesbit edilen lbaaann yektmu 'V'&lltasiyle ve merkezlerde tesi,s 
ud'nun iki mümessilinin K. Rus 4:98 ölti, 125 ağır, 642 hafif ya- edilen aıhhi hey'etler v&a1tasiy
velt ile mtilikattan evvel ava - ralıdır. Hayvan zayiat.uıın ta - le bütün yaralıla.nıı pansunan
ıan Fransız kuvvetleri müme&- bitine devam edilmektedir. Ala- lan yapılmış olduğu gibi müte
Billeri ile ~ QOk iyi bir kaz altııidaki mevtaıann defni &kip tedaVileri de tahtı temine 
&limet teli.kki edilmekitedir. i1mıal edilmiltir. alınmıttır. (eo..: ... ı u. ı •> 

1942 nin miruı .• 

Atla.ııtiğin illerindeki Ascen
sion ada.Sında bir buçuk saat 
kıadar kaldı~ sonra, artık 
Afrikaya sıçramak Uure tek-
rar havalandık. 1 

yaklnınız ortaya koiıdu. Herkes 
fı'O'Vasını ayınyordu. Bili Arne
rikadan getireJt- ~jın Vu fe i 
bitmişti. ŞJJJldi buradan ta h
sis edilecek başka bir uçak- le 
Afrika yolculuğUnu tamamlrya· 
caktık. 

Halbuki hat ba.şla.rında uçak
larda yer bulmak kolay bir it 
doğil. Kimlerin ne r.aman y la 
ÇJlcacak•an askeri makamlar 
tarafuıdan tesbit olunuyor. Bu· 

Hemen daima bulutlar ve 
ha.zan yağmur sağanalderi

le fırtınalar ve §imlekler ara
sından geçerek yedi buçuk sa- 1 atlik bir sallantı sonunda Aşan.
ti ülkesinde Aeraa şehrinin u
çak meydanına indik. Sahilde
.ki kasabadan epeyce uza.klqtı
ğımıza görmüştük. Burada u· 

•••••••••1111!1••••••••••••••-~lll .... ••••• ı ztın bir kırtasiye muamelesı baş- j ladı. Şimdiye kadar geçtiğimiı 1 

rada en son kiğıthrunm tetk k 
eden zabitin ise bizim kim oldu· 

muzdan haberi yoktu. Bana 
neden dolayı bu seyahati yap
makta olduğumuzu soruyor ve 

. 
- Oğlum ben bugUD 80D. &lııtımtı yqıyorwn. Şu baba yadigan oyun 

bozmadan böylece aarıs41zm §oeukiarfna bıra1arsın ! 
al. . Sen de kınp 

kapıplania buna alışmam~k. 
Bize mlılhtelif kağıtlar dol· 

durttular, imzaladılar, pasa· 
portlanmıza baktılar. Uçak li
manında biıytık bir art.asiye va
zifesi .vardı. Sıraya dizilip bü· 
tün muameleleri yaptırdık. Eş-

evrakı müsbite anvordu. Ame
rika hükümeti tarafından davet 
li olduğumuzu isbat edecek ya
nımda hiçbir kiğıt. yoktu. Yal· 
nız İngiltere lstihbarat Nezare.. 

(&onu: la. S, Sil. 1 dı) 

OLAYLARIN GEÇiDi 1 
TILIAll Bl1'&1'N&MUI 

Yeni Sabah'ın aziz ~w 
o1curıarıı Yazan 
Buıf'niln ıece ya-

~~~ 7~ Aka GDndU 
hepimiz içln kutlu mut-
lu olsun diyecek kadar 
af bir ~er olmampa için •· 
dece ve realitelere uysun Olarak. 
(Hayırlı ve az •ılW:ıelı) olmasmi dl• 
lerim. 

Hakikatleri tönm cılaırlannila! 
Bu ıece yenı ytlı iYl umutlarla .,. 

biraz gül.er )'.üzle karlllamak içiır 
hepimiz hazır]afuyOrUZ. (Ben hazır
lanmıyorum!) diyene bıyık altıodaıl 
S(ilerek yarım atızla bir (&ferin ...., 
u!) diyebil rı Hem o inrimnemıı 
olur -hem biz \> zarar Sönnüt oJ.. 
ID8JU. 

Beiı bile bır yamaç dıbindeki ldl• 
cilk. 18$1% ev n de zırlandım: Ba 
aece tek baş a Napo~ falı aıca• 
catsn. tçkiyı bıraktığım lcha -bu· 
llıbillrsem- buza ıçcceıımı. 

Tasarruf muarnd edebl,.. Wr 
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t'R INGt'l.Jz SUBAYININ GÖRDÜKLERi tesbtt etti _)Dostluk kupası Koy Enstitüleri olabilir 

-_Yunanlı nealllerden beri propagan- .,ffeı~eı:.'ı:t;;~~\~rı~~~,G. Sarayla F. Bahçe 
daya kulak aamamağa alıımış bir b•t etıni..5tir. Buna gör~ birinci tekrar kar-•saaıvor 

sınıf tabldottan 350, Luks 600, .,......._, J 
m//lef/n ÇOCağudur :ıyrıca. birincilerde konsiimas - "Dostluk Kupası,, maçlarındıı 

J'1u suretle Ahnanlann Yrmanlıt- danlarına. doğru A!V'l'upanın muh Yon 150, lükslerde 300 kuruş o-. yarıda kalan Galatasaray - Fe
taııa, geniş mikyasta İngiliz kuv telif noktalarında.o uçuyorlardı. !arak tesbit edilmiştir. İçkiler nerbahçe müsabakası Cuma · •
:.-etleri geldiği için, hücuma geç Bulgarların bu kahbelilderini inhisar fiyatına satılarak ayrı- si gıinü Şeref stadında tek • 
~eri şaylııaınıo. tamamile uı.l biz Ingilizler na.sı.J. unutabiliriz? ca yüzde 25 ücret alınacaktır. !anacaktır. Üç güzide klübü,ıu.ız 
tuz olduğu ve bir ba.lıaneden i- Bulgarların bir batın içinde Av Diğer taraftan haber aldığı- arasındaki arkadaşlığın ta.kvi -
lnret b11ltmdııtıİ kımdiliğiııdm. rupa medeniyeti aleyhine irti • mıza göre bazı gazinoların be - yesi gayesile tertip edilen bn 
anlaşılır. kap ettikleri bu iiçfıncü cinaye- lediye tarifesine riayet etme& - maçlar cidden büyük bir alaka 

18 Enstitüye 
• • 

seçımıne 

alınacak talebenin 
başlanıyor 

Nihayet Kartıa biri ohhı vıe tı öde)'ebiimeleri için kan, taz- sizin masa kiraya verdikleri gö uyandırmı.ş ve seyircinin futbol 
Eıılgaristan.uı Mihver safıııda minat ve göz yaşından fazla Milmi.iştür. Belediye bu gibi eğ- heyecanını tam m3nasile tatmin 
yer alııuş okiuğu ilan edfldi. Vi şeyler 18.zımd.ıT, Daha. 1912 yı • lence yerleri hıı.ldrnıda takibat etmiştir. Galatasaray - Fe • 
yana.da pakt imza edilirken Bul- hnda Bulgarlan "Balkanlann yapmaktadır. ı nerbahÇe karşıiaşmasının yan -
gar Jnt'aları da Trakyıının ağır Prusyalıları., sayan!aı ne ka - da kalınası da SU'f hakem kara 
kar fırtınaları arasında Türk' dar haklı imişler. Yangın tahkikatı rından doğan bir anlaşamaınaıı-
hudutlarına doğru yürüyorlar - Rodop dağlarının gerilerinde d d• lığın ma1ısulüdür. 
dJ. Almanlar da Tun.ayı ~er Tuna ile MariÇa. o>vaiaı·ındaki avam e ıyor Bu ııeticelenemeyişin kliip -
ve zırhlı fırkalarını Romanya geniş Alman ve Bulgar hare _ Geçen günkü sabah gazetele- !erimiz arasındaki arkadaşlık ve 
Dobruca.sına geçirirlerken ~vvd. ketlerinden İngiltere hükfrmeti rinin bir kaçında Balcı hanı yan dostluğu sarsacak ma.hiyeti yok 
ce Tunayı geçmış olan kıtalar ııaati saatine ve tamamile haber gınının çıkmasıa sebep olmak - tnr. 
da galiba doğru ilerliyerek Bul- dardı ve Balkanlardaki Alman tan suçlu olarak adliyeye veril- Cı:martesi günü tekral'lana -
~~~ _:ıkıyorlardı. Artık tari kuvvetleri başkumandanı gene- mi~ olan dokumacı Mari, odacı cak olan Sarı - Kırmızı, Sarı -
hı an hülul etmış bulıınuyordu. ral Hansen Tunayı geçip beş Al Yusuf ve arkadaşlarının ikinci Lacivert müsabakası sonunda. 
Bulgar ordusu Türkiye hudut - man fırkasının Rusç;,k'a ve da- sorgu hakimliğince tevkif edıl- G. Saray sahadan galip ayrıldı
la.rını beklerken Almanlar Y~ • ha on beş Alman fırkasının Dob mış olduklarına dair bir yazı ğı takdirde ya tekrar Beşiktaş
goslavyayı yıldırarak Yunanıs- rucaya eri~tikleri güneşli gün • ''at dı. la karşıla~acak veyahut ta ave
tanıı: saldıracaklardı. de lngHiz Kıı.."lllay başkanı ge- Salahiyettar bir makamdan raj vaziyeti nazarı itibara alı -

Bır kısını !unanlılar Alınan- neral Dili ile Büyük Britanya yaptığımız tahkikatta biıc şun- mu·ak "Doı;tluk Kupası,. bu iki 
ya km vetl~rını, Makedonya ve hariciye nazırı Atinaya g<"li _ !ar ~öylenmİıjtir: "Hiç binnı tev klüpten birine verilecektir. 
Trakyadakı Yunan hudutları yorlardı. Martın d)rdünde Yu . kif tLmedik. Kendileri serb<'st - BU lıafta yapılacak 
~~unce vaydıktnn smıra bır nan başvekili ve kurmay b:ı~ka- tır er. Evrakları bittabı ait ol -
ultımatorg. v~rerek İngılterede nı ile Yunanistana ikinci ziyare- duğu mahkemeye verilecek ve llğ DJ&Çl8rl 
bulunan !ngılız, kuvyetıennm tini yapan general Wnve!\ ile ge fai<a t gayri mevkuf olacıı.k mu -
memlekette.'J. <;U<ıp gıtmeleruıı neral Dil! ve Mister Eden'in ha bakeme edileceklerdir. Tevkife
istemekle ~ktifa c~eceğini sanı-ı z.ır bulundukları büyük bir top- aıijı1<1eri yolundaki h:ı;adi~in 
r,o~lardı kı Vlat.us ıııı meşhur· Jantı yapıldı. Toplantı başladık-! aslı yoktur . ., 
Hıtlere açık mektub .. unda da ----a---

" ·· 't k·ı· ·· B. 1 tan sonra gelen son haber ve tel 
~u umı pe a a goze çarpar. ır . ·- 1 Maıı~· karaborsaya kısım Yunanlılar Almanların graflar elımde oldııgu halde se- su 
Yunanistana saldır"1ak küçük _, fareth_ane<le_ ıçtımaın sona er • dlşme•ecek 
lüğünü irtikap edeceklerine sa- mesını beklıyordum. Cece yarı- J 
mimi olarak ihtimal -rermiyor- sına bir 8aat kala içtınıa salo· 
lardı. Onların kanaatinco Yuna- nundan yorgun adamlardan mü 1 

nistanı tehdit edoc.ekler, İngiliz· rekkep bir gruf' cıktı. Herhangi 
!eri ve İngiliz garantisini red - bir -tahrike istinat etın•den Yu 
detmeğe dav!'{ oluna~a.klar son- nan hudutlarına doğru akan 
ra da Arnıanya .Y.unaı;ıstanla 1- dört 1,ırhlı ve oıı allı p:va<le fır
taly" ar~·~mdakı ıhtılafı Lal ve kalannı lafla teskin etınenin kıı. 
tesvıye ıçııı tavas.~ııtta buluna· . _ . 
caktı. Bütıin bıınlaı Atinada.ki bıl olamıya~agını artık ıdrak et
Alınan scfarethaııe~iııin yumu . mış olan Y:ınan zını~'.°.rlarlan 
şak sözlerine ve ke!!dilerine Yu nıhayet ln~ıltereden bııtun kud 
nanca hitap eden Mihver radyo- l'et ve vüs'ati dahilinde olan yar 
!arının laflarına kulak aEmış Yu dımı istemeğe karar vermişler
nanlıların kanaati itli. Vilkıa bu di. 
dedikodular kim!l".Ve bir zarar Ferdası gün yeniden tayyare
vermiyCJrdtı. Zira Yunanlı nesil- sile Mısıra döndü. Mister Eden
lerdenberi propagandaya kulakr Je General Dili bir müddet da:ha.j 
ıı.~amağa alışmış bir ı;ıilletin Atinada kııldılar. Bu müddet zar 

e'CJ<'.ugudur. Unutmamak lazımdır fında Yunan genel kurmayı Ar-j 
ki Balkanlar daıma propagan - . . 

Ticaret Vekaletinin alakadar
lara tebliğ ettiği ·bir karara gö
re ithal ettikleri mallan kendi 
acentaları vasıtasile istihlli.ke 
arzeden ithalatçıların bu malla
rın karaborsaya intikalini önle
mek maksadile bu acentalardan 
başka toptan satış yapmaktan 
istinklif edebilecıeklerdir. Ancak 
bu gibi ithalatçılardan ayni za
manda mutad olarak bizzat pe
rakende satışlarda bulunmakta 
olanlıır perakende satıştan is -
tinkiif etmiyecelderdir. 

Tıp Encümeni 
toplantısı 

Tı.b Encümeni dün saat 18.30 
da 2 inci reis Doktor Falırettin 
Kerim Gökayın riyaseti altında 
senelik fevkalade içtimaını alı: -
tederek yeni ida.re 'hey'etlni seç
miştir. 

DAVET 

danın beşiği olmuştur. Ancak navuilukta bır takım yenı ted
Yunanlıya Almanın dostane ve bırlere baş vuruyor, Makedonya 
muslihane tem:ı.yüllerine inan _ ve TrakyaJaki istihkam ve ka • 
dıran cihet Alınankra düşman lelerin efradını tam mevcuduna 
gözile baktırmak için Yunan ta- iblağ ediyordu. Yunanistanın t
rihindc hiç bir sebep bulunma - talyadan artık bir korkusu kal
m.a:s~dır. An_cak Yunanlılann bil mamış olduğwıdan vüs'atli ve 
mediklerı. bır ~ey varsa o da 1- hemen hemen tam.amile açık bir Tilrklye Saiiır, Dll•iz vo Klir..,. 
tal Y · t · t'l:ida TnanUd Cemiyetinden: 

. yanı!' un~;ı.ıs anı ıs 1 a- halde bulunan sağ cenahını ko- önümüzdeki 3/1/943 Pazar günü 
cız gosterdıı;-ı an Yunanlılann umak · · Arn tl k h d 
mukadderatının Almanlar tara _ r ıçın avu U U U - saat 14 de Eminönü Halkevi saı.onun-
fında.n kat'i bir karara bağlan- d_ıındaki kuvv~tlerini kısın~ g~- da Cemiyetimizin Fatih Şubesinin 
mış okluğu ve bu memleketin be n çekmekte hır.mahzur gormu- yıllık kongresi yapılacaktır. Bilil -
heınelıal istiliisına karar veril • yordu. Bu muazzam mıntakayı mwn izal•rın te;ırilleı:i ilin olu -
miş olduğu keyfiyeti idi. korumak için elde bulunan Yu- nur. 

İşte bu sebeptendir ki Martın nan kuvvetleri, Almanyanın ce- Elektrik ve Tramvay 
o birinci menhus günü Alman- nuba doğru sevkettiği kuvvet • işletmelerinin cavabı 
!ar. haftalarca uğraşarak inşa lerin soiı sistem techizatı gözö. 
ettikleri dö:i: büyilk köpruden nüne ,."'etirilince, her bakımdan 26-12-942 tarilıli gazetenizde 
Tını " A: la ve BuJooarı·s Küçükpa1.arda bir lambanın yan ayı ,.,e-,.yor r " · acınmaya layık bir halde idiler. 
tandaki raadcvu noktalarına matlığından şikayet ediliyordu. 
d • k 1 d Fr da Almanlann şimdi Balkan dağ • Mezkfır 18.ınba hemen değiştiril-

ogru a ıyor ar ı. ansa n larında,hareke.te """'İrmis. olduk 
gelmis \'e Britanya harbine iş- ,,_, miş olup dünden itibaren yan • 
tirak edip 0 harbi kaybetmiş ha !arı yirmi fırkaları Mıı.carisUı.n- ması temin edilmiştir. 

racılardan ve pike tay _ daki ve Romanyadaki ihtiyat YENİ SABAH _ Elektrik, 
yareeilerinden mürekkep Alman kuvvetıleıine nisbetle uncak bir Tramvay İşletmeleri Umum Mü 
hava km-vetleri Bulgarlar tara- öncü kuvvet sayılabilirlerdi. dürlüğiinün bu hassasiyet ve ic-
fmdan hazırlanmış tayyare mey (Dev•mı var) ratına teşekkür ederiz, 

lst. Futbol Ajanlığından: 
Fenerbahçe Stadı: 
Saat 13 Kasımpaşa - Davut -

paşa. Hakem: Seııiilı, Bülend, 
Samih. 

Saat 15 Süleymaniye - Tak -
sim. Hakem: H. Galip, Fanık, 
Sadık. 

Şeref Stadı: 
Saat 13 Beşikta,ş - Beykoz. 

Hakem: Sami, Lütfi, Fazıl. 
Saat 15 Vefa - lst. Spor. Ha -

kem: Muzaffer, Selimi, Halit. 
Fatih Stadı: 
Saat 9 Beyoğlu • İstik13.l. Ha.

kem: Müeyyet, Zeki, Riza. 
Saat 11 Haliç - Rami Hakan: 

Nurettin, Zeki, Hayri. 
Saat 13 Hilal • Doğu. Hakem: 

Şazi, Necdet, Saba.hat. 
Saat 15 A. HiS&l' - Eyüp. Ha

kem: Şazi, Necdet, Hayati. 

Kepek tevziatı 
Malfun olduğu üzere Toprak 

Mahsulleri Ofisi hayvanlann 
kepek ihtiyacını kaza ve nahi -
yelerden seçi~ mutemedler e
lile tevzi etmekte, ayrıca mün
ferid müracaatlarm bu arada 
çiftlik sahiplerinin i:htiyaeı.nı biz 
ea.t Ofis temin etmektedir. Bu 
defa Toprak Maluıuleri Ofisi Vi
layete müracaatla hiç bir suret
te milnferid müra.caa.tla.rnı ihti
yacını karşılayamıyacağını ileri 
sürerek mutemed adedinin oııa 
göre arttırılmasını istemiştir. 

Rami susmluktaa 
kurtanby r 

Ramı civarının senelerdenbe
ri devam eden susw:lıık derdi 
kökünden lıalledil:ınlş bıılıınmak 
tedır. 

Terkos suyundan istifade ede
cek olan Ramiye yeniden (5000) 
metrelik bir su borusu döşeııe -
cek ve yeni tathir ve terfi ha -
vıızları yapıla.ca.ktır. 

Bu hususta Sula:r İdaresi kı· 
sa bir zamanda 18.zım gelen etüd 
leri yapacaktır. 

Maarif Vekilliğince Kocaeli 
(Arifiye), İzmir (Kızılçullu), 
Konya (Akçadağ), İspaı·tıı. (Gö
nen), Antalya (Aksu), Balıke
sir (Savaştepe), An.kara (Ha - · 
sanoğ:lan), Kastamonu (<rlil.), 
Kll'klazıeti (Lülebarga.z), Konya 
(~). Eskişehlr (Çifteler), 
SeJ4ıa.ıı (Düziçi), Samsun (A• 
pı.nar), Trabzon (Beşikdüzü), 
Kayseri (Pazarören), Kıı,rıı (Ci
lavuzl, Sivas (Yıldızeli). Erzu
rum (Pal ur), köy Enstitülerine 
arazi sahibi çiftçi çocuklarından 
bu iŞe elveri.~li 3395 talebe al -
mağı kararla~tırmıştır. 

d•fo.ya mahsus o:mak üzere Ov 
!ira kchizat be.!eli verılecektir. 
Bunların fiili askerlik hizmet 

!eri esnasında vazifelerinden ka 
yıtları terkin olumn.ıyacıı.ğı gibi 
kendilerine üsteğmen ve askeri 
memur oluncaya kadat" almakta 
oldukları ücretlerin üçde iki;ıi 
verilecektir. Buruar seberberlik, 
talim ve manevra gibi sebepler
le sila.!ı altına al.uıdıklan tak • 
dirde 3041 sayılı kanunun ah -
kiımına tabi tutularak ücl'etlc -
rıni tam olarak ala<'aklardır. 

Bu öğretmenlere çalışacak -
!arı köylerde öğretmenin ve ai· 
lesinin geçinmesine okul talebe
sinin ders tatbikatına yetecek 
miktarda arazi tahsis edilecek
tir. Ayrıca iRtihsale yarayıcı a
letler, islıih edilmiş tohum, eift 
ve irnd hayYanları, cins fidan 
gibi w.sılalar devletçe parasız 
olarak verilecektir. 

Vekalet alınacak talebenin se 
çimlerine esas olmak üzere her 
vilayete miktarı kafi seçim fişi 
göndermiştir. Vilayetler emirle
rinde bulunan ilk öğretim mü -
fetlişleri mıntakaları dahilinde
ki köyleri gezerek Vekaletin her 
vilayet irin lesbit ettiği raka -
mın 3 misli talebe seçeceklerdir. 
Bunların esas talebe olarak ka· 

Şehrimizden de Kocaeli Arifi
ye köy Enstitüsü için, Kart.al, 
Şile, Yalova kazalarınclan 1-JO 

bulü işi Enstitü .Müdürlüklerin- namzet ve Kırklareli (Lü'cbur -
de toplanacak komisyonlarca gaz), köy enstitlisii iç,rı de E _ 
yapılacaktır. Asli talebe olarak yüp, Çırtalca, Bakırköy kazala· 
kabul edilenler Enstitüde tah - " rından 75 namzet scçi!e.·cktir. 
sillerini bitirenler köylerı> i)ğret Ve bu iş Kıi.nııııusaninin 15 ~ine 
men olarak tayin edilecekler · kadar ikmal edilerek lısteler av 
dir. Bunlara 3803 sayılı kanu - ni ayın 20 inci. f!iinii Vı-killikte 
nun ilgili maddelerinde yazılı ve fişler de enstitiilerck buluııa-1 
nı.:htarda peşin ay?ıı: ücret, bi~ caktır. ı 

Valide Hanı Mensucat tevziatı 1 

Cinayeti Yılbaş;ttillnı ma-
Katil Mehmet Ali 6 yıl 

hapse mahkum oldu 

teaklp başlıyor 
1 

Yerlı Mallar MüesseseRi halka J 

tevzi cdeceğ1 paınukln rnenı-:;u ~ 

1 

cata ait kuponlanıı mahalle. bir 
likleri elile vatandaşlara tama
men tevzi edildiğini nazarı iti -
bara alarak 4 ikincikanun Pa -
zarteb-i gününden itibaren halka 
kuponlar mukabilinde pamuklu 
tevziine karar vermif.;ltit'. Tl•vzi~ 
at müessese tarafından yapıla
cak numara ilanı ile başlıyarak
tır. . 1 
Diğer taraftan Yerli Mallurl 

müessesesi halka nüfus kftğı t -
!arının ibrazı muk<ıbılinde lw>ıer 
çile yün tevzi etmektedir. 

Bu yaz Temmuz ayında çalış· 
makta olduğu Çakmakçılar yo
kuşundaki Vali.de hanında bıça
ğile karpuz kesip yerken yanın
da iki kız olduğu halde bir ta -
kun nygunsuz söz söyliyerek 
alay etmesi yüzünden elindeki 
bıçakla Kemal adındıı. bir genci 
vücudünün muhtelif yerlerinden 
yaralıyarak (;!düren :Mehmet A
linin o vakittenberi birinci ağır
ceza mahkemesince yapılan mu 
hakemesi dün sona ermiş ve ne
ti<!ede Mehmet Ali altı sene hap 
se ve ölün ün veresesine de beş 

1 
yüs lira tazminat ita.;ına mah • 
kfun oımuştu~. Altın 29 Ura 

Konservatuvar taril\i Türk ! 1 Dün bir Re~adiye altım 2f) li-
radan ve bir gram külçe altın da 1 

musikisi konseri. 380 kuru. tan muamele gornıü~-ı 
Konservatuvarın üçüncü taril:ıl tür. Alakadarların ~öyledikleri

Türk musikisi :konseri önürnuO!dekLJ ne göre bir aralık 20 In- ıy:ı ka.
Pa.artesi günü akıamı saat 20.~ da dar dfi~en altının birdenbire yükj 
Teııob~>IDd•ki Şehir Tlyrıtroıro Dram selmesinc seb~p An&doludan ba 
kısını binasında verileeek-tır. Pro.g .. 1 u tacirlerin !;t'lı rimize gelerek 1 
<amda İsmail Dede ... Zekili Dede- piy~ altın toplamasından 1 
nin çok kıymetli eserleri movcutıur. I ılerı gelmek1edır. 
::rk::.':::r;:;h~ıı!'; ;~;~:~:'.'.ı Un sarfi;atı azaldı! 
sı maksadiyle konserv.atu\·aı· iddresi 
bu konseri 20.30 da başlayıp 22.30 da 
nihayeUendirm~e karar "\e-rnıi~r. I 
ki bu suretle ut:ak 9emtlercie oturan 
musiki. se\-enlerin VCE;aıil<.;i7.li.k yüzün 
den konseri dinleyerıl~ı -lerı ~ak '" I 
kmdaki şik~yetleri ~ onleıuruş bu
lunuyor. ICon~er biletleri hetgün öğ
leden sonra gi.ş:de aahlmaktadır. 

..----------------------------------------------------------------------, 
1 EBU ALİ SiNA 1 ~:~~I :h::: ::~ !';:ğ~e:1iBuna r~nimC:~ 

Üe("en ~)· ş.c·hrim.izdc y,-,,.·mi} e 
Jfll)I) ~uva.i un ı;arfe<liııııı~tll·. A-1 
lii.kadal'iarın •ôyledikteı·:ııe ~ii -ı 
re lJ11 ay krırnclerin tcvziir.dr e~ 
sa~Jı kontrolltr yapılınak~a ol -
dL1~unrltın a:v·rıca ikiıı<"ikh.ııun ~ 
Ş.ıl··at kıo :tl<'lcııniıı lıic bı, "" -
fl•tlt ... ta'·l r1inf• in_ılnln olr:ıa,..ı· ~·ıu 

oaıı bu nisb••Ln 1500 çuv ıla dü
~"'" ·ın ümit edilmektedir. 

• 
Kaynar suda yanan 

çocuk öldü 1 
Ebu Ali Sina Caferı tıır kö~e

ye çek~" Ona saı:ıı.yda geçen ha 

diSf'lerı r ·:': bir"'. _:ınlattı. Ve 
sözlerini ~oy .• ; bıt•rdt: 

- Yarın salıah öyle bir köş· 
kümüz ,,,acak ki. Mısır hükürıı.· 
darının o k1dar övündüğü sara
yı onun y~.rındl basit bir kiimes 
derecesinde ~alacak 

- Bunı nasıl muvaffak ola· 
caksınız'' 

TEFRiKA 
No. il 1 

- - Razı olına.z olur muyum 
halıları, duvarlarda en nadide 
Türk çinil~ri hemen göze çarpı: 
yordu. Yatmakta olduğu yatak 
da safi ipekti. 

rının da kulağına sabahleyin er 
ken erken erişmişti. Hükümdar 
bu işe çok şaşmıştı. Sarayın ne
rede kurulduğunu liOCduğu za -
man kendisine: 

babacığım . 

- O halde luı.zırlıklarııu ça • 

bu.it tamamla! Yakında düğlinü 

nüz yapılacak! 

Üç güu evvel Fatihte ~arıgü
zel caddesinde 81 numara ı, eYl• 
oturan .\fustafanın iki bııcul« 
yaşındaki rocıı~ kaynaı· su fü 
haşlanarak yaralanmı •tır. 

ÜG gUndUr tedavi pdilen eo • 
rıık dün ölmüştür. Cı:se<li mıı -
a_yene erlen tabihi 3dil K5.,ııil 

Uıısalan ddnine ruhsat verıni~-, 
tir. 

Tramvayda yangın 

Yazaı: Naııhi Ba7dar 
Hıarp içinde yeni bir yıla ıW 

ha gir!YQr, ve, ömrıcii!llÜZÜD bir' 
paı-çasmı geride kalan günlere· 
gömmüş olduğumuzdan sanki' 
haber.siz, gelecek günleri kut-

hıyorıız. Böyle bayram eder- J 
keo, ~ yıbn aeıtarile yor , 
gıınhıkfanndan Jrurt.uımu, ol- j 
m1lk vehmlııin se>vioci ~nuru· 
muz altında gizlidir, Likin, ye-/ 
iri yd nelıır vidtıiliyor? aynı yor 
guaıl&ıan, aynı acılan mı; 

yoksa insımb~ yakıp yıkma 
va:.ıtalarmı bil' :ı-a.ım atarak na
~i~ olan nisbi s~ude-f p eriş~k 
Jçin lıUr !_':J!ı~ahi!rc·~~i i. :ı ,,e 
güvenlik gihıler: ti mi! '"'ilin 
cembmı gl'ÇDIİ,.<;t,. araJ·a biliriz. 

.Bin dokuz ,;iz otuz dokuz 
<lan lml;a ~erkl'.:ı, barı>;ı ıJü
şiinenlt'r, Polön,-a w Fhıl~ntll
Ja misalh>ıine ra~e-u, JI''"' ka
<lir olduklarr~ı b!lt'fllet1:kıM-i ild 
ta.raf or<lııhrın.ı:ı Jı..ı.r,.kftslz 
kahnakta oltluklarma lıaluvor, 
bu ordular b:ı.,Jm ~-,...Jerdcıı. M~
!,'.ip k:ır~L't.~3'İannı~ ;.;ihi · 
l\fajino ,.e Ziı;frid h:ıthni'uı 
a.~mazhi;ına <laır d(in~n ri' a
:\·etlf'ri doJ{nt buJu~y·oı·, lntr!~n 

ru.ıl sel;eplerini ııem-ns« tb!r.ıa 
,ı:öıden uzak tu'tıu-aı. taraf ıı· 
lar-ea alttan :ıJ1a ''aııııınaı.ta .,_ 
lan .,;pısi tava.• tborın p • _,u
kında. b;r uzla~a ~t-firtc ~jni 
umu~ orlan.lı. 

1940 may1"ili' lıa:z'r ında •>
hıp tıiır-nler bu ü i lcri mı a 
~·ıkıt.rırkl'n B.ıiittefik!n- iııı..-il'z· 
adalarc.uı istili.sını önJi1 t"Cf':i 
nlıııı ] .) <"ylôltlf'ilti ı:füı cüi~ıın 'i

r.J, MihH·r ·er iı<r homhıılan 
1llt.>ııia ;. anıp yıkılaıı I..trn.lm· 
darı "T~~ı.ın !., ff>rJııdınııı yük
ı.elc-ı·ı-:~oi lıı-klP.llilf'T. Kırktan 
kırk IJi11• Alman - :bıı~iHz diij(::i" 
... ün~iu \'f'"l~ıa~iı.Ji~i i~ln~ ~~~ı~ 
ıii. Yaldıwm illı.bnlwı.nhı adala· 
rı:ı i~~a.li ~rr.r(_' kirst.>·c~k ,.r AY
't'l•»da tıtr!ı1·~~i hır hun. ka
ı u-..ı.ıla<'.a.k u,•rken P.alkuı hare· 
kPikr; Vt" oıır.ıı. Rus t<>prıılda· 
rmuı i~tiEı ı bıo'ihtdı. Alma ya, 
"l•a•·j\,_.,, ' i programm A•·
l'ttf>a kı .. mmı ı-.thik edi,\•ordıı; 
R.ır~yayı he~ .. ıtı batta i~iıulı> 
yn »t'rl'>e• k w 1ekrar hııı;iltl'" 
l'f'! ıo döı>Prf'k onun da ~mu t.a· 
mİunla)'t(l diiı .ı a lıeg0fl'IO"~ a;~•
Ra J:•!Tn7,t>tliğiJİ kO~'Uaktı. Jo,,. 
Hla, So•)t-tlNin -Almaı.ıarc!" 

hi yaıı"5 btli.>t :ı- a<Jirrı kll'lı
Tt1I, '"tOfll"a, HY. ~ıijı·ifllf-ıt ~·tio 
hiı· kı~, Mihwri oo tasa~·,wr· 
larnm ~"l?. ı oklu. Kırk lıirtü'u 
kırk ik.h'<" ~iHıwr ye;ıi hir ilk . ' . . . 
b:ıiıar b..un"''· mörtefiklt-r ısc 
ı.u n el:.Oü ,..·ımaı..-ta old u~mı
<i.a ' d.fM.ayı !!,t'l'H yauda na. ... ıJ ol
Stt ~emlnwl.l•'ıı Jcın:tııla<".ak!lrt 
ü.mi<illf' ge~n:. ,;;.- hao:ıdamrlar

kı·ıı ,fa.ııotı ·a - Amerika - i\föt
tel'ikler ımılwı'r-lıesi bı~fo~ ı\l·ı
d>i. Mim,<~ ol lu*8nmz yılıa 
J~t~tnlL.i h;~·hh· lk~rı~ iml~ını :{Ü
riilıerai.\·or:hı. 

liltı l'TC'krLı ıı:ııı.kı.atlıı rı har
bin ilk ~ii:ıler'r.tl~beri •ariht;: 
\'ılt!ırım barplor:le bijyi.ik ıh•ı
llf. !~TJ ~J -ı u--.;;_·uı nt:İl'a~ı kı0-
ın1rkt1~ l\Ü(İili drvJetJrri d 1"uT· 
ına:{ıı haTıria..ı:Jh laı-ı nrsuı tıu-ı 

<~I;. tz ~ttl"~t· 1l'laki:ıesi.-M'l: u~ 
li:i<(·M\ ('~il klan ~.r~·eke-sine '11i": i,

rlip J.;f'yi 1 "'ril'~'f:" ktıll:a1 ırak:·· 
l\e:ıdi kiidil< orı.akl'dn tla inç 
~M~i.1; ,· .lhU ol.luü;u 'ı:•l lı ci~ 
1. n1 ke1u i '-'ll••\ :ı:rr'in~ ... ..a ·iı
n,~1... ola.n bu· n k a.t ıanrl l" ki 
Mili l>r< ıler k;.ı, nı<!a sız 
i"'"ıt \' \"f"tl<·ri11 ı.itı ;) rp- .nnaJ 
~\ 111"tit-v~j1tf \rrın .... 1i1'. 

R kııv ı·fl<>,. , ı ,.; '11 ı~ x.ı
k ... tt- pri~ .. , . ·t. t: . ~ r ; ' ( h ir· 
r;\-t't \'f". ııst.ıokıl: r.t i l' ... '.\- -~ 
ii ·~H:-t tu1:ın r.,ı:ı., ı"' ;,, ı; ri 
olar.atit'n·. 'ıt•nt , ı. • 'l't1 rht ,o 
nırr!M1 .. :-in Jcfrt: " ·,t :-.ııh ··ni 

BA'.\:J>. I~ 

Frenı:iye dair bir filn1 
gö-sterilecek 

- Bu benim bileceğırn iştir. 

Caferın Ebu Alı Sinaya fev • 
kaili.de iti nıadı vardı. Faka.t doğ 
rusu bunu nam! yapabileceğini 
bir türlü kestı:remiyordu. 

Ebu Ali Sina doğru eJVe gitt1 
ve .sa balııı. kadar hiç kimsenin 
anlamaJığı bir takım işlerle meş 
gul oktu. Filhakika ertesi gün 
güntl§ oğduğu zamıı.n berkesin 
parmağı ağı.ıııda kaldı. Çünkü 
Ca.ferin oturm&kta oldujtu kü • 
çük ev kaybolmuş, onun yerine 
muazzam bir saray kaim ol • 
maştu. 

Cafer uyandığı halde kentli • 
ni hi.13. rüyada sanıyor, gözleri
ne inanamıyordu. Ne olmuştu, 

ne geçmişti? Bütün bu değişik· 
likler nasıl olm~? 

Onun uyandığını anlar anla • 
ınaz derhal kapılar açıhnış ve 
kendi.sini giydin:ıek üzere içeri 
ye bir ta.kmı uşaklar girın.işler· 
ifi. Az son nı. güler bir yüzle Ebu 
Ali Sina da içeriye dahil olunca 
Cafer herşeyi anladı, Demek bü 
tün bu inanılı:!ı.ıyacak şeyleri 

ya.pazı Ebu Ali Siııa idi. 

- Helvacı çırağı Caferin eski 
evinin bulunduğu yerde .. cevabi 
verildi. Hükümdar anea.k o za • 
man Ebu Ali Sinanın bir gilıı ev. 
velki sözünü h&tır!-ad.ı. Demek 
bu adam ya.l.a.n söylememiti. 

Hemen bu sa.rayı gidip gör.me 
!eri için bir iki adamını gönder
di. Adamlar döndükleri zaman. 
gördüklerini a.ıılat:a. anla.ta biti
remediler. Tam bu sın.da Hii • 
kiimdara Ebu Ali Sina..ın geı. 
rek kendisini görmek istediğmi 
haiıer veniller. Hllkünıdar deı'l
lıal lnızıll'lına kabul etti. 

bir helvacı çırağı olmasını ileri 
sürüyordunuz. Fa.kat şimdi Ya

ziyet tamamile değişmiştir. ea. 
fer, bütün memleketin kendisil.e 
iftihar ettiği büyük bir tüccar 
olmuştur. Ve Mısırın en mııhf.e. 
şeın sarayında ika:ınet etmek • 
tedir. Böyle parlak mevki sa • 
hibi hir gence kızımz:ı zanneder 
aeın artık layık görebilirsiniz. 

Bu sözlerin her biri hüküm· 
darı fena halde iğneliyordu. Fa

kat Ebu Ali Sina o kadar iıakh 
idi ki, hiçbir şey diyemiyordu. 
Nih<lyet ağzından: 

Arbk •bütün müşkülat orta -
dan kaL1'mıştı. İki gencin evlen- , 
me merasimi pek muhteşem ol

du. Düğün tam kırk gün, kırk 

gece sürdü. Hükümdarın da ka

m Cafere r,abucak ısınmıştı. 

Şimdi onu pejt çok seviyordu. 

Cild ve zührevi hastalıklar 
cemiyeti tnraiındaıı lnı cı.uııar -

Dlin Bebek - Eminönü seferi- tesi gUnu öğleden Rnnra ı;;tibba.: 
ni ya pınn~ta olan 235 say~lı Oclasında Frengiye de ir bll' kon 
tr:mıvay I abata.'l Belroıye 1 !!il- forans verilecek ıııiit<:al:!bm bu 
çcsi ününe gt:ldiğindc .. birdenbire mevzuda l)ir filıu, ı;i) .. ·trrile1 

•
1Hir. 

atıeş almış ve yanm:ıga b:ı~ıa . _.,. 

Caierin de uyanmam tuhaf ol 
•ıuştu. Gözlerini açtığı za.man 
bulun.Juju odayı tanımamıştı. 

Bu .xi ı '.)Jr saray odasından fark 
sı~dı. 'l."e.r1"rde kt}'11leili Türk 

Hemen yerinden. frrlıyarak ei 
!erine sarıldı. Ebu Ali Sina: 

- Bakalım hükümdar haı:a 

k1%mı. sana vemıemekte inat e
decek mi? Diyerek. dışarı çık • 

Şe!ırin içinde böyle muhte -
~m bir !!arayın bir gece içinoo 
varoluşu •ha!lcri Mısır hükümda.-

Ebu Ali Sina hti.kümd.an hür
metle aeıamiadıktaıı so;ırra. bi.raıı 
alayla şu sözleri söyledi: 

- Kızınız Şeınsi<ıihan Sulia.
nı Cafeı:e 13.yı.k ba.Imuyordunuz. 
Sebep olarak dıı. .Caferin sadeoe 

- Pekiilıi. ! cümlesi çıktı. 

- Bunu liitfen kızınıza da be 
nim yarumda bildirin! 

Ebu Ali Sina. o kadar kat'f ko 
nuşuyordu ki hülriimdar itim 
etmek lmdretini kendinde bula.
ınıyordu. Hemen ilazuıı çağırttı. 
Şemsicihan, ~ Ali Sinayı d& 
orada görünce y<ÜZİİ kı pkırm.ızı 
kesildi. Genç kız her şeyi anlar
ıruştı. Hükümdaı-~ 

Ebıı Ali Sinaya gelince düğün 

den sonra birdenbire ortadan 

kayboldu. Kendisi her iıtin yolu

na girdiğini gördükten sonra va 1 
~e8İni bitiren bir adam vaka -

tile Cafer!e k&r!Slna küçük bir 

veda. mektubu bıraktıktan son

ra doğn.ıc-0 memleketi ol:ı.n Orta 
Ato3raya do;;ı"J ycıla çıktı Haya

tının sruı.ıma !ta.dar bura.da mes
ut bir hayat y adı. 

•ı.lN-
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- Hayda, ma.c;allah be! .. 
Yörük Ali, daha hfila yerde 

idi. Dizlenmıı:; olduğu halde has
mının rkıısından gideccgıne gü 
fümslıyordu . Acele etmeden ol
dug yerden ı.al.ktı. Çırpına.rnk 
M.ır la mukabıl bir nara savur
du: 

- H y<li Murat ağa be! .. 
Ed rnelilcr, kıyameti kopardı

lar, avazı çıktığı kadar bağıtmı
ya başladtlaı·. Biraz eV\·el dılle
ri tutulmu15tu. Şimdi bülbül ke
ıillmi.,lrcdi : 

- Yaı-;a Yörük Aü!.. 
- Hey ma::jn.llnh! .. 
- Aıslan he! .. 
- Haydi Yörük! .. 
- Afcr"n Yörük! .. 
(Himiilctinehler, duralamıştı. 

P onu.k Murat, başını iki tarafa 
:98llıyordu. Kendi kendine söyle
niyordu. O da bu işe hayret et
mişti. Pomak Murat mülahaza 
etmişti: 

- Ulan, az kalsın yeniliyor -
duk ... 

Daha ziyade şunlan düşün -
müştü: 

- Bu, oğlıtnın altçılığı çok ce
tin. .. Bu, oğlanı alttan yeneyim 
&rken ben yenıleceğim ... 

Yörük Alı, narasını savurdup 
P omak Muradın üzerine geldik
tA>-n :;onrn bir ıki el enseden son
r a tekrm ayrıldı ve, bir nara da
ha savurdu: 

Hayda be~ .. 
Y oı ük Ali, üstü.ste dört, beş 

nara atıp hasım üzeı ine: 'llOr -

mal bıı v ıziyctte gelip ense bağ
bdıktn· H', son nar: ·ınclan 
SOi' • ha mu gelırkcn h t dt.."11bı
re ~ aJtı metrede..'l si.11.tilüı> Po- 1 

m Muradın topuklarına ,bir 1 
ancl \ 'C imşek ür'ntiyle indı. 
:M rat, tehlıkeyı derkcder et· 
m cz dcrh l donerek kend"~ini 
yüziıstu yere .attı. Yörük Ali, 
olduğu yerden bir sıcıayışta 
hasm.ı:n üzerıne koştu ve, nef cs 
almadan Murat ağa, daha to
parlanınaıtın oturak kün:te.qini 
vurdu. Yoriik Alinin bu, harc
kcl.lcıi o kad r ani ve seı i oldu 
ki, on bmlerce sey:rcivi cuş ve 
huruş-.ı. getirdi. Edirneliler, ava
r.ı çıktığı kaclaı bağırnıağa baş
\adıla.r: 

- Ya.~a Yörük ! .. 
- Haydi, bekletme! .. 
-Tamam! .. 
Bu hale Murat ağa bilt: hay

t'Blı olup şaşıımıştı. Topuld:ırın
&.n yüzde yüz gidiyorken ı.:im
di de oturak küntesine taJn1mış· 
~. Yörük Alinin oturak kiinte
Bi. meşhurdu. Murat, deı hal ken
dini toparL1.dı. ttid::ı.lini ele aldı. 
Arnavutoğlu, ayağa fırlı~ı-ak 
neri at:Jlnuştı. o da hevecaruı. 
c-clmişti. Etrafı gözetmeden gay 
Ji ihtiyari bagırdı : 

- Havdi oğlum Yörük! .. 
Yörük Ali, oturak kı;ntesinde 

auruyordu. Mıu at ağa da uzan
mtlj ve, yere yapı§nus bh halde 
Kti. Anıavut oğlu, okluğu yeı
den yi.iriidü. Safları yardı, mey
dana çıkt.J. Her kes· Arnavut 
e>ğluna lrakıyordu. Bu, oldukça 
garip bir ha.idi. Onun bu vazi
yetini görenleı, ve ıçyüzünü bil
miyc:nlcr muhtelif noktai nazar 
üzerinde fik;r yiirüttüler. Ba-
2ııllan şöyle diyordu: 

- Arnavut oğlu, Pomak 
!Muradın ven.ilmes!.n.i istiyor. 
ne ol.c;a bir ba.ş pehlivandır. 

- Arnavut oğlu, Yörük Ali
yi sevdıği için olduğu yerd-~ du
ramıyor .. 

Edirneliler, ayağa kRllmwr 
lardı. Hemen hep biroe:ı bağrı-
11yorlardı: 

, - Haydi Yörük! 
t - Bekletme!. 

Yörük Ali, künteyi doldur
'1uktan sollıl'a ba.şını cevirdi Ar 
ruıvut oğlu ile göz göze 'geldi. 
Ye, her vakit yaptığı gibi derin 
bir n feslcndi, ondan sonra 
künteyi kastı. Fakat Murat a-
ğanın sayvant aşırmaması için 
y ine her va.kit yaptığı gıbi has
mııun ayağı fueriRe ayağı ile 

çok mahir ve çevik olan tecrü
beli Murat, Yörük Aliye mü
kemmel bir mukabelede bulun
du. Bu, mukabele Yörük Ali
nin bile aklına gelmiş değildi. 
Yörük Ali, künteyi kasıp zor
lanırken birdenbire destekte o
lan ayağına kol kenedi vurup 
Yöniğün aya.ı,,""rını destekleme
den kurtnnp bo~ttı. Ve, bo
şalbr bosaltmaz da sayvanına 
aşb. Çilnkü Yörilğün ayağı 
boşalır boşalmaz Pomak Mura
dın da ayn.klan birdenbire yer 
den kesilip 1ı valanır gibi \•a
ziyet hasıl hn•Lqtu. Yörük A
lınin biı aa.1d ı kfüinteyi lıoı:ıul
t:J ıı ha&rn ı ıı ı\ıc-rine cu lln r nı.ı.sı 
bir oldu, Bu ımrc·tll" sayvanı 
dan kurtuldu. gger künteyi 
aşırmak için bır-an bile zorhl
mı.'j ve, durmuş eL<;aydı, say
vant1 mükcmmclcn yemişti, 
Ye mükemmelen de yenilmiı::ti. 
Arnavut oğlu, Poma.k Mura
dın yapbğı manevrayı gorur 
görmez biran icin aklını kay
betti. Yörük gidiyordu. Kendi 
kendine: 

-Vay .. 
Dıycbildi. Gömülce..'lclilcr fer 

yadt bast.J. Bu biran meselesi 
idi. Beı cket versin Yörük A
li, <:ok tetık , çok seri, çok ma
rifetli hır adam olduğu için 
derhal, ve şjmşek süratile kün 
tcyı boşaltıp hasmın i.izerine 
dü. mcsı bir oldu. Arnavut oğ
lu, sapsan olmuştu. Kanı kaç
mıı::tı. Seyircıler, heyC<.'andan 
çatl.1yacaktı. Pomak Murat, 
küutedcn cözüldükten sonra a
yaklar mı toplayıp dızlcndi. Yö-
1 iik Alı, kemıulf'd<: kaldı. Ke
manroe nefesi .lirken Arnavut 
ogluna 'baktı. Ve şunları ima 
etmek i.~tedi: 

- Usta! .. Bu ne hal?. 
Ydrük bild Pomak Muradın 

yaptığı mau<n'I'adan yılmıstı. 
Olur şey dcğil<li. Bu heyecanlı 
andan sonra iki pehlivan beş 
<lakıka kadar boguştular. O· 
yun.dan oyuna geçtiler. Pomak 
Murat da güu-1 b:r altcı pclı
lıvandı. ~ da.J<.ka sonra Po
mak Murat, sarmadan dönerek 
bir baskı ile ustaca Ybrilğün 
altından ayaga kalkb. Ve, kal
kar kalkmaz da çırpın r.ı.k bir 
nanı. savurdu: 

- Haydi Yörük Ali be .. 
Yörük Ali de çırpınarak 

mukabele etti. 
~Hay maşallah be! .. 
lki pehlivan, tekrar eyakta 

ense enseye gelip kapıştılar. 
Miıthiş hücumlara başladılar. 
On dakika kısa bir boğuşma
d an sonra Yörük Ali. bırden 
bire Pomak Muradın tek paça
sına düııtü. Kurnaz Murat, Yö
ıiiğü yıne kandırmı~. 

Yöriik, konındui:'U halde yi
ne tek pacayı kapt.Jr.mı~"tı. Yö
:ri.ik Ali, tek paçaya düşünce 
derhal dönüp alta yattı. Çün
kü Pomak Muradın tek paca
ları dalına tehlikeli idi. Hasım 
mukabele etmeden sürüp ye
n~rcu. Bunu bilen Yörük Ali, 
dönüp altıa yatmağı tercih et
mistı. 

Yöri.ik Ali, alta düşer düş
mez Pomak Murat, hemen sar
maladı. Sarma boğu§ma.sı es
nasında mühim hareketlere şa
hit olundu. Bir defasında Mu
rat, Yöniğün kolunu kaparak 
bastı, ve, döndürmeğe başladı. 
Yörük, müthiş bir tehlikeye 
girmışti. Ha, yenildi, lıa yeni
liyordu. Biı az sonra, kolunu 
kurtanp doğruldu. Gömüke
nelilerin sevinçlerine payan 
yoktu. 

Fakat Yörük, birden içinde 
herkesi hayrete düşürdü. Po
mak Murada bir sarma kılçığı 
vurdu. Kılçıgı yiyen Murat a
ğa, hıç 'bcltlemcdiği bir anda 
Yörük Alinin dlzi dibine sırt 
üstü yere dU.5tii. 

Murat nğ'a, maglüp olmuş
tu. 

- Birinci lasmın m.Jıayeıti -

bt.sıl) de6tekledi. Yörük Ali, Ar- ============ 
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SOL DAN SA (;A : 

1 - B.r re11k1 eski bir sılfil:ı. 2 -
Köpek, Mustnhk<'ln mevki, 3 - Trq;, 
B:r nota. 4 - lşarct edatı, Cin.si. 5 -
Feryat, Bir renk. 6 - Bir meslek 
sahtöi, Rııbıt ecl b 7 - Tersi zaman, 
Bıçak ıç ı. 8 B r h yvan, Asıl. 

O - Al Y, Bı r:ıl nn•. 

VU KA RI DAN AŞAô l YA: 

l Oyuk, Buyuk nnne. 2 - B•r 
hay,·:ın, Peder, 3 - Yuk · biı· yer, 

Bir nota. 4 - Biı· Harfin okunu~u, I 
Bir emir. 5 - Me\•kı Nakit. B -ı 
:Mukcmmel, bir nota. 7 - Rubıt eda-

tı, Bır nakil vasıtası. 8 - ölü olını-ı 
yan, Ilır cıhet. 9 - Değnek, Çok 
deg,I. 

RAKİKI 
KIJBTULUŞ 

P. 8108-6318 

DOLMA 
KALEMi 

Mllrekkepli kalemle yan 
yazmak mecburiycltndc o_ 
lıuı halkı hakikaten bu ezl 
yelten kurtarmıştır. 

cu aşmmaz, bol 
mürekkep ahr. 
Kuvvetlice bası
hrsa 4 kopya 
çıkarabilir. 

Bozulan parçaların yedek 
leri tamir ucreti alınmak_ 

sızın ~erlerine takılır. 

KURTULUŞ 
Kalemi s ekiz parcadan iba_ 
ret olup h er bir pıı 

bulunur. Açık bırnkıldığı 

halde her ne tekilde du_ 
nına dursun mürekkep 

nkmaz v~ kurumaz. 

KURTULUŞ 
en saglam ve en kullanı& 

mürekkepli kalemdir. 

HER YERDE 
ARA'YINIZ 

·ı HT AR : Halkı Ş2iırlacn 

clercccde, birçok yenı maı_ 
kalaı. ı;ıkt1{:ına nııl'.tıraıı, 

5ayın muııterilerimizlıı nu_ 
z:m dıkkatlerını eclbcdc_ 
riı. Gar:ıntıll olan yalnız 

iktisat Vekll etlm lzin P, 
8108-~18 nunıarıılıırını ve 
KURTULUŞ ismirıı tllcıyan 

dolma kıılemi hakikidir. 

TAKL i T L ERiNDEN 

SAKININ IZ 

İstanbul Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden; 

Sandığunız borçlularından Kemalettiıı M~ ilan 
teblii : 

Murisiniz 576/13339 Hesap "mımaraı;ıle ve h!ssedarı Sa!ihat.1Jn 
bernber müteselsil kefil ve müşterekborçlıı" E!1:rtile sandıinnızdan 
(HOO ) liraya karşı Silleymaniycde Kirazlı Mescit sokağında eski 22, 
tıi 24, 26 numaralı bahçeli ilq evJ bfrinei derecede ipotek gô:;termJ~ 

Va.dainde verilıniycn borç 8/8/940 tarihinde (2038) lira 68- ku 
l1ğ olmt4ş ve bu sebqlle ve 3202 numaralı kanun mucibince y:rpıl 
kip ve açık artiınna neticesinde mezkür gaynmenkul 23/12/942 ta 
(G005) lira bede!k rnüşterisıne muvakkaten ihale edılmıştir. 

ihale tarihinde borç miktarı (246'7) lira 10- kun.ış;;ı balıg olmll$ 
94-0/2006 numara ile Sandıj,<ınuz.a bilmuracaa bu tarihten sonra 

cek föiz ve komisyon ve takip ve diğer mns.rafl:ı.rla beraber borcun 
olaca::ı miktan otuz gün içinde ödemediğiniz takdirde kat':i ihale kara 
tilmck Uz.ere dosyanın ıcra HA!dmllğloe tevdi olunaca!ı son ibb:ımıı 
kamına kniın olmak üzere Uftn olwıur. (2726) 

Gaztmtep Asliye Buklık Mahkemesinden: 
Dosya: ı 

Gaziant~ 1nhharlar td aresme f'Z:l feten Vekili Enver Koçak tnra 
17/9/935 tnrıhli arzuhalle m3hkaneye mür::ıcaııt olun rok MOdde 
Goziantebin Akyol mah:ıllesınde Mekteptl'ltlı sokagında tUtllnetl Kel 
oğlu Okk;;ı · tnt"afınrlan 933 yılı Malatya inhisarlar idaresinin Arap 
Kemaliye nakliyatını tanhhut cylcdigi halde bilahare bu taahhi.ıdunfı 
medıginrlen mezkür nakliy t b ka ı uhtcsinc ıhale edılmiş ve bu 
idare alı'.'yhınc :ınrnr hu:::ulc gel n"ş olduğund, n bunun mi.ıdde:ıal 
t:ızmini talebiyle nrılan davanın devam eden du~m:ı ı sırasında: 
da\'acı vekıli tarnfınd:ııı takip cdılmC'ni \ c bılfıharc yen lenmiış o 
müddea:ıleyh namına çıkanı n d:ı'lletlyc 1k. n g!ıhınd bulunmadı 

tebligsız i:ıde edılrnış 'e bulundu u~er de mC"hul bulunmu3 oldu" 
murnaileyhc il~n<'n teblığat !a ın:ı lrn ı ar \"enim tir. 

- DUnkü B ulmacanın halli - 1 
Duruşma gilnü ol ıı 28/1/943 Pcrrcmbe gun ,sa:ıt 9 da GazianteJ 

1 
liye mnhkemcsi hukuk d::ıiresınde h zır bulı.ı ım ı \'eyn krndısini b 

- Kurtuluş Dolma Kalemleri Deposu •••~ 1 kın~ temsıı ettirmesi aksj ıakd.rde duru ın. nm gıy bında de\ m cc 
___ l_a.t.a.n.b.u.l-.ı.R.ı.a,;,;.v,;u,;z~lu;;....;R;.;.;a;n.;...;h.;.;o.;.· ..,:I;.., __ .ı ( ~~-mın~ olm k uzerc ıHin ol " ur·-----~---ı 

1 RADYO PROGRM, 1 
- 30 ilk Kanun 942 -
7.30 Prognım 
7 .32 Vucudtimıı -

zu ç;;ılıştıra -
lıın. 

7.40 A. Huberlerl 
7.55 Ml.ızlk (Pl.) 

12.30 Program 
12.33 Muzik (Pl.) 
12.45 A H:ıberleri 

13.00 Muı1k 

18.00 Prottram 
18.03 Muzlk Fnsıl 

Hcy'eti 

18.30 Konu.mn 
18.45 .1uzik 
ı !J.00 Komışm:o 
19.15 Müzik (Pl.) 
l!l.30 A. Hnbcrleri 
l!l.45 Serbest 10 

dah,ka 

19.55 Muzık 
20.15 Radyo Gn -

zetesi 

20.45 l\iilzik (Pl.) 
21.00 Konı.ışma 
21.15 M\ızlk 
21.00 Konuşma 
21.15 Müzik 
21.45 Muzık Rad

yo Seııfoni or 
ke.strası 

22.30 A. Hnberlerl 
22.45 Yılbaşı fov

knHıdc piyan 
gosu çekıliııl 

24.00 Ankarn Şe
hir Lokan -
iası ve An -
knra Palas 
Oteli salon 
larından nak 
len neşriyat. 

1.30 .Anadolu A
' jansının Ga

zctclerc mah 
sus yazdır -
mo servisi. 

Konferans 
Beyoğlu Ha lkcvlnden: 

Prol. ısınan Hakkı &ltacı-oglunun 
konferansı . 

ı - 31.12.942 PeT;i("l'nbe günü 6aat 
18 de Evimlıdn T~başındakJ Mer-

i;:ez binasında Prot. :tsm.aıı Hakkı 
Baltacıoglu tnrofından "Milliyetçilik 

ve An'nnc<'ilık,, me<.'"Zuunda mühim 
blr konferans vet1lecektir. 

2 - Herkes gelebilir. 

Aile top,lantısı 
BCfll<taş Halkevlnde n: 

1943 yılını Sosyal Yardun Komi -
temizin fok.ir ve yoksullnra yardun 
kasdiylc sayın halkımu.a ne.ş'e ve 
zevk ictnd ka lama, lacre Evimiz 
salonlnnnda bir oile toplantısı tertip 
edilmi~Ur •. Arzu edenlerin tok az 

olan davetiyelerlnt almak ü:zcre Be
ıildntı Halkcvine mürneanUnn. 

DAVET 
E~n<ınü Aa. Ş. Bfk. ndan: 

Deni?. Makine Çarkçı Önp.b. Ali 
oğlu Mehmet Adil O'ru:ı 803 D. lu 
1392 No. lu subayın accle şubeye mil 
ra<:aatı ilAn olunur. 

Devlet Denizyollan 1. U. M. llanlan 1 
İstanbul Şehir hatları ve Haliç vapurları yolcu ücret tarıfelcri, yapı

lan ? ... mlar dolayı ile, tadil edilmiştir. 
Yeni tarilclcr l/Sonkflnuıı/943 tarihinden itibaren tabik olunmaga ba -

lanoc.ıktır. 

Bılet ücretlerini go.steren cclveller iskcleleroe asılıdır. Ba memurluk-
tan izahat alınabılır. (2650) 

İstanbul Defterdarlığından 
lstanbulda Varlık Vergisi cedvelleri 17-12-1942 
tarihinde talik edild iğinden kanunen muayyen 
olan tediye müddeti 18·12-1942 den başla· 
yarak 1-1 -1943 akşamı bitmektedir. Ancak 
son gün resmi tatile tesadüf ettiğinden cezasız 
tediye müddeti 4-1-1943 Pazartesi aksamma 
kadar uzamakta, binaenaleyh o gOn a .. kşama 
kadar Varlık Vergisi borçlarını tamamen öde· 
meyenlerden tediye etmedikleri vergi miktarı
nın birinci hafta için % 1, ikinci hafta için % 2 
zam ile birlikte tahsili emval kanununa tevfi
kan tahsili lazım gelmektedir. Keyfiyet ilan 
olunur. 2732 

Devlet Denizyolları işletme Umum 
Müdürlüğünden: 

1 - işletmroıiz Jzmir Şubesinde münhal bulunan 120 lira kaöro (lc
reUi bir muhasipUkle 120 lirn ucretli bir muhasebe memurluğuna müsaba
ka imtlh:ınllc ve en az ortn mek~p mezunları arasındıın memur alınacak
tır. Nüsabnkn imtihaıunda muvafüık olarak bu vaz.ifclere \ayin olunacak
ıanı verilecek aylık tıcret, 3G56 sayılı teadül kanunu hükümleri dairesinde 
tesblt olurıacakur. tmtihnn 11/1/943 tarihine rastlıyan Pazartesi gunfi saat 
14.30 da Tophanede kfün Umum Mudurlük binasında bir Komisyon huzu
nında t:ıhrrrı olarak yapılncakbr. Lise mezunu olanların, y üksek bir mek
tebe mukayyet ve müdavim olmadıklarına dair \'esika ibrnıt cbncleri 5arttır. 

1steklllerin 8/1/943 Cuma gilnü akşamına kadıır oşagıda yazılı vcsaik
ie birlikte ve pulsuz birer dilokçc ile Zat İŞ{eri Müdürlü~ilnc uıurnc:ınt ct-
~ M~~ 1 

A) - NU!us hüviyet cüzdam. ı 

B) - Askerlik tcrhlı; tezkereal. 
1 

C) - Tahsil v~iktl!l. 
D) - fylhal kôgıdı. 
E) - Çıılıştığı ycrlerdcrı alınmış bonservi!. 
F) - 6 adet vesikalık fotoğraf. 

2 - Bundan başka Haliç ve 1stinye fabrikal:ırılc Ortaköy ve Azap
kapı kümiı ı- depol:ırınn odacı ve bekçi v.e tstınye fabrik:ısınn da Dok da
F~lSl alınacaktır. 

Bu vazifelere isteklilerin askerliklerini bfUrmlş ~ otuz yaşlarını geç
tneniş olmaları ııarttır. 

Taliplerin Zat işleri Mudilrlü~nüze yazı ile murnemıt etmeleri lüzu-
ınu iMn olunur. (2665) 

lSTANBUL BELEDİYl~'U 
DRAM K IS MI 

Saa 20 30 da 
r8üyük Thtilil 

YAZAN : Ronınin Rolland 
TüRKÇESl : M. k1per 

Her Perşembe saat 14,30 da 
'l'arihi Matine 

ŞEHİR Th" ATROSU 

KOMID1 KISMI 
Saat 20_ı30 da 

PAŞA HAZJU<,,"'.J'I..Iffit 
Yazan : V. ŞUntan ve Kadelburg 
Türkçesi: NAZAN GöKNlL 

Her çar~amba saat 14 de Ço
cuk piyesi. 

Devlet Orman işletmesi Karabük Revir Amirliğind 

(Satıiık Çam ve 
Köknar Tomruğ 

1 - Dc"lct Orman 1lt'tme 1 Knr. buı.: fll\ r A'11ırlığine b.ıclı 
nos bölgesi t'nırnl ııdcn olup Kızıllar oı·m nı YokJ~ dıbi ro 1p ında 
cut 543 nded mu ı ı 399 metre mık, p 193 dı:' imetrc mıkap koKııar 
ndedc ınuud 1 23 mrtre mikap 215 de ınıctı·c ı ,."ıp Çaır ton L ı •r 
arttırma suret le S<ıtı cık:ırılnııstır 

2 - Açık nrıtırm:ı 6/1/943 ı~r İıınc rn :1lıycın Çar amba nu 
de Dc\•lct Orman 1~lutınP 1 Knrabuk Re\ıı rnirli~i b n:ı •nd:ı RP\ r 
liğinin rıym;etı l ı 1d, tc ekkul edecek ol n Konıis) on :ıuzu ı d , 
caktJr. 

3 - 1 bu cnwnlden koknar tomı·uğunıııı beher melre rn k.ıb 111 

hammen bt'<ieli (21) 'c Ço.ım ıoınrnğunun (24) lıradır. 
4 - Temiıı:ıt okçes1 "" 7,5 he :ıbi le koknJr tomrugunun 

Çam tomrugunun (42) lir dır. 
5 - Bu i5C a't açık nrthrmn art 1n ne 1 An •Jrod O nı 

dilı li.ıgünde \e lCımıbuk Rm ir Amir nde gonıl<>bil r. 
6 - İsteklılerm ihı.ılc gıınunde temin. t a cçcleri ılc b r R 

tnirliğ mb:e müracaat etmeleri luzumu ll!in olunur. (2C63) 

Devlet Demiryolları ilanları 
10.1.943 tarihinden itibaren: 
Ankara, Hnydarpn , İsl:ınbul 'c fzmlr banliyoleri tıcrct lnrifelt' 

ğişecektlr. lstasyonlaı·dan fnzla bllgl alınab.lir. (2718) 

,------------------~~ T.,,C . 

>llR~A1 
BANKA.51. 

m vut oghma §Ulllan söylemek 
i&tiyonlu: 

- Usta! Götürüyonmı Po
mak :Muradı .. 

Yüca Ulldi ~lnln 9 uncu sını- ====================================================== 
ündan alclı!"nfi tasdiknamemi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hii.bnu yoktur, Arnavut oğlu da bu işin bir 

netroeyc varab!leocğine lıiik -
mctmişti. Boğuşma öyle heye
oa.nlı oldu ki, on binlerce ahali 
olduklan yerden ayg.ğa kalk- f' 

Beyoğlu Ku-rnbaracı yokuşu Adil 
Bey apartrmanında Hallın Onan 

mıştı . Y öri.ik, künteyi aşırmak 1 Yeni Sabab 
için ZO?landı. Iı.,akat Pomak 
Murat, ça.rnuha gelmiş gibiı ABONE BEDEL t 
geıili ve diıi duruyordu. Yere TUrklye Eonebl 
yapı~ haldeydi. Yöriik, Mu- lırıellk J400 Kr. voo Kr. 
rndı ha.v.alnndıramadı. Küııte- • Aylık 7141 JI MıO • 

1 Aylık 400 » IOO » 
yi geveetti ve, duraladı. De- Aylık mı 
rin bir nefes da.ha. aldı, tekrar ı-...;....----------1 
künteyi sıkıca doldunııl ka8tJ. Sahibi: A. C~aleddı n Sarôlcoğlu 

e}l(unı.t. 811.y\"Bnt aşıracak v a. NGWriyr.t Müd ürü: M. Sami Kııraycl 
zıyeU:e ~i. Çünkü &yağı BasıldıCı yer: H. Bel< r G!irsoylar 
bağlı W. Fakat 9(>k usta ve, ·ve A . Cemıılc-id n ,. r:ı;r .,lu Mtb. 

E 
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