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·arpten sonraki dünya VARLIK VER'GiSi 
• • 
·~ttiz Ha~ Nazmna atfedilen ve zannımız

ca daha mufassal beyanattan iyi hOllsa edi
lememif oldutu içift h.gitiz s iyasetini tamamile 
göster.mi.yor hiseini wıF&n sözter mevcut tered-

dütled iale edipımer.wa.rı tatmin etmŞ d&ğüdi<. 

Yazan:HüseyinCahidYalçın 

-lstanbuldakimükellefler ve ödeyecekleri 
vergi miktarı yakında ilan ediliyor 

~~~~~~~~--~~-.. ı--~~~~~----~~~ 
Hazırla11a11 listeler Maliye Şubeleriain kapılarına 
asılacak.. Mükellefler isimlerini burada bulacak

lar. Ayrıca tebligat yapılmayacak 

H arp iç!nde zih'mlef'i en ÇQk ve etmekten geri kalmıyor. Fa.-
meşgul eden mesele: kat bunun da arkasından başka JP.::!ünün Mevzuu olan varlık vergisi tarhi- miktarını gösterir listelerin komisyonca tasdik 
harpten ROnraki dürıya- bir cümle geliyor ki, bu temina- ~ yatı için İstanbul Defterdarlığında Ma- olunarak birkaç gün zarfında Maliye Şubeleri-

JUn alacağı şekildir. Bazı devlet tın kuvveti:ni hiçe. indiriyor. Mr. !iye MüfettişlerJ ve kontrolörleri ile be- nin kapılarına asılması beklenmektedir. Liste-
adrunları bu bapta fikir beyan Eden'e. göre, harp bittiği zaman sap müiehassıslan tatil günleri de dahil olduğu ler asıklığı gün keyfiyet gazetelerle de ilan edi-
etmekten ve bir nevi taahhüde yalnız lngillere. Amerika ve Rus halde geç vakitlere kadar çalışmaktadırlar. lccektir. nan tarihinden itibaren on beş gün zar-
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N1Jl'U08IPMiye No. 17 
Telgraf: Yeni Snbah istımbul 

Teletıo. : 20795 

l Her Yerde S Kuru, 
& -

Milli Şef'in Yıllık 

MutadÇayZiyafetleri 

MİLLİ ŞEF 
İlk ziyafeti Vekillere vef>arti 

Genel Sekreterile Parti 
İdare Heyeti azalarına verdi 

Ankara 4 (Yeni Sabah Mu
haıbirinden} - B"ti:yük Milli Şe~ 
fimiz Reisicumhur İsmet İnönü, 

1 

her sene Parti ve Hükfımet er -
kanile meb'uslara verilmesi mul 

1 
tad olan çay ziyafetlerine baş -
lamışlardlr. 

Reisicumhurumuz Çarı:amba 
akşamı Cumhuriyet Halk Parti
si Genel Sekreteri. \.~kileri 'ıe 
İdare Hey'eti azasına Çankaya
daki köşklerinde ilk çay ziyafe~ 
tini '\-ermişler· ve kendilerile sa
mimi hasbıhallerde ve ıltifatia.r· 
da bulunmu~lardır. 

Yabancı gözile Türkiye 

gir.mekten pek ZJyade ç~i!1iyo~·-ı yanın elınde ordu Ye kuvvet ~- ı Komisyon Reisi ve Belediye Reisi Lu~i fında alakalılar başkaca tahriri veya şifahi teb
lar. M~li Mr. Chu_r<:nıll"in a~- ı~:nacaktır-..Bu kuvvetl~r ~ecavu- Kırdar sık sık Defterdarlıkla temas etmektedır. li~t beklemeksizin borçlarını mensup bulun-
21nclcı n bn bapta. sa.ı ıh ve etraflı· zu.ı:ı tekerru~ etmemcsı ugrunda Maliye Vekaleti Teftiş Hey' eti Reisi Şevket Ad- dukları Maliye şubelerine ödemekle mükellef· 
~ir cevap hııe; bır z~man çıkma· mu~1.et ek rnılletu:r .. namına .. k~J.. alan bu mesaiyi yakından takip etmektedir. dirler . Borcunu vakti muayyeninde ödemiyen
ıruştır. Harbin ne zaman ve na- ·~~ılaca~mış. BUyük ye kuç~~ Başvekalet Müsteşarı Cemal Yeşil birçok hü- lerclen ilk haftasında yüzde 1, ikinci haftasında 
s!I bitec·eğı malfım olrna?.ıın iı:ı- dig~r mılletler de kendı roHeı:;ııı 1 kfunet işler·i arasında varlık vergisi tatbikatile yüzöe iki ceza alınacağı gibi ayrıca haklarında 
tikbal hakkmda bir ~Y ~letıe- ıfa) a hazır bulundukları mud- de m<>+Wul olmak üzere 1stanbula gelmi.:tir Ver- icrai muamele yapılacak "e kanunun derpiş et -

~· · d b h ı detçe i.-tıklillerinden tamamiy~ --q:, !</ • • v ınıyecegı kamıatin e u rnuyof . . . · gi mükelleflerinin isımleri ve verecekleri vergı tiği müeyyideler tatbik olunacaktır. 
ve b. ...~ hhüde gırmekten çe· ıst.ifade edeceklermış. Mı •ıl"" Şı f • k ~~ .. Alı ·k ~-··l ı-·k· ~----~-------------------------------' l l t kini~or. Fakat bununla zihın~- n aşı.ıyo~ l ~ CtK"t. J :rye e ın nu u 
f.i<>ki claimi Jll€rak tf'..8kin e<lıle- ayrıla~ak. Bıı· tarafta .1ngılt~. l----------------
mediği için muhtelif ~ailelerle Amenka ve Ru::;ya ı Çın unutul- it 1 d ki 1 -
nu miista.kbel dünva 1neselesı mus zannederim), diğe-r ta?'afta a ya a aya anma ar • 
ortaya a.tıl.maktachr. Mesela .ı:u biiy?k, ki.'u;~k sair de\·l~tlere le- Bir Isviçre gazetesi tarafından 
sn'lfl.chı. ha~"& sulha ?'".azı ohır- cayuze manı olmak mhıı-arı ya-
sa ka~d~ ne' gi'oi sıntltu- tek- hut ITTıtiyazı Ü<.; yahut, Çini de t f • d• J k T •• k • 
lif olunacağını anlamak ıçin ı:>- sayar1'ak, dört büyiik d<>vlet.te. e sır e 1 ere ·ur sıyaseti 
ııır eden mebuslM'fl tesadüf o-ı Diğer.ler'ınc de rollerini ifa etmf}k Baz 1 aA ya n aza s 1 K ra 1 da n ha r be huıuyor. Halbuki ltalyıtyl'I bazı vazifesi _dü.şüyor.? Bu r:o_l nediı .? t a k d i r e d i l i y 0 r 
sulh şartları teldif olunabilnıek Sadece ıtaat M • . lngıhz Harı-

~in iati.kbtildcki m'ilk•tlt>r aı 2sı c!.Ye_. ~'.17·!.rı dört d~let.ın di.~a: 50 n ver m es ı• n ı• ı• ste m ı•ş 1 er 
ınünasebetlcrc verılm€k iı.;tent>n torlugunu tahayyül elme.dıgını 
yenı şekil hakkmd:ı. Mtitte.fikk-r sarih sııl'ettıı- temm ettığine gö- --------- ----·-------- - ----
arasında kararla nu.ş bazı es•~- ı~. di~erled bu dôrt biiyük dev- • 
il nu vücuduna F"\lltlak bir Jii-, ]etin sevk ve idaresı ve nüfuztı ltalganın her tarafında baltalama hareket-
zunı v::ırdir. \ altında butunrnıya<'aklar demcı,k 

Dünkii gazeteler tn..,.tltetl' Ha-· oluyor amma, o zaman devletle- lerı• ve ha.Adı•seler 0/ugormuş lt /yan 
riciye Nazırı Mr. Ed~n'in harp' ı ı ıkıye ayu manın, kuvvet inhi- • Q 
BOnraS>l tceı;ı,ıÜS ede<:ek ıııiHetJı•ı· Rl'Ullll bir kL~ma Ve-terek diğerle- taggarelen• halkı tehdı•t edı•yorlarmış 
arası nizam hakkımla bt>vanatı- rine mUphem bir ı·ol tahı·mı etnıe-
JJİ ıhtiva eden bıı tclgrnf ~ı~ı::::H·l ; nin mana~n ne olabılir" 
tiler kı hüküm s-ıircıı meı ak 'e "Bütün ciha.na ~amil herhıı..n);i 
tecessüs hısJ r araı-:ında pek h::· bir sistem dahılınde bütün d.ev
halıiklc karşılandı. FRknt İngıliz Jetl~ı rollennı ıfaya mecburdvr
liar ciyc Nanrma atıroılf'n ''e lat'' L·üm\('S.I.. müphcrn1 -:i bütün 
ı:mm tnızca d:ı'Ma mu:fn ı;ı beVR· birtun aı ,ınvor. Kuvvet; mlrıBa.
nat.tııo i.Y'ı hülasa edilememıs ol- ı ım ha z bıi.Ytik devleUerin kü
dııgu içir İn.gıUz sıy.ısetiııi ta.- ~ıik ur,•letleri rollennı ifaya ic
ına.rrJyle ~österemi;\ oı Jıı~sinı bar t>debileceklerin1 kabul ede
vert-n bu sôzlcr mevcut tned- lim. Fakat bilyük ck·vletlerden 
<lutıeri ızalc etfıp meı akları tal- bir 1111 yahut ıki~ını rollerini ifa
mın etmi~ degildıı. ~ a. kırn t bar t>ı<.iebilecektir? Mec-

Mr. Eden, evvdiı. harptcıı buriyel yaJnız kiirükler ~·~ ~
eonra Avrupada ilk yıı1Jıılma.-:ı cı. deı ece-de kalacaklar wın mt· 
.ı.cabeden sPyııı ılerı<le bir Alnı. n dır ? 

Londra ~ (A .A.) - İtalyada 
ve Berchteagaden'de toplanan 
gmei kurmay konf-eramılan AJ
manyanın fa.şist rejimine yar • 
ı;;lım )lUsusu)ıda gösterdiği en • 
dişeyi belirtmektedir. Alma nya
ya kari:i. yapılan şiddetli ter.kit-

Paragvayda 
ihtiıaı 

• 

ler gittikçe açık bir lisanla ıfa
de edilmektedir. Bazı ayan a -
zası Krala bir mesaj göndere
rek haı"be nihavet :ı.•erilmesinı 
istem~ erdir l~an topra~l • 
nnın her taraflnda. arbedeler 
ve ayaklanmalar olmaktadır. 

Baltalama hareketlerine manı 
olmak için tayyareler tehdit ma 
kamında İtalyan şehirleri ve 
Jlöyleri Ü7.erinden uçmaktadır. 

BOMBALARIN ŞİDDETİ 
Londra 4 (A.AJ - İngiliz ha 

(Sonu: Sa. 3 Sii. 3 de) 

tec~wüzüne rnevdan yernıemek Mr. Edcn'e atfolunaıı beyuat 
çarelerini itt.hazda.n ıbaret oldu- eksik ve hat.alı ı;uı·ette kayıt ve Halk 
ğunu söylüyor kı bu cıhan su- r.aklet.l~ldiği ~ı.;ın mana böyle ka
mu! b~r arzuyu ve ıhtıyacı ifade. rışık ~ır şekıl almamı.'5Sa ve Mr. 
t<leı. .Müttefiklerın bu gayeyı ne Edenın beyanatı sadece bunlar-
1111ret le temın c<:h.:cekleı·;ne dair dan ibaret ıse harp sonra~n niza-
1zııbata tesadiü tınıjoru~. Fa.- mımn 1ngı1iz Hanciye Na.zırm.ın 
kat. bu. izaha~ı ş,mdı~len vennek· ı ?ihninde bile açık ve kat'i bir 
te ıhtınıal_ kı h.<: ~ı1 fayda ta- •I ~ekıl · ım,1mıfi oldıı~ıma, yahut 
b.1.VVur cdılememıştll'. ~er ha.ide dii:ıii dti.klenni açık<;a ifadeye 
buhrün i.~~ bu esa~m bırinc·ı sa~- imkan ~Ört'nl<:di~i için be-yana.tı
ta geldıg-ının ~nahım olması kiı.- na bizzaruı e böyle müphem bir 
f addolunabrlır. tarz vcrdi~-ine hükmedebiliriz 

diktatörlüğe 
karıı isyan etti 

Tunus ha~bi en 
şiddetli safhasında 

Fakat ileride Alnumyanın dün Her halde bu sözlt.·r meseleyi 
ya sulhunıı bo? .. mağa ımkan b11- halletmemiş. bilak1s zihinleri le
lamıyaı•ağmı öğTe mekle millet- rerlrlü<le sevkederek kurşıs:tnda 
leı .ırası münasebetlerin ne bulunduğumu?. muammayı daha 
taı ?..da cer·eyan edeceğı hakkında muğlak ha· hale sokmuştur. 
kft.fi bir fikir edinilmiş olmıyaı?a- Hiİı-ifl~in. Cahid YAJ.A) I N 
ğı a~ikardır. Asıl merak edilen 41 .. ;o 

'Ve saı ıh ,,urettc anlaşlmak is.tt-· 
nen nokta da budur.Ma.atteessi\f 
Mr. Eden'in beyanatı bu bapb 
sıarıh ,.e tam cleğrldır. İng-ıliz 
liariC'iye N,ızm harpten soma 
sulhun muhaf:ı.z..'le! !ngiilere ile 
Birll'::.ik Amcıık:ı, Rusya ve Çin 
a'hı.r,ı da ııo bn l inı.n muhafaza
sı ıle kabil olaea~ı kan:tatinde 
bulunuyor. Fa t arkasından 
di.myayı bu dört. büyük devletin 
diktatörlüğü ile idare edilir bir 
§ek.ilde düşünmedığini de il5.-

T A ~ HİH 

Dünkü n~ln.Jemcle, D.N.B. 
Alman haber ajanetnın o zaman
lar Hariciye Vekili bulunan Sa
ra<'oğhına karşı eaygısızlığı 
Türk gazetelerinde aleyhinde 
neşriyat yapacak deı-eeede ileri 
vardın.lığını yazarken ''Türk ga
zetelerınde" kelüneleri her na&l
sa ''Alman gazeteleı·i.nde" şeklı
ni almıştır. Tashih ederiz. 

" DEMOKRASiLERI 
=== DiYARINDA 

Yazan: Hüseyin cahid Yalçın 

Baş muharririmizin lngiltere ve 
Amerikada yaptığı son 

·seyyaba tinde edindiği intibaları 

r-- Pazar Günii11den itibaren 
Haftanın mua yyen günlerinde 
çıkacak bir yazı serisi halinde 
okuyucularımıza taktim edeceiiz 

~-..... ·------------------------.! 

Buenos - .Aires ~ (.A.A.) -
Praguay hududunda Formosa -
da henüz teyit edilmemiş olma
sına rağmen :israrla dolaşan şa
yialara göre Paraguay'da bir 
ihtilal hareketi. ba.şlıa:n.ıştır. 

Buenos - Aires 4 (.A.A.) -
Paraguay'da hükiımet idaresi 
bu yılın nisanından beri fiiliyat 
ta bir diktatörlük rejimine tB,. 
bidir. Bu )nlm nisanında Reis 
M.orengo, 30 yHdan beri an'ane. 
vi bir aurette hükl:mıet partisi· 
olan parlama.uter partiyi, devlet 
emniyeti aleyhinde faaliyette. 
buhmd:urmak bahaDel!i1e feshet
miştir. 

Mihver lluvvet/el!inin Tunusta sonuna 
lladar çarpışacakları anlaşılıyor 

Londra, 4 (A.A.) - Alman
lar Tnmıs sahili.ne doğru ric'at 
hatlarının kesilmesine mani ol
mak ~ ümitsiz bir gayret aa.r
fetmekte.dirler. General AJex.a.n. 
der. MThver kuvvetlerini parca
lamak için manevralar yapmak
tadlr. İngiliz Amerikan muhte
lit birlikleri ikinci Mihver t:uı..r
tızu esnas:ında mühim bir ro! 
oynmnışla.rdır. Bu taarruz.m 
Teburba. dolayiaruıda yapıldı~ı l 
Jıa.tırlardathr. 

Hava muharebeler'i git.tikçe 
§iddetlenmekte, Tunus ve B · · 

z.erte hava :meydanlariyle dok
).a.rı kesif tanJTuz1ara hedef ol
maktadır. Sahili takip ederek 
garp Trablusuna doğru uzanan 
Mihver muvasala. yolu Müttefik 
tayyarelerin kontrolü altında 
takviyelerin nakli ve sür'atli b1r 
~eri çekiliş için imkansız bir 
du.nmı.a. girmiş bulunmaktadır. 

:lkma.i Y oUan Tt»hlikede 
Londra, 4. (A.A.) - İngiliz· 

lerin Sicilya boğazında elde et
tikleri ilk deniz zaferi Mihver
cilerm iaşe ve ikmal yolunu pek 

(SC>rnJ: Sa. 3 SiJ. 4 de) 

- Y G -yQi1 nıih ~ Ja.,..,.,; MJ JI m lltl lıodat- Jıa[Jı J 
- D.•tk lıalaJ,-

S on posta ile gelmiş olan 1 

"Journal de Geneve,, ga-
1 zetesi Rene Payat imzalı 

başyazısını memleke-timi?.e tah
!-lis etmiştir. İsviçreli meslekda-\ 
şımız bu yazısında diyor ki: 
1923 yılı İlkteşrininin yirmi do 

kuzunda yaratıhnış olan Türk" 
Cumhuriyeti tees~iisiinün on do 
kuzuncu yıldönümünü kutladı. 
Türk Cumhuriyeti, Sevr muah'!· 
de.sini tanımaktan in1tina .erle • 
rek tekrar silaha sarılıp nı ın-

(Sonu: S a. 3, Siı. 1 de) 

BULGAR KRALI -Yeni Sof ya Büyük Elçimizi 
dün merasimle kabul etti 

~-~~~~ı-~~~~~~ 

Bulgar Kralı ile Yeni Elçimiz ara· 
snıda nutuklar teati edr -Ji 

Sofya, 4 - Türkiyenin Bul
garistand.aki yeni elçisı Vasfi 
Menteş cuma günü saat on bir 
buçukta hususi mera.simle Bul
gaı Kralı Majeste Boris'e iti
nıatnamesini takdim etmiştir. 
Merasime Bulgar Ba.şvek'ili ve 
Hariciye Nazırı Prof. Filoff 
dahi iştirak etmiştir. Vasfi 
Menteş Krala hitabesinde de
mi~tir 1ci : 

"Bulgaristan ile Türkiye ara
sındaki dostluk, siyaset ve ik
tisat sahalarında iki memleke

h isleri ile meşbu olarak iki 
memleketin menfaatlerini te
m.in ve idameye çalışacağım.'' 

Kral B<>ris, verdiği cevapta 
ezcümle şöyle demiştir: 

'Tü:rlO e ile Bulgaristan ~ 
rasındaki dostluk, iki kom~ 
millet m ünasebetlerine dalına 
hakim olm~ bulunan ve hiç bir 
suretle bu1anmamış olan müte
kabil ve müşterek siyasi ve ik· 
tisadi menfaatlere ve itimada 
'istinat etmektedir. Seleftnize 

(So"u ~. 3 Su, 7 de) 

tin müşterek menfaatlerine da- ------------
yanmaktadır. Türkiye Cümhu
r~yeti sulhu kendine şıar edin
mı§tir ve Bulgaristan ile kendi
si arasında en ufak bıı anlaş
mazlık bile bulunmadığını gör
mekle bahtiyardır. İki millet a
rasındaki itimat \'C dostluğun 
münasebetlerinin karakterh;t1k 
vasfını tesltil ettiğfo1 ve bu 
!bağların daima muhafaza edı
lebileceğini tesbit etmekle bu 
bahtiyarlık artmaktadıı. Vaz.i
fcmin ehemmiyetini müdrik ve 
Majestelel'me ve Bulgaı mille· 
tine karşı en delin hayranlık 

r 
Pazar Sohbeti : -Pastırma, Sucuk 

babında 
--<>-

Ya.zan : 
Sermed M uhtar Alu• 

- Yarmki saytmızda -
L _J 

@LAYLARIN GEÇID~ 
BİR AVUKATIN ŞİKAYETİ 

, 

G alata postalıa -
nesinm aamgası -
nı taşıyan b r mek-

~oMMA,\MAA\.\MJV.J,:.Mlo. ""':;. 

-( Yazan ~ 
tur. Bir doktor bir has .. 
tayı mı:.ıl reddeclemezse 
bız de bize ba,s vuran bU: 
i:i \ eya da ut S«hilıını ulu 
orta reddede.ıııcyız. ışte 
bu bakımdan tam mana
sile amme hi:ı;mcti gö-

tup. Beni ıyi tıı•u ~ını 
söyliycn. fakat be ıın bir 
türlu hatırlayaınadıgıın 
bir ;ı\•ukat yazıyor. 

~Aka c·· dU ı ~ un z,. 
1,.., .. 1\''.'V\ .. ."\,..~'\V."' vıv· .. "~ 

(Gazetecinin ılk işi konular hak
kında okurlannı aydınlatmaktır) 
dersini verdikten sonra üç dört :say
in dolusu :;:ikiiyctc giı işmiş. Dıkka
ti çok çeken cümlelerini buı .lya ge
öriyorum: 

( ... Varlık vergisi kanununw1 
cıktıgı gt' ndenbcrı başım derde 
girtll. Gunde en aı. ilç bCŞ kişiye laf 
::ınl;ıtın~k zorunda kalıyorum ..• 

( ..• S<.nki sözlcşınh;.!er ~ibi ben
den va! ız iki akıl i Uyorlar: 1 -
Bu \ ergıden tam .. mılc nru-ıl sıyrıla
bılırlm? 2 - Hıç olmazsa y, ı ısın -
dan ne ~ l ile kurtulurum'. 

(Avrı avrı anlatıyorum ki bunun 
ilirai.İ. da· ~sı, tcmYızi. ~ ap, Y• lln
rı. kaç. mak ihti ıalleri yo!,tW' ... 
Bir oralık hiç bıı mi dınlemem k \"e 

kcıpı dı arı et 1ek !ıkrinc dU<.tüm. 
Fakat :vıne dlişundüm lti bız. rvıı
kııtlı:ırın cloktorhırdan fnrk1m1z yok-

rüruz. 
( ... Gibi miııacaat ve hatla israr 

edenlcrı inandırmak ı~·in kanunu 
mnilde madde. C'Limlc cümle izah 
l·tmektcn dilimde tüy bittı. 'I'c':lıf 
edilen istişare ücretini bile kabul 
etmiyorum. 

(Halbukı lıu "az e size de dü
:;c di Millı \·arlı.,ımızın enınıyet ve 
sf'l, neti ıçin k•ınulan bu vergivı 
geı cg ıwc iznh ctmedıni::. /'lukel · -
l~n~ı i hergiln ın ... d etmek bir o
de\'d . Bılü sın kı bu ıııemlekeUe 
Turk dn h•tındı> \'"r,gı kacı.rmağl 
bor bılt'ıılc az dt:g ldir.) 

( Bcnu ıkayetım. benden ]cl)tu 
l'ehbcı lık i te<; t n bı.ı gıb.ll"rinden 
degıl. bu \er i hr , kınd.t c ddı bir 
t(!onvfr hanınr tlıgı go t('rıniycn s z
lcıdrndir. S<>h .. ) 

Ke!ıdı he;,. b ın. . ,,:ıyın m•u! tın 
haklı oldu uı ~ k. ı uı c'<llyorum. 
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y nanistanın l Okuyucu. 
~-=-----1o1111nıerı _________ ._,_ r Dıyor ki ı 
YG%Gll: T. Vcuilyatlia TJriluı No. l!I Bir Emeklinin 

'f'uaa bartıme göaiimii olllnk it*i.nll: eden bir Yunanlının hatıralan 

Bin bir macera atlattılıtıuı .anra 
•ihayet Alell.andrupollre varabildim 

- Almanlar para ltesiyorlar. J 
Bu paralan da a.slııerlerine da -
tJ.tarak piyasaya sürü.yoriar. 
Osman gözü ile bu mekineyi 
görmüş. 

Sonra bana dikkat etti: 
- Bu kim? 
- İ&tanbuldan birisi. 
- İstanbuldaıı mı geldi? 
- Evet; göniillil a.*enaiş. 

Şimdi İsta ırbul& gidecek. 
- Allah ya.rdmıe1a ~ 
Ben cevap verdim: 
- Teşekkür e«ienm. 
Hepimiz birden konuşup dur-

cluk. Sonra. Kazımın evine git
tik. 

Ertesi sabah erkenden İske -
çeyi teı'kediyordum. Başımda 
hila fes vardı. Böy1ece tehlike
sizce kasabadan ayrılabildim. 

Komotiniye (Gümülcüne) doğ 
ru hızlı hızlı yürüyordum. 

Yolda birkaç Almana rastla
dımsa da bana dikkat etmediler 
bile. 

Yolumun üzerinde ölmüş at -
iarın cesetleri ve birçok otomo-

dim. Su içtim ve oradaki bazı 
köylülerden beyaz peynir eabn 
aldım. Sonra tekrar yoluma de
vam ettim. On kilometre daha. 
yürüdükten sonra yine bir köye 
vasd oldum. Bu. köyde yalnız 
Türkler vardı. 

Orada bir müddet oturdum. 
Ve biraz ekmekle peynir yedim. 
Bir eYden biraz su içtim 'Y'e yo
l uma devam ettim. lki saat yü
rüdilkten sonra tekrar bir köye 
vardım; oradan tren geçiyor -
du. Rayların iberinde bir "dre
zin,, vardı fakat ortalıkta hiç 
kimse gör.ünmüyordu. Ağır a -
dımlarla köye girdim. Birkaç 
ihtiyar erkekden ve kadından 
başka kimse yoktu. Bir kaç ki
şiye vaziyetimi anlattım fakat 
dertleri o kadar büyillrtii ki be
nimle pek te allkadar olmadı -
lar. (Devamı var) 

ÜÇTACİR 
bil ve kamyon parçalan senuy- Borsa harici mua
ai. İkide bir motosikletler geçi-
yor ve bunlan arkalarından bi- mele sördiklerin
aikletlere binm~ piyade bölük - de •:--eh leh 
leri takip ediyordu. D ceza.... rı 

Ben rahat rahat yoluma de- Haber aldığımıza göre borsa 

lltell 
Emekli subaylardan Feridun 1s

met ımzasıle su mektubu al<lık: 
l.XII.942 tarihl1 gazeWnizin 

(Okuyucu diyor ki) sut..ııoıında 

çıkan bır mektup, eskı bir :yara
ya d<*undutu !çın, ben de Fl •
tırlan. yazıyorum. Emekli subay
lar, bugün ılcf çeşittir: Eski teka
üt kanununa göre emek:lcy.e ayn
lanlar. Yenı 1caıwna llÖre t.ekailt 
edilenler. Bu ild Dimreden ayni 
rüti>ede oldukllll'ı halde, birinci
lerin tekaüt ayJ.ıb (15) lira hıe, 

ikincilerin (50) liradır. (1:5) lira 
aylıkh emekli subay, meseli, ı.
tiltW savaşına Jllink etmiltlr. 
(50) lira aylıklı subllJ', ı.stikW 
savaeını 1stanbulda oturarak e .. 
çinni:ıür. 

Az maaşlı mütekaitlere, hiç ol
ma.ı..sa hukômetÇe da ıtılan ucuz 
erzakı satın alabilmek kudrellnln 
teminini i üyen mektup sa'hlbinln 
dileğiDe iştirak ederek ben de IU 
mutaleayı ileri surecegun: mç 
olmaz.'111, bu memleketın emekli
ye ayrılan çoculdan.na aynı hak
lan verlnız. Bir kanunun n~ 

tarihinden bir gün evvel emekli
ye aynlmaktan başka kusunı ol
mıyanlan yoksul bırakıp, bir ka
nunun neşri tarihinden sonra ~ 
kailt obnak pııaını elde edenleri 
lrorumak eibi açık bir adaletiaiz
liğin uzayıp gitmesine göz yuma
mayız. 

Bibnem, şikAyetimde haksız 

mıyım? vam ediyordum. harici muamele gören hak Sa-
0 geceyi bir köyde geçirdim. be.h, Niko Anastaaı ve Hayim ._ __________ _. 

Ertesi eabah derhal yol aldım; Yuhay isminde üç zahire taciri ATATu·· RK 
ve ikindi vaktinde Komotiniye Ticaret Odasınca 25 er liradan 
'VUll oldum. 100 liraya kadar para cezasına 

tık işim bir ahçı dükkanı ara- çarptınlmışlardır. BULVAR 1 
mak oldu. Nihayet çarşının bir 

köşesinde bir lokantaya rastla- M I 11 ı·n 
dım. ~ç dô~ ~rlü y~meği v:ır- emur ar .ooura 11 Ge•AAA .. SGI bahara kadir 
dı. Büyük bır ıştah ıle yedım. pv miOA 

Ahçı bana reçina ikram etti; ve Yag.. Dattlacak ikmat edilmiş otacn 
ondan o kuabada "Ttirk kon -
1<>loshaneai.. bulunduğunu öğ • Unkapanı köprüsünden. Yenı-
rendim. Derhal konsoloehaneye kapıya kadar usanacak olalı A,. 
ıttme1t ve aerdımı auıat:mak is- Bı 1111ksatta muhtelif tatttrt buıvarmın te~ebqına 
tıyere'k ahçı düldı:ft.mndan ayni- lac k kadar olan kumwun llll8&tı yıl
a. Faır.t konso108hane kapıa- yerl8rd8 fUbel&ı ~I a başına kadar tamamen ikmale. 
ıydı. dilmiş ol.acakbr. Şehzadela&§ın-

Geri döndüm; etraflara sor - Pek yakında pirinç tevziatını dan Yenik&pıya kadar oJaıı Jn. 
c, tm. TUrk konsoloeunun biJir!l" bitirecek olan memurlar koope- sımda istimlik edilmesi 1bım 

~ ratifi ortaklanna Tur-yağ dağı-
g\ naenberi Komotıni'de bulun- tacaktır. Bu yağın yüzde altını- gelen bina sahiplerine !!~ a-
du.'fonu söylediler. tşı fıııdıktan çıkanldığı ıçin iki yına kadar mühlet venlmi§tır. 

Hundan aonra kasabayı biraz yüz kuruş maliyet fiyatı üzeruı- Nisan ayında m binalar yıkıla
iolı şmağa koyuldum. Btırada den fabrıtadlln sabn alınması cak ve geleeek llODbahar llOllUD& 

~k a,; mıktardtt Alman vardı. mümkün olacaktır. kadar bulvann. iılşaatı tamam· 
Fak> t herkes bir kork ı i<;indey- lanmış olacakbr. 

Yilbaştna kadar diger erzak 
m. "iJulgarlar.ın geleceğini. ba- maddelen tevziatına da hazırla-
ber a mıslardı. nan kooperatif getirteceği mal· 

Niıhı.yet bir eve girdim ve o lan depo edebilmeli iç.in Mmır-
aıeceyi de orada ~irdiıa. ~rşunnda bir ardiye ahnıştır. 
E1~ ki kadınlar asker koca- Kısa bir müddet içinde de şehrin 

larını ıekliywlardı. ve bilyük muhtel:f yerlerinde şubeler açı
bır end .şe içindeydiler. Ertesi laeak, verilecek f'işlere göre tev-
saıb&h ıu kadınlarla. beraber ziat buralardan kolaylıkla yapı-
lıtaaabad m çıktım ve onlarla lacaktır. Dağıtıla.cak erzak ara-
vedalaşt kbın sonra Dedeağaca SIDda plı'.ınç ve yağdan başka bul 
doğnı ye aldım. İnce bir yağ • gur, fasulye, nohut, zeytinyağı. 
mur yaiı ·ordu. Y.oldan hila Al da vardır. 
man askc ·leri ~yorlardı. Bir 
kaç tayya -e havada manevra 
yaparak iı: 'p çıkıyorlardı. Ben 
bu sefer ta '"laların içinden iler
liyordum. 

Her geçeı saat ümidimi kuv
veUendirıyoı du. Gözlerimin ö -
nünde tstanl ulun manzaralan 
daha çok caıılanıyorlardı. Yü -
zümde ümit okunuyordu. Ayak
larım deh ·tli ağnmakla bera.
ller bu ağnlan da unutuyor -
dwn. Y aı<ında lstanbula vara • 
ca.k değıl miydim" 

Dirt saat sonra. ufak bir kö
ye vardım. Biraz durmak iste -

:Mal Müdürlükleri, Emlik ve 
Eytam Bankasl tarafından verı
len üç aylıklana tediyesine d~ 
vam edilmektedir. Belediyeden 
üç aylık. maaş alan mütekait ve 
yetimlerin de m.a~ları verilme
ğe basla.nmış olup tediyata pa
zartesi günü akşamı nihayet ve
ı'ilecektir. 

Suçluyu kaçıran 

&.lıfi mailr-eye ..,aa 
Dün akşam üzeri, gag vakit 

bınmlık sUÇllDChın dolayı Y•· 
direk karallohı mürettebatından 
mahalle bekçisi Abdülkadir ta
rafından Adliyeye. getirı1en ve 
Fatihte Boan& Benek otelinde 
ikamet etmekte olaıı Kemal Ço
baııkurt adı!Mla birili bellçinin 
evrak ile megul olutu00. 0 b'i
liatifaıde .kaçmaia muvaffak ~ 
muştur. Noeden soma i§İDi biti-
ren bekçi firariyi aram'P• da 
bulamamıftır. 

Abdülkadir, jandarma neu
rethanesine teslim ettiğini söyle
mekte ise de bunu iabat edeme
diğbıden Adliyece hakkında ih· 
mal suçundan talrihata başlan

mıştır. Diğer taraftan firari Ke
mal şiddetle aranmaktadır. 

YENi SABAll 

HABE~L~Ri 1 ~€] 
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M E SE ESi ır 1 tı as mütareke mi? 
suçlusu 

Memur,. mütekait, dul ve getim-
lere yirmlş~r metre pamalılu Ağar cezada mahke-

mensucat t~ı1zi edeceh meye verildi 
Bugünkü hayat şart.lan için- 1K1Nct PARTİ TEVZİAT Geçenlerde vukubulan Adalar 

de hüküınetimizin mahdut ge - Dığer taraftan bütün :ırat.an - Beledıyesi Tahakkuk Dairesin· 
lirli vatandaşlara. izami mikyas daşlara yapılacak pamuklu men dek'l vazifeyi suiistimal ve ili.
ta yardım ederek geçinı1eıini sucat tevzı.atına aıt hazırlıklar tilas hadisesinin muhakemesine 
mümkün olduğu kadar kolaylaş sona ermiş bulunmaktadır. Ev- dün ôgleden sonra İstanbul bi
tlrmak ma.ksadile gerekea ted- velce yazdığımız gibi bu defa rinci ağır ceza mahkemesınde 
birleri almakta olduğu malüm- tevziata ait kuponlar mahalle başlanmıştır. Va.kanın su~lulan: 
dur. Bu ci.i.mleden olmak mere birlikleri elile vatandaşlara tev M 
Sümer Bank Yerli Mallar M.ii- zi edilecektir. Yerli mallar mü- uza.ffer adın<Iaki talısildar, !hsan adındaki başmemur ve 
esaesesi pek yerinde ol~k al - esseeeıri tevzi kuponlarını Salı Ragıp adındaki başmemur mua· 
dığı son bir kararla memur, mü günü mahalle birliklerine tes • vinldır. Dermeyan olunan iddia
tekait, dul ve yetim gibi geliri lim edeceklerdir. Birlikler Car- ya ve muhakeme esnasında suç
mahdut vatandaşlarla aileler' - şamba sabahından itibaren hal- lulardan tahsildar Muzafferin i
nin giyim ihtiyacını karşıla - ka tevziata başlıyacaktır. tirafatına. nazaran bu ihtfüism, 
ma.k Ü7.ere 20 şer metre pamuk- Tevziat ekmek 'karnelerinin oldukça vazifes nde yeni bulunan 
lu mensucat tevzi etıneğe karar tevziinde olduğu gibi nüfus kfL. tahsildann gördüğü musamaha· 
v.ermiş bulunmaktadır. ğıtlannın ibrazile yapılacaktır. kar harekat ve tahsildar Muzef· 

Bu karara göre 3656 ve 3659 Yerli Mallar Müessesesi bu ku-
sa.yılı kanunlar ahkamına dahil ponlar mukabilinde yapacakları ferin acemifıği ve biraz da ha-
memurlarla 3173 sayılı devlet tevziat& ayın 15 inden itibaren vailiğinden cesaret alınmasından 
demiryolları bar.emine dahil te- ba.şlıyaeaktır. Bu tevziatta ge • husule geldiği sanılmakta ve ta
şekküller. ve 3238 sayılı kanu • çen defa görülen ufa.k tefek ak kibat ona göre yürütülmüş bu
nun 5 inci maddesine dahil köy saklık ve noksanlıklar tamamen lunmakta ise de; dünkü celsedl! 
öğretmenleri, ücretli yardımcı ortadan kaldırılmış ve tevziatın ıaziyet tamamen çehresini dc
öğretmenler, 1757 sayılı tand - intizamla yapılmasını temin giştirm.iş ve Muzaffer cürmüniı 
na göre tahsisat alan vatandaş maksadile gereken bütün ted • etraflıca itiraf etmekle bttabeı 
Iar bu tevziattan istüade ede- birler şimdiden alınmış bulun - ihtilas ettiği paraların ciımles:
ceklerdir. maktadır. ni ba~memur lhsal\ ve muav m 
Ayrıca 151 sayılı kanun hü - JTHAL MALLARININ SATIŞI ragıb~ ve.ııliğini ve bunlann vak

kümlerine giren Ereğli kömür KARABORSAYI KALDIRDI tinde borçlarım ödememeleri yü
havzası sabık teşkilatı ile maa- Diğer taraftan Yerli Mallar aünden tahr.fat vesairey'i mü -
rıf vekilliğince açılan mektep Müe.ssesesi iştigal sahasını ge- tereken yaptıklarını söylemekte, 
pansiyonları, her nevi yardım ni§leterek ithal mallanmızın ka diğerleri de. bwıun kati:yen aslı 
cemiyet ve teeekkülleri ile 3779 railoraya dii~ni, piya • olmayıp ihtıl&sı kendisi yaptığt· 
sayılı kanuna göre gedikli bare- sada nazını rolünü ifa etmesini nı, zira 0 zamanlar Katina adın 
mine dahil bulunanlar da bu par temin maksadile muhtelü nevi da bir Rum kadıniyle eevişmPk· 
ti tevziattan istifade edecekler- pamllklu ve yünlü satışına bat- te bulunduğunu ve hatta hadise-
dir. lamıp. d eh · 

Y k da • ..ı .. .ıır.-- ~-4'1 den evvelkı günler e emmı-
u an •~~ ~ Yerli Mallar Pazarlannın böy 

ha. t .:ı .... l ·1 k 20 yetii miktarda açığı bulunduğıın-
ız va an\..Ml9 ara ven ece le bır· kısıın ithal mallarıuuzı 

tre ··'-' bn dan, intihara teşebbüs ed(.'Ceğ -
şer me pam™u men.,... normal kir haddi therinden ser 
te · bna .<ı~-• ı... .. 1--- bu den bahisle kendis"ne merhamet 
vzıa ~ 1199..-...-.., • best satışa. arretınesi kare.bor -

lunmaktadır. Sümer Bank Y.er.li sanın faaliyetini tamamen ön • edilerek bu işin ka.pablıruusın 
Mallar Müessesesi bu tevziata l~müı bulunmaktadır. bir formill bulunmasını iste~ iı 
ait bütüu hazırlıJdannı ilanal ~ yakardığını, kendilerı de bunıır. 
etmiş bulunmakta.dır. Bilfan yalwı amana kadar üzerme, yüzilne karşı müJayın 

Diğer taraftan tewiatıa iııti· el altından 300 kuruşa. kadar davranmakla ber.aber ış tahak
umla yapılmasını temin malt - satılan peplinler Yerli Mallar kuk müdür muavini Abdlilkadı
sadile Yerli Mallar Müdilrlüğtl Pamrlannda ll1-lS4, pijama· re anlatbklarını ve bu anlatma-
gereken tedbirleri aimı•tr. Mıil- lık Avrupa pamuklulannın 211, .3ı.. d k' l 

!r ef mennerşabileriıı 134, Avrupa Ulln sonra a murA ıp erın anlil-
te.kait, dul ve yetimler bu d a hasmalanmn 182 kW"Wj& kadar zın tet'tişe geld klerini, tcftifj sı· 
maaşlarını mal sandıklarile, Em rasmda. da meselenin aslı mey-
la-k ..... Eytam n-.,lıraaından a • düpıesi bugiin manifatura. üze- d k k . b dd .,.. .oa -- .3-ı.: kar .____ ana çı ara ış n u ra eye 
lırlarken kendilerine Yerli :Mal· rinuau auua-..yı tamamen 

20 
ortadan kaldırmış bulunmakta- gekliğıni sôylemekt.eler ise de. 

lar mağazalanndan §er met- dır. Haber aldığımıza Jöre, Yer ne de olea yedı ay gıbi mmn su
re pamuklu ıpemnıca.t aJmalan- li !Callar ~üessesesi piyasada ren bır ıhtilas sucunun yed: ~ 
nı t.emin edecek birer kupm ve-
rilmektedir. Bu vatandaşlar ait görülen bu müsbet netice üze - sonra farkına vanldığına dikkat 
olduklan mmtakarun Yerli Mal rine itıhalitc;ı birlikleri He bir eden ağır ceza mahkem~ tah 
lar mağazalarına müneaa.Ua is anlaşma yaparak hariçten ithal kikatın genişletı1m~·ne ve ba~· 
tlhkaklarını alabileeelılerdir. obam mennı:atm Y:erli Mallar şahıtlerı.:ı celbrne lüzum gordU 

eJile sat1Şa al'1JO'hmmamnı temin ğimden mahkemeyi talik etmı 
Memurlara ,aplacak tevzia- edecektir. tir. 

tın intizamla yapılmamnı temin ------------------------
mak88.dile kupon usulüne lüzum 
görülmemiştir. Bunlar menaıp 
Olduklan daiftınill en bilJilk i -
miri tarafından hazırtana.cak 
listeleri ve şu yolda alacaklar • 
dır: 

Daire amirleri tarafından har 
zrrlanan bu liıteler her mınta -
kada bulunan yerli mallar p& -
zarları şefliğine ibraz obınac•k 
şeflikler muhtelif devair tam. • 
fından gönderilen bu listeleri 
sıraya sokmak suretile daire 
mutemedlerine listede ya.alı pa 
muklu mensucatı tevzi edecek
lerdir. Yapılacak olan bu tevzi
atın umumi tevziatla hiç bir a
lakası yoktur. Ylni bu vatan -
daşlar ikinci parti pamuklu 
mensucat tevziatında. yine 5 şer 
metre istihkaklarını alabilecek· 
lerdir. 

Mühim miktarda gıda 
maddesi geliyor 

Hükf.ıınetin şehirler arasında 
gıda maddelerinin nakline tah
sis ettiği vagonlarla muhtelif is· 
tihal m•takalanndan mühim 
milrtaNa p1a. maddesi gelmek
tedir Dün 26 toa pirbıç, 79 ton 
faaulye, 42 ton .noftut gelmiştir. 
Diğer taraftan ıt0n günleTde A
dapuarmdan şehrimize mühim 
miktarda patates gelmekte de-
vam ~ted1r. Bunlar toptan 
25 - 31 kuruş üzerinden satılmak 
tadır. 

AltlllllJdan 
DOn bir altın 3275 ve bir gram 

kUlçe altm. 434 lrunıştan satıl
IDJŞtır. 

Bir mallteldl' 
maD•Gm oltlll 

Bundan bir müddet evvel Ke· 
nan adında bir tacirın Tuı g t 

adlı bır komiKyoncu ile bırlc. -
rek yüz torba çiment'Oyu fahı 
fiyatla satarlarken cürmü me -
hut halinde yakalanarak ikı nu
maralı milli korunma mahkeme· 
si karariylc tevkif edildikleri 
karileı im zin hatımldadır. 

Yazaı: Nasuhi Baydır 

1. 1alyaarn d~ w. ~dtl 
yenJ ) eni haberler gel . of• 

Buulann en uyade dtkkat:t> la~ 
ıo'lanıı Londradaın verlJenidlr: &-
'falya mUtard<e istt}et..ek olursl 
Möt'teMJeaiil CM'al>ı 11e oı.e.'lk· •? İhtjya iie ümalanacak !"' 
mütarekenin şartlenna fogilil 
parlamentosu ile tiiikimıet Tei8I 
anrladletl, biz; ftafyanm JDii&r 
rek~ isteyip istemiyeceğl ....,-. 
sini inceJnneğ'e çalışalım. 

İllr ömce, W, ...tta bir zuhtlf 
etmiyen fırsattaa fa~ '1.ılanrnıal' 
hewsi~ ll'. rn.ıo Haziranı ıs 
Fnınsa lıl·ı~na rasth~aa l!İt 
güniinde, MütteftldMe harp ili'I 
etmis ola.o İt.abanın Afr.iJadlr 
Yuwuıistanda, ;e -çorbada tu· 
2IU buluaunak kabiliodea de ol
sa- 1'11gotff&V)'& ile .Rus)'8 da 
iki buçuk sene •Yafbldau !tOOl'8 
bugün, top~elriin baft>in IM"I' ttir• 
Hi icap1anna göğüs ~mıt- tJakl" 
mrndan, ne dnnnnck huhmduğıl• 
JtU tahmin pek ~ dfoğilmr. lt~· 
) a, s ;phesh, hayli yorı:un le 
) orgun oldugundan fazla da yol' 
suklur. Bugiinlt'l'de bn Jıalirıf 
bir de İtalya c;izmesinin biitu• 
lWlnluğunca ateş y~muru al
tında kalm&k tehlikesi inzbı19 .. 
etbılı,Ur. <J.e\"f'tı giiıl: "Deaiz ilW' 
leri, mühimmat fabrikalul ~ 
askeri hedfler, İtaıyaam wre--
8inde bulanursa bılllumunlar. fd• 
vaib.n femai \e e'.lıİıc.i hüeumia..
maruz tututacUdardır" di)f'll 
Ch11rchill, ınuJıal&kak ki.-~ 
fiklerin wırinli fikrble t.ereöıuıllll 
olmnıtfur. LBkio. M:iütf"tlkter 
Afrikaaıa şimalint'l iyit-.f' ~ 
Ukt4111 !fOnnt ıuıel ~an t(,pnJ'• 
larunn herbanı:f bir t.arafına 
l'ft)arak Auupamn ort.ast-
oo~ bir geçit armağa çalı~ ... 
3 ucaklar mıdır! Clmrmlft btl' 
ta.l.ij}V\ uru da ıw:ı~ \1Jm1w;t.ut· 
l,&ı tasa\ \'llrhııilo ru> ılerc•c•.d'8 

kadar gN'c;ekJe~bil~Ai ) •• 
kın hadi!der ~ooekl.-nlir· 

Diğer haherk>Ft" (ellatt; u~• 
J&da bir t • ktna ka~ naı-.. raıı.r• 
mt-mnuoivel ı Hklfor Witlr b•· 
lindr. p,.j..r, iahrUdf'r oa.tu"1' 
!oitk ınk rn a)'t"'t t-dilmt'ji;f' w.r.;•:1rı· 
mı hr. Dt~ndan a..,kt-11 h:t ~· 
h r, iç rl~len hatti barPIV rl 
•hhavet t-t.. '4mn miıtattkt• ı"'te-. ·-.l " 
mf'ffi nt•fü•.f'Si:ri vtthilirl.-r ani 
.ızla t~~thide lüzum !!( 

dr.n sey~hilir ki f~ t i :ıl,.. 
müt~l•e istc-miyt,•~ekiır. s ıı• 
yur lln~oli:ıı'nin Mİ!6ter Ch:t~ 
ehill'e \Ut ·~i tt\ap hunun ~t~ 
de!ili M\ıbMUr. \ıdrnı bir~,,., 
mahi~ eti ~ta ~ tlt- nu ' 
miJ ~ "dılhili istfhlitk .. ı• nl111t· 

· olarak h:mrfıuımıs olan ,
nutukta ttal·r:ml-.ın }'ab!'lflr 
korkullnnın st>beıp!'İ~ old 
onlan i:NUMlınnak, :ma.f • 
nıediği takdirde 111t'tnWf. 
yurtdaşları eıMM'ld;,. gt' \ lf 
cek tehlikeı.-riu daha ,• a 
olamklımnı kr.ndilf'rillf' :ı • • t 
ınak, ''e niha~-et, rej9ai \e ,.ı ıll 
ı.,lanRJ korumak r,h f'tlfirı df 
ıııarihdr. ~oa kunwı su tK.

1 mhndaa ha sıunııtle t mi:n t-d 
mok ist81i~ ı.töft! ltKllna lı 1 

yük kam hartria alPyhimlt'. 
ı;. baNe. hir mütarr..._ · n k 

f Ebülh . . . . HUltiimdar, arısın ıçen 

gırmesın söyledi. Şemsicihan 
auıu.n bundan bjr şey anlama
mtŞll. Hükümdar: 

- Ebülhar.ıs! dedi. Kızım da 
St:ıdn karın olmayı kabul ediyor. 
Ebülharisin agzı kulaknna var-
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yakıyonıu. Çareeia bundan kur-ı 
tulmağa bakması icabcdiyordu. 
Onun 1çin yürüıneğe başladı. 

Bir taraftan güneşin sıcaklığı, 
öte yandan susuzluk, Ebu .Ali Si
nayı çok rahatsız ediyordu. O
nun için bin müşkülatla yol ka
tedebiliyordu. Sahrada tek tük 
raatl:ıdığı vahalarda dinleniyor. 
Hurma ile karnını doyuruyor, 
sonra yine yola çıkıyordu. 

Dün muhakemeler'i yapılan ve 
kararı veı ilen işbu iht kar hadi
sesi suçlulaı ında.n Turgudun al
tı ay müddetle hapsine ve. ıkı yilz 
lira da a:ı;ıt· paı<a cezasıylc maJı
kümiyetıne, diğer suçlu Kcnanın 
da 75 hı a para ceza.2.ıylc yirm: 
gıin mil<.ldetle ticarethaııesinin 
kapatılmasına karar vc:rilmı~ 
Kenanın hapis cezasına mah
kum edilmemesi sebebiyle ser
best bırakılması için tahliye mu
zekkeresi yazılmışbr. 

Turgut, altı ay yatacaktır. 
Bunlar çımentoyu 160 kurusa 
satmak lfwmgehrken 11 liraya 
satmak suretiyle ihtikar yap
mışlardı. 

de olmak ihütnal5 km' 
yılmaz mı? Bti~~ hi "' • ; 
bğtnı kendi hey :ıda t·--211» 
hM'abH, l:junu k-.t) 1 f'k ~ 
tir ki hal)ndaki rejimin ı~s 
Jdilt İtal)ımlahll lllf'mleJ.eflcl'l 
bir söoı~ haline ~f>timıis t 
duklanndall filta>4'Yt f'tti lf'ri 
Dlll!I kunettwf de mUt rM.;c 1 
lffndtı.ki ha1ır-Ju•t Wri ôn!h k<'t" 
kuıh~. '™• 'c ı-u tı· 
l*ı>k-rle mütareke iht ·mar h' 

mıştı. . . 
Şemsıciha.n tas gı?,ı ~onmuş 

kalmı&-tı. Babasına dondu: . 

1 
_ Bana koca olarak seçm.1§ 

olduğwıuz adam Ebülharis mı ? 
Diye ordu. 
- Elbette! 
Şemsicihan bir şey söyleme

den sırtüstü yere düşerek bayıl-
dı ... 
Hukumdaı bunun karşısında 

ç k telaşl dı. Kızına ne olmuş
tu böyle? Hemen adamlannı ~a· 
ğı dı Şems cınan sultan hareme 

1 • dıldı. Türlü ruhlar koklatı-
1 r k a.yıltılmaaına çalışıldı. Şeru 
sicih n güc; beli. k~disine ~~le
bild". Babası bu halı, kızının uze
r.ne gelen ini bir fenalık zanne
diyor ve başucundan ll.Yı:t~ıyo~
du. Kızının kend ne geld gını go· 
unce memnun oldu: 

_ Kızını. ne oıdll'Il böyle? di-
ye sordu. .. 

Semsic h n sultan babasını go 
rünce ol n biteni hatırladı: 

Ben, dilny da El>ülharısin 
lr rı ı olmam, diye haykırdı. 

Neden. 
- Allah gôatermesin ! yum 

ise bozsun. Yahutta benim canı
mı alsın! 

Şimd.ı şaşırmak sırası hüküm
dara gelmişti: 

- Neden canım? diye sordu. 
Hani seni kime versem :nıa.kbu
lünd ü? 

- Herkesın karısı olurum. 
Fakat o yılan gıöi adama dünya.
da varmam. 

Hükümdar yavaş yavaıt kız. 
mağa başlamıştı: • 

- Sen hele biraz istirahat et, 
kendine gel de aoara. görüşürüz. 

- Eğer bu hususta ısrar e<Jı. 
celaıeniz, beyhude olacakbr. 

- Yani benim sözümden çs.
kacak mısm? 

r- Siz ne derseniz itaat ede
rim. Yalnız Ebüllıa.risle evlen· 
mem. 

- Öyle bir evlenirsin ki! 
- Hiç üzerime varma. l>D! 
- Sana kat't sözüm budlll'. 

Ben bir defa karar verdim. E· 
bülharisle evlenmene hiç 1dmle 
manı olamaz, anladın mı? Ve yi· 
ne unutma ki bu memlekette yal 
nız benim sözüm ve emrim ge
çer. Senin baban olduğum gibi 
&ynl fNMDda )ıftk\blldtlr'lllllll 
da! 1ote b"1 ~t 

Hükümdar böyle diyerek kızı
nın yanından çıkb. Ebülharis, 
neticeyi merakla bekliyordu. O, 
Şems1cihan sultanın böyle bayıl
masım hiç de hoş bulmamıştı. 1-
şinin bozulacağından korkuyor
du. Nitekim de hükümdar içeri 
girince bu tahminind~ aldanma
mış olduğunu anladı. Hüküm
dar: 

- Kızım seni istemiyor! di)'e 
homurdandı. 

Ebülhaı'ia hiç bir cevap '9'el"· 
medi. Hükümdar töyle de9am 
etti: 

- Fakat i8teee de, istemese 
da senin karın olacaktır. 

Bu sözler üzerine sihirbatnn 
yüzü güUbmedi: 

- lradenizia dıpna. kim çıka
bilir! 

- Evet! Klıme çıkamaz. Ben 
De dersem o oJar. 

- On& pipM lld var elendi-
• 1 

mıs. 

- Sea beııa mabeyinciyi ?8 
bazinedan çağlı'! 

A% sonra bmlJar ela hmaa 
çılrmqlardı. Hükümdar ..._,, 
riDıe 1U s6deli aöyledi: 

- ...... , BJllbarille ;al,Jıo-

rum. Onun için muhteşem bit' 
düğün ha.7.lriıyacalaunız, 

- Emredersin'iz ! 
- Düğünün görülmemiş bir 

ihtişamda yapılmasını isti~ o
rum. Onun için hiç bir masraf
tan kaçınılmasın! 

- Emredersiniz! 
- Haydi, derhal hazırlıklara 

başlayın! 
• • •• 

Diğer taraftan Ebu Ari Sina, 
hamam kıyafetiyle kendisini çöl 
ortasında. bulunca çok şaşırmış
tı. Kendi kendine: 

- Bu, olsa olsa Ebülharisin 
bir marifeti olacak, diye düşün
dü. Fakat bir kardeş bir karde
şe bu fenalığı ııasıl yapab'ilir?. 
Hem pek ali bilmesi lizım gelir 
ki benim elimde, onunkilere nis
betle çok daha. büyük kuvvetler 
var. Ben istemeydim oou şimdiye 
kadar ytiz defa mahvedebilir· 
dlln. :&anu yapmadım. Halbuk1 
o, be.na büt:tia bu fenalıklan r& 
va gömü. :e-a karde§im tara· 
fmdaıı böyle lıir Ofun Oyrwt'ICS.
pn aa8lf dlllflneflHhdlm ! 

ft1ıalt - ~? ... 
fa bapıa bu tellket ~ 
Kıqm kumlar apklanma altmı 

Bu yürüyüş bir hafta kadar 
sürdü. Nıhayet uzaktan beyaz 
duvarları, yeşil ağaçlan ile bü
yük bir şehir görfindü. Ebu Ali 
Sina: 

- Çok şükür! Nihayet bir ye
re gelebildim. diye düştindü. 

Bu şehir' büyük bir ~emle.;ce
tin merkezi ıdi. Ahalisi cok ka
labalıktı. Çöllerden geçen kervan 
ların hepsi buraya uğrardı. 

Tam kapıdan gireceği sırada 
bir falcının bir köşede. büzüliıp 
oturduğunu gördü. Onunla biraz 
alay etmeği d~erek falcıya 
yaklaştı: 

- Benim de falıma bakar m1-
sm? diye sordu. 

Palcı başını kaldırıp bakınca, 
bir karış sakallı, hamam kaçkını 
halinde bir adamın önünde dur
duğunu gömtt: 

- Haydi oradan, dfJ({ı ? Del 
• • • ? 

JIY8lll ~ SQll.. 

liJ>1& Ali Sina ku.dl. 
tOeftmı var)' 

Serbest bırakılan 
mahkeme ka.tibi 

Bundan üç ay evvel Fatih sulh 
hukuk mahkemesi katipleı'mden 
Berat adında bir genç, sahte -
lim tanzim ve memuriy tinı suı 

timal etmek suçuyla tahtı mt 
lhakemeye ~mış ve o m 
tevkif ed'lerek s'mdiye ka ' 
mevkuf bulunmaktl ıd 

Son safhaya gelmı bulu 
ve b · r numaralı agu ceza n 
kemesmde niyet ed m kte o 
davada, su<;un m h 'yeti çehre-> 
ni dcğ'ştirerek, katibin bu. ı 
te hır stunıyetı olmad!~1 t b n 
etmiş bulunlllailından dün 1'en 
disi serbest bırakılmışbr. 

Yerinde bir teberru 
Pirinç tüccarı Ahmet Çanak

çı! tarafından Kızılay aı:;evlerin 
ve t&tanbul Yardım Sevenler Ce
miyetine hiııet' kilodan iki bin k -
lo pırinç tebenıı edilmiştir. Yar
dım Sevenler Cemiyetinın ~
su bulunmadığı için bu pirinçle
rı şımdiUk memurlar kooterati 
sakhyaeaktır. 

lw.rint f talyan imik dkıi ı ı iı 
..t'ı daıı ,....,., ~rl r i< .,, " 
ma! uf Wr propag:ı·~ b ad 
llhal Mrllmdal.i :ı l.en ı 

Ji@tl ,.. gf'~ ıl bM lt"!R4" \ ı 
ru<ıvr, dNıİlf'hilir. 
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Bir İsviçre gazetesi tarafından 
t\;Jl :u .. ~dilerek Türk siyaseti 

Meclisin dünkü 
toplantısı 

takdir e diliyor 

r 'e ıra
m kten baka 

yapan d ı r ve o za • 
:beri Türle M lletlera· 

!'ası durumunu ku ti 
j ' fa:k oldu, 1sk ertm 
li ı elde etti ve bıl a sa. 
Bo ~ a üst e :ıuu ak haki
llt"yet"ni te · h kını ka" ndı. 
Türk :ırenin kun 1ı b r rdu ta· 
raf dan d 1 n n ı 1 • 
ti K vaziyeti kuv' ctlı ır ve harp 
d vam ettiği mü det ede on se· 
k,z milyon n· fu u bu mı tin 
JtÜfuz ve t 'n rtmaktad . O.s
lrtanlı !mparto hı unun e kazı 
b.erıne Ata.tur le onun halefi 
lcnıet İnönü h y tımn '\!e her 
tabadaki kudreth ~arntıcı faa
iyetinin dclillerini izh ı eden bir 
halk hükfımeti kurdular. Boğaz
ı ının kıyılarında yeri mış o -
lan "hasta adam, efsanesı ar
tık mazıye kaıışnu tır. Sıklet 
lnerkezi Anadoluda bulunmakta 
olan genç Cumfıuriyet, nüfuzu 
her ikj nısıf ldlı:ede d ı bır 
lı.iikümet olmu tur' hıliı.fet il
ga edılmiş bulumnakl beraber 
'l'ürkiye Cumhuriyetinm cnzibe-
8i biıtün Müsluman ulkeleı inde 
Pek büyüktür. 

1 gal etmekte oldugu vaziyet 
•t ıtibanle Türkıy<!mn, askeri 
~udreti ve m mleketın baSlnda 
buıunanlann ıhroz ettıklerı hak 
h l'JÖhret dolayıs le, harbin baş
laıigıcındaııbeı ı muhıırıp taraf
ların hususi bır ıhtımnmına ınaz 
lıar olmaktadır. lugıltere ve 
Fransa Türkiye Cumhuriyetıle 
1939 yılı ilkte ı ıninde tedafüi 
bir ıttıfak akd tmı lerdı. Fakat 
1941 yılında min azene yeniden 
teessüs ettı çunku Turkıye o ta
rihte Almanp le bır d stluk 
'\'e ademi tecavüz mısakı akdey~ 
ledi. Bay İnönü ile i ref ıkı B • 
~eki} Bay Saracoğlu Türk taraf
sııiığı muciz si denılen !"eyi kuv
"eden fiile <'ıkardılaı ve mem· 
leketlcrinin dusınanı olmadığı 
flı ancak memleketın m ili eı ~ 
fınc ve toprak butt\nlü~iıne za
rar i~na cür'et c:dc t:kleriıı 
dU~rnan sayılacağını tekrardan 
hali kalmadılar. Bu ıkı zattan 
hic birisınin toprak ıhtirası 
Yokuır, sergili"'R!'ltlere muhalif 
\'e muha..c;ımdıı hır, arzuları da
hili plan mucibıncı Atatürkün 
~rini tamamlamaktır ve bili
Yorlaı ki --bu dsı onlaı ın rok 
ltıeşru bır eıl'C~lıdıı- sulh akdc
di!iı ken Türk ive mülıım bir rol 

.... - .. . ... . . 

'f eclikule iplik Fabrikası 
1"ürk Anonim Sirltetinden: , 
Şırketimızın !dnre :1 ı Re-

lsı ' Uıı rıciy \ alett a.bık 
lıtu..., ~ar Mua\ını. 

&ay lbrahim Halil Arnodl 
lız.uı1 zaman anbeı'l muztarip 
Olduğu lıaslahktan kurtulamı • 
Yarak ıl't•hal etmı iı. Cenazesi 
bug-Uı1 'l'alrnimd ::;ıra er viler 
caddesinde Alın n Hastahane -
ilinden saat 12 le Jrnldmlarak 
c~nn namazı öğle vakti Be
tıktı:ı.ş iskele C mınd da edi
l~ ve hu u i m orle Ü küda 
lU geçirilerek K r alnnetteki 
4.ıı makbere ın de nedi! cek • 
l r l\cndı ini even dostlarının 
\·e ahb lpl nnın c naze mera.si
lnın ı ,ırak etm eri ıica olu • 
ııur 
h -

oymyacaktır ve hususi bir dik
kat '\'e itina atfettikleri Balkan 
işleri halledilirken kendi fikır 
ve mütaleaları da nazan dıkka
te alın caktır. 

Fil\laki bu ı.AWat Türk yenın 
emniyetinin Avrupanın m·· t -
ha hudutlarında kornndu6 mtl· 
taleasını daiına. ılerı siırm · ler 
ve işte bu sebepten dolayıdır ki 
Balkan devletleri arasında bır 
anlaşmaya dalına ta.raftar ol
dukla:rı gibi bugün de öyledir
ler. 

• • • 

Ankara 4 (A.A.) - BüyUk 
Millet Meclisi bugün Şemsettin 
Günaltay'ın reisliginde toplan -
mıştır. 

Meclis bu toplantıda Dahili -
ye Vekaleti memurlarından Sa.
lfthattin Esad ile VefıBandır 
ha-kkındaki arzuhal encümeni 
mazbatası üzerinde geçen mü -
znkerclcrden sonra dahiliye en
cümenine havale eylemiı:; ve 3 
Mayıs 1941 tarihli Türniye - Ma 
caristan ticaret anlaşmasına 
bağlı "A,, 1i tesind ki barsak 
kontenjammn 150.030 Türk li -
rası ve amyant kontcnjamnın 

0.000 t-0n tezyidi \ e bu tezyid
lerin adı geçen anlaşmanın ı 
Haziran 1942 tarihinde bitecek 
olan birinci mer'iyet senesi için 
muteber olması hakkuıda Tür
kiye ile Macaristan arasında te
ati edılen mektupların tasdikine 
dair kanun layihasının birinci 
müzakeresini yapmıştır. 

Meclis, Pazartesi günü topla
nacaktır. 

T elgTafla adli tebligat 
yapılmıyacak 

Ankara. 4 ( Y.eni Sabah .Mu
habirinden) - Adli tebliğatıu 1 
posta idarelerince yapılması 
b.akkınd~i kanuna ek bir Ui.yi
ha Meclise verilmiştir. 

Bu lay·ha ile Adli tebliğatm 
telgrafla. yapılmasın:.. bu ay so
nunda: nihayet verilecektir. La
yıha. esbabı mucibesinde: 

"BugiınkU fevkalade ahval 
dola:yımle telgraf muhaberntı 
pek fazla artmış bulunuyor. Bu 
na mukabll bir çok memurlar. 
_sahra postalan hizmetine ve bir 
çokları da askeri vazif elerıne 
çağirıldığıııdan bilhassa muha
bereci memur buhranı had bir 
dereceyi bulmuştur. Bu itibar
la mevcut kanunda telgrafla 
Adli tebliğata ait hükümlerin 
tatbikinin şimdilik 3 ~ne tehiri 
münasip görülmüştür.,, denil -
mektedir. 

Dışarıdan bakılınca Ttirkiy · 
nm dunımu mi.ık mmel görünü
yor. Bu memleketin üstunde lııç 
bir tehlike ka at germı e b nze
memektedir. Bılha muhase -
mat kı~n cenubi Kafim$ aya 
yanı T' rk hudutlarma yakla. a
cak gibı gorümn l ği bir ıra
da. Bu itibarla: Cumhurreısi tn
öniinün Mcc iste ırad tiği nu
tuk derin bir hayret uyandır
mıştır. Bu nutukta endişe koku
su alınmakta ve Cumhur Reısi· 
nin tehlıkeyi haber ,·encı cdn· 
sına bakılınca vahim olm sı i -, 
cap eden endişelerin ın ,,•cudı
yeti ihs:ıs olunmaJ...-tadır: • fin 
sözleri tarafsızlığın irıamcsim 
değil milli emni)rcti i~1 t et
mektedir. Ba.y İnönü: "Patladı
ğı gündenberi Dünya Harbine 
memleketimiz en ziyad bugün 
yakla.'}Inıştır,. d yor ve ilave cdi 1 

yor: "Mtrh~ripl r arasmda git
tikçe siddetlencn düşmanlık ha-ı 
vası ıeinde tarnf ızlık pobtıkası 
yürütmek gittıkçe eüçlcşi -
yor.,, ( ) Bundan mnnd Cum-ı 
bur Rei i Mm Med . ını: ''Bir 
gün bilmedıJııniz hır ıstikanı -
ten ve b:lmedığım1z bahaneler 
altında g: 1 ):> lecek bır- t tın uza 
manız ı, hn ı .. iht im nı cid 
di olarak göz ontinde bulundur
maya dav t edıyor . .Sonra İnönü 
umumi millahaı.alara vük cle -
rek insanlıwn gcnış bir felake
te doğru gıttiğini \'C bir tarafın 
tahakkilmiıne day;ınacak hır si
yasi te kilın ne tesısi n de ida· 
me edilemiyece~im gosterdı tel 
"Biiyük kl. lik h r ımH n ) r 
yii2Jıinde ıstiklat ve h ıyctile 
yaşamak 1mkfınının saoıt ola a- Mebu• ••fimi kanunu 
ğını,, ılen sür u. Ankara 4 (Yeni Sabah Mu -• r habirindcn) - Meclıs Teşkilatı 

İsviçre g'nz te i bundan sonra Esasiye Enoümeni yeni meb'us 
Türkiy~n~n ~ h r Uı.ı af,,..rz m~m seçimi kanun. l~yihasmın tetki· 
leket gıbı Cıhan H,ırlHnden ık- katını bitirmıştır. Ancak def • 
tısadi bakımd, n müteessir ol- terlerin talik ''e; itirnz mi.iddet
duğunu 'r Türkiye Cnmhurrd· !erini daha.. fi.zla kısaltmıştır. 
sinin haklka:ti olduğu gib1 gor- önünıüu:lcki hafta liıyiha mec 
düğiinü ve bunll yine oldu~ ı gı-, liste müzakere edile<'ektir. 
bi milletin önüne sermekten rte 
çekinmem?!'! olduğunu kaydet · 
tikten sonra eliyor kı: 

"Bir vıldönümü doleyısıle bu 
tablo oldukça m~imdır. Fnkat 
Türkıye Devlet R isinin uztm 
bir sulh devrinden istifade ile 
elzem bir teyak'kuzu ve milli 
vazife mef.Jnımunu unutmt.lfl o
lanları akıllarını ba,<jlanna al -
maya davet etmis olmagı muh· 
temeldir. Bu hadise harbin zor
la yüklediği hnsin gayretle-re 
maruz bulunmıyan her devlette 
görülüyor ve tehlike m fh nnnı 
kolayca unutuluyor. Gcvseme 
ise dış propagandaların işini 
kolaylaşbnyoı. İşte Türkiye 
Devlet Reisi bu tehlikeye işaret 
etmişlerdir ... 

(•) Milli Şefimiz aynen: "Bii-
ıyiik Millet Meclisi takdir edc-r 
ki gittikçe şiddetlenen dfümum
lık hava.sı içinde, hcrgii1ı bira:: 
daha sinirlenmiş taraflar -0-rtcv 
sındc, tamfsclılc 7J01itil«ısı yift. 
rüt'mıCk, 1ıı'ikiinıet için ço1• yonı
cu olmaldadır,, buyunııu.şuırdı. 

YEN/SABAH 

l ta lyada 
ayaklanmalar 

( ea9uırafı birincide) 

va ln\i veUerinin 3600 kiloluk 
bombalar. kullanması ili.erine 1-
ta:Jyan şehirleri tahliye edile -
cektir. ltaly:ada kafi miktarda 
muhafu.ah sığınaklar bulunma
maktadır. 3600 kiloluk bir bom
ba. hedeften yüz. metre öteye 
düşse bile birçok ev kiimelcı:i -
nin yıkılmaaına sebebiyet verir. 
AMERİKADA TEFs.lRLER 

Nevyork 4 (A.A.) - Vaşing
tonun resmi mahfilerinde Mus· 
solini tarafından son günlerde 
söylene.n nutuk hakiki bir sulh 
teklifi mahiyetinde telfikki edil· 
mektedir: 

Bu nutuk ayni zamanda dahi
li bir buhranı da açığa vurmak
tadır. Umumi surette sanıldığı
na göre Faşist rejiminde büyük 
değitıiklHder olacaktır. 

r BA 1 
ar 1 a rp 1 As,~ıi mülkf 

11Dda bir y Ş• 

bk ol ı I ...... ---ımııı--- tekaü anun nda 
dftğİŞİ fik :azan: A. C. Saraçoğla Sovyet kayakçıları b·rçok 

meskun yerleri geri aldı 
Nevyork 4 (A.A.) - Rusya-, 

daki askeri va.'dyeti tefsir eden 
Nevyork Times gazetesi, Rusla
rın üsttinhigü muhafaza ettik -
lerini ve her glin yeni taarruz • 
lal'da bUlunduklannı bıldirmek
tedir. 

Gazete, Rusya.da ikinci bir kı
şın Almanları manen ve madde
ten zayıflatacağını ilave ctmek
tedır. 

YENİ B!R sov-:.,..3r 
TAARRUZU 

Mosl:ova 4 (A.A.J - Mosko· 
va ı ıdyo~unun bu sabah erken 
bildird ine gore Sovyet kıt'ala.- l 
rı, göğüs göğüse j apılan şiddet l 
li sa aşlardan sonrn Rj .. N in ba 
tısında Alman siperlerinin baş· ı 
ka bn· hatanı işg-al etmıslerdir. 
Alman kumandanlığı, Sovyet i-ı 
lcri hareketini durdurmak için 
biıyük gayretler yapmaktadır. 
Gerilerden acele surette taze 
kU'\~retler getirmiş ve bu kuv • 
vetleri mırlıarebeye sokmuştur. 

OVYE.!f ÇEMBER! 
DARALIYOR 

Londra: 4 (A.A. ı - Sovyet 
ordusu Rhzeı. dolaylarında çen
bcrmi daraltmaktadıı. Mihver 
mevzılerinde yeni gedikler açıl
nn tır. Sovyct birlikleri şiddetli 
muhareblerden sonra haya.ti e -
hemmiyette bir yolu ve bir de
miryolu iltisak noktasını işgal 
etıneğe muvaffak olmuşlaTdır. 

Ski üzerinde harcl et eden Sot 
yet askerleri, birçok ka nbala
n Mihver tahakkümünd n kur
tannışlaroır. 

sında toplanabılmek için ellerln 
den geleni el'an yapmaktadır • 
lar. 

ALMAN RES .. 1 TEBL1G1 
Berlin 4 (A.A.) - Alman or

duları başkumandanlığının teb
liğinde bildirdiğine gore, Tua.p -
se'nin şimali ~rkisinde ve Te -
rck üzerinde Sovyet kıt'aları 
mühim kuVV'etlerle taarruza geç 
mişlerdır. Alman mukabıl taar
ruz hareketleri muvnff kiyetle 
neticelenmiştir. Almanlar pek 
geni bir sahada ilerlemişler ve 
hır ka~ düşman birliğini yoket
mişleı dir. Bu arada bir miktar 
esir alınmıştır. Kalmuk bozkır
larında 8 Sovyet tankı tahrip e· 
dilmişlır. Diişmanın en mülıim 
mtıı asala yolu kesilmiştir. Vol
ga ıle Don arasında. yapılan şid
detli müdafaa muharebeleri de
vam etmektedir.: Şiddetli Sov -
yet taarruzları akim bırakılmış, 
düsmanın 36 tankı tahrip edil • 
mis ve bir çok ganimetler a:lın
m~şt1r. 

Büyük Don kavsınde Alman 
taarnrzları inadh Sovyet muka
vemetine rağmen rnuvaf fakiyet
le nettoolenmistir. 

Knlinin kesiminde ve limen 
gölü üzerinde- Sovyetlerin şid -
detlı taaTruzlan yine akim kal
mıştır. Düşmanın insan ''e mal
zemece kayıplan büyi.ıktür. Düş 
man bu arada 49 taırk kay.bet -
miştir. 

Alman ha..-a kuvvetleri 22 
düşman tayyaresi diişiırmüı;ıler
dır. Bunlardan başka 4 ta) yare 

Ankara 4 (Yeni Sa.hali Mn • ın~ıltere Hariciye N n 
habirinden) - Askeri ve fi.ılkt B Y Eden b"r nutuk sôy ~ 
tekaüt karrununun 2 inci mad • di. Anadolu ajansı tarafınaan 
dcs:nin tadiline dair bir k nun bir terceın i verı1 bu nu · 
layiha ı Meclise verılmı tır. tam metni dünkü "Yeni Sa a 

Bu layiha ile muhte If tahsil da. int ar etti. Müttefikim' 
dereclerie gôre bir kısım tal be· yük B tanyanın harici · 
nm hizmet tarihleri §<)yle te bit ni idare eden ve memleketim 
edilmektedir: de ziyaret etmiş olması ıtibar· • 

Üniversıtede 6 senelık tahsi- le biz Türkleri ya.kından görüp 
le tabi talebelerin hizm t tarıh- truıun&k fırsatına kavuşmuş bu· 
ler! suba..y nasıplanndan 5, ve 4 lunan Bay &len tarafınd n SÖY• 
senclık taJısHe tabi askeri ecza !enen bu nutuk :harp sonrası Av· 
cılar, kımyagcr1er ve diş tabıb- rupa ve dünya ı izamından uz n 
lerinin hiz.m t tarihleri subay u dıya bahSE:diyor \e: "Büyük 
nasıplanndan 4 \ e ordu h sabı kücük milletlerin bu kadar uzun 
ııa yetiştirilen ~skeri adli ha - müddettcnberi u~urundn harp 
k!mlerle a::;k ri ö ~;ı etmenleriu 1 ctti~leri ve ıstırap ç~ktikle~ is· 
hızmet müddetlerı de Fakülte tklall r den trunamıyle must0

-

talısillerini ıkmalden 3 al ev- it olacaklannı" temin e t•ktcn 
vclki tarihten başJıyacaktır. nrn; maııasını kendi ~ ahımı-

.Beş sene tahsile tU.bi ve rı _ za ıyı kavı ıyamadıgunız 
ner subayların hiımet müddet- cüml .) de telaffuz ecry ı : 
leri tahSlllerini ikm ı derek su "- Büyük &itanya, Bırles:k 
bay nasıplarından dört sene c' - Amerika ve Rusya silahlı kuv
ve!ki tarihten ve askeri mü.hen vet ınhısarma bilfııl malik ola
dislerin de li~ talı 'lini ikmnl caklardır. '' 
ederek mühendis ik tahsiline Vakı '83.y Eden bu söz! rd n 
ba ladıklarından bir sene sonra hemc:ı €!\'>el: "Ben dtinynyı dort 
ki ta ·htcn başlıyacaktır. ~yük_ c1evlcti~. k~ırdu. ıarı biı

ProJenin muvakkat bır mal- yuk b~r dık~törlukl ıdare ?lu· 
desin g""re henüz talebe iken nuı hır kıldc tcmsıl ctmıyo
lıarp \"cya fevkalade ahı:aJ dola :1"1:1·'' dıyorsa .da ''Silihlı ~uvvet 
yısil,e göı iilen ihtiyaca binaen ı hı rına l~gı_ltcre, .Amcı,ka ve 
kıtaa.la t vzi ed"lip taldw ola • ~u. yanın ?}~~ıl. .~lık. olma!~ 
rak ordu hizmetinde calısbrı • l zım geldıE"ı cumlesmden yıne 
lan \'e h rptcn sonra ta.hsileı ı bir mana cıkarınak miımkün ola
ikmal ettirilen ve bu sebeple su 
bay nasıpları g;ecikmıR bulunan 
askeri tıbbiye, veterıner \'e CC· 
zacı okulları talebclerinın hız -
mett gec:irdikleri bu müddetler 
tckaüth rni.iddetlcrine zam 'c 
ilave olunacaktır. 

Stnlingrad kesiminde Alman 
.kuvvetlerinin gıda mad<iesi ve 
mtmimmat bakımından sıkıntı 
çektikleri samlmaktadır. Fakat 
bu kuV\·etler, Don ıle Volga ara· 

de hava bataryaları tara ından v 1. • d- •• 
tahrip edilmiştir. 3 Alman tay- 3 1010 0 1° UD
yaresi kayıptır. 
mimi hasbıhalerde ~!unmuş • cü mesai yılı 

Tunus harbi en şid
detli safhasında 

lstanbul bu müddet zarfın
da bir cok eserler kazandı 

İmar ~·e hareket inkılap ham· 
lesinin bir remzidir. Tüıkıy ni::l 
her tarafında ba.o; dondürilcü bn 
imar faaliyeti göze çarp ... rk .. a, 
eski eserleriyle, mü1.e ve ab"dc1c· 

(Baftarafı birincide) yare kaybetm· !erdir. Alman riyle bir san'at ve kült.iiı şchr' 
tehlıkelı bir duruma di.if;iırme! - hav.a. kuvvetleri ise aynı müd- olan ktanbulun tabii giizelliklt.. ğını düı u. t , .c berr k sıv setine. 
ted.ir. Müttefikler 7 Mihver ge· det içinde. İngiltereye karşı ya- rine ilaveten bu imar ham! ı · .ı>at ılmu. m Ilı b rl ı..1 olduğuna 
misi ta:hrip .etmişlredir. İtalyan- pılan müc:ı.delcde 50 tayyare den istifade edememesi Cumh - k dar h r emrC' ve lıeı htima.l 
lar Tunu a giden ikmal kafile kaylbetmişlerdir. riyel Hükiın:ıct±ıce elbet tec\'U ·ar ı hnzır dma::ı c"lık rdusu-
ler'ıni kruvazôrler ve belki de Seri lrli,,,cmnbotlarımız. l ~lk- edilemezdi 11~ boı lu olctuı,,rıı~u B.w Ed 
zırhlılarla: h.ilnave altına alm!!k ~d~ ., b.n to~luk b r şılep 

1 
Bu mnksatla bundan doı t yıl hı b lıncz olur mn" 

zorun a kalacak-la1·dır. lnefiz ıle bır hımay<:_ gem s nı batnmış uvvcl t ·tanbul Vali ve Bel dıv Bayıı bu d·ı mutlak.ı bir :vnn 
filosu il<i hedef gütm ktcdir: la:n:lır. 3 llkkanu~"!a hep~i 4500 ~slığine ~_vin edlen Dr. L\!tfı lujl ol a ~ kt 1 • r "okrut 
Bunlardan birincisi Nehrin~ tonluk Huntcr tıpındc bır 111- Kırdaı bu clort yıl 1çınclc ımka.ı- tn ılt.E:ı ın buviık k ,. k ın ı· 
orducm un tak\'iyesinc mani c:- giliz muhrib! ıle hır ~lep batı- Janıı müsaadesi ni betinde ç· - 1 Uer.e mu ,nv b 1 ) •. aııınk , l · 

mak, 'ık ne.isi İtalyan Ciloı:nıııu nlnu .tıt"'. ~ri botlarımız t.ngiliz lı. mır-ı ve fstanbula. 48 t:Ser kn- kını tanıyan \'<.' hunu her , t :-; lt>· 
çıuı:u~ımık ~ndn bır"clkmak- ınuhrıplenyle yaptıkları şıddet- .:ondırmı~tır: d n tıfadc le tckr 1 f':t.i•·ıı ııı-
tır. Şimdi Sicil) n boğazında fa- ~~ b~e <:arpı~alarından sonra Modenl şehi:_cilik ve umran lcı nın har c1ye nazm uc:, b .-
aliyette bulu.ıaıı lngıliz filo u usler ne do:lmuşlerdır. bakımından degcrlı bu eseıler: y.Uk de\•lcti 1 ılfıhlı kuvvLl n-
yeni tipte ve bugili e kadar giz- ~itldetlt HITT'JJ'k>.r okuyuculanmıza toplu bir ha c h :;arın m b lu; tn ez, , em z. 
li tutulan kuvvetli sirhlarla Londra, 4 (A.A.) Royte- _g0stermclE ic n İmar ve Fen I -
nıücehlı~ gemıleı·den mtirck- 1 ·n Tunus oeph in ki hususi leri Müdiirltlkleril}den al<lıgım z 
kept'ır. muhabiri bildirlyor: malümat..ı ~c;;a,ğıya dere ti~•oı ı : 
Malta '.l'ayvarelr-rtnin Akln'tarı Tobburoıc bölgesinde Alman Açılan \e tamim ed ll n 

Kahire,. 4 (A..A.) - Retıt€l kltalannın ilk büyük karşı hiı- . .!De) danlar 
ajansının huımısi muhabiri bil- cumu esnasında, gece yere inen Emu~onu mcyda:ıı, Mısırrar t-

diriyor: ellı kadar Arap kıyafetine gir· sı " . cıvarı, ~Ycllllt meydanı 
Btl"ınci ordu Şıı1'ali Afrika· mış Alman paraşütçü, nakliye v~ cıvarı, Tak..,ıı:? .Paı kı . Ta · 

ya ~yak bastığmdanbcri MaJt.a kolumuzu mak;nch ttifek at.eş· I sım meydanı, !nonu gezısı, Nı
adası.ndan kalkan İngHiz ucak- ne tutmak tesebbustind bulun- şantaEn çocuk parkı, Barbaros; 
lan ynntıklan 500 den faila ı·ı- muslardır. Bir zırhlı otbmobildc meydıun, Abbasa.g, pat , K -
kış esnasında 4 dfu.ırnan g m - bulÜnaf'l. b'r Mlittefik albrryı bu bataş pat k ve rney~a.nı, Tep<!· 
sini batu mışlar-, 11 ini hasaı a makineli tüfek yuvalarından bı- bn. ı ba11çes ,_ Kadıkoy meydanı 
uğratıruşlar ve ha.va carpışma- :risim ağıınüs ve ba il:a Alman ve Albyol agzı, 'i ktid r m 
la.rı esnasında en az 43 düs- par ütçüleri"' de tep~! rden cık danı, Yıldız parkı. 
düşman uçağını tahrıp etmiş- mı~ardır. Yenidea l apılaıı l olu 
!erdir. Bu U"aklnrdan çom• a.s 1 c:.ıeh h ıcı· -1 ·"1 " 1n ,.,.. Nehring kaı l hücumuna n· •1 ır ı nue: .ı"'a ma 
ker ta.sıt ucakmrıdır. :ril.ız u- ' ' .:ı~~ 12- · f - " g'ılız b ı · ci•ordusunun hatlnnn- ud.1.u ~ v! .' sı as 
caklan başka 20 diı. mırn UC'..a- d gec dı },esmek m ksadiylc olmak uzere ~52 Jn1om 
ğını da hasara ugratmu~ıardır. 50 ta:ıklık bi ... kuvvet ıleri ı- ya.pılnrı ; şelur dahı ı d d 

A&mao.ıer Alev .Makinesi karmak. m • adiyle ba:,.\J mı _ 150 kıl metre muhtel n v IJ 
Kullan1~ <"rlar tır. Çarşamba günü en az 7 Al- yaı rak b~ aı da F . , A 

Londra, 4 (A..A.) - CP.:ı:ayir man ta11kı tahr:-tl edilm tir. saı y, T :...sını - mu tr.) 
radyosunun bildırdiğıne göre Muha;rebW bir n , tadı.: 30 ve tı tunrları tanzım ed lm 
Tunustuki Alman kıtaıaıı ku· ..... k f . d M. tt k B" ok ca.dde r gen 1 t lnnsti . 

d G 1 N h . T ı.un , va ıç.ıı e t m v- . Anl ı 

A i leleri istanbul
da bulu:ıan 
men111riara 

man a.~ı ..renera e rıng, u- zıl rine doğru ileri m ı::tır. Ezcuml . . c. yo • 
~· nus ve B zerte cephesinde yapı- Kuvvetli tanksawula mev .. le· Iaıı, Atatürk bul'liannın U~ka-
'ft =™~~~-----~~-~"'- lan şiddetli mulıar.cb lcrde nl v p"nı Ak .. ., ...,y kı mı Takının 

hayatuın mal olacağıntlan bahsE.'<iiliyor. 
Nihayet mtllıim b·r mesele daha vardır. O 

da. koca geminin üzerine yatmıSj olduğu ve bu
gün Eular altında bulunan cidarının cUrlimüş ol-
rna ı ihfama.li. , 

Bu takdirde yapılacak ve milyonları bula
cak ohn blıtlin masraf z"yan olacaktır. Fakat 
dünyadaki gemi buhranı o derece büyüktür ki 
bugun bu paı a tehlikeye attl bilroekted r. Gemi 
\kuı1Jlrıldığı ıta.kdirde Am kan ordu u tara-
fından nskeı nakline l!anıla caktır. 

Balıklar mflşktu duamda 

" rinde> gizle:nmi ht'un n b"l'incı " -. "' ~.. · ... ,.... • 
makineleri kullanmaktaclu·. 1 or.<lu topcuları Alma ıılnrın pek ıHa.ı bı~ c yolu, Dohn ox uçe • 

Oebelrt.tlı:rık'a Oelen l' P.tlİ ' A' paşa Dalı ı · Ta -yakuılara kadnr aelme ,.., j i J. • • 

Gemiıer beldem.işi r ve o zmıınn 2b lıo- kıt la yolları,~ Dolm balH 

J 
La:linca, 4 (A.A.) - Cebelüt- relik obü.;leriııi atını la:rdu. H M. çim ):oı~, h.asmmru :ı - Ş s-

tarık J'manına, Akd nizden gel- - Al 1 k ha - G, zı l o ı .)i h rı, 
1 kıı aı ugra~ a.n man r, B k 1 tin ,,. ltı c ·ı 

1 

mekte ola 3 biiytik yo cu gc.."lli- 11 ., 6 •~ k h e · "' 
. 13 b' k l ku uf!laz. uon ır ~d • Bo . ç. mlıcn ronko sı, ta~ıt ve ır o - petro ge- gcrı çekılmı !erdir tı. a 1.1 , • 

m'isinin g'il'diği tesbit edılmi tir. . yoll 11 H re m k ç 
Bu gemilere bir lnbiliz yardımcı tın'.llff 1') ..,. a d ıer ' .. n hn cclı-
~misi, 2 kruvazör ve 4 torpito ;.<>rıdr1.1.' 4 .~A.A.) re ınl de tl c b m· l cm-
refakat etmekte idi. Afnk~dakı Muttefık kuv melı) et1t> ın :ı lr-ı t. 1 

Almanla OOre umumı. - k ra~. ahı so ~ ıut crt"I ol ı.k 17 kı O· 
Berlin, 4 (A.A.) - Tunusta bıld ıdıg e g?re, ıkı gün mctre}ı mute<-av k, n l ,, 

Alman birlikleri mühim n\e' zı- cok · ddetlı bır tank ın h H' 2 7 ın re ı 1 tı \ · 
lerı hücumla zaptetmi. lcrdır. 1- . · . 01 uştur '~ bu muh r~. " pıl 1 , Cerrah a. t 
tal yanlar bir lngil z. paı a Utçü 1kı taraf nşa~ı !ukaı ı mus ' ne bir pavyon ı ,\.\ e edil 
bırligmi yoketmislerdir. Mihver kayıpl r v .tır. T.ı <. m gazınosu, M 1 cıyek' Y 
kıtalatı 754 esır nlmıı;:ln.rchr. Sözcü, zaferin. kuvveti rıni en ve b' r'J,o me'7..aJ lığ ri b'r -
Mihver hava kuvvetlen Bone ça;buk surett toplıyfüal, olan· k.lde iıı edıl r k :&.'ıloıyu \ ' 
limanı ile hava. me) dnnına ve ait bulunaeağlnı ilave et ı. c.varı da ımar , e t.ı ı m ed l· 
Cezay'.ırde ikmal kollarına taar- Tahminler'e gör.e, Almnnhı,. n mistiı . 
ruz etmişlerdir. Alman a\cıları 14 bın askeri vardır. E-er, henüz ı;14 1 te 
16 lııgiliz tayyaresi düşUrmü.,;- Sözcü demi§tir ki: rnn belcdıye kru1 ın ka 
lerdir. !ki Alman tayyaresi dön- ''Düşman, Ma.teur - Cede d - lıp tatb r. t m .... v P 
memiştir. Toburba üçkeıtlni geri im k ~n, 1 :u ul o za ı 

tııgtttg hava. kuvvetleri 21 iJe i.gin büyük gayretler sar etme - le ~k e: k cserl~r k 
30 Son~ ııa&nlM 111 taYrr e teiijr. 1 tLo 

.. 



r .. : 4 :SAHA l a 
... 

·;~:;~;;,·~~;~;;.:;,••••• .. ~e=ı Aynı vapurda IJ 

YÖRÜK 
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SOCiUK ALGlfJ-ıGINA KARŞI TESiRi KATID"'. · İ t üccarmall arz 
Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur '"••••... -~ 1 
______________ _.;11 Bun !arın m utlaka tahli- iillıııcız; 

- Oldu! .. Bırak, oldu!.. bir cenk tokmağı ~esesi çıka:ı· yesı için tedbir alınıyor tn~ ar tar!icaı·~rı asfaltlandırııacak 
Büyük pehlivanlardan Koca yorlardı. Şopar, vaziyetini tehli· Son günleıde muhtelif parlı- f..\ .!.! U U 

Yusuf; o da ha.sımlannı kucak- keli görünce hemen Yörüğün sol Jer<le ve müh'm m1ktarda 1zm r- Deviet limanları iş tme Umum MQd i'•r lu" ğünden 
kyıp götürürdü. Büyük pebli· ayağı ıçine, sol ayağı ile dolandı. den lımanımıza gelen ihracat ... 
vanlar içinde bu, oyunu bellrbaş- Sağ eliyle şak küntesın;n bağ - m:ıllarının mühım b"r kısmı 
lı yegane olar k tatbik eden bir !andığı kasnak üzerine olanc.. vaktınde tahliye edilemiyerek 
Koca Yusufu gormıişilmdür. Bu- kuvvetiyle saldı. Bu, hızla oldu- hamuleyi getıren vapurun ikın
nun sebeplen vardı: Yu.sufun ğu yere dizlenerek oturabildı. ci bir seferınde tekrar 1zm re 
kolları cok uzundu. Herhangi bir Yörilk Ali, bu vaziyet karşısın· gidip aynı hamule ile ikmcı e
hasmı bu, kollarla doladı mı a- da hemen polkasını degı-'!ltirdi f.a olarak İstanbula gelmekted r. 
lu gotürürdü. Birden bire şaktan bosalarak Geçen bu müddet zarfında her 

Ke ıf bedeli ( 12.0!JS on iki bın lira dok • n be ) kuru tan ibaret :ın-
bar t;'lı l ın :ısfnıtl ı ı p. ı. ılı l.ı e itmeye konulmuştur. 

'.i\ı kat ten nat (!l07.13-Dokuz yuz yedi lıra on uç) kuruştur. 
ih:ıl i 7/12/942 tarihine ra Uıynn Pazartesi gunu saat on beşte Galata 

Rıhtı 1 ınd i Umum MUdurlilk Bına ında toplanacak Satımılma Komisyo
nund:ı yapılacaktır. 

Şar ame \ e tef'errüatı her giln sozü geçen Komısyonda gönilebılir. 
(1828) 

Dıye bagınıjlar olduktan son- sarmaya geçti. Güreş 0 derec:~ bakımdan aarar gören ihracatçı 
nı bır hamam bohçası gibi Ada- heyecanlandı ki, kimse olduğıı tacirler İzm'r Tıcaret Odasına 

KUŞ TÜYÜNDEN Jıyı yere bırakmıştı. Adalı. ne ol- yerde oturamıyordu. Arnavut • müracaatla bu müşkUllerinin en ~-
duğunu şaşırm:n,b. Yıldırımla oğlu bile yerinden fırlamıştı. yakın bir zamanda halrıni iste -
'1 nılm ısa donmuştu. Bu kadar Kendi keıl<lne soylenıyor du: miıderdir. İzmir Ticaret Od sı 
çabuk \e, bu kadar akla gelmez _ Bıre! .. Yoriık Alı. tam bir da şehrim'ze bir mümeı:;sil gön
b r O) u 1 böyle sac.;ma sap 1 bagpehlivan olmu1:1.. Aferı Yo- deımeğe karar vermişt .. ·. DJ11 

YASTI K , YORGAN. YATA K kullanmak hem kf'llenıze hem de 

maglüb 'ı et olur muvdu '? .. Zaval- ·· bu maksatla 1zmirden ~eln .m ze 
.ı ruge... l t 1 

h Ad. 1ı Halil . Dayak yemiş bır Pomak Deli Murat merhum gc en smaı Hakkı Vera! Dı V· 

ço uk gıbı meydan yerınden hün bu, güreşi ba.na anlattığı zaman let Den·z Yolları ve L'm nl • ı 
gür hungür a.glamı~tı. Bu, oyu- heyecanımdan gırtlagım kuru • Umum Müdürliiğü ile diğer ala
au.. meşhuı Hergc>leci İbrahim muştu. Ben, bilmem okuyucula- kahlar nezdinde temaslara b· <;· 
Cle yapardı. Hergeleci lbrahım rıma heyecan verecek derecede Jamış bulunmaktadır. Haber al· 
de çolak Molla gibı haf1f adam- t asvir edebiliyor muyum? Çek dığımıza göre İzmir tacirlerinin 
dı. Fakat her nedense ha.sıml:" - P."ilç kalemle bu, sahneyi tasvir bu haklı müracaatlan alakadır
nnın ekser ını bu, oyuna getı- etmek ... Amavutoğlu, bu aralık larca nazarı dikkate alınmıştır. 
nrdi. Pomak Muradı çağırbnışb. O - yeni ne ... rivat .. 

Koca Y ı uf, koskoca Kurtde nunla şöyle konuşmuştu: ~-----!.T-=...,_ 
telıyı G l bolu gureşınde kırk _Murat ağa! Bu, Yörük tam Jallm • Turk Analklopedlal 
beşmcı dakıkada kucakladığı gıbi alıp gotunnıiştü. Kurtdel'E'li, pebiıvan olmuş... 43 üncU nu ha ı intı ar etml tir. 

:~;;:;.ı;.:.e BİR KUŞTUYU YASTIK 2 LİRADIR 
Y::ıtnk, ,>or ;:ı lnrı d. pek ucuz.iUT. AarE'S. İstanbul Çakmakçılar 

Sandalyncılar soı..::k, Ömer Bal oğla Ku.ş Tilyü Fabrıkaı-ı. Telefon: 23027 

' Af ık artırma ile fevkalade satış ' 

1 942 B rınc kanunun 6 ıncı Pnzar sabahı aat 10,30 da Boğaztı;- nde 
Rumelıh sar Vı pur ısKclesı cıvannda kaptanpaşa yalısı namı ılc ma
ruf kon. k satılmıs oldu undan eşyalar dahı açık arttırma ıle satıla
caktır. Ronesan u ulu oymalı ce\lzden mamul gayet g11zeı büfe \e 
ma a, L on ıpe lı i 1le kaplı tıl Luiz Kınz emsalsiz bır salon takımı, 
dığe~ Luı Sez, \e Vıynwı (Tonet) Salon takımları, hakiki Viyana ma
mulatı a<"ık renk \e ı .ı karyolalı mukemmel bır yatak odası; dığer be
yaz lake bir yatak oda ı, hakiki tngilız ın. mulatı, ve Ahmet Ratıp pa
~n m:ıllarındnn kaim iki adet m • .-ıf ma\ un uzerindt: alun yaldız kap-

- • !!!' 

Deri barsak artırma ilanı 
Türk Hava kurumt1 lstanbul IViliyet şubesindell 

Kurban Bayramında Kurumumuz tarafından toplanacak kurban ded 
'c b rsaklnrının aı;'lk arttırılması 2/KAnunuevveV942 Çarşamba gunü "1" 
a ı a pılncaıı, gazetelerde ililn edilmiş ise de talip zuhur etmediği!l"' 
den arttınna 9/Kll.nunuevveV0-42 Ç8rş3ırnba gtjnil sant ona talık cdılmıştif• 
~~hpl~rin na~it veya devletçe muteber bir banka mektubu olar k deri 
ıçın b~n ~ Yilz, barsak ıçln de üı; yüz Ura muvakkat ~inat aıtçeleril' 
mezkur gun ve aaatte Caialotlundaki Şube Merkezine milracaat.Jan. 

(1961) 

lstanbul Orman Çevirıe MOdOrlüğOnden : 
28/11/942 tarihinde açık eksıltmeye konulan 700-800 kılo yagın ek ili" 

nıc ınc talıp çıkmadığından ihale 8/12/942 gunune t~duf eden Sal g
snat ona talik edilmiştir. Talıp olanların tayın olunan gun ve saat.te vııa1'9 
dahilinde mi.ıteşekkıl Onnan Çevıı·ge Miıdiırluğundek1 Komisyona n 
caatlaı 1. ( ı 987) ha.<smında b•r başka oyu bek· - Evet usta! .. Bak neler ya- Mundericatı: ı. ş ı ayınlerl. 2. Oim 

le en hıç yoktan bir ovunla pyor?.. a;ı;ınlerı, 3. Me\ le\l Ayınlcrı. 4. Muh
ma~lup olmu tu. Yorük Alının - Bu, ne yaman şey be? Val- telif tarikat Ayinleri. 5. Bekta ı A
bu ku aklarnn hareketı çoktıır. lah, beli. olacak bu herif başını· yinlerl. 6. Kızılba ayinl .. rl. 7, Dön
B ı ı>k ha ımlnnnı böyle mnğliıp za!.. me Aymleri. 8, Mu ikide ayin. 9. A
etm ·tıı Fakat bu oyunu tatb 1< Yörük Ali, Şoparı oynatıp du- yin. Lisan bakımından. ıo. Ayine! 
f't wk kola~ deaildir. Vürut yag- ruyordu. Şopar güç hal ile kur- iskender. 11. Ayine Zade. 12. Ayna-
1 ldı ~undan kayar ... Böyle ol- tulmuştu. Yöriık, canlı naraları- lı ka\ak. 13. Ay e. 14. Aza. 15. Pe-

lama mu tesna guzellıkte \ e uzcrlerınde buyük PORFİR ta h ngır 
oymalı emsal z ik buyuk konsol, ık! adet. masıf bronz eskı saray a-
dzeleri, gayet guzel dört kapılı pelesenk buyuk kutuphnne, dığcr sa- ı• b 1 B 1 d • ra~ lnrdan çıkma ıkı ndct ıtYna kon allar haylı maroken \ e Ce\'17. san- 11 sta n u e e iyesi ilanları 
dal~-. lm ıkı 'c b r k ilik gııyet zari! tng liz bronz som.} eli knryolalar iill••••••••••••·-~---İm;.;;;;;;;;;;;~.,j 

Gayet glızel b r Lul Klnz \'c h kiki Par · 1 bronz aphk tualet, gu-

m. kin b r her bunun b r hünerı na başladı: yami Sarımın Gaz liya hucumu ilme 
vardu Lak n, b Ieklcrın \•e k 1- - Hayda Şopar!.. mu tenıd mldır? 16. Muslumanlan ıs 
l r k k v olması li ıımdır. - Hayda be!.. ıamdan uzakla Urma dırekUflerl. 
f c k. 1 r ı 'e ayakların da Yorügün naraları ne demek Yazanlar: Eft.alcttın M Ş k r, Mah-
d r g hı iması gerekt r. PC'h- ol lugunu onu tanıya lat bilirdi. mut Ra ıp, Mu t. f N. ık ömer 
l .ıı ı kı pet kasnağı altınrian 'e Hele Çmgene Şopar, kuçüklüğür. Rıza, T('Mylz RC'f Al Hım et Meh 
k a tıııa dogru ıyıce kııst.ıra- denberi bu, hasmın naralarına met Al• ömer Na uhl, Eşre Ewp. 
r. k ke d kalçalanna doğru dol- herkesten daha vakıftı. Yorük, 
d ıı mak 'e sıkıştırmak liız mdır. dikllıp ıkide bırde çırpınarak: 
Sı nra b rd nbıre u grıılurken Hayda ... 
h mm ur tle • ) aıdarını yeı· - Hayda. .. 
d parm k ... Bır kere hasım Dı\'e ı ralar sanırdukça So-

aı ı ) cı den kopup kucag.ı par, büzlilüyor .. kendın. kaptlr
d nıı tam·ımdır. Artık kur- ma.mak için topaz lamyoreu. Yb

z b ı mruıe-. radan ... Çün- riık Aliye her gilreşınde domu
ız kalmıştıı. 1 te o- z~na. gıren, Yoriığü emıek için 

Uzu \ e, tarzı tatbıkı turlu gaddarlıklar \ ücutlandıran 
ı Bu. } ınu kiıdık peh- Şopar, bu, sefcrkı güreşte bir 

me!'ıhur \ e hi, • kere dahı olsun bu g bi h reket-
n r u ,.e m hır l; uk leıe tevessül et.mı~ rdu. Fırs t 

k. a ı h -. nlar dnh kolav- bul a yapacaktı. Jt"ırsat buls. 
11,. ıl ıdı. Yoruk Al, hücum edecekti. Fakat Yörük 
k ldıı ırken her neden"'e Alı, gorülmemiş bır hızla. hiç 

k ku:-. t oldu kı, Sopar fırsat vermemek . artıyle Çinge-
1 verck kendı ıni kurtar- neye göz açtırmıyordu. Şopar, 

dı F. t. f.: p ı yıne kurtulma- kendını kaptırmamak. alta dü.-
n ı tı Ç kiı y. klan ye e değ- memek zoruyla Sa\' sıp duruyor
mckle b 1 pt azında bağlı du- du. Fakat Çingen boş bır pehlı
ru ı ı 1 ı e hasmın linde bağ 'an değ'ldı. Sırası geldıği zaman 
lt)tlı ) c i.ık Alı. oyununu tatbik fır.,, tı bulduğu vakit adamı ka
ec cm } ıı ~ Ş an, b r hamlede pardı. Egcr ikı dırhemlık bır ve-
.ter ürdü 'e, onden bır rini ele geçirırse hemen de y~-
ay. ·ı) le altın almağa nerdi. Ybrilk Alı, hır aralık Şe-

y r ı,.,iırı birçok para olduğu gibi daldı. Lakın pa
tt r.1 o) ı u, mu- çaları tutturamadı. Şopar, geri 
bıke e ti. lleri atılarak paı;alarını kurtannışt•. 

rkf. birden 

1 

Şopar bundan ist fade ederek 
ca.sına Yörük Aliye sıkı bir boyunduruk 

bele co mü- taktı. Fırsatı ganımet bilen Çin· 
yen c bır muk bele • gene oldüresiye boğuyordu Giı-

urulup l Joğıu re ın başmdanberı göz açtırmı-
rkl h mın ıç rdcn pacası- yan hasmından ıntikam alıyor

k . vıı bırdenbırc cekerek du. Bu sureUe bütün kudretlerı· 
ı ı m Heme hasmı nı döküyordu. Şopar, Yorüg' 

1 U • \ UJTı1ak uemf'k· oy lesine boğuyordu kı, kurban} k 
ı ıı u l r.ne ve, hasmın koyun gi.bi sUriıyordu. 

ık! ı 11, d< ~ ot ırtlt', agırh· Kurnaz Şopar, Yörüğün ma· 
\ n ·c h ım. kendi kendı- nevralannı bildiği için boyundu-
t. tü duı:;er ... alip de gir rukta üzerine gelmesine müsaa

tu 111. lstc Şopar, bu- de etmiyordu. Şopar, YUrüğün 
.p ·eli Fakat çok te- boyunduruk mukabele.si olarak 

\'e, h r htımalleri gözönün- yaptığı manevralara bir iki de
< • t ı k yiıruyen harim Vt! fa dUşmiiştü. Bunu bildiği ~çın 

ç. de hareket eden Yö- Yörüğü, yanına gokınuyor, sürü
h. mmın bırdenbire pa- yor, sağa, sola çalarak yere vur
ı u 1 atmasiyle ani ola- mağa çalışıyordu. Yani hasmım 

· .prnzlarını bo~alttı. Ve, boyundurukla, zorla altına al· 
ı. k b rdl'nbire Şoparı a - mak istiyordu. Yörük Alinin ina· 
şakladı Okuyucularım, dı tutmuştu. Çingenenin altına 

m oyunu k \ rıyabildiler yatmak istemiyordu. Çillftene, 
Prl • ,. ın olan okuyucula- hasmından fazlaca ağır olduğun

ı ım h ç suphesız kavramışlar~ dan boyunduruk faslı o kadar 
dır F kat olmıyanlara tarif e- tatlı değildı. Etraftan bağırma· 
d ·v m: Bel caprazını boşalt~n lar başladı: 
\ orıik, ha~mını sağ eliyle iki a- - Yeti.cpr! .. 
}•t'<hrı rasından girerek kispP.t - Bırak! .. 
o, k ııagındaı kavradı. Yani - Doğru (tireş!.. 
~.?P r ıı P ça), .~~e e~ek için Bağınşlar haklı idi. Her ne 
egı r nelen, rukua dogru var- kadar güreş kıran kırana idiyse 
m ı dnn u tıfade ett'i. Daha em- de mademki hasım paçav11 el ge· 
n y ·ti \ P. daha yenici bir oyuna. çireınemişti. onu böyle 

0

ıboğınak 
J.! m t fırs tını bulrıu. Kurnaz pehlıvanhğa yakışmazdı. Sonra 
'\' ruk, hemen şakı doldurdu ve, bir hasma boyunduruk tedıb i
lı n nın ayaklarını yerden ke- ç takılırdı. Yani hasım, dur-

ek ha' dan ve, tepetnklak e- mada.n tisttiBte paçalara salar .. 
de k ) enmege geçti .. Yô~üğün Kapsın, kapmasın bu, hareketi~ 
b, u tw te olan harıkulade o- rini tevali ettirirse o vakit sıkı 
yunları yuz binden fazlR olan bir tedib boyunduruğu vurmax 
Kırk ııı r seyircisini verinden gerek olurdu. Halbuki Yorük 
o n, ttı. Heyecan o ~dar yük- Ali, hiç birisini yapmış değ'ıldi. 
sektı kı, herkes ayaga fırlamış- ( Devamı var) 
tı. B gımıalar ayul<a çıkıyor· 
du. Hemen herkes bağınvordu: 

- Yaşa Yorük! .. 
- Haydı YorUk!.. 

Dr .. ~l.HA~ TCZGE 
Cld-Saç ı Frengi 

ve - ZOhrevi hastalaklar Da\uku, zumacı Çin,._,enelcr 
b k dunn tu. Şoparın mağ
lu ~ e ı b le gözlerini ve hisleri· 

armıyordu. Pehlivanlığın ver 
d , u talıgm ortaya salıverdi- •ı1111• 
ğ!i k!Z2'ın ha vaya uyarak t..a.m 

Dahı t tftÇ ft 

daha ını•l i 
prtiaetaileceğiniıi" 
Kal 'i DELiLi 
Pudracılıkda tayım BU G ON bta 
hıyret son bır ketil.. TECRUBEYI 
ipekli bir elekten 
p çirilen en ince Yıpı111ı. 
bir pudra ile kartttı,nlmış cildi 
fClulleştiren, on. p zel bir cazibe 
:ve yeni bir hayıt veren bir 
unsur ... Donuk ve çirkin bir cildi, 
(ençlitın tabii renlr.lerıl~ aüılcr. 
Bandan maada, pudra ikı ınislı 
fazla müddet aabıt kalır. Bu kıy· 
metli unsur ( Kremı kôpütü ) na· 
m t altında beratı i.ti.htal cdilmı1 
ve yalnız Tok a lon pudruıDda 
bulunınıktadı r .. 

CİDDEI MUHİ• BİR TEKL lf 
Yüı6nüzün bir tarı fına kreına 

köpütü a yesinde istihzar edı lea 
Tokalon pudrasını ve dit er tarı· 
fsna her hanfi bir pudrayı ıürü· 
nOz. Şayet " Krema köpüklü pud 
ra " ile pudrılanmış taraf dıterin· 
den daha pzel dıha taze ve datı. 
cazip r örünmeue Tokalon pudrı· 
sına vcrdifiniz para iade oluna· 
caktır. 

T o kalo n pudrHının Pariıte 
çok fazla ratbet bulan 8 yeni 
rengi vardır. 

Tllll Babalı 
AB ON E B E DE 1. 1 

TUrklyı E n b 

.. nıllk 1400 Kr. 2700 Kr. 
1 Aylık 710 » 1450 ıt 

S Aylık 400 ıt 800 Jt 

Aylık 180 

Sahibi: A, Cemaleddın SaracoOlu 
Nefl'lyat MU'*ürU: M. Sam Karayel 
8a11ldıi11 yer: H. Bek r Gurıoylar 
ve A.. Cemaleddın Suaço Mtb. 

zel bır maroken takımı (Dir kanapc ık1 koltuk) hu u ı surette Ame- 'rahmin tik te-
rikud, n getirtilmış fe\ kalade b r yazıh.ınc (m:ı ıf m~) eski \e buyuk bedeli 

mınatı 

ikı k. nton vazo, Sı çumcı Japon vesair haylı \azalar \ c biblolar, h.) lı 2652
•
00 

k t l parçalar B onz h ykeller, eski Vıyana mamulatı bol çeşltl 
bronzlu bey:ıl ort: ı, kı haylı tablolnr ı; e gra\ urler, G-Oupıletet 
Cıe. Şam iSı edetlı tabureler ve moı.: ık masa kırmızı ren .ıı borulu -

llJS,90 Cerıahpaşa Ha tahanesi 1çin alınacak muhtel 
adda 290 duzUne Rontgen !ilmı. 

le ç'ni so'N gilzel bır dam.ı ın. sası, haylı tabak bard t 'esaire. Kadı-
fe \ e tül hayl pc deler 'c pekçok e\ e ) al rı gayet guzeı kuyruklu 
b r Al an piyanosu, Tebnz tspartn ve5a r h. lı 'e kılımler otomobıl 
ile gelen cYın m te ılerden (B bek Rumelıhısar ~olu yapıl~ k üzere 
oldugund n) t t n)e yolu ıle gehnelerı ric. olunur. 

Affkf.rik işleri: 

zete l 
20.45 Muzık 
2J 00 Koııw ma 

DAVET 

5 ,. 
7·-~~--f--+-..;..-+.-.!..-1 
81-~-:-:~-:-=::+--!--~ 
9 .... _..-ı.iiiii• ..... -..ı....ı..a 

SOLDAN SAGA : 

l - Bir kız ı.mı, l:sım. 2 - Ar
zu, s·ı· erkek ı mi. 3 - Methetme , 
Ba na S. gel rse hemen sıkıııın ba-
ına geçer. 4 4- Hem yuvarlaktır, 

hem çalı ılır, Bell1 et ne. 5 - Yeı ı 

mod .. ya tabi, EJ{'ktrıkte fızıki b r 

4835,50 362,67 Knraaguç Muessesatı ir;in yaptırılncak 88 
evrnkı nınlbu:ı 

Tahmin bedelleri He ıik teının. t n; ktıı lnl'ı yuk ıda y:ız lı ışle 
:ı.> ıı açık ek .itmeye konulmW>1Ur, Ş rtn. ı elerı Z:ıbıt \ e Mua c 
duı IUğü knlemlndc gönıleb lir. 

İhaleleri 22/12/942 Salı günu , t 14 de D ımi Encl1ınende y. p l 
tır. T lıplcnn ılk teminat mık buz \el u m ktuplaıı \ e knnuncn ıb 

zmıgelen dıier vesık:ılarıle ıh le gun ı mu ıyyen atte Daimı 
bulunmaları. (a<l76) 

Devlet 

Muh mel bedel umunıl tut. rı 2-12492 50 (ık , · z kıı 
yuz do an ki lır. , llı kuı ~) l r VP mu\ ıkk· t teıı 0 t u t 

13374,63 (on uç bin ile; yuz yeb111.ş <lort ı r. ltn 1 ur ,u u ) 
ınuhteılf tıbbi ecza 24.12,942 P 11~n1Jl! guıı\ı aat 15 de M.ıl.! 
top!. ll'lc::ık Merkez -9uııcu Komisyonu tnr.ıfıı claıı , e knpnl 
mlıbay:ıa olunacaktır. 

Bu ek iltme mc\·zuunu teşkil ed'en ım hte J! ıbbl e< ı , 
teklıf verılınesi me<>buri -olmayıp hE'ı h ngl bır kalt>muı t 
kı mı ıçın dahı tei·lıf verıleb l r 

Bu işe girmek ısteyenlerin mu' ı ,k t te ınaUanlc k n ı 
gl \ esıka \ e teklıflerınl aynı glın s.: at 14 de k d e kuı Ko 
lığ ne vermeleri lazımdır 

Şartnameler par~ ız 
0

01 rak Ank 1 da Mal eme D ıreı; ndt'r;ı 
daı P ada Te Plllım ve Sc\ k Şeflıjın den tedank edılebil r. 

FatA Aakerllk Şubealndet1: 
Aşagıda • dl n ve k ) ıt numarala

n y lı vecfek sub. ) ı. rm Hık t ge
çim eden suJ.>cyc urn ;:ıtları, 

Pıyade Tgm. Bek r Hllmı otlu Hu 
seyin Ham (31078), Pıyadc A tim. 
Kemal oglu Suphi Bıc;:;cışmaz (47815) 
Piyade Tğm. Abdulk. dlr oglu tsnuı-

kanun, 6 - Bır harfın ok~nuşu, Yıı
nitur. 7 - Babnnın yarısı, Hesapta 
onlar h. nesı. ;S - B. l yapar, Dun -
yaya onun ellle gel riz. 9 - K ld rı
lıp üst ıne konulur. 

YUKAR IDAN AŞAC.IYA: .rT~lJ~ .. R-Kml'!İ~Y-Ellll'!I Ş~B_A_N_K_A_s .. ı·· 
1 - Gônul Y• rnsı, Dnnslı meyha

ne. 2 - Bala, Knt iyen. 3 - Gezin
ti yeı 1, Kurtuluş, 4 - Duıma yürü, 
San'at. 5 - Sual edntı, Tutkun. 8 -
B.ıbnnın di i !, Bir zamanlar kızlar 
i$leı-dı. i - Eskıden c\ knf açardı. 
8 - Ayak ölçusu, Nnzik degil, 9 _

1

. 
• il Den ır (31517), Pı~a.de Tam. Sa

lih oilu Sabahaltin Tun nn (49321) 
Akıl mc kezi, Renk. 

- Dünkü bulmacanın halli -

"'TEL. Mk. S. 4. Aslnl oğlu Bahattın 
Alkın (1-331 ), Muh. Tom. Mustafa 
oglu AH Akbulut-53064), Lv. Tğm. 
Ekrem oglu M. Nurı özel (50987), 
Tbb, Yzb. Yusut oglu Z ya Işık 
(13171), s. 3. Ml. 'Me. Ziya oıılu Ze
kenya Zengı (346-325), S. 4. Tel. 
Mk. Mehmet o u Mw tafa Akar u
lar (4962), V;. T m. Mutafa oğlu 
z. h t Akpak (39593), Tbb. Yzb. 
Mahmut oğlu Alı Ak oy (35885), Pi 
yade Tğm. Hamıt oglu Nacı Goksoy 
(42832), Pıyade Tgıu. Halım oglu 
Kemal Denizeri (44406), Dmy, Tğm. 
Mehmet oğlu Fehmı Dıl'cıı (40191), 
Dmy, Tgın, Şe\ ket oglu Adil Erk 
(17158), Pıyııd" Astgm. Emin oğlu 
Hüseyın G ~el (ı9867), Top, Tğm. 
Ari! oglu Fethi Arnl (47443), Ha\a =============== 
Tğm. R~tu oılu Muh"ttın Canhar. 
(20067), Ha\a Tğ . Hul(ı ı oıılu Na.-
zif Erduran (3981 <; • imam. Hu 
seyin oglu Dizıoğlu 
(324-38), Diş Tbı> O • • Memduh I 
~lu Sat Bengi (3415;, 
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