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~- Vekilleri Be
~ - tine riy ... t 

ettiler ~ 
ikara 14 (A.A.)" - 1cra 

Eıki.lleri Hey' eti bugün Bal]\•e
Wette saat 10 da Reisicumhur 
lmnet 1nönü'nün riyaseti altın
da toplnnmıştır. 

M ısır \'e Libyada:ki Mıh\'er 
lıczimetinm. baslangıç
ta tahmin cd ldığinden. 

~ult daha geniş ve kat'i o~duğu 
anlaşılıyor. lngıliz ve Müttefık 
orduları parlak bir zafer kazan
mışlardır. Takip \'e kovalama 
amansız olarak de,•:ım ctmekte
dır. Tobruk ~le iki gündür Ge
neral Montgoınmcry'run a.~ker
Jcri elindedir. Dokuz günde In
gılizler 600 küsur kılometrel 'k 1 
bir mesafeyi harp ede ede ka
tetmişlerdir. Ş1mdiye kadar A i
manlar bu şimşek ve ),Jdınm 
lıa.ribini bütün dünyaya b.r 
"Cennen hususiyeti'' grbı gös
t~rmeğc çalışmışlaı dı. Fakat an· 
laşıbvoı ki hazırlanmak Ye la
zım ğelen tcdb"rleri almak sar
t.ıyle bu sistem lıic bir memlekc-1 
tın ihtira beraatını cebiudP gız
~. saklıya.bildiği bir şey degıl
oır. 

Anglo Sakf''ln ve mtittclıklcri 
Mısır cepiıes=.nde bu galebeyı te
min ederken tiı. Anıcrikadan ge
}fln kuvvetler de Şimali Afrika- ı 
Ya C'ıkmağa !başladılar. Bu ikuv
VC'tler.i mıklcden armadanın b{-$ ı 
yiız nakliye gemısi ile (350) 
harp sefıncsinden tcrekkıip et
tiği ş;ır.di ifııa edihniştir. Bu k:ı.
dct.ı muazzam bir kalabalık giln
lrrce Atl:ıntik denizinde rahatı a 
.,, ı;rine devam edbihnis w ne 
Alın:ın den.ızalWarı ve ne de Al
nı.an tayyareleri tarafmd:ın iz'aç 
edil b"lmiştir. Mihver tahtelba
hu !er, yüzUndcn Atlantiğin tclı
hkel ln kıt'a ha 'iııc geldiği hai.
kl!"d ki ıddfal:ırın ne kadar mü
b lctğalı ve propaganda mahiye
tıru haiz olduğu herke.<r.n naz:ı
nnda sabit oluyor. Hatta Al
ın n tebl:ğ ve radyolarına ~öre 
karaya asker çıkarmak sırala
rında ve bir haftadanbcridir a.n
~k yüz on bin tonilatoluk gemi 
batırılmış veya hasara uğrahl 
rn~br ki mevcut tonaja nazaran 
J ~i7.de üç niSbetini bıle bulmaz. 
Okyanus asırı kıt'alarclan böyle 
nmav.Y.am b:r knfilcnfo selametle 
f c liş: harikalarla dolu iiç yıllık 
L .. ı mulıa.rcbede bile f evkaliı.de 
tııyı1acak bir tekılınül<lür. Tonaj 
noksanı, tası.t ibuhranı, efrat 
no1csanı, den.zalb tehlikesi gi
b f1milleı Amerıkalılann aum 
ve kararını hiç sarsmuı değildir. 
J) ğcr taraf tan yine bugün açığa 
'urulduğuna göre Amerika ve 
İngiliz su'bayları bu Afrika ha
rekabnı tanWıl ve idare için ay
larca Ceza~ir, Fıu; ve Tunusta 
gı~r:n olarak çalışmışla... ve la
zım gelen yardını unsurlarını 
hazırladıkları gibi aslrnr cıkarı
l .cak mmta.ka ve noktal: rı da 
keınall itina ile secerck işin bü
tiin teferrüatını kararla.ştırm1ş
lardır. 'fıpkı Hollanda ve Belçi
~a veya Norv~te Almanl~nu 
r~ı itüsur yıl evvel yaptıkları gi· 

ı bı ... Aı '3s.ılıyor ki harpt.e Nazi
l ·tin kı.. lJ;.dıklan tn:ırruz usul
leri bu defa kcndı aleybler.nde 
0~1:ı.k üzere harekete gcçirıl
rnı ştir. Butün Şimali Afrika be
ş nci kol olmuştur. Norveçin 
(Qı:is1ing) i yerine şimdi de Şi
rnaıı Afr kaııın Darlanı vardır. 
General Giraud'lnr ve De G:ıullc 
ler de sadık mu:ı\'inlerdir. Çe
kosıo,•aky:ı Climhurre.isi Bcnes 
Londrada bcyıın:ıtta bulur.aral· 
kat 'i zafer hamlesinin \'akın ol 
dui4-unu söylem"ştir. Cenubi Af.. 
rı.kanın Sef; Mareşal Sınitc: de rnc Londra.cln bir hitabede bu
vlUıar J k zafer yolw1a ginldığ'.nı 
it 

1
1943 yılı!lın l1ihvcrcilurin ~ ı-

1 ma senesı olacağını ve t.aıı 
ga!~'benin 1944 te t..ahnkkul: cıt.:
eP<Yi-· ·r ~nı.oıı 1 ~de eylemi;jtir. Dam :ı 

aJ"ruz ve he l d ... Afrikada tn
.,. n:ı S'l g SU - d 

Tunus için arp 
Tunusta Fransızlar Almanlarla 
çarpışmağa başlamışlar 

STALİN MEMNUN -Müttefiklerin şimali Afrikaya 
asker çıkarmaları karşısında 

Sovyetler ne düşünüyorlar 

Stalin, yakmda i!alyanıa b"1I laarlol 
kalacağını ileri ıfirlyor 

IA>ndra, 14 (A.A.) - Staliıı, 
Şimali Afrjk,:.daki Mfüt.efik1er 
tarafından girişilen taarrnı:un 
ink~ ... fına dan düşünceierini 
söylemiştir. Bır Am< rikan gaze
tesi .M. Staline şu suali sormll§
tur: 

- Şimali Afrikadaki sefere 

dair Sovyet P...usyanın fikri ne
dir? 

M. Sta.li:n şöyle cevap venni.ş
tir: 

- Bu sefere dair Sm~·ct gö
rüşünü e\'Velce söylemiştir, Bu 
taarruz Müttefiklerin askeri 

(Sonu: Sa. 3 SIJ. 1 d~) 

Bulgaristandaki 
bugünkü hagat 

----------------.. ----~----------
Yeni gelen bir Fransız muharri
rinin dikkate şayan müşahedeleri 

Almanlar kışa rağmen Stalingrad 
cephesinde hücum ediyorlar 
Moskova 14 (A.A.) - Röy - meşhur nehrin kıyılarıdır. 

ter ajansının b\lSW)i muhabiri Novorosisk çevresinde Rus -
bildiriyor: la.r, yaptJklan ini bir taa.ınız 

Alınanlar, Tuapse'nin §imal neticesinde iki tepeyi işgal et -
doğusuna takviye kıt'alan getir mışlerdir. 
ntişlerdir. D~an, orma.nlar i- Almatı Resmi Tebliği 
ç.inde Rus ınüdalaa hatlarında Berlin 14 (AA.) - Alman 
zayıf noktalan buhnak için dur ordula.r:ı başkwnandanlığı tOO -
madan gayret sarfebncktedir - hğ ediyor: 
ıer. Bu son günlerde hafif mit - Cenup doğu Kafkasynda bir
talyözlerJe mücC'hbez küçilk Al- çok tepelerle diişnanın birçok 
man grupları Rus hatlanna. nü harp mevzileri hücumla zapt ve 

Sofyad:ın gt..-çerek Beyrutaf tmı elde ettim. 1941 yılı Yar_ fuz et.meğe ~büs etmişler - Tuapse bombardıman edilmiş _ 
gelmiş olan biı· J.1-ansız Suriye-) tmm bil"inci günU Btılgaristar dir. Bu kuvvetlerin ya imha e- tır. 
de çıkan "La Syric Et L'orient,, nın Almanlar tarafından istilQ dildikleri veya geri çekilmek '!'erek kesimlerinde Sovyet -
ga.zetesin~e. B~lga.ristandaki mü ve işgali umumi bir havret u- mecburlyetinde bıra.Joklrldar:i lerm şiddetli ta.arnızıarı püs _ 
şahedelerını .şoyle a.'"ll~yor: yandırmıştı. Buigaz- milleti ola- sanılmaktadır. kürtı.ilm~~. 

- Bulgaristan bıra.z da az yı büwk bir ihtiyatla karvıJ3.dı. Ahnan faaliyetinin en fazla , SWıngradın cenubunda. Sov -
tanınmı."> olm:ıkln beraber şüp - • okluğu yer, dlişmarun bir çok! yetlerin yapmış oldukları mevzii 
hesiz gÜ1.el hatta :takdire değer ====(=So=n=u;=· =
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bir memleket amma. ayni m
mnnda da fakir bir memleket. 

EskiJcn büyük' bir köy olan 
Sofya bedii güzellikten mahrum 
bulunmakla beraber payitaht 
olmak payesine müst:ıha.k gö
rünüyor. Parklar, umuma mah
sus oohçclcr, lokantalı sun'i gfü 
ler ve plajlarla süslenmiş. Mer
kezi meydanl:ı.rda mü:kelle:f <>
tellerin muht~cın cepheleri yük 
eclmı=kte. Fakat gerek geçici 
yolcuların, gerekse Sof yalıların 
en çok hoşlarına giden müesse
eeler eski Yunan meyhanelerini 
andıran birahanelerdir. Bu bi
rnhaneler~fo nefis Münih bira
silc lczi~ iska.ra köfteleri, kay
ınaldı mantar, havyar ve kari
des yenilir, dumanlı ve D.EŞ'eli 
bir muhit içinde eğlenilirdi. Ye
ni.Erdi diyorum, zira Almanla. -
r:ın akınından sonra Sofyanın 
bu hususiyetinin tam.amile de -
ğismiş ve bunların 8l'l<:ak tails 
hatıra.lart kalmış okluğunu gör
düm. 

Sof yıa TOIT"Q,8S1J.f N o"Ja om 
Bulgn.rla.r, meslek itibarile as1 

1ror oln..ı.1arı müstesna, scvimti 1 
ve sade in.sanlardır. ve misafir
imi şarka has bit' iyi karşıla
\'1Şla ka.rŞJ.larlar. 
· Sofya civarında.ki Bulgar köy 
lcriııi gezdikten sonra asıl Sof
ya şehrinde va.kıt gevirmeığo baş 
ladığun ?..nm:ı.n oldukça acayip 
müsahedele.rde bulunmak fırsa-1 

lta.ıyac esirleri ldı&rda: 

-,.~ ..... :;mı..__._ 

- Mısıra bu kadar pıbak pecqimizi hiç ümit etmemiştim / 

italyaya yeni 
hava akını.arı 
İngiliz tayyareleri Cenovayı ye

niden şiddetle bombaladılar 

Hükümet Nebati yağlarm yüzde 
15 ni satın almağa karar verdi 
Satın alma fiyatları tesbit edildi. Bu 
ya~lar ihtiyaca göre memleketin 

her tarafında tezi edilecek 
Ankara, 14 (Yeni Sabah mu

habirinden) - Btıglın resmi ga
retede çıkan bir .karru-nanı<>ye 
göre, nebatj yağ ıstihsal eden 
fabrikalar, istıh..~l v unal ettik· 
leri bütün yağların mıktarını 
her ay sonu vazıyetlennt gore. 
nihayet mütealop ayın ılk 15 
günü 1çinde mahallin en buyuk 
mülkiye memunll1a beyanname 
vermek suretiyle bildırec kle.r
dir. 

Kararnanıro nebatj yağ is· 
tihsal eden muesı-;e;eler salı2ple
rinin beyannamelerinde yaza-

caklan husu.sat tasrih eclilnıek
tcdir. Bu kararname hüli:ümlC'ri
nc göre istihsal edilmiş ya.ğlanıı 
yüzde on beşi miktarına aşağı
daki bedeUcrle satın alınmak ü
u-.rc htikfımetçe el konulmuştur. 
Alınacak yağlan ihtiyaca göre 
memleketin her tarafınd:ı. tev
zıc Ticaret Vekileti mezun hu· 
lunmah.1:.adır. 

Tesbit edilen satın alnın fiyat. 
lan şöyledir: 

Zeytinyağları: Yüzde 1,5 asit· 
li kilosu 80 kuruş, rafine 79 ku,. 

(Sonu: Sa. 8 SU. 4 de) 

@LAYLARIN GEÇiDıj 
llCKAl'AT VE CEZA 

V
arlık ,·ergısı k:ı
nunu mumısebetilc 
Basvekilimizin ver 

r· .. ~~~;~~ .... --~ gunc muva!lıılciyctlcrinl 
arttınyorl:ır. 

Demir pençe nizamını 
kanunun. adaletin dısın
d:ı ve ulu orta şiddetin 
icindc aramamalıdır. O-

diğj nutuk. Turk ınkiltıp 
tarıhine (Ç:ır~:ımb:ı nut
ku) ndilc ı:eçec<'ktır. Bu 
nutkun konusu mılletın 

~Aka Gündüz 
~NVVVV.,.....,.,..,,.,.,.,,,._'VVV'N.,..,y:, nun kaynağı aklıse-

ve devletin butün unsurlnrı :ır:ısın
da :ıd:ıleth bır muvazene msteıninın 
kurulup devrm etnıı sın :ı• tut
muştur. 

Resmi nya hu usi ncr ış bu mu
vazene sistı:mının fermanından dı
$art <;ıkan,:ı:ı:. 

Bu sı...tcmi yalnız su boznbihr: 
\'azift• '\it• ıne 'ulı.>ctı lııçc sayııınlt. 

Memleket r .ızın t.ırıhıııdc- Hızife
siz \ e mes'ul.) et SN,ınış kısa 'c.'
yn uzun , .ım:ınlnr gonilur F;ık. t 
bu devır hel" şu di.ınyn pcri;;;:ın
lııtı ı~ındc-- bır demir pcn(l' devri
dir. Bu demir penceYi kullnnmı~. n 
hcrh:ıngı mcmieket.. ıstediği kadar 
zcngi 1 \ f' buyuk olur.-:ı o}r·un mı.ıt
l:ıka ıchlıkelı "l:nz.ıvetı; dus"r." 
Demokı :ıs.ılerin 'c hır • ctlcrın 

olcustızlültunu t;rsıvnn tn it 'H' 
Amerikn bılf' <icmır pc-nç<' r. 
cc h:ı,.ı~krl r~t t( ı r ı 

lımdir. metın davranıştır. ta-
kıp ve lntbiktir. Bunun C!l 

ı:u1.cl. en etraflı tarifini (Çarşamba 
nutku) nun şu cümlesinde bulu -
ruz lyı is gurcnc mükafat. kutü i.a 
ı:or<..>ne CC7.n. 

Bu dnvrııı içyi.ızünü \'C kaplarını 
ı~ .den ıyıyı> ka\ rnmısızdır. Onun 
ı<;.ııdır kı demir pcncc nızaınını nn
c .. k bu (ıııuklıfatla cez:ı) d:ı bulu
'"' rul 

Herkes emin olabilır ki i ter \ :ır
lık \'CrJ!ısi kanununun tatb kındc 
olsun, ister otcki butun slcrdc, 
CuT"lhurivet hükumctmin ılh:ıml:ın
dı.::ı tc-k ıeayn:ık bu mükfıf:ıt \"c cc
... ;ı , r ıb,nin day, ndı ... ı .. d .. !ct 
f kr.d r . .ı\c1:ılct. 1yi. Fak~t p:ımu a 

:ıı ıl ı .:d.ılct de., ı D mir p -ı 
Cı ndc UhUlan ıd;> 1 t. 1 ?J \Ü ı l: 
d·.ı \r im iT' ~ ~, o' .tı. 



EBU ALİ SİNA 
Cibali tütün 
fa hril<asında 

Yazan: No.7 Nakli ve 
1 o~~-

B ir memur &uii~timal 
ile tevkif edildi 

M. Zeki Koraunaı lktıb9e taakkı mahfuıdur 

Helvacı dervi.c;. bu ayan Dl'-\ ,fmdan scvileceğiıı.e kanaat ge_ 
p;mda elbette aciz kalmazrlı, tirerek son sözünü sövled'i: 
nıukabil bir oyun oynıyarak ilin - Peki iba.ba.czğım! Diikk8nın 
!çinden sıyrılı:ııbiL:rdi. Fakat ya. kapısına safranlı elimi yapıştı_ 
sıynlrunazsa?.. lşte o zaman mcağmı. 
helvacı derVi!fin de, helvacı gii- Baba ile :tm, bu mevzu etra_ 
zel'ınin de, Şemsicihanın mnkad- fmda lbi.ra.z daha konuştuktan 
des askının da hapı yutacağı soma aynldılar. Şemsicihan, 
muhakkaktı. dairesine çekildi. Gece yarısına 

Semsicihan, babasını savdık. kadar heo helvacı. güzel5.ni, uzun 
tan sonra dUşUnccye daldı. K.en. ~ beraber geçir_ 
d.i kendine şöyle konuçmağa dikleri mesut da.kikala.n düşün_ 
lx...7ladı: dli. Gece yarısı kalkıp akşam_ 

- Ben ne haltettim de baba._ dan hazırlanmış olan safrana 
ma söz verdim? Yoksa helvacı sağ elini batırdı ve kendiSini 
~elini sevmiyor muyum? Bu.. sevgilisine ~ ofan esrar 
na. imkan var mı! Onu haya_ eng5:z adamın gelmesini bekledi. 
tundan çok seViyorum. Benim Vakit tamam olunca" oda.nın 
yn.şam.a.m onun yaşamasına bağ orta yerinde hey'beUi bir adam 
tıdır. O ölürse ben de ölilıiim. peyda oldu. Kıza kendisini takip 
Fakat bab~ma verdiğım sözü de etmesini işaret etti. Kız, onun 
yerine gettrmeğe mecburum. ardı sıra odadan çıktı. Yine 
Çünkü babamdır. Ona itaatsiz_ di.ikk3ıun OtaplSl &Ui.nde aklını 
Iık edemem. Safranlı ellini kapı_ b~cuna topladı. ~ girerken 
ya yapl$brm ;: wrundayım. E_ safranlı elini kapıya yapıştırdı. 
minim k helvacı derviş, ilmi sim Kapıda narin bir el resmi hasü 
ya kuvvetıyle, sevgilim helvacı oldu. 
güzelini ye -d~l~yısıyle ~i bek_ Ertesi sa.'bah safranlı 'kapıyı 
lıy<:'n felaketı onrlyccektir. Ah... arayıp bulmak ümre harekete 
Bu gece ... Evet bu gece müthi5 geçen Emirin adamlan, IWıi 
bl.r imtıha.n gece.<> dır. rede ne kadar dükkan vars~ 

Şemsicihruı, blrbiriru çürüten hepsinin kapl.S2 üzerinde aynı el 
bu takım nazariyeler yürüterek resmini g-ördüler.. Bu ~ılacak 
t>rbirıne zıd bır trumn kararlar hadiseyi gelip Emire haber 
vererek o gill mı etti ve hiç verdiler. Errih', kızıru g-ece yarı_ 
.k'imse ıle gorh: up konuşmadı. sından sonra esrarengiz bir şe_ 
Yemek yemedi. su ıçmedi. I{en_ kilde sev0 "ilisinin kollan arasına 
disme yemek zamanının geldiği_ götüren küstaıhlann elleri, a_ 
ni hatırlatan cariyelerini buzu_ vakları bağlı olarak huzunma 
rund n kovdu. Akşam ortalık 9'etirilecekler'ini umarken, bu, 
karardıktan sonra babasının inanılmaz haberi alınca, çıldıra_ 
yaruna g'tti. Uta cuıdan ktp_ cak hale geldL Fakat çok geç_ 
ikınnızı kesılınis bir halde cesa.. mcden aklını başına. topladı. 
retle sordu: Meydan okuduğu insanın veya 

- De\ letli babaclooYun ! Bu ge_ insanla~ ~ olmadığına ~n
ce elimi safrana bulayacağUll n~ getirdı. U~a ve ukalayı 
ve size bahsettiğim kapıya işa.., yıne buzurw:ıa ça.ğı.rbµ'ak. on_ 
ret koyacağım. Bu husustaki lara mcseleyı anlattı. İçlennden 
kararım kat'idir. Yahuz beni birlsi: 
~ıldıra.sıya seven delikanlının _ Devletli sultanım, dedi. 
ı.lnbetini düşünüyorum. Acaba Ben kulunuza öyle geliyor ki, 
ona fenalık mı )ap:ıuıksınız, ı_ bu ilm1 simya işidir. Kızınız ge_ 
yilık mi? celeri ilm'i simya kuvvetiyle gö_ 

Emir, ~nzırun yüzüne dık dik türülüvor ve bütün dükkaruann 
balrt.1: kapıları yine ihni simya kuvve-

- !<~minim ki sen onu sevi_ tivle snfranlanıyor. Su halde 
yorswı? Fakat sem k~ırtarak Kahirede bir ilmi simya üstadı 
gayri meşru şekilde nadi visal var. Bu aclruru hic birim.iz tanı_ 
olmayı göze alan bir çapkını her mıyoruz. Tamsak-da kendisi ile 
halde cezasız bırakmam. başa çıkamayız. Çünkü biz çok 

Şems.icihau, bu cevaptan ka_ şeyler biliriz amma. ilmi simya_ 
tiyen memnun olmadığını gös_ dan anlamayız. 
teren bir tavırla tekrar sordu: Emir, bu s&ı.ıeri söyleyene 

- Ya ben onun affedilmesi_ hak vermekle beraber: 
ni rica edersam ?... _ Peki amma, ded'ı. timi sim_ 

Emir, kaşlarını çattı: va üstadı olduğunu söylediğin 
- Bc:nim kitnbundıı. "af., ke- bu meçhul adama karşı elimiz, 

1'.Rnesi yruSılı değildir. k<>lwnuz ibnğlı mı duracağız? 
- Mademki öylde, 'hen de o _ Havır va FAU.ir! Mücadele_ 

dükkanın kapısına işaret k.oy_ ye devam edeceğiz! 

m;am.İşt.e bunu yapamazsın. Çün - Mücadeleye nasıl deva.m 

kü o zaman seni cellatlara tes_ edeHiliriz? 
lim eder, diri diri derini yüzdür_ - Onun karşısınn ilmi simya_, 
türüm. ·-"l hakkivle vaıkıf başka l>irisini 

-.Bana bu zulüm yapılırken dikme'k suretiyle... 1 
yüreğin sızlamaz mı babacığım! - Kahirede böyle bir adam 

- Hiç merak etme! Tüylerim var mı? 
· i:file laınuldamnz. - Kahlrede değd ya, bütün 

- Fak.at ben o delikanlıyı, Mısır ülkesinde böyle bır adrun 
senin de söylediğin gibi, seviyo_ buluna.bilecetini zannetmiyo_ 
rum. Hem de çıldn asıya seviyo_ nun. 
rum. - O halde mücadeleye devam 

- Onu yine se"·ebılirsin. Aşık edemeyiz. 
ölürse maşuk anın a.,,w da ölmez - Edebiliriz devletlim! Çünkü 
:ya_.. Ba~tta Ebülhaıis adında bir 

- Demek sevgilimi öldürte_ ilmi simya üstadı türediğini ha-
ceksin? ber aldım. Bu zat her halde ar-

- Bu hususta henüz kat'i bir zunuzu emir telakki eder. Son
ka.rar vermi~ değtlm, belk öl- ra bir mesele daha. var: İlmi 
dürtürüm, belki zindruuı. attın_ s"mıya üstadları daima tek kal-
mn, 'bel1d de"" mak isterler; birbirlerini çeke-

- Evet, belki de?... mezlc.r. l<Jbillharis kenillsıni bu 
- Bclkl de kendis'inden hoşla. kaideden har.iç tutamaz. Yine 

nır, ona damadım olmak ~refi_ çok sağlam haber aldtğımn gö
ni bn.hşedcrim. ro E'büllıa.ris Bağdat emirinin 

Şemsicilıan, biraz d~ilııdü. sarayında oturuyormu~. 
Helvacı güzelinin babası tara_ (Arkası var) 

sucu , 

lnhisaı lar idare:,." nin Cıbali 
tütün fabrikasında vukubulan 
suiistimal hi.ı.discsinin tahkikatı 
3 üncü sorgu h.8.kimliğinde bit
m4i ve dosya evvelki gün ağır 
ceza malıkemcsine verilmiştir. 
Suiistımale sebebiyet veren fab
rikanın tahakkuk memuru Hu
samcddin olup bu şahıs muh
telif tarihlerde amele .istih.kak
lnnnı fazla göstererek zimmeti
ne 19li lirayı geçirmiştir. Ve 
suçlu Husameddin tevkif edil
miştir. Aynca tediye., maliyet, 
muhasebe, vezne, İmalat, muha
sip ve m€SUI muha.siplerden 14 
kişi iınkkında da idare heyetince 
karo.r verilmek üzere dosya İn· 
hisarlar İdaresine gönderilmiş
tir. Bu ~ıslann da, devamlı 
kontrol yapmadrldarı ve bu yüz
den suiistimale ssbebiyet verdilc
leri zruınolunma:ktadır. 

Balık bolluğu 

Palamutun tanesi 25 
kuruşa kadar düştü 
Bu yıl balık ·bol miktarda çık

makta olduğundan fiyatlar gün
den güne dü.~ektedir. Dün iri 
palamutlann tanesi 25 kuruşa, 
torik balığının kilosu 40 kuruşa 
satılmıştır. 

Diğer taraftan son günlerde 
balık ihracatı artmıştır. Alman
ya, İsviçre ve Filistine mühim 
miktarda. taze balık 'ihra.ç edil
mektedir. 

Ayrıc:ı. son günlerde ti.ittin, 
pamuk döküntUsü, kemilc ve pa
çavra ihracatı da artmıştır. 
~~~-~-~~-

Bir ~urguncu 
mahkum edildi 

Tahtakalede şekerlemecilik 

yn.pıuı Panayot &t-0 kuruşa sa
tılması icrebeden l:akao yağını 

ll.3 liraya satbğından milli ko
nınma mahkemesine venlmiş

tir. Panayot ihtikiır suçundan 1 
numaralı milli korunma. mahke
mesi tarafından 3 sene hapse ve 
bin lira da ağır para cezasına 
nııılıkum edilmiştir. 

- -·-
Beşiktaı ta dün 
bir yangın oldu 
Dün sabah saat 9,5 sıraların· 

da Besiktaşta MJtıasa:,,<rada Bos
tanüstü mahallesinde Halimeye 
ait 24 numaralı evde yangın çık
~ ve ateş çabuk genişleverek 
yandaki 26 numaralı eve de si
rayet etmiştir. Birdenbire büyü
mek istidadını gösteren ateş ah
şap olan bütün mahalle halkım 
ciddi bır korku ve endişeye dü
şürmüşse de hadiseyi vaktinde 
haber alan Beyoğlu itfaiyesi der 
hal vaka mahalline gelerek bü
yük bir gayretle yangını bastır
mağa muvaffak olmuştur. Yapı
lan tahkikat neticesinde yanan 
her iki evin de si~rtalı olduihı 
anlasılmıştır. Vaka hakkında 
tahkikata lbaşlanmıştır. · 

)lodadıaki l? anga 

Ylne dün saat 12,55 de Mo
clada Moda caddesinde merhum 
Arlt p~ üç katlı ahpp e
vttnde bir yangın çılmıış ve ateş 
konağın bir kısmını yaktıktan 
sonra yetişen Kadıköy itiaiyesi 
tarafından söndürülinüştür. Yan 
gın hakkında tabkiirnt devam 
etmekte olup ateşin neden çık
tığı henüz teSbit edilememiştir. 

,Ş~HDR HA~ERLERö ij LANKABAD<Alf 

~~~~~~~.-~·~-~~~' Hüijmettn ~®W~ 
E vl ey a Yakalanan şe- Udisadi midir? 
----:=---- ker kaçakçıları 

azeteıer dururken artık eski ----'O---

USUi gör0.Cilye De baçet ! Belediyenin yaptığı kont-
Ev-Icnme keli -ı eğmez ... remzine müracaat ... , roller iyi netice verdi 

Sahrin menin kendisin - Arada bir şirinlik muskası g.i Şeker pazartesi giinünden iti
' den de anlaşıla - bi §Öyle garipleri <le var: haren seı,best satışa çıkarılacak· 
içinden cağı gibi bir yuva "Çok yüksek ve asil bir aile- tır. Dün akşama. !tadar vilayete 

kurmaktır. Gel nln elli yaşlarında biricik dul verilen beyannamelerdeki yazılı 
gelelim iki ayaklı da olsalar kız evH\dı, kimsesiz, evine bağ- miktara göre §Chrimfade 4.7.017 
insanların kuşlar gibi çerden lı, orta boylu esmer ve biraz ldlo şeker .mevcuttur. Maanıafih 
çöpten yuva kurmaları müm - şişmanca 35-40 yaşlarında bir

1 
ibirçok esnaf ya hiç beyanname 

kün olamıyor, olsa da hafif bir bayla evleıımek istemektedir. vermemişler veyahut beyamıa,
yoksuHuk rüzgarilc da.ğılıveri - Talipler arasıOOa tercih halda melerini ekailt ~-nzmışlarw. Dün 
yor .. Nice zengin Jıan, aJ.ıartı - bana o.ittir. Bu hususta şimdi -ı yapılan kontrollerde Enıiııönün
man sahipl<ıri bekarlar durur - den bır taahhüt altına giremem, de on sekiz muhtelif yerde se
Jı:en, koltuk değneklerile s~ke yalnız acele edenlerin iıakkı kiz yüz kilo, Beşikta.'jta elli, Fa
sekc e\ l u~nler; bu işin • ap mahfuz kalacaktır. Çok acele tihte on dört kilo beyannamede 
saçı gi-bi n~ katlar kaı L:?ık bir olarak "Hcrdem taze,, remzine gösterilmemiş kaçak t~eker ya
muamma oldu~'UnU g-österi:'. müracaat .. ,, kalanmıştll'. Şekerlerin hepsi 

Eskiden görücülerm çöpça - Da.ha bunun gibi nice gari.p- m~.adere edi~ ve sabipl~ri 
tanlık vazifesini şimdi bazı ga- leri var, hele bir tanesi büsbU _ m~ !«>~nı;ıa mahk-eme!~rme 
zeteler fisebıfülfıh Üzerlerine nl tün garip olmasına rağmen bu verdınıştır. h..ontroller bugun de 
mıştır. Ga .... ~elene ilfı.n edilen et paha.Iılıihna ne kadar uygun yapıhcakt:r. . . . . 
bu cins evlenme tekliflerinde düşüyor· b Şeker şırketı venlen sıparı.."?-
herhaldc iyi bir netice alınıyor "Orta· ktcbe k dar de leri kabul etmektedir. Şehrimiz-
ki bir türlü arknsı alınmıyor, tti-· ta:1~den baş~ ~ deki stoktan başka yeni şeker 
hcrgu .. n "esit """'-it. boy boy ilan e gı . s . . e getirilecektir. 

-s ~ dans, pıya.n-0 vesa.ı.r asri ıcapla.- . . 
lar, yalnız bu Amerikanvan ev- n da hakkile öğrenm~ bulunan Elektenk fıyatlarına 
1€.nmelerin neticeleri zamanla. 32 yaşlarında. genç, tombulca zam yapıhyor 
anlaşılacağı için bu hususta. şıb·ı:! bir kız uzun boylu, sarışın bir Son verilen bir kar-aıfa kömü· 
dilik bir şey söylenemez, ta 11 delikanlı ile evlenmek :....4--..J._ 

ll~·ı. b" 1 k ~~ re zam yapılmıştır. Bu vnziret 
"inşaa ı:w• ır. yas_ tı c.ta. ocama- tedir. Boy 1.,56, kilo 78 -1:-. rn.. - d uu· .1.4 karşısın a şehrin elektrik ücret-
ları,, tcmennı edılebilır.. . . üp olanların deriıal "Etyeme?.de lerine 'bir miktar daha zam ya· 

Bu hararetli hayırlı ışa elinı Fatma Ettutmaz rom%i:ne mü • pıhnası muhtemeldir. Elektrik 
koyan Eınhıönü. Halkevi ?e racaa.t etmeleri.,, · bed t 
Cümhuriyet bayramında on çıf- .. • • • • • • • • • • • • idaresi bu !hususta ıca en te -
ti bedava tarafından baŞ göz e- kikletine devam etmektedir. 

diverdi. Karne suı·ı·stı·maıı·nı· Tramvay ara durak 
Evlenme yoluna koltuk değ - yerlerinin kaldırılması 

neğile başlıya.n bu çiftler de o .. nıı·ync k b • tedb • Kaldll'llan tramvay ara du-
"evlenme<le bereket vardır,, sö- Ü e 1 r 1 r raklanna <lair talimatnamenın 
zünün gerçekleşmesHe inşa.a.Uah Dün ı.-ıı..-r verdi:!' ..... "" 

0
_1 _.ta tatbikine pazartesi sabahından 

ahır ömürlerinde koltuk değnek ııc::.ut: "'..._... -.. mn>aren başlanacaktır. Aynı 
ierini atıp lüks otomobillerde se yolcu salonunda çalışan ekmek gu"n istasyonlat"da harlan tram-
.... h tl · d ed--1-- ô. bürosunda alAkadar memmla.r 
3 -·a erıne evam --~ ""• - vaylara in is, binişini tanzime 
min. tarabndan. yapılan kame hırsız- memur olan intizam mt'murları 

Biz gene gelelim gazete ilan- lığının önüne geçmek için Bele- da ı·şe ıı..a."lıyacaktıı·. 
lanndaki evlenme tekliflerine: diye tktısat lCudürlüğü yeni ted Bu ;a'iıa Üsküdar trumvny 1 

Bu tekliflerde olduğu kadar birler almıştır. seferleri <le ta:hdit edilmiştir. 
hiç bir şeyde kadınla erkeğin, Alınan bu tedbirlere göre kar- .Elslcisi glbi her vapurun trarn
bu kadar birbirine yakın sevi - neler zımbalı olacak, koçan kıs- vayı bulunmıyacaktır. 
Yede 2'Örüldı;t;;\ i"2itilmemiatir. mında kimlere verildiği yazıla-

~ "'O"" "':il "!S' ak bu tJ ---& • Merhametsiz kadın Evlenecek olan ister kadın, is- c , sure e ı:ıan.edilen karne 
ter erkek olsun, birbirlerinden nıiktan bu dip Jwçanlaroan her. Gedikpaşada oturan Şadiye 
hep ayni şeyi istiyorlar: zaman 1-."0laylıkla kontrol edile- isminde bir kadın üveği kızı Za-

"İşimi daha büyültmek üwre bilecektir. rifeyi kizgın maşa ile döv<lüğün-
zengin bir bayanla., Karne yolsuzluğuna ait yapı- den dün verildiği asliye 6 ncı 

"Asil bir ailenin biricik kızı, lan kanuni takibat bitirilmiştir. ceza mahkemesinde duruşması
zengin bir bayla,, evlenmek ar- Suçlular yakında mahkeme edi- nı müteakıp bir sene ilci ay hap-
zusuııdadır. lece1derdir. se mahkum edilmiştir. 

Evlenmek isteyenler anonim 

bir şirket kuracaklarmış gibi T •• k • G k R 
ilkten hep böyle iktısadi şart - ur ıye re o o-
lar öne sürüyorlar. İki taraf da · -

~~~!:~~:Ua~a:~ ;~ men gu·· reş b. · cıı·ıı·g"" ı· ~:~~ ~trm~~:r~. alıcı şekilde i-1 ırın 
Çünkü kadınlar erkeklerin ar m 

tık.nasıl o~~ ev işleri öğrendik: Din.ki mlsabakalar oltlakca 
lerıne kanıdır. Erkekler de. 
"Asrımız menfaa~ aSrıdır,, di - beyecanll bir bava içinde 
yerele kadından. bır şeyler umu-

çetin 
geçti 

ve 

yo~:·iki taraf da: "Hele.bir Çoban Mehmet anternömansız büyük, Mustafa da sakat 
evlenelim, zengin olalım da son- bulunduğandan lstanbul takımındaki yerlerini alamadılar 
rasın.a A:Uah k~D'.1:" deyip işi Türkiye Greko - Romen gü - sabile. Kenan (İstanbul) Niyazi 
sadece tıcaret gozıle h~lıyor reş birinciliklerine dün Fatih (Ankara) ya .sayı hesabilc. 
lal'. Güreş IGübü salonunda. başlan- 61 K:..:1~. 

Mesela ilan· ... _.._ - ... - · ""' · 
11 

şu · ~ ~ara, .u>~bul, ızmıı:! Es Abdullah (Ankam) İhsan 
26 yaşında.yun. Oldukça ya- kişolıır Kocaeli ve Bursa bölge- (İstanbul) a sayı he.sabile Na

kışıkh ve her bakımdan Jruvıyet H!rine mensup 36 güreşçinin iş- suh (Eskişehir) Yusuf (Bur -
liyim. 66 lira 66 ku~ş ~ım tirak ettiği müsabakalar olduk- sa) ya tuşla. Fazlı (İzmir) Ha
var. Sarışın, ~~· :moe ruh~u Çil. ~ ve heyecanlı bir ha.va san (Kocacli) ye sayı hesahile 
orta boylu, ~ ~illi, tatlı bır içinde geçti K1llabalık bir se- 66 K"lo. · 
kızla evlenmek :ıstiyoram. Fa • yirci kütlesi tarafınchıı alaka i- ı ·. . . 
kat esas şart kızın ?Jengin olma le takiıp edildi. Dünkü ~- Vahdettın. (Eskişehu·) ~fe~ı -
stdır. Fazla ~in olursa dul da den alınan. t:eknik ootioelıeri 81_ met (Kocaeh) ye sayı . hesab1lc, 
olsa kabulümdür. Hassas ve gu- :nısile hildiriyonu:: Yaşar (Ankara) İsmaıl {Bur -
rurlu olacağını şimdi.den talı • sa) ya tuşla, ~cşad (İstanbul) 

· t:ti-· m~•.-..~1.bel -.im BlRtNct DEVRE: Abdullah lİzmır) e tu.l]la. 
mınegım .~ ~· · 
eğer maaşımı ve mevküımi. baha 56 Kil-O: 72 Kü-0: 
layrk görmeme. hemen işimi ter Şevket (Koca.eli) Merunet Neyzat_ C!sta.nbul) ~UI>i.afa 
keder, ünive!'Site tahsiline baş - (Bursa) ya tuşla .. Halit (Eski· (Eskişehır) e .t~a, ~zız (An
larım Acele "Kimseye boyun eehir) Cemil (İ.mıir) e sayı he- kara). Beslen (Koca.eh) ye sayı 

· hesa.bıle. 

Yazan: Nasuhi Baydar 

"Bia ne Adum SmW"m talefJeıı 
~. ne Kart Ma.rk~'uı çırn~a 
biz sadece, içtimai diııi h:ı.lkç 
\"e iktisadi mezhebi (fu\tetç' 
olan ~ya.si bir fırkanın çoculcb' 
nyız,o OOmekle &.~fHWi, ~;kfy 
yet.çisi olduğumuz iktısadi sıkın.
tıb.ra ,.eni tcdbirl~r nlt' 
nırken memleke.t \ a.ziyetinill 
hangi z~niy~lerdcn miıtaıe:ı "" 
dilini~ olduğuııu ~ıakça bild(rlıe 
yor. 

lfakl1cat t-mlur ki, tuhii za
nr.uıda 'e) 11 h l"iJ icm il'. hıl 
mnmleketi ka[!,mdınmıJ,. refalııA 
gôtfumek 'ela ayakt.t s:ı~t.ıg1 
tutnr.ık içio harnr almat.. ırı.zod 
gelufü~ gö7Jerouiz yalm7. ke.l"JI 
icaplan.ımz 'iizerine Çl'\ runı.·r~ 
dir = Biz, bize ben7.eriz. 

l~almt bu, o demeh drı:Hdit 
ki, biz Adanı Smit ~ibi f\arl 
!\fa;r .,.•,, Keznt'y gibi l.\lııltu-. i~ 
Rikıll'do !!ibi Sis:ıuoudt'\i Uh'ı 
Stirntt'i lıafif~ı.-r, içtimai 'e 
iik~di me:kteıdeti mkar t•tllı· 
rn. Bmıfana hepsl:ıi lıHıri:r. f. i.· 
lrm t.,k idoolo.f.miz Kt>marzuı· 
dir; rnffltl llretınıize en u~ ~tuı 
ol<.4.oı oltlu~ndan clola~ ı. k.eııı~· 
lil.tıı, de det halk iç1n, di~ or. 
f){>, letin tedhirleri ancak ııan.ıı:ı 
h:ı~ rına olacn.kb.r. 

Cilmhuri_ret hül.ümefü·ri ,1.ı i· 
ma hu ) o!ilan yurüınü.,. harpı ·ll 
~ri de haşlu~. hir tarata ~llı}ıll ı· 
uu.,tır. Sa:raeoğlu'nmı &iecli; 
ı~iirsii,linden SÖ\ k>diklt•rikıi iıir 
ilitha, ve bir daha ol.m n ıııı: 
D~n u, ilk ~ününden iti!ı:ı"rc.ı hll 
harbin memle""'eifaıi7..e ~tirı·bi· 
1 · :t'ği s1kı:ılılar arıısımln ha'.' ı
tmın.ıu ~idişini iınhfınJ:ınmız ol· 
i'th.ii dJ~uı:a çıka_nmmıağı tenıuı· 
de.ı ibareLfl.. Ülçii) ü h··ı• hır: 
den kaçmlığımY.ı gihi ~tiı.l •r. JJ 
kazanç hırsı bürümü, ola u.:r I' 

ııu <'limizde.u nihavet ır.o<'l1 ı,o· 
ı•arıp aldılar. BugÜn, m i~.-ı ı •· 
kunmdmı., lıalkı şö~ Ce t:ı."A1:1 r
üı· biliriz: :t"A.':ıgL11lc·r. gı>~ imi ·ı :ı.I 
)·e.ai şartl.a.ra intibak l'ti:rm·.., o· 
la.ular, <hır Ye sabit ge!lı'• !:•r. 
Iluhranın en :a~1r ,riU,i:.:•i t.·...:· 
y.ıular bu sonunc.ubrdır. kk 
mai •adalet enıttbl" ki, 1ieı ;ı ı·!· 
lc.ıinde o!mıyan .~hep.! rle ı ... · 
~im ~or.Jıt gUçfü!lii k.an-,ı!. ,ı .J 
lıuluuan lıir bu~uı. - i!,i mi ) :ı 
) ı:rtd::.,. l1:ıtkc•ı hüktmt Ht>r. '. · 
Chm görsUu. Ru l ardım, t':. · · 
~et ım·nsipine ~i)re. ,_. f.l t 
tatbik kahiil~·eu preg ·ııı ı,.. ~ • · 
li.!-:ı uzak tutulnn~ uraf,, ı ı· 
meti:ıı eı;..ı:Q hulun ı mad1. r 
\"l'r:.İfnı~ SUn'1İ) ffi ~ a.p.ılat·Ufi \ 0 
aı:-nını etlecekür. 

ihtfra<" ınadJl'leri.ıin soıı-.ııı· 
Jn~u diitıiinüfü Jet' ni.:u ~u su ~ 
gt-lir: l~ahalıhk nt> olacul,-: 

Hu helfıdan bizi kurt.u .. .ıc:.ıl• w 
hın tt-clhirierin l>lştn.la paı11 
h:ımıini darnlttrutk vardır. l' ·d ı~ 
\i1kt hi ~·eru ~ iiz mil) ona 11 .::.•.1.ı 
ty:\rayı elll'rmde tnıt,ı t ,. .ı 

tü carn, emi5.J, Ye akı.ı" ..ah:p!t: 
11nc, hi.ı)i"l.: c.ift~i!f'N Y.\.ln. ~ 
VEP~ISi 01lı>tih'reli: hol l· r • 1 

h ... sapsızca bar(·mıııın i,,\ ls· ı e • 
da.nA gel?n fı)sıt yiiksrl '"İ o ıl. • 
ıı~.elrur. Anca!., f::aı·•uı o~tu' 111 1 

su sfrılerini d,• fıa•ırh) nhı.1: "l i· 
~"lltları başıhos hıral,.-nn~ .s.r- ı,!. ~ 
A:r. çok fııyıla": ·.ı cm:;ı o,uı.,!.ıt· 
ıııuz 1ıerhungi hir ki!.rarı br ık 
ta ru la teredıfüt Piıni ~'-'{'t· ~ • • • '' 
J>aha!ılıklcı mia 1 ·1e ,· ı· ı.ı • J 
ylı rdım S!lt!eili .!<- 1: ıh •, t .. .ı 
lr.~m tctlbirlt!Y.ıti ( .. • o ı.r 

Duraladığımı, nihayet arka
sını getiremediğimi görlince: 

- Peki peki, dedi. Nasıl is· 
terseniz .. ve, ga1.etesini yüzün
den çekti. 

Yazan: 
Bedld Esen Sevdiğim Adam 1 

Telrlka 
No.15 

bir ad.mı atarak kollarını açtı, 
işte o zaman bu kollara atıl -
maık cesaretini kendimde his -
settlın. Bu, o kadar ani oldu 
ki kendimi birdenbire onun 
göğsünde buldum. Sevgili kol
lan beni kuvvetle sıkıyordu, 
kuvvetli göğsünün içinde kal
binin sesini duyuyordum. Du
da.ldan da zat.en. ayni şeyferi 
tekrarlıyordu. Şefkat ifade e -
den ne kadar kelime varsa sı
ralıyordu. Fakat teker teker 
anlamadan ben, bu sesi dinli -
yordwn. Kulaklanmdan içime, 
b.R:Jime, ililtler:ime işliyor b1ı 

79 Kik>: 
Ahmet (İstB.nbu.l) Muhlis (İz 

mir) e t~la, İsmail (Kocaeli) ı 
Hüseyin (Buma ya tuşla, Nuri 
(Eski§ehir) Ali (Ankara) ya 

Bütün hu tedhirler, t ·ım nı!lı' 
nnsi) le, H\t.ı,.adi.lir. il,tı ><-ıtiıCI 
nıev~uu, C('mİ) t't h.ılİltdf' : ı ı· 
yan iaısıınlarm h<-r hirhi teli ~.ı· 
sebetleri itıinde hunb.rm '.\ .ıl.ııj 
madrli ihti,acbınru tntm· · · ,o 
refahhu1nı' teıı ine ma'hı oh -
lan değil mirlir? .!tnrlt"ketirJl!
zin l5nrtlanna ~öre mnt!di 11ıtı· 
~Janmma bn tedhirkrle ıııı· 
gu.n düuklinc~t-n cl:ılı:ı i~ i tn1nıi.I 
edilccelderine emion; şunu d~. 
umıtmoıııak ka)di~ic: llf'ml ·1~&
ifim'iz at.eş ~heri iç'inde bir b:V 
ni ülktısidir; )·arıu daha taıJıJ 
ıstırap ~ isti~ f'Jıler hU
g·ün harp zarnnnrna göre yr.tı 
i9er, giyinir \"e faasrruf fikri~ lo 

Nasıl oldu da o dakika ölme
dim, kahrolıruldım bilmiyorum 
Çünkü patron "O,, idi. İşte 
!lmrsımda bu kadar lfiltayt ve 
7,alim bana "yol veren,, adam 
oydu. 
Mustarıp bir ses çıkardım, 

bir -adını nttım. O, benimle hiç 
tanışmamış gibi sakin ve so
b'Uk bir taNırla: 

- İşte yerinize gelen yeni 
daktilo .. elinizde bulunan evra
kı ona teslim edersiniz, dedi. 

Dişlerinin arasındaki kalın 
yaprak sigarasını tablaye. ko -
yarak, gazetesinde yeni bir 
yaprak çevirdi. İsyan eden S&o 
simle bağırır gibi C&Va:p ver .. 
diın: 

- Ben geldiğim zaman kim 
seden teslim almamıştım. EY
rakın thepsi çekmede işte.. Ye. 
ni daktilonuz da işine booim 
gıbi başla.r. 

Periş n çehremden ~ 
ak yor, yanaklarım alev alOP 
yanıyordu. 

B"J.denbire geri d Um. De 
li gibi o.ğlıyord . Etra:fmm 

baktığım bile yoktu. Kızcağı -
Zlll hayret dolu gözleri önün
de kapıdan fırlndnn. Benimle 
nası) eğlenmişti? Yarabbi ınıı
zarında daha ne kacJ.ar küçül
müştüm. Zaten ben kendi ken
dimi .ne ka.ruır alçaltmıştlm o
nun için .. 
Kapıdan rast.gele geçe.o. bir 

taksiye kendimi attırrı, adresi
mi verdim.. Nerelerden dolaşa.
rak geldiğimizi bile bilmiyo -
rum. Şoförden utanma.dan bıç 
kırıyordum. Hert:es yok olmuş 
tu sanki.. Dtlnya. bile onun yok 
ruğile beraber gözlerimden si
linnüşti. Bir lim çıkarıp ~ö-
1'9 fırlattım ve merdivenleri 
dörder dörder atlıyarak oda .. 
ma koştum. 

Zavallı boş, fakir, soğuk o
dam, artık bana teselli vemıi· 
:yor; artık. sen bile eskisi gibi 
aynada hına gülemiyorsun 
SeVda! G&lerin benbnkilm' gi 

ıs?a.k ~-e kırmızı.. Sen ımi ba
teseın ~ ! Bn ael 
b değj! mi ? Yar 

şamak no kadal' zor! Kaıdimi 
yatağımın üstüne attım, yor
ganımı dişlerimle, tırnaklarım 
La clidikliyerek ağlıyordum. Bu 
içimde çağlayan bitme:r., tüken 
mez ıstırap neyle duracak, na
sıl duracak:?! Sesimi yorga -
nmıla boğarak bin :ihtiliç için
de çı.rpınıyoroum. Ha.yatımın 
yegine ümit ibidesin.i eliıolie 
yıkmıştım. 

Artık bu lu\Yatı, lN şeklile 
ailriiklcmeık imkfmsız. ~ bir 
§eyden teselli ve ümit bulacak 
gibi değilim. ~ boşum bu 
uabı çekmek neye iyt! 

Hayalimde ansızuı bol:"amt 
subrı yaldıs gı'bi parladı. Biıı 
bir oynak, da.vetkir çallamış
b. akıp gidiyonlu. Küçük llr .. 
pertilerinde cazip avutucu lbir 

ıvardı. Bir aıı evvel onlara 
!koşmak rnhumun ~ne 
kavuşmak için ycr.imdeıı b:lk
tmı.. 

~evvel, aynanın .. fıl'
tttğım ş:ı.pk&mı aldım.. DtiŞttlt 

omuzlarımı oyla mtskinlcş -

miştim, öyle zavallılaşın;ştım 
ki dir.lerim bükülüyor, adeta 
beni taşımıyordu. Kapıya. doğ
ruldum artık bu ıstırap dünya-
sından ka.çıtordum. Beni on • 
dan uzakla.5tıre.cak olan yere, 
ısıtıcı bir pınltı :He a.lap giden 
sulara gidiyordum. Birdenbire, 
olduğum yerde kaldım. Çünkü 
karşımda o vardı, gri pardcsü 
sü arkasında., p.pkası elinde, 
kapuıın eşiğinde duruyordu. 
Fsner yüzün.il aj'dınlatan gü-
zel tebessümü bembeyaz diş -
~erini gösteriyordu. K'&.dife 
gözlerinde öyW tatlı, öyle acı
yan ve seven bir be.kış vardı 
ki, tanıdığım gfuıdenberi bir 
türlü anlıyamadığım bütlln ba. 
lrış!arının. bütiln rıikıaplannm 
düğümünü bir sd.a çözüverdi. 
Sevdiğim adam patmnumdu 
amma patronum bana Bşıktı. 
Ağzımdan bir .feryat bir hıçlao
nk birden çıktı. Durduğum 
yerde sallanıyordum, Ml& 
saadete manma.k lxlna tmkfı.u.. 
sız gWünilyordu. Bum. d~ 

ses.. 
Gözlerimi kapadım. Y-uzüm

de, yanaklarımda, boynumda 
dolaşan sıcak dudaklarına .keı:ı 
dimi bıraktım Neredeydim, ne 
oluyordum. Saadetten öltiyor -
duım.. 

İşt.e artık mı JStırap diinya
smdan uzaklaşmıştım fakat 
beni ölüm değil, saadet çeki -
:J-Ol'du. 

J K ômmusani 19S6 

BEDIT ESEN 

SON 

tuşla. 
81 Kilo: 

. Rızık (İstanbul} İsmail (An
kara) ya tuşla:, Muharrem (İz
mir) Kemal (F...skişehirJ e tuş
la, Enver (K-OC&el.i) Recep (Bur 
sa.) ya tuşla.. 

tKtNct DEVRE: 
• 

56 Kilo: 
Cemil (İzmir) Şevket (K<>ea

eli) ye tuşla, Niyazi (Ankara) 

ya .. -mrlar. 
Nasuhi BAYI> ı; 

Mehmet (Bursa) ya ~la, Ke- -----------~ 
nan (İstanbul) Halit (Eskişe - r 
'bir) e sayı he.shbile, 

-
TAKViM 

61 Kilo: 
Abdullah (Ankara.) Yusuf Kasım 8 GüN 819 Ay ll 

(Bursa) ya tuşla, İhsan (İstan- 1~•1 15 11"311:9 
bul) ffiı.sa.n (Kocaeli) ye tuş1a, ov .o;;.1 

Nasuh (ESkişehir) Fazlı (ti: -
ZULKADE 2 . T 2 . . tEt.? 

mir) e sayı hes:ı.bile. 6 cı. 8~. ı moı 
66 Kilo: T 2 
Yaşar (Ankara) VrıJıdGttin 9 2 

(Eski.şepir) e tuşla, Abdullah•---• 
(hmir} Mehmet {Kocaeli) ye 
tuşla, Re.qat (İstanbul) !sına.il 
(Bursa) a tuşla galip geldiler. 

1stau ta ·ı dan Çoban 
:M An r 'UlSlz, Büyi.ıl. 
M ad sa.kat 1 duğun -

te 

Günc:ı 
1.52 
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Enflasyona karşı 
iktisat ve para meselelerinin ehem
nıiyet kesbettiği ve devletlerin baı 
düşünceleri arasına girdiği n a zik 

( :--. O .. AJ 1 F:I lL E-ı;I 1.) j l~•-E_s_A_BA_~ 
·=s--T ..... A .......... L=-i=------=--""'-A....-.==m=----a......__--R-· _ _ s_h_a_r_b-in--"-----'-'---=P=-a~s-i-f-ik_t__,e e:~:~u::. d;:r::~ğld 
memnun · 

e Yeni• saf ha ar Amerikalılar y eni muvaf- - El ~·trmruğu yemiyen. k~cı-
zamanlarda 8d.fYt:kilin ittihaz 

ettiği yerinde t edbirler 

- e .. , tar:afı 1 incide -
kurretini ve Alman . İtalyan it· 
tifaltının dağılması başlamak Ü· 
zere bulundui:unu !?'iisteren bit 
iimil olmu.:tur. 

- IUJ t.aı"afı 1 incide - lıtitumlar, dü m&n.a. ağır :ıayi:ıı.· 
ta malolmu;;tıır. 

Yazan: Ord. Prof. H. Şükrü Baban Bu kadar büyiık bi~ har<:keti 
muvaffakiyetle başarım Büyük 
Bt'!tanya Ye Amcrilnn lid~rl~

lar içinde her memleket enfl33· rini tebrik ettım. 

taarruzlar muvaifakiyetsizliğe 
uğramıştır. 

Stalingradda Almanlar, bir • 
Çok e\·leri ellerine geçirmişler 
ve dilşmanın kal'§ı ta.arruzlan· 
ru püskürtm .. ·1<.>rd.ir. 

KlotY.kaia \e Don himinde 
Almnıı ve Rumen ııçaldan, ya -
pıl:ın uskeri lıarekılta müessir 
surette desteklik etmi .tır. Bu 
esnada 3 düşman uçağı tahrip 
ediimiştir. 

D:inyantQ bütün kıt'&larını 
'1 tan bu mütlı kan ve ateş 
fırtı:ıası koptuğu dakı"kıı.danberi 
ı:e~e11 harp ıçine dahnı" olan 
'l;;vfotıer, gere'k tara üazla r para 

<J?nuıdAn daimi bir endişe İ· 
çillde yaııamaJ.tarı hali kalama· 
dılar. Bu korkuuun ılr ,.l illi 
kı nıuharinlcr harp m·ısı ıflarır.ı 
k ılıyabilınek ılzere ~oK pat . 
Ya muhtaçtır! r. Bmaenaleyh 
l'lıenılck tler.ndeki para ha<· ,ffi 

'!e ıniktannı çoğ:ı ltmak zor""'!tia 
ıtı,,er. Tarafsız! r da daha ·~ 
tıı· durumda değ. 'l"rdı. Ç:i!lk~ 
.:a ~ cılınnda adetlcn <;ok ınal · 
dut oLı.u ve k(){a A\":<.ıpada lı
Veo, ı.,,~ç'T'C, l&oanya, Pilrtek·z 
v., Ti.irkıycye ıııtı sar c ~ A· 
•l<'rık;ıJa rJaııtm \"e l'ilı ile 
Af"İ.k da Yemen e Hı<·a> Jmı!· 

.ı.rına münhasır kaLw bil"· 
••n•r da nıe,·cudn etleri ko
ru.," k ıcın ordulanm scfeıb ·r 
•t. Je nıa'hk ım ol u tr v <r 
e harbin bnrlanı:-ı<"tn~ nheri 
tJı.!ertru bııdut ud; t 'ı t c'-

11' • lS•lih elde bckJ.-mel.t r. 
~~eç h .. ,. an sef,•r. em11d~ır. 
"'ıı , ·a ise esaı tt a il ı } ı ldır 
~ ;,. harn ile u &!lıR ı.-cyahut 

savasa rnülıe·-vadır. 
8 n nale)1ı bu un '1ii:ıya 

~:;;:t!~~~.~~~~: ~::·;~;! 
ıı ka.ı.,.,!.ınıak ur \0etin~c
d.11er r. rifuı bö\ee ft'vkala 
~ l1tığı b•r Slrad ISt' i,1.ıh,;al 
· ' de r1ımış ·il, b;Jak13 b;r. 
' · k;:'· rın tari.ı '~ · bııkalıır· 
d· :ı. c· m;s olııııu;ı dolayıı h le 
il1: huı4tu. l)ı~ r taraftan v P 

".l'tıı :ı k ri icaoı.ır ııaklı}at ı•: w 
';:: ııı~ ş bir mcchul vP nıu.ın
.....__ lıatLe &>knıuoı;;tur. E•ı şaı t- i 

yon yapmamak için bin bir hü- Muhabirin. M. St:ı.Jine sorrlu-
ner göstermekte ve e'"-elce tah- ğu ıkinci sual <;..ıdur: 
min edilemiyen perendeler at- - Şimali Afrikadaki harekiı· 
mıı.kt.a.dırlar. Toptancı m<."!Illeket tın Rusya üzerindeki tazyi>ci ha-' 
ler ıçin davanın halii lıiT derece- f;fletmekte ne ıgibi tesiri olacak 
ye kadar daıha kolay gibi gÖ· ve Soı-yet Rusya milttefil..-\erdea 
rüıttnelrte ve ttbri fıyat sistemi daha ne gihi bir yaro1m bekli· 
umumi kadmva daha uygun yoı? 
"•lnıe~ledir. Fakat dı·nıukıatil-: · - f mali Afrika ha.rck!lı:un 
ın«mloketlerde durum birıız da-1 Rı.sya· tizcC"İnc!c'ti tazyiki 1'.:ı· 
ha g r ft olabilir. Faraza , me fifl€tmekte ne rlerece tesiri ola
t U<a Oi.i.ınhurrei i Mıstcr R~- c8ğınt söylemek erker.dir. lla.a-j 
>' t, Birleşik Devletler mika· mafih bu tesırin k hafif ol ı
dcleve girdikten sonra eııflfuıyo- y~ağını ve yakında net;ce1eri j 
nu. ·:ııemek ıcın ı;u kararlan nl· görüleceğini Ea:mediyorum. Fa· 
dı: kat her reyden evl'el, mühim O· 1 

A - Alelü:mum ücret maaş lan mesele teşebb'" oiin miittefik·ı 
' · !erimizin el'ne """'"""'"". siyaset ikram ~e ve ııa"rcleri muayyen ..,..,,.- . . 

· ve harp durıımunı:ın cezn mr ı;e-
lb~r • ve se"ycde tutm k, kilde müttefikler lehiıle deiiş-

B - Eşya fiyatlannın yi.ik-ı mL5 olmasıdlr. 
sehnesine :mani olarak uııhıra M_uhabir, son sual olarak m~~l 
bır se•iye tesbit etıı:ı tefilder tarafında" garpta y~p 1 

lacaJı: Wr tuınıı:a R.u"}'alll!l ııe ı 
C - Zirai nuhsul fıyatlarıııı derece iştinıJı:: eJoceğini sorını::ş- l 

da baskı altına almak. ı· tur. ı 
Bu üç tedbir birden tınmaz Ba k St.ıı:lin şöy1e cm·;ı.p 

da, f raza zırai mahsul fiyatları vermiştir: . . . 
yfı..kscbnekte de-.-am edı-rsc üc-j "'Soryet or~urı .. vıı.zifesıll!l 

• • !IOCefle -~pa.eagım. şııphe yok· 
ret. maaş, ki.rları veya sınaı tu.r.'' · · 

Don cephesinde ri<:> düşmanın 
me\'rii taa?Tt!z.lan tardedilmiş • 
tir. 

İlmen gOlünün cenup doğusı.nı 
da ve Finlanda cephesinde Sov
yet hava kunctl ri, 282 urak 
k:ıyb0tın= tır . .ı\yni deı:rc :1.ar -
fmda Alınan havn kun·ctleri, 
arıCTI k iS uçal· k:ıylıeLnişlir. 

Sovy erin , talingrad'a doğ
ru cn:ık kafileleri se>ketmck 
teşe hu.lundnklan es -
na.da 60 vagon, Alman uçaklaı1 
tan;;fından battal edilın.iştir. 
Şi~fer istasyonları a i;a 

belli cndahilar yapılmış oldu -
ğu gibi Astrakaıı ne Kra yl:&
ny arasınd:ı bulunan '<ıgonlar 
d:ı. bomba yağmuruna tut ' uş 
tur. 

St.alingr.ı.dın şarkında ve şi • 
mal doğusunda ·; n ,·zi
l ·,.e karş. yapılmış .olan ı:lif;t!r, 

ulgaristanda ! 

şo, ~·.,t l'd>Uği 

!foskcn·a, l ( .A. l - Sovet 
öğle tebliği e'ki. 

Stülingrad fa1:ıııkal:ır mahal
lesinde kuv,·et!erim.z. Alnıanl:ı· 
rııı )<ı alay piyade ü, y:ı. t ğı ta- 1 
aııııtlan plıskürtmü:~eı· \e du · 
m::ı.nın brı ak c.:.ın <..''"'~,.J ley<laıı:.ı. 
get·rcu; c:ık1ntlyı ort .. d~n kal
dırarak d:..ı.;ma:nı 1Jnrn a~1 atrr..a
ğc snvaşm.ış1arc1ır. K-u vctlr-ri
miz , düsrruın bUba; 'c erini 
yokC'tm sle,., S t. nk tnhno eyle· 
mi::_:;ler ve 5 blok1utvz eh; g("Çir
m :91~rdrr. 

.;. "'alc:ik cenup d~!ışt•nıia kı.ıv
''etlerun.iz bi._ ı.;ok Jü..~nı(.<n n1e'\·zi. 
terini zapletn:i cıdir . 

Tu.ııp. ' ~ııl do;:usw da Sov· 
'el lru •\·e~lcri bir nıik r arazı 
L •. u.ımışlardır. 

1 

m;ı.mulıit fiyatlarını bır tazyik ı 
a!Uııa almak uııün ,.e ftıt:ınal 
tlalıilııde dei;ildir. H.albukı A
ıııerikada ~iflçilerin mallarına 
nı~:ıyyen bir değer tayin et:nek 
Cilmhurr.,iaı ıdn çok müşkal 
1.ıtr t<"db rdı. Çünkü kon~e 1 
kııne-ü bıı· ekseriyet ve grup/ 
bu zi.imreye yanmaktı idi.

1 Buna r:ı~ dc\·ıet şefi ba rcü
ret Ye Ce:iô:ireti göste.rn1ış l."'e i
c:ıbııı<l:ı ko:ıgr~nin reyini alma· ı 
d• el hi ona rağmen btle bu 
~e oobüste bulu.nacnğnıı ilin et
llll'S r. 

{Baft•rafı birirıcid-e) l yora. benzenıckledir. Maliıın O • 

Memlekette anlaşılması nıilşkiil lan bir şey vursa o da Alman
bir ı;eyler oluyorı.lu. Mutavasmt yanın -diğer peyklerı hi!.ifnıa 
Bulgar mernJ.eketınin l»tiliı.sıuı Bulgnristanın Mi.hveTd"'1 azami 

K• ı'z ı'ncı' "r"u i0te Jıfry1e karşılamıştı. i istifadeler temin eiıniıı olduğu . 
U U t lhlgari taoııı Ingiltereye ve .O.ur, .FiJı·.ak.i BL14::ı.rl.:ır ıeı.: f.i..<ıek 'I 1' Birle"ik Aınerikaya harp ilb }"nkınatlan tcıpraklumı iki nıis-t er ıyor etmesi Bulgari;;tanda yasayışın li gcn~leHilcr. Kendilo:nne Ya· 

j normal tempo.sunu ihlal etmiş kM<>nya, Traky& Ye DoUnıcayı 
(ii..,.•r~fı bfrinoitle) olmadı. ve S<>fy:ıdaki Amerikan verdilef'. Bııl;;-aristan Doltrı&ea • 

Jnr ve uçaklar tahriµ ohınmu•· kolleji Amerikı.n direktôcii ve 1 yı, Trakyayı ve Maked<Jrty ı al· 1 

tur. Am&"ikalı hoca1anle f:ıallyefuıe( dı amma ı 'i'i ı-edd ·. 
D:in g ~•o haJ'e'ket sahııh R\" devanı tdip durdu. Di'f'l<mı"t Hiil.iirıul!tr 

uçaklımJruz S'.ei\ya lstika,.,.,,.iıı· Aiıruınva.ıun ı:r.ıüttefiki Bi.tlga- Mun.ffakiyet olarak ta\"l>'İfi 

{Sonu: S• 4, 

de llt:an 60 kadar uçaktan m_ii ristaıı sGrvadaki Scwyet elç: li • bir hayli mli>ktil olmakla bera· 
rekkep bır teş>Inle taarr.ıu, t'!:miR· ğinin de kapaıınıasını ar~u et· ber bu d'plamas.i lllUl'aifakiyet· 
1erd.ir. Bunlardan 7 buyuk uçak medi Llı.kin bu .ınüsıı.ade Bul- !eri Bul::;arist.an, Kralı üçüncü 
talıT>p olunmuş ve takriben ba~- gar ~sının ve G.!stapo'nun Bori ·n ı:t:~haretine bo~utlur. 
bı 6 <lilşman urağı da apr ha· [ "D'"ŞllMln clciltgi sıkı bir ne· Kral bildiğ;i g\bi han:..lı:et eder 

T • • h saı·a uğratılmı~tır . r:aret :ıl~ • bulundu~ına ve nazırların filrlTleri oorulmaz. un us ıçın arp U,,;al<larımn:dan ik"ü bu hare· ve elçilik biııas.ı etrafında ";;ili- Fnkat hükümdar tnhtını ve mil 
ketler ve başka akınlar sonunda 'j hi bir kordon., tesis etmelerine Jetinin itimadmı muhafaza a.r • j 

k - B~4 tarafı 1 ıncıdı- - Tu..ıw Hava A.ktaı ~eri <lönmeım;şlerdir. miııt olmalL lQ "'kadar ki bu ·r-u:ııını:ada. olduğı.mdn.n Bulgs.rla -
ı c.ı f.Kruıc" lıu tabkım .. tm' ı....-, dm, H (A.A.I - Mütte· Bir ld.di<r j yiiz\ien &ne.ak Anıerik&n sinema ı~n temayiiller ni. gtzli emeı.ı,; · ı 
0-:'~ '· t,kııı l~ıı ılaltu ku,·vetıı 1 fık kfJntmlü altında bulunan Ce· Kahire 1 l (A.A.) _ Romme- filmlerinde seyri mümkün sah- rini \'C isteklerin; bilir. Dıı;er 

"° .cm.st.r ' z•yır rndyo.nı Tunus ~.elır'ne bu k l -~·. l 1 k 1 lı d !Mesnlfı. taraftan bazı mesclelerde mil . • lin artık toµ<:usu a mw.ugt ve ne et· " ·aı. ı ıı. ı yor u. " let'ın '"--"'sın" d ek olnıadıgı" • 
ı şımuı ı..ı. ııı ı"ı ta''-' .sabah .'<i hava a ·ı.ıı yap;lrlığını · · d ...,,,.... 

.:t Aoıec an 1111~ .Julle· ,. :'Iİ dı;siiudilrmektedır. Bu mil· geri kalan kııwetlerının çarpı·· Sovyct eıçbı elçiiik binasın an nı his..;etrnekl beta.her Elk ,;ık 
' ~ ~ı ıl r cı,·aıındakı ş;;.h U.-r. !);ulanın bilh.ı.;.;sa Gi· şamıyacak bir alde ol.duklan çkıp otomobiline bindi mı b:ış- halkla tcnıas ed t. B:ıı:an k.:>nd:i 

lı. l:ı "· ba' - sıı.mlma.ktailiı·. Afrika.daki Al · ka b ~ -<001 ,....1·ı ~itl-m-iii:i ,,-ül- 1 "' .. 
ıı ıı. mnın .,.,m <'11\ '"t!ll raud w De Gnulle ile ulun mü- · b' k • "' "" - - ~ · Lek lrn<ına '..C ırin :>a,.ıyc ma-
''"" ) ur 1' h· v tC'hııkc n:ısclıl'Ueri ÜZC'rindc durmakta- 'man seferi kuvccctin;n ır ~~.. gelikten kıy r ce eıç· in ara- hallelerinde dolasır. kö)1ü1erin 
•t, 0 abah ~l 11 de wr lr.ıı~. 3 dırhr. Her ne katlar Daılııı rad- ı;ubavları esir eclilıniş buJunn...... ba ıı talcibe koyuluy Te ·i· eller.ini ıı;ıkar. lolı:nm.:ıtıflerde 
<:ı1at J~,·am etıııL~. ıkını:ıs ıt y<Y.la Mareşal Petenin mU\•afa. tadı~. lyi kaynnklardan sızan n ıa yirl 'nde görülen ın.~- makınistUk tel r ve halk tara
l .~l'<'~ l;a~lamıs ,.e yarım sa- katr ıle lıorekct etlit;ini söyle· bazı haberlcrı- inanılacak olu · dö.ı:ıdürütü ı·e heyecanlı bir ko· fuldaıı c·olr ...,.,ilen Prens Sime· 

Qıunıu tur. . nıırsa bunların hepsi ae esir s.u ba~lı-rd~. Sefirin şo{örtl . k 
"' ~ ıse de, llfaresalin Darhuıı. dü=•;•tür. nu·,· n C"nıJ -e:i·ıeıt- _,. ı·st--'ı' mı· ı"kı O".l ·ı.ı yanından ayırmama su • 

, Soıı \ · .) t Amerikablara muka\"emet et-ı .,. .. ..., u ~ u""" = ret.le umu.'r.i teveccühllıı ekl<ll· 
lı • <vyoı k, 14 ı A.A 1 - Alı· nıes hakkında vf'rdiği emirlı·rc j Kııl"larıla:n E.'lirlet araba elçilik binası e.rafındu nıeıncsi.nt• dikkat eder. 
"'<ıı "on r or1ıua J:ÜI"<' 'funı a.\' ··rı h.ııreket ettı.,..nd 11 <inl Kahire 14 (A.A.) _ Tob- dört dönüyor ve bi. bire aa1 Bununla bcr:ıb~r l"1al mııa • 
nı!ll ınuu.ırt 1 ıu t b:.ı• ~·11;;ı su· yı. ink&r etti~ni \''clıy b;ldır· ruk'a giren sP.Jcizinci ordu, bu • bir fren darb~sile elç;nm olomo· .lıedclc'T~t yeniden göı.dcn ~ç.i -
tı ?llakl.ac~~r. f'"ncl ~1 •, l'' tJe- rn~ ~ r rada evvelce Almanlar tarafın- bili zııık diye tlurıt\~eriyocdu. El- rilme~ı Uaima i~tey~.oelıniş 
r ıı 'l'un , !ıudı tu.1u ı: rl kle· ı einin kırmı~ı olomobili durunca bır· -·--·'e'Ke•ııı· ""'ında bulun· ·ne ı Bir Deniz Hadıi dan esir alın.an yerli ve cenup =~ < .,..,, 
<I .:ııı· fihver rapo ·ı nnın Afr.ıkalı _ '·--ı-·, kurtarmıştır. tabii takip eden polis otomobili ma.ı <lolayısile takip ettiği PO· 
~'·· 0 ' u arı zan,,,,,·"'""' •.'· Bunların muhtemel olarak sayı· de• duruyoıdu. Dllrulan nokta liti. a da:ma sarih olagelmiştir. "ı;ru l ı kl · ı · Londra 14. (A.A.J - ViRı· ı·acl 

1 

........,. ~ · 

.,," A.nenkıın para•. lerı. Y?'.'ı.ınım Lalania'd:ın alarak ,-..r Al bilha•>a •'-. an!Rrın de\•am et· B'ıllı·~ Alma~ .. -&erlerinden ·~n l b h '-- · C · •ı dört b!.::ıcı.,n fazladır. man· v- n.an - •• ,..... 
ı;,, Us t0Yt11klarınua Ç« · ' "'" ' ,gı ıı· a"'"re gore ezo.yır !ar döıt 8 , mi.id<l~tle bunları tikkri meşhur bir lokantanın c;onra Bulgarlar o zaınana ka-
1.<ı 1°lctugun.ı ve F ı-ıı.ıı,;ız pr- · acıklarında büyük bir deniz nıu · t.aın önüdür. Rus clı;isi süku· a-- muh"Taza eUıkleri ihtiyat· 
, n :ıı ""'' "Alın 1 lı mı ı"" n, lı·ı ~besi olmaktadır. nhtımları:!a b ltma aınelcsı ~ ·~• 
" "' F · 1 ,,ı.aı·.·ık kul'--·-·,,_·lardır. netle otomobilinden iolyor ve lı halL! haı·e!tcli terketmıı;..ı-r Ye ,, mtıhar-'·-•er »at.•t ... :ını ıakika bu haberi teyit e • ·::.:.;.:;;;,,.;.;:;:""'"'":;;::;;;......,~;.,;,,,,..;, ..... - -= ı -ll\i~ """" "' ..., - ıı<Si 'ıra (!'. .. Jen s.cıföıile birlikl P .. '~ar -- Alın.ı.n dost ıı.~unun '"'m kl J ı -·· d ek bazı malinnat vardır. ş h.rd o vV --..... • ~fıı. . · e ır r. ' "'"'1 mak E>mr ni a 1''t.ır. e 1 e ."ıne avni sükünetle lo\antnya -:;t?d TflA llôl. 'auı-r-ıas "!.It!q tıa 
t " ııa taarruz! r;:no 1 e D'in Ce~!üttarıktan İngiliz do- k ed' ' J ı · 

h ıkvriyeler gezme t ır. e:iriyor ve D."tıi masada karşı ka1vasında Bulgarlar aile erı 
~u· 

1
r:e w Tunus t< ::akl3. d nız •·e a\·a ku\"vetlerı hurek - J - b l r· l Al ab'tler·uıı· 

~ "- etm'-'r. Fı·an •ıo Do11anma.;·ı knrs,ıya yemek yemege as ı so ra arına man z ' h -ı:ı.n ~O hava alırudl'. ı ,,,. '"'"' ~ · ıı· ı 
'den llı ~.•n t ı:nı a Bızert Dün 28 lba u. ;;He 58 a>v- N<'vyork H (A.A.) _ Ncv. yurlur. Bu maıızara karş•sında <lavet ettikleri gün .şa ıt o un -

t ı baııst:dUmen ekte r mc cı öW-e = 'i Akdeniz istika"'lfl- yarlı: !l" noo gazetesini.."! lsvi~ • Almanlar lıayreti.eıı lıa,p-etc dU · F' 'ilki o 2'Ün ~~ra-
!( "' ' · • • t• ·' çt ',_ ·• b" • 1 _ _._, .. 

1 
m··~-'-'-'-A g><~a \"'"i.lan "ti"ol'lar. B,,ı~aılar .1a l:ahkaha brı:ln .het1-s Hitlerin ...,.=ine 

"ı•~~r s;ıııali Afrii ı "' ıı · lr ın~ u ,.,,._.rı gıoı lr :ıgır t '"""'"" ...........,~ ~w ~ •· " ....., d k" h ı ... ı•- _ _, F kat · 
~ ""tnıartaıı b.raz eV\ •l Bıze, " '"llznrl• iki t011ıido oıııhribi ,.e j ,·erilen haberler hilafına olarak Y1 hosıyorlar. Bu yol a 1 man· i:ııılc . ......,,...ıyw.uu. a aynı 
.~ lisınrnü Pezmek c n r,,,;. 2\1 kadıır hücumbotu da liman· Toulondaki Fnr.su ıion ~ı- :aır&larısık tıık 1ıekerrür etti ı;üııün akşamı İngiliz hava kuv 
~c lan On<ted p,,.,,r, a~nıı . . dan aynlmışt.ır. nın en clıem!l.Uyetlı pa.r1:11Ia.rı durdu ve anlaşıldı ki Sof yada \-e!Jlri Sofya ı bombardıman 
tıı el etmek ıdn ımnd .:ıh\· Ln Bo'!n::da bütün gün büyük lı<r -.J Ceuyir s.Warında ve A· Sovyet eleisi ile şoförü mtife • etmek ile fula "teşriki 
\·~'l 'lıulıınduğ1ınu 80) :c de\'n)e fa~liyeti o'mu~. Cebe ııııral Da.ı.-la.n'ın emri.ııde bulun· den çok hoşlaııan lôm;ıelerdir. mesıı.i,, taraftarı Bulg~la.nn a· 
"- lüttaııktaki kıt'o.laı· hnır ol . maktadır . Bulgaristan bu acayıp durıı ·ı An.llannı be.,"l.\annıı getırnuıı ol • 

-==========-..,..-___,-==~~~=,,,;;::;;;.;;;;,;;;======ı :::Q::::d:~en~~:J: 
1 
du~ünya harbi g21ecek 

&iir · "llm1cki 2400 Ren ge liğiıldetı ~ 
lr-Jığmı bUdiruıU,tir, 

iıriıı ça-

Eıı, F: ı andıyarla ı;imd ye k y&pılan {)e-
;ilı h• rsızlıkları ~n en mühimmi i1'1İŞ. Ztı.ı-ar 
bir ka~ milyon · ıwuian.ı IT.ılıl zy·;:ırı:n.ı.ıı;. 

Siirli c;ı•banlannın anlat lıkl:ı•·ına ;;öre hır· · 
.sızlığı 'N'orrnclilcr yap:mşlıır ve gey tti • 
\'"''· l!tı..IudM:ı doğru 8Ürmüi'lcr. Çobanlarla 
Korveçl. lıın:tz!u ar~sınrfa sil.fı..lıia arpıı:.nıa d& 
c.!.mwı. Şimdı Lalıkh<at yapılmakt&dır. 

Vüıkiler harp -ayiinde kullanılacak 1 

yüzde 15 n1 sa n ataea1t sene bitecek mi ? 
- S"f -ofı ~ >1oıcı0e - Lo. ·-"a, H (A.A.J- Londra-

ruş on para, yüzde 2,5 asitli I d:ıı ul<.1nınakt.a olan Ct:.."lııp Afri· 
:o.."llr:rnı.. 3,5 · ( · · · u .BaşrekiJ:i M. Smuts, eri 
.Yenıkl.ik ı kuru!i, .l,5 aaitLı (ık~u- -Ounmıun son gelişmeleri ak-

kJ 73;5 lir ·uş, 4,5 asitli 67 ku· 
ll'.l ! para, yüzde .5 :m sıra kında gnetecilere demiştir ki: 

malı G9 kuru§, 8 asitli sabunlul; - 19'!.3 yılı taa.nıız yılı ola-
65 kııru§ O.il par ııcrina yagı caktır, 'e 'ki.mbilir 19-H de de 
52,5, pamuk yağı. i<l,5 kuru tur belki harp sıma erecektir. 

Bu yağlar milessesele.rin, de· Mültefiklerin Şimali Afrika-

diıri kini BoW<ıe;an armudu sa 
fakiyetler lrar.andılar rur .. .<f~ ibir atalar s5zil vard:r. 

Ya.c Arthur Umumi klU'S.t"- ~nlenie Miittefi« ba,·a kuv. 
gihı: 14 (A.A.) - R(';;lfti teb- vetlenniıı 1t '!yan ııe-h'rleri!U 
liğ: l»ınbe.rdımana başladıklan h:ı.· 

Salom<>n takım adalanııda1.i berlerini g rünce yukan hkı 
hareketleri deııteklemeğe ~·am darbı me;ıe!i hatırladık. 
eden miitt€fik ağır bomba uça\< ŞimdJye ad r Fa~· tl,r dı-
ları, düşman ~ilerine tııarnız yan, 'UZaklığlndıın mı, yok .. 
eylemişler ve Buin Faisi haıra pek o kadar ehemmiyet ·erilnı;
alanını bombalamı, at'dır. Bin d'.~nden mi 'tledir, bu herb :ı en 
kadeımden çok daha az irtifa • büyük ifeti olan Yıava taarruz· 
dan uçan bombı. ı.ıçaklanmız, !arından n:sbeten masun ka!· 
it<i Japon hafif knıv:uôrilnü mıştı. Afm ı şOOir '\'e k bah· 
tam isabetlerle dövııı~ır. n ıfü an tayy ierinln k sııc 
8 b;n tonilatoluk bir tıışıt ;::»mi ziyaretlerine maruz knlırk •ıı 
si de isabet almı~tır. Bira.: son· ~~r hin bir~ .ir. hiilya. mıısıki 
ra bu ı;eminın lıattıih ::;iiıül . ve t .• hi a 'eler . rY. ri oı n 
müştür. !•al) n ~· rl •a\•adrn yaı; n 

l.'.ah;h hava alanına, kara )Ol l>R \'e ırum tuf cıından --aka ·ı 
!arına ve muhtelif eevrelere kurtıı.nı.bilm lerdı. Son glin!en:ı 
bombalar aalmış \'e bütün Ut':ak ay.ıns ha ,.,.ıerı 'lSe artık bu 
1 rımız üslerine di.ınm"'llerdir. r;ehm irlerm -de har bi sa 

Yeni Gine"de \ii aıropi çevre - fl::.'l:lannda. er n aı .·• ı 
sinde, kıt'aJamnız !Hnow civnr- olduklarını _,. · n.C'<'lrt'ld r. 
lanna uJ tslardır. Ja1= kın· .!taJyan V\ ı•e!<>rı Y n 
vetteri burada tı\mı .:ırdır. 1tni a haı:b nde r. ten yer n-

Gorari'de e-."l'ekc ku.~tılan res el r,yı.. n eme bı:run<' • 
~-subay ve 5 erden il,ar~t Yunan mı•ıtakalarrnı h b::ı ,: 
Japon ku'"'eti yok~di'imimir. r:yle haraıı ~e ~ 

Oi vi ~-ebinde Yilklcrle J'nyıon teı Jdiıt mı,lerdi. l!ı n 
ölilsü bulunmuştur. d:ı k ·ı haldı ~r"'\ 

Kar:ı kuvn!tlcrımizle 1· · ir i - d çtinku lı r» <:'tl J;Orl:ırdı. H > 
ği yapan aJV uı:nklanmız 'hl·'.i . i..e iı nıam <'.n ha,~ ncktas: 
nuı.n alaylannı bcmıbalamı,.ar - dan ruı·DU1ltla kazanılab•l!l ıı. 
dır. tLi ı.ıe d oL · · başa ge' 

Vaşıngt.on, 14 tA.A. ı · Salo
mon ad l:ınnda bir ';.ıra eniz muhar .. bcsi ccrcs= eı.md:teılir. 
Her ıkı tJrııfın <b ı.~vıbı r· 
dır. • 

Dahrye Neuı di, c;arpı ın· 
l~rı!'l nı'ıhalli sautl•' g<>Ç nı.l<.t•e 
b ~~ın1 \'C ~l ~,1 "e\·am et
mekte old;ığwıu bi.ldirmc ·t< 1 ı. 
Verilrcek olan haberler u "l'!la
na yaramoz bir h:ıle g, L.ıcrl;k. 
ge. h!c bır t.af""Jit ,. urnıye· 
cektir. 

l Ankara H"bert ri 
mu orunma 

kanunu hak nda 

Vekalet Müddeiumumi
liklere yeni bir 
tebiiğde bulundu 

yine•· b · Pfü y ' • iç n 1 
yan~rın bc1 ı cıi 1erincle h ·· 
"- t ·rai.ıe ·ıe ıınladıkl run v~ 
gönw··se v.··r, da.ha da ıı.nll\ ı· 

caklru ın.1 olayL'\rın gidı~ı g f>· 

;-~-Ot'. 
Bu &11h iısıj:ı bir milletin .,, .. 

la~ı ıafeL ·Je o :zamanlıu Yu: n 
H,-.ı;r \'ı.~ k~<>J.b lannın a~ "' 
Olünl t:"aıı~kl rı ic·,nJ.c- m"l1ı 1 

lı;ıran ol:nal.:ırma nnsıl is,·~,ı 
<>lnı .. . bı."'ıhı d" 1L ı ı 
merkP.zl, .. riıı lJ bomba Va.!..'nll! .a.a 
rı ıı ındli! birer !<az y~ı:l' 
luH' gelıııeı~t n•' cı knd1r ü iıl 
!-'Oruz... ... "'c c.are ki ·elıir \'C ka.;; ı 
ba, c·ı luıc-:ıdan salıiırıFl:ır dPı· 
rcsui dcmokra:·i ccuhcs'i n ı ., 
olrııa-:lı \'e lıD.rbıt1 ba.sl n'!ıcın., 
Br:Lın;·a aılal nn•Jı u;'\.r dıkl.:;tL 
fel.iketl~r hala luıtırlarıl:ı ' 
gerekt.ı·. Hatt i b r aralık 1 
!iz ı;dıirh•ı"nc ba~kınl r 'n• :ı 
Me" cr"'1ıit'lere, D0niy~'İerc• t 
tal ·an ın~m.Jı·tmd.ın Ra\"n,_. 
teyyarclcrin ·n ı tirak etme'<t · 

, oldu':l.ırı ıl&n e<lilmişti. ı,ıe b 
Ankara, 14 (Ycnı Sabah mu· gün 11.:ıl.\'aıı şehitleri o zJnHı-t· 

habirindcnı - Aulıyc \el<a~i ki Jı..,,."J.bı öd m~-te. l:ılta , 
nulll korwım:ı 1'ıınununnn to:lı· yaptıkbrı akı~ arın fa .:lı•· 
Iine daır ınüddeıun:umılıkkre ted ye e ba>llamıs b.ıl· ~.n-Jıt 
a.şai;'ld:ıki te'bliğde bu111nınnştul': du'ı." 

!.lilli kwunrna kanunqnun 31 ~·e.,.., !erin L:ıvatı,-d:ı oM , , 
inci nıadck;,;.nde hül<iımetce Ye· gi;bi m 'htl · •n ~ın· ·}{'ri» <' k•· 
yıı sair kanıuılar hükümleruı - Etme. bclma ıiih!)"'"1 .. t 
göre .nıercilı:·r'.noe tesb;t oluruı,1 kc-rlem "n;n büvük bıı n
fiyatlaı fr\'l;jnde bir malın sa-/ mL' t'<' g-lizclirn ltahın phi•' " 
tılması veya satışa nrzı menedıl- bu hak:kaLi bııgliıı nc't :ı~J '- • 
~Ur. Bu hareketler 5!l uncu riitıcl rlı• b:r k re rt .. ha .111! -
ına<ldeye göre cezalandırılnw.'<tıl', ya b:ı.'>lıyorlar. 
Bu :;uçmı tekevvünü için o nn· ; - ---- --- --- --
lı. hil'rünıeU;c veya omfahn·ern ırun lı rbi ve 
mercilnt·e f,yat tesbitı ıa.zniıctıı. 
Bir malın yalnız muhik bir ı;t·· beŞ Cİ kOI 
bt•p olmaksızın yüksek fiyat- (8~t<tr<ıfı i. ;.,,.;a,,) 
la sıı.tılması, veya satışa ar::a _.,. 
inhisar ıı1.'D.iyerek satışa arr.e- arnu tıı ......... n olan bu ihti) 
dilmemesı, ~atL'!Uı.n unt·na sak- M nkı sözl ı 1de b"··l>iit.' 
!anması, müva.aa yolnyl:ı 'eı eıı müstesna bır kıymet \'ardır 
çıkarüması, mahdut ellerde top- Ç'"nkü bu z Tr.i.:ıs\" 1 h:ır-

!iinde seneleroe fo~lir.lere karlanma.'<!, \"Clhas.ıl halkın ı:;ayri 
ı.ıcşru surutte istimaıına ·e a şa ces14ranesa ·a.'<!lırn b'r kmnaıı
fiyatlann -ük.eltilmesine !M· dandır. Sulh ve memlek e 
tuf bütün harcketkr 32 nco mad- kar ı Bntıınyanın takip ett 1'1 
denin r.urr\ı.Iii u;ıne alınmıı tır. <lür-o.t J><•lıt .._ bu \':ıtanı>en"t'rı 
B'naenalc.•h buna ,gcire muııme- sa. m z bir İnl('iliz d 'l wı•· 
le y:ı.pıl.ması ~nıtlır. nu m ır. fa 1. geç n harı ~ 
yunda eı;yanın muht.ekiı· elinde ,w , bıı def;l:i mii deltıde l· 
tedavülü neticefilfldc husule gc· sun (';e:ı • Afrikahların ~ada
len sun'i fiyntların cari fiyatları lratinın canlı b.r timsali ~bi d . 
bırkaç n'i !ine ~ıka.rdı~ nazara la.şııı dır. Ct.bır '"' t~·;kt :ı 
ahnuak ihtilcinn bir mekarıiz, ı<ıyade mnıav met pot:t•k-as•ı::ı 
masmı tı:ı~kıl eden bu hareketle· veri li oldug·cnun lıu ıht. .r 
ri de oı.ıa ,göı·c teezive etmek la· asker kadar· ş:ıur'lu 11:r sıtb>li 
zınıdır. . bolu. a :v. YE. a , AR. il 

Btzfvekil gazetecileri lnnmuştıır. 
kaba/ etti Galil<oz. istih~ali 

AnkarJ, 14. t Yenı Sal.ı:ıh m ı-
Ankara, 1'1. (Yeni Sabah mu- habi;:in~D) -- Ö°'rendiğ"me g". 

L:ıhirönıUn) - Baş tlr•l Şülm.i re lıukıımct. er n \cu !tın " 
Saracoğlıı h·~ (dün ı saııt ı 5 ibt :~ .. l k~r ı ·a<'al· ııı..ıcL• ı. 
ue Anbırıı Halke\'inde memlc- b.ılunmııdığuu .,'Ü?.Öni.ind~ t , .. 1• 

ket gazetcc;Jerini kabul etmiş \"C 1 rak kuru üziimd.."":l GW , : i~Lh
kendiletiyie bir 'boçul< sa&t ~- sali üzerinde tetkiklcıe ba.şLı.
ren samimi bir hasbihalde hu- DUŞ'.ıı. 

ZA E 
Vru;iııgtondan verilen bir habere göre, harp 

isUbsali<tı büroeu, Birl~ik Amer'.ka hudutları ı 
ıçinde fealiyı:tte buluruızı. biltiln içki fabrikala· 
11ml\ çek.fiği alkoller harp sanayiinde kulla.nı
laı::ıkt.ır. Amerikan içki inuı.llithaneleri jstihs•I 
etl'kl•ll'i v.iski'lerin, yeniden inbikt.en geçirilmek 
ve saf al.kol haline getirilmek üwre, t~y· ::li
len fa.lıril<.alara gönde.rilme;>i hakkında şiddetli 
bır eııııı· al.m ış.lu.rdı r. 

polarında Ticaret Vekiıle'ti veyn daki tesebbüi:lerinin yankıların· 
memur ede·~ ml'e,. .. esC'1er cm-
ıine amade buluıııL.'!'111 alrtrr. dan b Y. • ırt.s şöyle ~--••••••• 3 
20 günden fazlası için tul\aklrnk c "ştır: • ncü hafta 

Kadın cptan oe tayfalar 
&ovyetl· Birl ındcn .:.len haoc 

Pasifikte ve Uzo.»;, rkta <!fer v-.ıı arı • 
carot ı; m 1mnın tayfa.'Ull. • , _ p ?.4 ;ı 
-din ır teşkı1 ctm :ktedır. ., ı-ın 
ıve ıa.ptnnl:ı"l sırf ırnıı ın ı on. "1.11 mu 

ettirilecek depo ücreti Ticaret - Daha şimdiden Rusyaya TAK s .l M Si ema ... ında 
Vekıi.letince yediemlne \"erile- karii Alman buıl<ısını:ı azaldı.ib
cektir. nı ~ "Üy.o.rsun\l.E. Bu gallş a.:ı 

Alınan yağlana muh a fn;ın hareketiyle R y& esaslı y;ıx-
jçin ınıı.lıfı.ı.z mahallerle deyola· dun etmek iınkıi.ııı hasıl c.lmu<-
n. ır:ııilli k!u-ımı:ıı.a .ka.ı:ı.unu hü· • , 

!>
··re, .

1 
kilııılerine göre .ic:ılııııda ı,~;ı t.;lmr.. B · a.-' 
ve ifrtımaJe 'I'ic'lTet Vekillet. me· çı ası ...:z !lde 

t tı· "' 
ka- B """'=,,,.,,..--

Leyla h"' 

• 

• 
ın 
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Nakil "e iktibas hakkı mahfuzdur ' 

Jl J!<lzu küntede olduğu musun? 
içı.ı l lugunun farkına var- - Onu seyrediyorum baba! .. 
mazı mu. Hatta altta.:ki pehli- Herif pehlivan! Hem hepsınden 
vanla bi.lt: farkında olmazdı. pehlivan! Ne güzel güreşiyor. 
H ... smın ayağı, ayağına her na· Sonra sağlı, sollu olduğuna dik· 
sılsa lnlmı uuınederdi. Yörük kat ettin mi? 
Ali, b r anda künteyi a~u ırken, - Ettim. Tehlikeli bir herif 
Hacı aY' anta koyuldu. Fakat lbu ... Acaba kimin çıra&.rı imiş ... 
ayahının U7Rrinde bir ağırlık - Kimbıfır! .. Bu, Bµrsadan 
vardı Ayağını kaldmp sayvant daima iyi pehlivan çıktığını söy
:.>.51rmak ka:bil değildi. Yörük blr lerler... Her halde iyi bir usta 
hamlede hasmını aşırdı ve Ha· elinden çıkmış olacak. 
cıyı . ırtüstıi yere vurdu. Hacı - Kıyıcı da yabana ntıhr 
mağlup olmuştu. pehlivan değil .. Fakat öteki üs-

Bu hadiseyı gören Molla ile tün olduğu için güreş uydura
Şahinzade ve, Kmteci Hasanlar madı. 
şaşırdı! r Ortadan bir belalı da- - Bu, herif de Abbas kadar 
ha c;;f'~.lıp st rah?.te gitmis bu- tc-lılıkefı demektir. 

SOLDAN SAC.A: 

1 - Günde bt\ defa okunur -
Ko)un ayagı, 2 - Ynn l.aıanlık -
Kayn .. tarak mlkıobu yok etnw. 3 -
E-J,ek - Perilı. 4 - Birliktto, 5 -
SPor milsabakası - Te tı d<'fa G -
Evlerın ü~tünü ortcr. 7 - Eınııne -
ten bırakılan :ıc.>y, 8 - ~ıgar:ı kutu-

ı, ..ıh et. 9 - Koın-ı bıı rııf•rnl -

d ... n gü eşlere iştirak edeme 
mıı:: erdır. 

Müsabakalara bugün de saat 
14 den itıbarcn Fatih Güreş 
Kliıbü salonundn. devam edile -
cck ve her sikletin Türkiye 
Greko - Homen güreş birincile
ri tesbit edilecektir. 

Bugünkü /iğ macları , 
Liğ maçlarına bugün Fener

b:ıhçe ve Şeref stadlarında de
vam edılccektir. Şeref stadında: 
İstanbulsporla - Taksim, Beşik
ta~la - Süleymaniye, Altıntuğ
la - Beykoz. Fencrba.hçe stadın
da da: Fenerlbahçe • Davutpaşa, 
Galata.sarayla Vefa takımları 
karf"ıl fi:::c. klanJıı. 

tasarny - Vefa mü abakasıdır. 
Bu seneki maçlara takımlarını 
iyice tah."Vlye ederek çıkan yeşil 
beyazlılar ekle ettikleri parlak 
neticelerle milli kümeye doğru 
esaslı adımlar atmış vaziyette
dirler. Galatasaraya. j:!clince: 
Sarı kırmızılı takım bu yıl geçen 
senekinden zayıf görünüyor. Bi
rinci devrenin sonlarına gelme
mize rağm.en henüz takımlarını 
tesbit edemediler. Sahaya her 
hafta değişik bir kadro ile çıkı
yorlar. Bu liğ ma.çlannın ha -
şındanberi kuvvetli takmıJara 
ıkarşı iyi neticeler alan ve bil
hassa üstün bir oyundan sonra 

1 
Kız doğup sonradan ameliyatla erkek ofaıak nadir olmakla beı1l" 

ber o kadar duyulmadık bir hadise sayilmaz; fak
1

at 25 yıl Joz diye ya
şamak, gcııçligln en sıcak knnlı de\ rini, iki cinsten hiç birinde yerin! 
bulamıyarak geçirmek, herhalde çok meraklı bir şeyd r. 

Yakın zamanda, Polonyada geçmiş olan bu hakiki maceranın kaıu-a
manı kendi yazdığı bu kitapta bize, kendini kız bildiği halde ne kıf. 
ne erkek olmadığını anlııyınca ne azaplar içinde kaldı&mı ne ıstırııP
lar çektiğini ytlreğinin butün açıklığiylc anlatıyor ve biz~ hiçbir za· 
man sırrına eremiyeceğimiz kr.dın psikolojisiyle erkek duygularının 
bir vücutta nasıl birlest!tini ve kendisini nıısıl d alaletten daltiletc d • 
şürduğünü, en onra bir cerrah neşteriyle cinsiye tine ve insanlar arıı
Blllda babtlyarlıb oasıı ka~tugunu naklediyor. 

Men.u, hiçbir romnnda rastııya myacağımız ve sonradan cJnsiyetı 
deği:ıen hiçbir kimsenin anlatmadığı kadar merak ~ hevecan veren 
bir mevzudur. YuıltŞı edibanedlr. Tercümesi açık ve ~ıcı bir (jS• 

lOptadır. 

Yazan: M ERC EL 'A L LAI N, T erciime eden: A, ÇALIKOC.LU OUR· 
Fıyat 100 kuruştur, 

musalan; larnıı ) ptılar. Yoriik Dedi. 
Junuv r<' ~ Yöruk Ali ile Hacı - Abbastan daha tehli1•eli... ı f..'t At·c• t·ık Y<' 

YUKARIDAN AŞAGI A· 
Günu11 t·n müh:m maçı Gala-

1Fenerbahc;e ile beraberlik elde 
eden Vefanın bugün Galata.sa
rayı b:r hayli hırpalıyacağını u
muyoruz. 

~m··- H 1 LM I Ali de ort. d. . Gıkını~ oldu. Şa· Bu laflara kulak misafiri olan 
lhlll1 .. 'U c ·ı... fo layı diişünce al- Cazgır, söze karıştı: 
mı.c;tı. Yo• uğün düşüncesi de Si- - Bursalı, çok tehlikeli bir 
TaHh AIOO:ıs ıdi. Bu ayı ıle na.eni güreşçi ... 
uğr~~cagım düstinüyordu. Uğ- Dem.eğe kalmadı, Bursalı Ali 
raşt.ıracaJrtl Yorük Ali, ne Mol- ı birdenbire künteye geçerek has 
lUyı, ne de Şalıinzadcyi ve di-, mmı astı, ve, bekletmeden m;ta-1 
~r haı:.unlan diişti.nmüyordu. lıkla Kıyıcıyı a.şınp yendi. Bu ı 
Bunlar l.e7..J;."a.tıından Peçtnifi a-, haı cket Cazgm da, YörUğti. de 
damlarrl hayrete düşüıxlü. Buz :>alı, ga n .t 

l - K<ılbuı - J r.ı•vı lJ, ~lık, 

2 - G<>., - Bın. y.ıp .. n smı :ıü.:ır. 
~ ~ Ye ek - lüılobcnııı bır ıwvı. 

4 E kı b r Tur :nmi. 5 - Vu-
c.udu u n ıfı:ı·, • ırl;:ııı - Suyun 
~ c; c . 6 Tuf Pvlı 7 - Son
Şıı t ed. • . 8 - Rı pıt·~ v:ı - Genişi 
ele" 1. 9 - En rede - Slğıı ın ku -
ÇU 

Enflisyona karşı 
(Ba.'jlara/. S üncüde) 1 Bilak_is . ._ Çü~kü fiyatlar .. her-

Asıl Yoriih"U düşündüren b'J, u;;talık~! har~ket etmişti. Has: 
yenı hcrıf . ,A:obastı. Sl\·aslı 1 n:mı kunte ı~c bas~cakrn:.ş g'ıbı 
yalnız Ym·u~i. değıl hepmni dii-' u~raşırken birdenbı~e kunte!e
şündm mcgc lı~şlamı~1.ı. ~ıvash- ~ıp kasıklıya.rak dagıtnııştı. \ c. 
dııı l.m-ka o t. da bir k:şı daha anen hav~landı::ı~. aşı~ıştı., 
var . o ua Bursalı idi. Bursah ~u derece ınce duşun~n.bır .Pı:~
Alı ·ok u•faca güreşiyordu. Kı- liv~n ~er ~:Ude ust~ ~dı. Yorul .. 

M.alıyemiz·n ve iktısadiyatımı- ı hangı bır tesır altında yuksel
zın biıtiin ine cliklerine vakıf 0 • mekte devam ederse varlrk ver
lan kıymetli Başvekil Saraco"lu gisi ~le hazineye avdet etmiş o
Şükrü Mıllet Meclisindeki snon lan nakıtleıin tekrar halkın du
nutkunda vaziyeti pek açık ola- yacağı fazla para ihtiyacı karşı
rak izah etmekte hiç tereddüt sında cereyana kapılması ihti-

1 etmiyerek (700) milyona varan mali pe~ zıy3;dc varit sayı~r. E-
evrakı nakdıyenin bir enflasyon ~en butçenın denk ve muteva
bavası uyandırması t!!'hllkesini zın olması enflasyon tehlikesine 
önlemek mcvkiinde bulunduihı- karro en kat'i ve ciddi tem.inat
nu ifade etmektedir. Hadise '\·e tı~. Çünkü bil!çcsi a:nk olmıyan 
hastalıklara adlarını koymaktan bir 1;1?1ll1e-k~t_ın enfla..,.:ona !kar- J .. 
ancak zayıflar çekinir. Memle- $ .. ~ı teclb~ı.lcr alm~ı pek az 
kette btıylecc bir para bolluğu, ~u:>bır .?labılir. Bu adeta de
harbin doğurduğÜ za.ruretlerdcıı nızın yüks~k dalgalarına k~ı 
gelme, bir mübadele vasıtası k.umdan bır. ~ çekmek gı
mebzuliyeti olduğuna nazaran ıbı olur. Nrt~kım ~ankara 

Yll ı . • hrı d (.'(ık tısta b r pehli- 1 Alı, parma.K .. ısırdı \e. . 
\"P 1 < lciııgı. hnldc- Bursalı Ali. -- S:n, b:<>Yl~ usta pehlıvan 
hıyı I\ ıı7.uvordu. Bursalı. hır g-oı;rı~lım şı?1dıye kadar ... Çok 
cıra! , h. ·ıc ;yı tek paça kapa- 7~.kı bır pehlivan ... !.şte bunun~_::ı 
ra'< '\ J 1.. Ve nlbna aldı~ Kı- gureş olur. H:nı de .tnm bır gu-
yıcı, · ı . ının usta oldugunu ıeş.:. 1ns~n böyle bır pehln·anıı 
b.ldıü-ı ı ıı o un vermemek üzc-ı yenılse bılc gam yemez ... 

h • Çalık· 
re deı lı.:nı1> toplanmL5tı. E ·,.,. ta' T hl.k 1. 

- Ve~, US • . • C • e ı ... 
Bı - Ne yapalım tehlikeli ise? .. Girason Belediye Reisligvi 

tedıg h· l<ü gıromıyordu. Kıyıcı O tehlikeli ise biz de tehlikeli-
sa.ı n , !.nra mı lmııamış bulunu- yi'z... Gire::;un, ( Husu~i) - Ynpıl
yord ı Ot :-ur- <ıyaklarını altı- Dedi Yörük Ali ... Çalık, gü::.i- ·makta ?lan b"lediye mtiha:bı 5()

ru :tlmıı: 'i; dlC>r nı yanl31rın1 yordu. Cazgır: na ermış, bckrliy ~eıslı~irn• yıJ-
dCS"I kleorn duruyordu. Hasmı _ lknriz güzel bir güı e~ çıka- lardanberi bu işi ~ npmakta olan 
ha.ugı taı ~ 1 , n oyuna girmek is- Eşı ef Dizdcr ser.h ı. tır E ref 

daf d b 1 
rırsınız ... 

tez ., c rt < mı aa a u u- _Eş verirsen yapaıız bu işi. D,zder'e muvaffa uyt:tlcr dıle-
nu) ı rd • Buı~alı, çok tetık bır y B J s· 1 riz. 

k 
. - ·oo... u onmaz.. ıva!-5 ı-

p< "ıl \ · nrl Hasmını bozma ı- yı ortadan çıkarmak lazım. 
ı l'.. ~lmm, bır yan kazı~rı vur- _ Bu, ayı hcritle mi uı:'Taş-

du. Kıyıc Y«i1 kazıktan kurtul- tıracaksın bizi .. 
rna .. ıc.n l.ı.ild,..ııı.tl,a calışıyordu. _ E! .. Sivaslıyı ortadan çı
Fa I« t Bur.• lı yan kazığım öy-ı karma.k ıa.zım. Çıkara.mazsamz, 
le \ urmwıt k', t. dikişlere ka- ba~altı başına kalır. 
dar 11 ~ 1 "e< irmışti. Kıyıcı. Dcd" 

l 
ı. 

kazıı.,ı • mı:\ n.cağını .ın .ı- Bursalı AJi de. hasmını yene-
ymca t < nere ı hasmından tek rek istirahate çekilmişti. Ortad·1 
paç. 1 apu .. Fakat Bursalı ar- üç kişi vardı. Bunlar da Yörük 
ka~ :ı ooı.,-rru vazıyet aldı~rından Arı, Sivaslı Abbas, Bun;alı A
ıhasınmın tek paca kapmasından li... Üçü de bir.birlerini bekliyor 
1> ı· ,,'lra ~orn1r.ru. dernekti. Çalık, üzüliiyordu. Ha-

BurE-ıl , y· n kazığını iyıce sunlar berbattı. Yöı ilk Aliden 
dolduıdtı ·tan sonra birdcnbl[e emin ohnakla beraber telılike
ç&rılip h smını havalandırdı. ler de me\ cuttu. Hele o yarma 
Yan taınfuı.n bmmlup havalanan Sivaslıyı ort.adau r.ıkarınak ko
KıyıCl b s t1c aGılmış oldu. lay değildi. O. adam kolay kolay 
Bundan 1c.·tıfat e cd n Bursalı yenilemezdi. üste de elli saat 
derlıa pa asn •• k oyununu al- güreşlrdi. Eğer Yörükle fınale 
dı. LaJ: u R1yıc1, dJ.ha evvel dav- kalırsa beraberliğe giderdi gü-
ranarnk µaça urtardı. Fa- rcs. Belki de Yörüf:;"ii ye.ıerdi. 

Rakı satmamıf' 

Taks:rndc tüfün ve rakı bayi
liı':;ri yapan llya og u Hrıstoforos 
adında biri <lükkanıwln 11 şi.şe 
ynrı mkıloluk rakı bulunduğu 
halde bunlaı ı gelen muşteri1e:rc 
satmakta nırntin:ı ett.iğı j<:iıı dün 
m,!li konuıma ma!tıkcmcsint: ve
rılmiR ve suchı hakkmda talıki
kata başlanmıştn. 

Bir sandal bath 

Btiyükadada Firuzaga soka
ğında 1 numaıadn oturan Ah
met oğlu !<.,erit ile aynı mahalde 
ikamet eden arkada Adem dün 
saat 15 raddeler.nd Fcnerbah
çeden kiraladıkları b r san alla 
Büyükadaya g 1>rlerkPJJ hava 
birdenbire bozmuş 'c tam Hey
beli <.inlerine ya-Klaştıkları sırana 
<la snnd:ılları kapaklunarak bat
rrustır. Fakat iki ger. yüzerek 
Heybeliye GJkm.ağ', ınuvafiak 
olmuşlardır. Az sonra da batan 
sandal kayıkçılar tarafından 
kurtarılmL5tır. 

Yeni bir liıyıha 

Ankara, :.l..\: <Husu i muhabi
rimizden telefonla) - Hükumet 
milli korunma }:anunundn baZl 
tadilat yapan b~r kanun lllyıha
smı yakında meclis verecektir. 

kat y~ ı k p sokemedi. Bur- Çok geçmedi. ÇO:k tuhaf bir 
salı .K n na geçti. Kazığı şey oldu. Deli Mustafa, Şahinza
ta? .. ded H.. uıu yine çekerek uey'1 ters ke~eye taktı. Şahin
ha.valandırdı ve mrdenbire sar- zade fena knpana girmişti. Ters 
may gert Kıyıcı, sarmayı ver- ı· pçeden kurtulmak için döne
mem• }t ıçın ç.ı;balandı. Lakın. yım dt.>di. Mustafa da ters paç:ı
h::ısnıı zoı 1 ' '\ a:k geçirerek sar- dan tutup <'.ekince açık düttüP u
maya giuu. Bursalının oyunla- zandı. Şahinzade, mağlüp olnıu';i 
n tehlık h \ 1,; bılhassa sarma o- tu. Mustafa, ~emen ayağa kal
yunl.ın ycnıcı ıd:. Kı~ ıcı, kıv- kıp tcmennayı bastı. ~ahi:ız~1e 
ranıyordn B ı ıkı kere sarmayı !kendi hutasiyle kendi kendmi 
~ )lrn1 k ı~1.ed.ı muvaffak ola • yermiş oldu. Deli Mustafa da 
madı. Bı ılefo.sındn sarmadan galipler sırasına geçerek otur
sarm. ya geı,;mek hareketinde du. Fakat Yörük Ali için ne Şa- -------..,.-----
bulundu, yme muvaffak olama- hiıızade ve ıne de Mustafa dtl'ıü-
dı. Ba~kı ıl dône}im dedi. ona nülccek hasımlardan değildi. 
da giicu yetmN.lı. Hülasa, Kıyı- Çün'kü bu, pehlivanların ne cle
cı, kıvranıp durdu. Yörük AU, ımek olduğwıu biliyordu. Ve, on
hasımlarıru U>.kcr teker seyre<li- ları yenmişti. Mustafanın gali
yordu. B1llııı. a. gözü Bursalıda biyeli ne Çalığı ve ne de Yörü
idi. O, Buı"Falıyı tehlikeli bir ğü düşündürmüştü. O, nasıl ol
lıasım olarak • lmL~. Bursalı sa meydandan ~ıkarılırdı. Yalnız 

vru zamanda sağlı, sollu bir gii- Mustafanın galibiyeti üzerine 
rcşç· ıdi. Okka.c;ı da fazla idi. Cazgır: 
Yöruk Al. Burs:ılıyı, Sivaslı - Eh!.. Sivaslı Abbasa eş 
Abb:ı.stan dtrlırı. tchlı"keli görmüş çıktı! 

VEF AT 
Maliye Vck~l ti Hu} uk .Mu~viri 

Bay Süleym::n Faık ö~knn'ın b1>mşi .. 
rezade;l, Başvek 1et knrnrlar daire
si rn!ıdıiru llay En\"er Or:ıl'ın k:ıym 
valclesi, Denizli Ccrr. hl basbı.eı::i 

iaşe subayı Muhittin, Fatih Sultı iıa
klmi Cevat ve Matbuat Umum :Mü
dür mua,•inı 1u.ettln Tuıtrul Nışba· 
ym hemşireleri Bnyan Menduh:ı 

Niıft>:ıyın teda\ i edilmek1c ol.:lugu 
Haydarpaş;ı bast:ıhaııemndc Cuma 
gecesi vefat etti&:i t • urıe haber a-

rl •• . . Fra.nsada enflasyonu onlemek 
de\ et t~avuldekı evrakın hır ve para kıymetinin düşmesine 
kı~m.ını pıyasa~~n çekmek ıste- mani olmak istediği vakit ilk 
miştır. Bun~ı_ı ıı.çın yeni kurulan tedbir olarak bütçeyi tevazün 
varlık ve~ısı bı.r. tull_l:7l'lba ye etti ve birçok masrafları, hatta 
pompa hızmetuu gorecektir. zaruri masraflan kıstı. Faraza 
Harp. havası y~ündcn. ihtikar, fiilen işlemekte olan muhakiıniıı 
kar, ticaret vesaıre namıylc nor- sayısmı tile azaltacak kadar i
maldım fazla kazanılan parala- leri gitti. 
nn blı· ~ı d~vlet ?.azinesine tktısat ve para meselelerinin 
tekr~r ~~ c_cekt.r> Böylece l;a- ehemmiyet kesbettiği ve devlet
~kça ikagıt yekunu memleket lerin baş düşünceleıi arasına 
ıçınd«: ~lacaktır. Bu tedbirin girdiği naz.ik zamanlarda Ba.şve
en 'klasık ~.relerden bi~ old.ığu kilfo eski mesleği icabı bu ba
P_ek bedı~!dır. ~a.a.ı;nafih devlet hislerle istinas ebliiş bir zat ol· 
fiyat polıtikası uz.ennde çok has ması acaba sırf bir tesadüf ese· 
sas davranmak mecburiyet \'c l ri midir? 
külfetınden 'kurtulmuş değildir. Hii-.eyin Şiikrii Baban 

Yeni Tramvay Durakları 
l • tanbul B elediyesi Elektrik, Tramvay ve Tünel 

;,ıetmeleri Um um Müdürlüğünden : 
16 lkınci te~rin 1942 Paznrtesl sabnhından itibnren tramvay duraıc. 

yerleri asağıdıı göstenlmiştir. 

Bu dura fann dışındn tnmvay arabalan yolcu almıy:-cnk ve frı<Jfr,;t 
miyeccl<t.ir. Sayın ;yolcular.ı bildirilir. 

Aks;ır:ıy ı;cbeke;;i Beşikı.. Şebekesi Beyoğlu Şebekesi 

Edirn<'k:ıpı Bebek Mecidiye köyü 
Atik Alı Amavutköy Şı~lı 
Fat.h Kuruçeşme H:ımnm 

Şclundeb:ısı Ortaköy Harbiye 
Bf'y<ızıt Galntasaray Taksim 
Top kapı Barbaros GaJ:ıtn.« ray 
Şehremini Akaretler Tııncl 

Çapa Dolma bahçe Tepebası 

Ha•cki Hastan~ Kabataş Bankalar 
Yedlkule Kolordu Kara koy 
S:ıınatya Tophane Emin o mi 
Etyemez Kara köy NIEııntaşı 

Aksarııy Eminönü Tesviklye 
:Uıleli Moı;kn 

Belcchyc Tcpcii<tü 
Sult5nnhmet Kuıtuluş 

Sirkeci 
Enhçekapı 

Eminönü (1429) 

Mayi katran istiyenlere 
cÇoçak ,.e Cehenenmdere> ormnnl:ırında çam çırasınd3n 'Mayi kat

ran> imal ettirmekteyiz. İsteyenlere nümune gönderilir. Alıcıl:ırın Mersin
de Şirketimize mürac;:atıan: Kısa telg. adresi: Mersin 'rORl\-!AN 

Telefon : 139 
TROS ORMAN ŞiRKETi cMerılnıt 

Orman l!letmeeı 

60GUK ALGINLlGINA KARŞI TESiRi KATiDiR, 
2 lılt z:ırf ve 20 lik tüpleri her F.czan!'cien ıır:ıymız, 

El 
,... 

TÜRKİYE CÜMHURİYETI 

ZİRAAT BANKASI 
Kunılıış tarihi: 1888 - SennayCEi: 100.000.000 Turk JirııS1 

'5abe , .c Ajans adP-di : 265 

Zir::ıi w kari her türlü banka muameleJcrı 
Para birıktırcnlere 28.800 lira ikramiye verıyor 

Ziraat BankaSlnda k lmbaralı •e kumoarasız tasarruf he!'apJarırıil' 
en az 50 lira:;ı bulunanl:ıra senecle 4 dcCa çekilecek k ur'a ıle aş:ığ'dııJC 
rıl!ına göre ikra.rrUye dağıtılacaktır. • 

4 affcl 1.000 Ufelık 4.000 Lira 100 MiM IO LINklıı 1.G01 J,.111 
4 a .., • LOOO • '20 • .. • 4.IOO ı 
4 • - • 1.000 • 1to • • • &.:Mil ' 

40 • 100 • 4.IOO • 

DiKKAT: Hes:ıplarnıdaki pa alnr b ir aene içinde 50 liradan aşıııı 
dü~iycn1ere ikramiy~ çıktıltı t:ık \ude 3 20 !a1Jasiyle verilecekti!· t ü. Sivaslı, safi lruvvetti. Fakat Diye söylendi. Bunu işiten Ça

Bursalı, tam tertip bir pehlivan- lık, derin bir nefes al<lı. Musta
dı. Sonra sağlı, sollu bir güreş- ~. Sivaslıya eş olursa fena ol
Çj obnası da ona aynca bir pa- maZ'<iı. Hiç olmazsa Sivaslı epey
yc vennış oluyordu. ce yorulurdu. Hızı kesilirdi. Yö-

lınmlftır. ••••••••••••m•••••••••••••aa 
Emniyet Sandığı ilanı~ 

Taksitli ~mlak satısı sekiz senede 
yüzde 5 faizle ödenir 

Kur'alar --.le d~rt defa 11 Hart. ll Baziraa, 11 Er 
liil ve ll Birincikinuu tarihlerinde çeki~. 

Yörlik Ali, ikide birde Künte- rük gülerek: 
ci Büyük Hasanı kontrol edi - - Sivaslıyı sen, 'lbana ver us
JnrdU. Künteci de yaman bir ta! Biz uydururuz ona güreşi ... 
pehlivandı. Mehmet Mollayı a- Allah kerimdir. Biz de biliriz 
rada b!r bo~uyordu. Künteci harman gıüreşini. 

ehmct Mollayı yenerse finale Dedi. 
ltaJo.n pehlı\'anlar arasında çetin Yörük Alinin harman güre-
bir güreş olaca.kb. §i dediği ikarakucak demekti. 

Çingene Şopar, yanın Hüse· Rwneli Türltleri karakucak gü
yme neler yapmıyordu? Ezici reşine harman gür~i der ler ... 
ve kıncı bır güreş tarziylc illi- Harman yer inde yağlanmadan 
8C'}ini hırpalam~a uğraş1yordu. tıpkı karakuCJtk gibi güre~rler. 
Görülüyordu üd, Şopar, Hüseyi- Köylerde her vakit yağ olmadı
ni yenecekti. Asıl güreşin civci- ğı iç.in köylüler, harman yerle
vi Şahinzade ıle Deli Mustafa rinde kuru kuruya tutarlar. !ş
arasında ıdi. Deri Must.af~ Ka- te Yörük .Alinin dediği harman 
wla güreşinde ejderha kesil- güreşi buydu. Yani ben de ka

Cenaze namazı d m K:11Jıkoyu11de 

Osman Aka cam!ind kılınchk~ 

sonra Usküdar Şchltlifındckj med -
fenine tevdi edilen mer hUmftYC C~ 
nabıbaktan ma:firet diler, kederli 
ailesine t:ız!ycUcrimi:zı bildiririz. 

1stanbuı Belediyem 
ŞEHİR TİYATROSU 

Sa.at 20.30 da 
DRAM KISMI 

NUB 
KOMEDİ KISMI 

Asrileşen Balta 
Her ~ba saat 1~ de 

ÇOCUK T!YATROSU 

mişti. Şahinza.deyi bazu}lOrdu. rakucaktan anlarını, diyordu. •••• 
Mustafa, pehlivanJa,mışb. Şa- Fakat Sinslı Abbasla lruru gü
hinzad<'nin hasmını kolay kolay reş tutmak başa bela almaktı. 
ortadan çıkara.mıyacağı gözü • Eğer güreşler, kuru olm~ ol.sa 
\diyordu. Çalık, Yörüie döne • ·idl. Sivaalmın karşısına çıka
rek: ma:zdı. Siva.ıslı Abbas, rahmetli 

DOKTOR-
HAFIZ CEMAL 

Lokman Heki 
- Oğlum! Nasıl &&ilYonrun K.eı;eli~ tJemiyordu. hi yarı, el· 

g.ilreşi?.. H, ayaldı vlheJli gı'bi tfr adam-
ı- lyi... & Kıçel ile 6y)e dtğil miydi? 
- BumaJıya; mkh! edivor ~<Artmsı var) 

IWdllye lliltel.ıA:ıuıh--....,. 

Muh:ımmen 

&uaz.içinde '.Anadoluhlsarında eski 
otaktepe yeni Sakabayırı 80kağında 

eslli 17 7eni 3,3/1 No. lu 

,- " 

Cinsi 
Bir buçuk katta dört 
odalı m:ırıhır ahı:;ap b!r 
evin tamamı (h[ılcn 

bir buçuk katı kfığir 

olmak üzere altı odalı 

'" · bir ev) 

Kıymeti 

1600 

1 - &-ttırroa 23/11/942 tarihine dtiscn Pazartesi günii ) ~pılanık ve 
) 4 aen 16 ya kadar devam edecektir. 

lhale artbrma sonunda en yüksek bedel verene y<ıpılır. 
2 - Arttırmaya ~rmek için muhammen kıyınetın '"h 15 şi nisbetinde 

pey akçesi yatırmak l!ızımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte bjrj peşin geri kalam ı;cldz senede ı.<'
m müsavı taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize tabidir. 

4 - TaksiUer ödcnloceyc kadar gayrimenkul sanchga b ı ıncı dcrcce

mm11m ....... rma .................... ~ 

Hendek Hukuk mahkemesinden : 

HendeCI n Yagbatan K ._den Musta· 
fa cıglu Si.ıleyman Çakıra: 

Hendq,:in lfamitliyel Sanı köyun· 
dt n Aiın1et kızı Ayfe Kbrükçti tar:ı
fıı ıl:ın :ıleyhinize açılan, mezbure 
ıl• 931 senesinde ve e\ lenmck m:ı ı
~·lıle blrleşlp Uç sene bir aruda ka-

1 
rı 1 OLa hayatı geçirdi~lniz H: bu 1 
bır c mı netil'csl Bekir adında ve 
lı:ıll'n ) cd1 yaşlarında bulun;.ın bir 

942 - 158 
hadet \ csair ulıllc ile .abit old11 

d:ın bu çoc.ıı.un siulen oJdtl 
bab:ısı bulu.,d,ıgunuıa ve ı u stl 
le nesebini . t. nınmasına zr.19 

tarıh nele k,u, ,. \ erılınış Jdll 
dan ilfın tarllfııden itibaren 
müdrlet zarfında temyiz etnı el 
niz takdirde hukmün iktisııi.ıı 
iyct edeceg1 teblığ yerine k:ı 1" 
ııııı~ uzere ilfln olunur. 

c>rk• k çt cuğunuz dUny• ya geldtgi ,. c __________ .,...,,, 

t•\)ılık mun:nelesinin sicili nufıı n r 
tcı.cil ve tekilmiil ettirmcmel,lc bern
r er mezbureyj terkedip gilliı.:ini7. ve 1 
bu suretle ktiçtığtin lrn~ ıt h, ı ki ol
dııı.unıi:ın b:ıbasmın 

n •tL ':ıir olan 942/158 

Yeni Sabab 
A B O N [~ B E D E JJ f 1 

Türkiye Ec11•»,c~ 
S~ne llk 1400 Kr. ı1oO 1 

1 Aylık 750 ıt 1450 ' 
r; l• el 'V:tcl::ın dolayı iknmrtı:::ıhını.l 3 Aylık '400 

11 
şOO 

meı hul oldui:und~n ili'ın uıctıl" lcb· 1c 0 Ay l ık ., 
lıl! <'d l<"n dnvctıye 'e gı~. p k.ıı ırı !--'------------- ~ 
uzcrınc cclmcd'gini.t. ve vel,ıl de Sııhibi: A. Cemııleddin saroc:

0
i 

cle rpotekll kalır. 
6 - Binanm totoğrnfun snndık dahÜindekl s:ı!Js salonunda 

Jlınm11ktndır. Faua tafsilat almak için salona miir:ıcnat edilir. 

gımdcrrncdit:inizden gı~ :.ıh, 1.rl J. J, ı
tcşhlr o- çuk Re! lnn rnczbur" ıle ı "' • 
(i64) 1 h ı1ıicn ve •ulbün ı7.dt rı Ml • ı , 

Ncı;rlyat MOdürU: M. Sıınıı ıor' 
Bns ldıfır yeı: H, U ' 1 curso;, 
\i c li Ccnı.ılcdu n S..ıraçolı . ._ 


