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Her YerCle 5 Karnı 

Almanlar Tunu .a k kaç, 
unanhların 1 içine alınıyor ' 

- Zelzele 
--'---ıO---

Yurtta bazı 
zararla~ yaptı 

· Varlık ergisinden 
kaçmak isteyenlere 
kurtuluş yok 

. ,. m illi Şefe . ' 

I ngiliz ordu$u Tiınuslln ce-
Bigadiç ve Smdırıtda 

insanc~ zayiat yar 
Ankaıa 17 (A.A.) - Bu

g,t1n aidığınuz haberler, ev
' eJki g~e garbi Ana<lolunun 
muhtelif yerlerinde hi.sse<lil
miş olan yes· sarsıntısının Bi· 
gadi<; ve Smdırgı.'d.a mühim . 

Bu vergiden lcurtulmak için· bazı 
kimseler gayrimenkul mallarını 
akrabalarına devre kalkışmışlar 

~ L~~;~)~~~lmu- nuluna doğru sarkıyor hablrindcn) - 'I'ürkiye tarafın
dan, mUşkül anlarında Yuna.ni,s.. 
tana yapılan gıda maılıMeı-i yar
dımına kaı:şı şükı Lı-n 11i~et>i 
olarak Atinalılaı· Milli Şefimize, 
Atıne şehrinin meşhuı bir ~inı 
fabrJka.sı tarafından yapılan bir 
v.w.o ile iki tabık hediye etmiş
kı (rr. Nef'ı::; bir san'at eseri 
ı ılan bi.t vuzo ve iki rn.bak, Kızıl
ay namma Yuna.ı\1.ı;tnn seyaha
tine işt.irak etrni9 olan Fer:dun 
tarafından Cüınhur Reisimıze 
takdim edilmiştir. 

Arap s<açı 

hasarlara ve ma.a.ıeac.f insan-

Amerikan paraşütçüleri Tunus sokaklarında ; ~~ :zı:!!~~~p oı-
~ihver 'kuvvetlerile· şiddetle çarpışıyorlar 1

1 
~e8;!1~~~Y;!~1i ~~~:ı~~~ _ 

Londra, 17 (A.A.) _ Cep~e-ı . ---- gi<lerelC icap eden tedbirleri 
den alına.n telgraflıııra göre, M •• t f. k } A aldıkları gibi Kızılay gene~ 
Müttefik k uvvetleri Mihv~r kı- ut e 1 p anı: Tunus harekatına merkt'zı ta.rafından da ge-
talarına t:ııı.rruz ile 'bunları Bi- rekli ilk yardJPAlar yapıl • 
zert arasında kıı:;kaç içine 'al- dair alınan son haberlere göre,·müt- mı§tlr. .... 
m ak icin Tunusun cenubu·na f•kJ T • I T bl KlZil..AYiN Y-ARDIMl 
doğru ilerlcmektedırler. . · te 1 er &IDUS a ra uagarp ar881D• Ankara 17 (A.A. ) _ Ev-
. General An<it>.n;on'un emrin·\ daki yolu kesmek maksadile -Tunu- Vt-lki gkclti '\"(:l' sarsıntısın-

deki Amerik"" ve fögı'liz bjrl'ık- .ı 

. . 
.Ankara, 17 (Yeni Sd.bah mu· l 

lıal>il'inden) - Varlık nrg.i.si 
mükdlefJerinden bazılannın bun 
dan mümkün mcrte:i>e kurtul-1 
m~k makw·ii:yle ~tii · nnivn-
zail.ara tet;<."bbiiS eyJeôikleri gö
ri.ilmÜ'I} ve buna mani olmıı.k ıı;in 

1 ye-ni tedıf;irler a.Jin11'k zarun1ti l 
ı hcı.sıl olmu~lur. 1 
t 

EınM.k ve arazi sallipleriımen 
• b&zılan vendi a<llanrı:aı yazılı 1 
i bulunan g-.ı.yıi menlmlJerjn bir 

r .. l 1940 Ha:dranmda l i'nuaffa mu-
tareke bi...~~ Mareşal P{>
tain i-şboşaoa gffitiği vakit 
Loodl'alla daha o g,'1\11lt"l'OO 
~·ete huslı)'ll.D De f'nmlk 
~ ~lu:a dMW;t.~ ki ' "Bit 
J<'ransayı kimrse iki,,. ı.ölemi
yt'JOeldir" Petaiu 'in hu lu>Jıa... 

- · - b d ğ k J d dan fazı<-. ı.arar gören Balı-
leri Gabes isti~m(·t' nde. km'Vc-t- SUD CeDU una O ru &ar mtf ar ır. kesir Vil8.yetinin Bigadiç 
li bir öncü çılmnnışlardır. Gn.-

1 Bu kuvvetler bir an evvel Tunus de- \'e Gül :ük nahl~1elelrine ilk 
bes, aynı ısimdeki körfez üze- yaidım olmak üzere Kızılay 
rinde ve Tntblu.c;a 145 kilometre mir yollarının nihayetlendiği Akde- Umumi Merkezince L~ Ball
mesaft'<le bulunmaktadır. Müt- • k • d k• G b h • ka.....c:u bc.eıtasiie iki bin lira 
tefikler iMi.Y<>"larını temin ic,)n· DiZ IYIStn a 1 8 es fe . rıne V&r• 

kL<Jımnı akra.bafarm.a devı"f!trn~k 
suretiylQ kenıliler;ne dü~ek ! 
Yarlık ve~isiwlt"ll uı:ııı: kurtul· ı 
mn.k tst t>Dlİ~Jer tlİI'. • 1 

Tapu ve k:ı.rlaPtro rummı mü-

dfü-iUği.'l varlık veq~bi t.e.füik a
tıQdııı tanu dnh~lerlni alik:\lan
dır::m berh?.n~i bir yanlışlığa 
mey<lap vtnnem.t-k i<;\1 bir ta
,.'1im ~yapan'k hlitün tapu daire· 
lerinin vaz·lı_! vc·~·isi kanununun 
14 Uncü madde-siıün son f ıkraBJ 
ii.ırA: ıJıde gayet 'ı1ası;as davr.an
roalannı biJdinnişrir. Yapılan. 
bu teblığdc '\'aı·bk ,·er ::,-is.iyJe il· 
gili bnlnuanlanu müJ:. •Hefiyetk
rini yeline gfltirdiklc'I';ne dair 
varmt da.i!"E'1erind~n tapuya 
tezkere ~~riı':me<ülderi ta'kdiı'ıle 
yaptlacak bütün h u k;ı i.:t:ı mua
JD{'Jcie-rin hükümsii7. <Jl:icağı ~ 
dirilmf"kte<lir. 

HariCige Vekili 

1 

12ıeti tamami)'le \'akıalara ·~·
kın olm~hn. 

_ _J 

F ramıarun .\'jj,rka.ç giınd -
beri aldığı manzara an
cak <bu Arnıp tı.-ıçı tabi-

riyle, o da pek nakıs olar.ık , ifa .. 
de edilebilir. Şimd'ye k.;ul:u· Vic
lıy'de giıy:ı serl>e&t Fransız top
t'Jklannda Mareşalin başkanlı
ğında bir hükumet vardı. Buna 
Mukabil sonuna kadar Müt.tc
ı'.Jı<ler safında. mücadelevc az
metm~c; vatanperverler ~ gruou 
Lon<lrada General De G:\.ulle'ün 
riyasetinde toplanmışlardı . Fıl
h~~•'·ka De Gaulle'ii Mütte{ıkler 
leşe.kkül clmiş ta.ırıı b '.r hüki'ımet 
~ibi tel iı.k;-;j 0tnıiy()rlardı. I...on
drada bırçok müll~ci hukumet
ler vardı. V e hala da mev<>ultur : 
Belçika, HoJia.nda, Polonya, Çc
i;0s!O".•aitya, Yugosla\1. Yunanıs
lan vesaire. Geneı ul De Gaıı
lle'ün böyle resmi bir hiikfımet 
lıı.ı~ i yoktu. .ar nevı lrnmite 
p1u\'akkatcn Anglo S<ık~on mem 
leketinde askeri teşlrilat yapa
ru,k Mül.tehldt."l· <lavasın< yar· 
dım ed'yf)rdu . Bilıibare bu ko
mitenin adı "Muharip Fra:rısa" 
atiını ala.nW. faaliyetine de\'H m 
L-diyoı du. Bina.en-a!('yıh düne ka
ıl.ı.r takriben iki hükfımet var
d! dene.b:lil'. Halbuki Anglo Sak
Ru'lllann Ş!mali Afrikayı ü~ ola
t::lk kullanmak üzere harekata 
başladıkl::uı günden itı.baren ~im 
d ve kadaı Peta.in'in sağ kolu 
~·ivılan Amiral Darlan Şimali 
Airika<laki lnn•vetJerin başına 
g~rek g(ıj•:.ı mukavemet yapa
cak e-i-bi bir ta.vır takındıktan 
fiC•~ Amerıka ve İngiliz kuv
\•ctleriyle mü-.1.akerelere r,irişe
ı·d-: bütün bu sa.hayı .Anv,l<l Sak
&on kıtaatJrun C'tlır'ine verdiı'?'i 
r-ib'. kendisi de fiilı>n idareye el 
l~<ıyara:k Bırle:jik Dcvl~tlerle İ§ 
b ı Jiğ:ne başladı ve derhal mr.
iıalli bir ordu teşkil! vazifo·,1nı 
Vl' bu ordunun kuman<lanlığmı 
dı..,.(!r 'bir \'atanperver General 
Gh·aud'ya. hava!e etti ve bütün 
ou ışlcı•: ?\-lareşal PCtnjn l!lÇlmma 
ya·ptığını radyoda ilan ett". Dar
lanL"l ifa.d€$1ııe göre b iltün F ran- ı 
t>;ı Almanlar t.arafıJJ<lhıı istilfı ve 1 

.-., J k ve MO çadır gönd~rilmiştir. 
dar hatlı iki şimendiferden isti- mağa ça ı~ma tadırlar. 
fade etmektedirler. Bu manev- 'Y YENİ SABAH - Her ı.a-
ra sayesinde Tunus şimn.lini mü- Bu takdirde Tunuaa çıkan Mihver man okinğu gJbi bu defa da. 
d.afaa P.<lecek olan Mihver kut·- k I • b• k k . • ) fehiketudelerin derhal yar-
vetleri tt·crid edilmektedir. Müt-ı' UVVet eri IF IS BÇ. IÇIDe · & IDmlf dJmına k~ Kızılay, bu ha.-
tt>-Hk kıtaforını külli kısmı bu olacak ve bunların Trablusgarple reketile ymiden bütün mem-
k.uvvet e-.ı·J~>:~~ Ps;~t<;:J fl .ti~~ra 1 irtibatları kesilecektir. leket.m ~&lbini kazanmışllr. 

• • 

lngilizler dün Derne Pasifik denizinde bir 
şehrini de aldılar Amerikan zaferi - . 

8nci ordu durmadan ilerliyor Amerikan t~bliğine göre : 
Alman tebliği Dernenin plan mucibin Japoalar bir çok harp gemilerinden 

ce t ahliye edilmiı olduğu-:nu başka otuz bin. a•ker nakleden 

Dün parti meclis grupunda 
harici meseleler hak
kında izahat verdi 

Na/ia Vellili de Vehalete teı1cih 
edilen bir takrire cevap verdi 

.Anlmıa 17 (A.A. ) -C. H . P.ı 
lledis Grupu Unııımi Hey'eti 
buglin "17.11.1~42,, &a..1.t J5 de 
Reis V""lcili Trabz,m M eb'u"11 
Ha~n S:ıkanm .R.eisl iğin<le ı 1>p-, 
landı : ! 

Celsenin a.c;ılnıru;ını v~ ge<X·n ı 
toplantı zabi1 hiiliisa.!:lının okurı 
m.aı:;ını müttakıp H:'lı· i ci:yc Ve · 

k ili Numa.n Menemencioğlu kür 
Hii e gelc.-rek Bil.yllk Millet Mee 
h~inin ~on tatili."lden beri geQE'.11 
dört a v z.~.:rfın.Caki lıari'"'i h~di
sd •r!e-Ei• a.S ve a.skcl'i -i-ı.lua !a
ra ait uzun ızaiılarda. bıı lunarak 
memlekı th~ iliş siya~t i ııi uzak· 
tan, yalı 1 rn.bn ilgi lt•ndit cr. me -

( Sorıu: S;ı . 3 Sü. 1 d") 

bildiriyor. Aarekat devam ediyor alb tica.ret gemisi kaybettiler z yt• M 
Kahire, 17 (A.A.) - Salı gii· ı . -:-;ı V~ingtonJ 17 (A.~}. - Bah- e ınyagı ve ısır 

nü n~·edilt~n müşt("r<>k İııg liz jll?ıiirt ,. ı sı • • i ti rıy~ NaZlrlıı,"l ek teblıgı : 
Orta.')alk teıbli~·ı: A k f • . t .14/ 15 ~nteşrin g~esi Ame- h kk d •k• bl• v 
y i :~~;;:·~~eı~~l~~zi~~~;: s e r v a z ı Ye ~ :e~~~~tl~~po~~~: a ın a ı te ıg 
du <lü!-.W<'JJı takföc devam et- !!l!ı 5 il lenne 1.ckrar t-.ını:nız etmişler· . 
mC'ktcdir • · d'ir. Bü çurpışmalar hakkında ---------·---------

Hava ~arının mi.IBaitsizli- NAZiK DURUM şinll<lil5'Soiknt;!:j~-~ahım, a4nyuıı"~ktırv.e Btunlmet, el kOJdatu kısımların kendi· ğ'i dolayı~iyle ~a~·~ faaliyeti dün ..... ~ ...... """"" 
mahdut bır oiçudc olmuştur. taşıt . g~.si. guad~lcanal'daki llDe ne zaman ve ne şekilde teslim 
Avcılarımız Port - Sn.itl a<;ığır.- mevz.ilerımızın 1.5 mil batlsınd~ • 
da bir Yımı·en; S2 yi dtnfae dü- ş. /"' Af .k t d ·ı Tassa.faronga~da karaya dü~iiş • d i 1eceğ1D 1 t e. pi t et t ı 
~~~~~1~~~\.!~~!~~ze~~~ı::: l~Q l Tl anın zap e l • , ~= ~u:~ ~~~e~ Ankara, 17 (A.A.) - l-;t'ıh~al ı Vekfilc~ tıı11:e şıı ~kıl~lc i t ... kila.t, - • M ••tt f •k/ •b • olunacak nebati yn.ğlarJaı11 yüz- lanJııılmıştır : 
miştiı. Alman Tubifri . • . mesı . U e ı ere ne gı l ~:~p ==·Uğratılmı., de 15 inin el konuJaıak b<>deJi I (6• nu: fi>ô\. ! Su . .. de) 

~- mukaıbilin<le satı almma.."ına ------------
Berlin, 17 (A.A.) - Sirenaik-ı ke "' f d l t • d ? 15 Sonteşnn sabahı torpil u- 393 sayılı koord inas:yon k •. ıı:.n·i- s· d ..., • .d 

te muıharc.beler devam ediyor. QS ~ 71 Q!} Q ar emın 6 er ~aklaı-muz Japor,ı deniz kuvvet- le memur edilmi'l olan Ticarı!t Jr egırmen C 
Derne, e'\·velden ~bit edılen leıinin tPınaJe d<ığııı çekildikle- Vekfilcti, mübayaa olwıacak 
plana ~öre Alman - İtalyan kı- ı • tini bildirmi§lreair. O sa.a.ttenbe- ~ ı · - b ) k k 
talan taJ'uuıdtuı tahliye edil- Ya%&D: Emeklı General Kemal Koçer ri YtUl bir hareket yapıl,;,,;;.. bil- yag ann zeyt~n,Ya~. prına.. ya~ u unan aça 

İ . . ....,... ve pamuk ya.ghı.rı ıle tesın mu- · 
miştir. &ıt·a.:ı uç:a.klarımı.z n~~- . dh~. U9kip ~s.fiyeye tibi tutnlac~k J • 
liz kıtalal'lnı t~i:li surette bom· D ~~ bir ateş barajı 1 A'\llııpa ba1ı kıyılıannı ele g~iı·- .Yuknl-tda .zikredilen hareket- bilünıunı diğer nebati yağlar ol· ı un mese esı 
bardıman etmıştır. ,yaratmak maiı:sadı da meyi hedef tutmuştu, Avrupa Jer sır~ J~ batmış o- duğunu 15/ 11/ 1942 günü Atin-
~- ~-- - - --~~~~-~~~ güden AJmanya, ilk hamlede, (&onu: Sa. a, au. 1 de) · (8onu: 8.t. a su. s de) dolu ajaınsı t:ırafınJan ne.rolu -
işgal edildiğine nazarnn ihtiyar . nan bir tebli~ ile ilan etmişti. 
Mareşal artık '13erl:ıestçe fikir ve Hayat Durumumuz! Ticaret Vekaleti, 393 s:ıyı)J 

· kanaatlerini FJ-~ı milletine . kıırara göre yapılacak bıküınle 
bildirecek bir mevkide de-~rildir mül>sya.a, muhafaza., ışleme ve 
ve Mareşalin :-:amimi ve hususi tevzi işleriyle l.zmir ~cir ve ü-
f'ıkirlerine ·kendi"l şahsen ve şi- ·zilin tarım satış kooperatiflcli 
fa.hen vakıf olduğundan onun birliğini tav.af etmiştir. . 

Bu hl••ustaki evra•r 
toprak mahsulleri . 
· ofisine grtmi~ 

İsta®u! Valisi adına Ahmet 
Kmlit imzamyle ~-ağıdnki nıek~ 
tubu aldık : namına Ye onun işaretine daya- Öğrendiğinüze göı e. bu neba-

uarak bu mcs:ti birliğine te\'eS· ti yağların alım işleri Ticaret (&onu: s.. a sü. 2 de) 
sül etmiştiı. Bu ifl)aat Alman ------------~------------

( Sonu: Sa. 3 &u. S de) 

Gümrük depoların
da yatan tüccar malı ~ 

IOLAYLAR I N MiZAHi) 
ze,unyajbglre,ı 

iUıaıat eşyam aatr;poları o kadar dol- - ·. :;~ 
durdu ki yeat gelen mallara yer kalmadı 

llal>e ı aldığımıZ2 g\n'C 1stan
bt: I Gii nıriik Antr poları ıtha -
la t malı il~ , <\ ı ~c duludur ıti , 

koynıuı;sa da, malların ç.okluğu 
kaı"ı-:ısanda. bu tE'<ibiJ' kufi gel -
memektC'.i:r . 

Yeni gelen ın !, · ~€;'1•~1 irecb~· Giimrük ıve İnhisarlar Veka
Ycr bulmak t... • .. ..tll<l.6l f' ır lrlin in bu m•~l<' hııkionda na -
n '".ele hal mi h ıı.ı. tn Buna, 

zan dıltirn tini celbetmeği b ir va 
zi fe ::ay:.u ı z. Ru gibi kurnn.7. it
hallıt tiicead~ urun gUmrük AA
trepolarını ke."ldi gayı'iım~ 
knrhırına b"r v:ısıta. yapmalarr- ·v 

fı.;: :ı tlaı ının ) ı k.:.clınl ~ne in ti · 
~ · ren b:LZı tilcc arlar ta.rafımlan 
ha.• il' meınleket!crden get.ınlen 
tnall::mn gfönrillderdcn çekil -
rncmesi sebep olrna.ktadır. Her 
oe kadar hi.ık'ımet, vuktindc 
gunuiikt.en çekiJmjyen mallar 
hakkında. RiddeUı mii~)'1rideJe,r 

1 

ltıl. mani olmak için ~ok dalla. •.:ıı---~-......... ---
&iddC'tli t.~birlerin ~nmıasııu 
bel<l.yoru · A vlılıcı darda I Tiıccar kmJa ! 

Baıvelulımfa C;ır • ~.........,.," .... """''\llM.AMAM<> :meydanda mıl.let.e ovuo 
samba giınkü ta- ~ Yazan t edip kündeden at.ffiak 
rilıi nuUmnd:ı bn- ~ ~ isteyen, UZUJJ \.'e YaktD 

zı .ıe:rtin~agcıl~rının ruh Aka Gündüz ~ tarılıimfai M;üıönündc tut 
larına zaglı bır h:mçer > m~ı:a mocbuı·dur. Bu 
sapladı. inkilfıbımız.ın < ____ f milletin b iç J;.im enin ke-
c:o ~ 1 'b" b ' } ~""V'"''M'V\'llW\V" 'YVYVYVW: d .,..,. racog u . ı::ı ı ır m- . . ~t.'&11 e. lca::ıı.nrmda goıü 
kfunet Reıf;i (}.;ıha b;; sk:ı tıırliı :ıwı·- yoktur. Asıl ve lliccnaptıı Kendi 
liyeoınezdi . O ltibi u·.v tim:ııccılannın )rt~ile kaVYulup gelm~tir. \'eter ki 
milli emniyet ve menf:ıat karsı:.m- h?"kt!Se ve brr luı2:.1nc onun yure-
daki lutumundrıı f::ızla doneklı.kle- ı.:ınden t öküJüo alın.mı:ı olmasın. 
rine i:ıaret ed!l'ek {b~ınu unutm~- Arast;ın Tunaya k:ıd ... ı• \ 'C tarih· 
maııa calısacagu.) dedı._ Hanc:mn ler boyun<'a h ic: klm~.eyc p t>.,; etme-
:ıaıtıılığı i.~" bu cuınlenm taşıdıg,ı yen Dir mlUclle ;vağlı güreşe kal-
pir~a<: cildlil,t man~dad~?'. kı~ınak - h k degilcc- gfifünc ol ur. 

QU veya bu 1.eytın:r:ag.;ının Al;ı - Varlık verı:isı k anunu sack-c.e 
türktin ktıni~ ~·e tmi!luye bıraku- vardan. irarl. ı;elirat. kr.ı:ı .ıro1.at k."l-
iı bu de~lete K:lrli •. f~ur~e ydtcıı- nıınu dcjfüwr. ayni z;ımanda miJll 
mest deiirmcne dcgıl de beton is- Vt' haya ti varlığımızı koruma ka-
tihkama Jı:ılır; \.~ktılf'1{e ben:ı:er. nunudur. 
'i~ ynllar~a~\ cehiude bir t-0- İ~<·r ynlfü ohıııı ıs1cr oduuöarı 

r.ı:ır banknot u;Ut r.ılı p !m'i ::., ı :dı~ı 'kurıı. hı~· v:ılaıın l)el~ \ "Una bu 
JlUreş alanııııı •• JK'::>l't"le k . lk:uıın en- mc~ dand:ı ı•üı e-; l ·· ı ·hr ,.ıdcce. d:ı-
ru bı r boyundu ruk1uk vey, tı .. · c-ı- • uıın~n ıımaıı A J .ı tı ıııı· ı ak!ı• a -
e;..ı:cl iktir. Bu ınllktıı• tar.lıi bu bı- ı :ı k .ıt • ı il <J\. ı · ~n jyl 
(;lln '."C bu kırat t ı.ayd:ır .. rı l : aı ı ı:oır i.l 1' I< , t• : ı• ı .. , ,. i " b:ı -
J?orn-.1·. h r rr\ı .. • • • ,. 
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Y ö olarak • • nık eden bir l'unaulının hutıralan eğ ence ) eri 

Sığındığım evde Almanların takibin- Bır az 

den lırırtrılm11ştum. Şimdi kaçmak 1 

projemi tatblka başlamaliyd·m 
Dünldl kısmın hülha91: 
Yunaıustanın Almanlar tarafındın 

işgal edildı •i g!ln Yunan ordusunda 
uıbıt olan vak'a kahramanı bir Al
~u tarafindan çe,."l'iliyor ve 

· 1lni:!onnalar sok.türiile
rek u ra kampı.na gönderilmek ilzc
re a er blr askere teslim edili)'Or •• 
Mu i.lka knçm tasarlar.ın bu .s-.ı

b v bir.ız sonnı. emeline muvaffak 
o yor, kılık ve kıyafet.ini değistlr -
mc • üzere yolu üzerinde tesadüf et
tiğ bir alaturka hamama gıriyor. 

Saç \•e sakalını tras effrdildcn son
ra m~p bir elb se tedarik ede -
b lmc.k ~in hamamcıyı e .. kidt!n ta -
nıdığı Hnstina isminde b r kadına 

g5ndernı.1$Ur. 

Yanın oSM.t olmuştu. Birden
bire kapı açıldı, kendime gel • 
dim. Hamamcı içeri girdi ve: 

- Şunlan çab giy. Sonra 
ber ber o genç kadının evine gi 
deot."ğiz. Bu akŞ8J!l orada kala
cak m: oradan daha emin yer 
ll''tmaz dedi. 

Bana bir gömlek, bir gri pan
ta.lon ve bir laclvert ceket u1..a
tıy-01'Clu. Hemen bunlara sanı -
dım. 

- Aşkolslın sa.na ... 
- Bana teşekkür etme. Hris 

tina dediğin bu gen~ kadın. sa-

yordu. Bu esnada on kadar Yu
nan a ccn, Uç Almanın ref akn -
tinde bulunduh'um evin önün -
d geçtiler. Bunlar herhalde e
sirler kampına sev:kooiliyorlar -
dı. Y"utlerinde yorgunluk fakat 
gurur ve ümit görünüyordu. Zi 
.ra bunlar, •az:ifelerlni ifa etmiş 
b rer kahramandı. 

Bu sırada. od;uun kapısı vu -
.nıldu: 

- Yatıyor musunuz? 
Bu Diamandonun sesiydi: 
- Hayır, şimdi giymiyorum. 
Birazdan kahvaltımı Hristina 

getirPi: 
- İyi uyudun mu ? 
- Fevkalade. Eğer bu uçak-

lann sesleri beni uyandırmasa -
la.ı dı, kofay kolay uya.nmıyncakl 
tım d<>&i-r usu. 

- Blı; de öyle. F'akat saatse
kizi geçiyor. 

- Ne acı bir uyanıs, değil 
mi? Ev• elden bizim uçaklan -
mız uçal'larken şimdi bu esaret 
çi makineler mavi göklerimizi 

1 
bulandmyorlar. 

&em!lerıııd 

muessesele ın açılması ltizımdır. 

Bu takdırde L;uınbul c rnrı hal
kı artık St-y oluna getınek ıhü
~ cını duv n yaçakları Için traın
,. ylann 1 da nisbeten 
önl u 

Halka kö 
tevziatı 

•• ur 

Memurlara yapılan tev
ziat bitmek Ü.uTe 

Etfüank kömür te,·zi. müesse
si tarafından memurlara yapıl
maktıa olan kömür tevziatı so
na ermektedır. 
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Fakır halka parasız teşekkülleri 
yiyecek tevzii ~--~----------~ı-----~~~----

E n ziyade aşk cerganı11a ınani olduğu 
içi11 kadınların hoşuna gidiyormuş 
S h · - Oıı .. encd.~r tam!rı mek için senı bekliyor. Sen hala 

Aşhanel r 1 ilk Kanun· 
da açılacak ' e rm yuzu gormemı'} daha ıooydanlarda yoksıw, o 

· · d yamn yumru cad kadaı· kızdı ki. Şehrim:rzde 16 bin fa.kire ye.. 
ıçm an denin üstünde - Senın ilstiıne a.it mi? Ben nıek tevzi edileceğini yazmıştık. 

büsbütün aksa - eve istersem erken stersem Kızıl.ay bu ha.yırlı teşebbüse bir 
yıp ~ke sclre y~rü.yor~a.z-. Bir geç gideı rm. Hem ~a bir şey an evvel ~ hususunda 
tanesı csnı r güz.eh bır kı7.ca. - söyliyeyim mi Zehra hıımm tey çalış.mala.rına a:üratle dev:am. et
gız; oldukc. da sirin . .&-..kliyeni ze. Bir daha benimle böyle cad- mektedtr. 
varmış. ~. mc.n bir delikanlı es- de ortasında konuşmak ister -ı ~u ~~asebetle dtin Kızllay 
mer kızı onledı: sen hatırwı kırarım dofuoısu rcislen ıle aşhane ve ocak he.o 

.. --:: A:nma da attın ha! Yaz _ Öyle övle ha.mm ~yze, .io- ~~etleri ;reıslerinin · ra.kiyle 
~~u _hıç ~~ada bueuı.inkü kadar rik balığı ·tı; seninle konuş •

1 

Kı~:ıy. ~nda ~l i konti: 
u unu~ mu ma.k du 1ı;· .k hammın l.ıbrine :esı l'el.Sı B. s:oettı~ın n:v~seti 
.. ::- \ ay k ;ımıuş ·:ay. Ser.in dokunur. .iltında fevk la.de b r tonıantı 
us~une ne elzem. Arkadaşımla _ Sen a oralar'<ia mlSln y:ıpılnu§. ve b':1_ toplantıda Parti-
konuşuyorum. Ben b:.ılık merak mi8kin 

111 
• ı z. nın tesbıt ettigı fukaranın aş-

hsıyım an ıyvr musun ~n? Kı- _ Ell> :: ,)'tı alarda olacağım, ev1erind~n yemek ~labilmeleri i
sı~ ~a adaya gı~~im. ~yıe her kolunuzda 0 a.k değılim ya. if.ın kendıl71'..ne ~'e~ııecı:~ kupon
baıı~ y~e-m. nılufer (luf~r de- Kimbilır neden bir sürii yüksek l~ ~ev~ı ~"kli ile g~nler1 ta
~ck ıstı:ı. or herhalde.J balıgı ye- mr:rtavalari yanındaki rliğer kız Y~~ .~clihnış~_r. Buna gore pa?.ar 
r!m yalnız. da 't.a7..<;! olma.le şar arkada.şıua anla.lmak ıhtiyacını guınu~den ıtrbat-en açıhıcak o
tıle .. lştc. arada bir böyle balık 1 

duyan oomeı· kız hırsmdan ince cak bınalarmd~ fukaraY._a ;).-emek 
avlamak ın Adaya giderim. du<lakJarmı kemiriyor. söykyip kuponalrı tevzı edılmege ~şJ.a
Hem sen yoluna çek Jecek misin ı;Öyliyeccğıni şaşırıyordu. nacaktır ':e b~ .kupon tevzı ışı 
bakayım. Mahall~ ı . .tııvesinden daha bir Kızı~:ıy reısleı'ı ıle aşhane me-

- Gene birden parlama ca _ sürü inmw bu beda\'a tiyatro _ murıan t:arafmtlan yupılaeak· 
~ıım"· Ada killl, sen kını . Acaba yu s.'.!yrebnek için dlsarı" fırla - tır. _ .. 
o?1M;Inde Adanın vapur iskelesi mıştı. Her kafadan bır aes çı _ Evveice de ~azdı~ı1. gtbı aş 
m. bir ker lsun gördün mü? kıyordu.,. ~nelerde 16 tun fakır ha.ika her 
~~de ut.mm dan yanındakine; _ Yok camm, bu mantar & • ~ mwı!azanıan sı.cak Yet?~ 
Bır ke:.e .~le _geç u sene böyle ya.kkabılar ırnı.hsus gemi biçi • verHecekt·ıı" . A~'.!l'n b r m:ika-

Adada u üşturu.. diyorsun. minele yapılmış. Yağmur yiğdı nun~n 1 ıncı gımınıden rtrrn:ıren 

--
Yazan: Nasuhi Baydar 
M emlelcetio, hde bugiink11 

otarşik durumunda, ot 
kıclar hii;\ iik rolleri olduj;u gifiı 
ti:k-gc anla!3dnu iktisadi 'ıe"ief 
t ·· arimn umumi hE'yeti 
ımzarte8i günü, Bs§veıı.;ı adına 
Maliye Vekilinin :n!isli~de, 
TürlQye Bü~ .. lillet lUcclisia
de toptandı. 

tis 1 de\1et ~Jdtt.leriı 
yani: -

ZiJ"aat grubu: Dc\lat zirasl 
iş.t,•im ~ı. z·, t fu 1ı~ası ne 
buna lyJ~lı ı "if':oos.t·~leı·; 

Saaa.. i ı.,rr hu: Sümt-r • \le 
bu 1.nnıkamu ı.-0ntroli.i aiti aki 
biihin t~ı;"'kkiillcr; 

.M11den ~ubu: .f;tibruıkl ida· 
re6imleM l ıırmnlaı-. 

\ ıf.:cu la ~tirUdıkteri 0füıl~r· 
<l0 a i1ihare..'l m1•mle.l,e-t.m~z ll;ti
s:: di hin~ """:uhı hclirip ;.;c• • .m~· 
slmfo ~t"n e!~h·;ı hın,rlı lırL.met· 
ln ~ornulş!t'ı'dir. · 

l930 - :n l11tfıra.nm•' n sonra 
fAHH!r:ı,l.t to]Jlıwfıll~ ol.ır.ı ı:,.- ~ tf 
l.."O!lf PftlU ı.ı.la ham ın.t hh· 111.-tll 

k•l•etft"ı ı hat'1..rnJ.:ı hır ı ; 'ılı 
de\ lt•tin murahh. :!-ol tnl .ı ı.ıd ıu 

na bu elbiseler-i gönderdi. VeJ 
yolculuğun için de ne lazımsa 

Hristin.a. gözlerıni Ar:ııavut -
Jukta maktul düşen ağabey.si -
nin dm;arda asılı fotografına ı 
dikmi~tı. Bu vaziyetini bozma -ı 
dan: 

- Medeniyet! diye mırıldan
dı. 

Kış mevsunınin g .. lmesi dola
yısiyle halka yo.pılncak kömtir 
tevziatına b"r a.n evvel başlan• 
ması roaksacliylc bu arada mü- ı 
tekajtlere de kömür tevziatı •baş 
bmış ibulunnıa.ltta.dlr. Haber al
dığınuza göre gerek memur ve 
gerekse mütekaitlere yapılmak
ta olan tev-&i.at ay soınwıa kadar 
de\·am edecek "'e lbunu müteakıp 
evelce beyanmme verip mi.iesse-

Hem Adada lüfer balığı ne a • Jı zaman 1-...ta.nhul soka.klannda faalıyete g~m ~ olacnktır. ı 
~r .. onun ~ini de doğru dü - yürümek imkanı kalmayınca Jto ----
rust becereb isen barı. )aylıkla yüzülsün diye. D •• k • • k 

ilt•ri suru~miis oh•, • 1ıu ı.ı.·111-c· 
i .-tie :11 ;u. ~ ... ·ı ,, • : ı • nı.ıııi 
obnaJ, JazH.ııdı~· n: .ılı'• .·:,i fı ,. 
ruj ı .. ~brl.ınncaı. olursa b41. l'İ 
Yı· ii.md h~ nHıt- !>.ııı •• , il ·~me 
Jr!ii_nt.ırmuırn,' hırt m ,. · ı.. ··r~ 
t'!tt;.\ n, tai:l\l l,u,. l'f t•ı-ehıh ş 
oll.lnguınuz kı!illl. ;ıl"l, ;ı..,, t"i , ... 

h n harı..: ·c. • biı.ı d.ıh~ uc "ı
d:ır ~·d ' 0 tlt oh.ıb.lec ;.. s1· ı ı~ 

v~receğini söyledi. 
Söyliyecek söz bulamıyordum. 

Rüyülk bir sevine icinde giyin -
meğe b a.mıştıro. Dem Al -
lalı bana yardım ed·yordu. Şım 
di bana düşen vazife ise. cosa -
ret ve maharet göstennekten i-

-et ık.allyordu. 
Biraz sonra b.runamc.ı il be -

raber e't'e doğru yollımmıRtık. 
Konuşmuyorduk, ·alnız rn Sl· 
ra yoluınllZU değist.iri:ıı orouk. 
'Yokla pek az insanlara raatlı · 
yorduk ve bunlar da, acele acele 
koşu§Uyorlardı. Nihayet evin 
kapısına vardık. Zili ben ~dun. 
Kapı demal -açıldı. Hı · ti na ile 
Diamando beni sevinçle knrşı -
iadıla.r. Kıyafetim onlın-:ı hoş 
göründüğünden ikisi de giilü -
~~ardı. R.<>n ise, hayatımda bir 

\l'C ilk def:a giriYonnuş gibi ya 
vaşça seslendim: 

- Demek ben bu gece bur:ıda 
ta.Iacağmı? 

Hristina. kurumlus masayı 
gösterdi ve: 

- Bu masaya otur ve bütün 
geçmü i unut. Hem de bu ı;erei 
burada bulunduğuna bakılır~ 1 
şansln var. Çiinkü bu ekmeği 
ve bu yemekleri bir dahıı göre
ceğimiz yok gibi. Son ziynfeti -
mizdc senin rle bulunduğuna 
çok memnunuz. 

- Evet. Afcdcniyat. Ne gü -
zel bir kelime halbuki M RCl bir 
mana, de•"ıl mi'! 

Genç l, dın göz!eı ·nı b na çe 
vir lı. S ö- elini açl rı , koydu 
ve: 

- Talihııı '\'enn• yine ... Şiın 
di sütiinii iç. Ben \ mmızdı:ı.ki 
bık alın C!\~ne k '.lt' gidece -
ğim, çabuk döne<'<.•ğ:m. Sakın 
dışan <'t ına. Ben g •lmteye k -
dnr Dı.ımundo ile konuş, kağıl 
o_vn.ı; \ ıkit geçir olmaz mı'! 

Bu sö l rden som .ı ba.1ınn si
yah ipekli bir mendil bağlıya -
ı al< sokağa çıktı. 

Olt · y 1nız kalınca. pencc,. 
rcdt•n lı ... ar1yı seyr elmc:ğe ve 
yni z an a muhtelif planlar 

l.uım·ı;?a basladım. Birdenbire 
arlmmdrı n kulağıma doğı'U Dia
mandonun ince sesuıi i..~ıttim: 

- Lc.;t' buldum. 
- Nevi buldunuz? 
·- Haı ilnyı. 
- A, CV('t. Unutınuştum; te

şekkür cdC"rim. D~rnek sabah -
tanberi bunu arıyordunuz, onun 
için ortada yoktunuz"' 

- l<:i\•ct. Dün ak•:ıam bana, si-• 
ze bir gnrbi T1akya haritası bul 
manu soylememiş miydiniz? 

- D ~Tu. Tesekkür ederim. 
Bu yaraı lığmızı unutmıyaca -
ğım. (Deuarn edecclc) 

Hamamcıyı da yeme!!e dav t Kahve 
etıti. Fakat o: fiyat arına 

7 ,5 kuruş zam 
edildi 

- Teşekkür ederim dedi. 
Ben er.ime gideceğim. Allah bi
zi korusun. Sen de det:kaıılı, yo- ı 
lun açık olsun. Şu parayı da al, ı 
belki lazım olur. Senin va.ziye -
tin mü küldür; ne kadar paran 
olsa azdır. 

Ve elini cebinden çıkararak 
500 drahmilik bir banknot uzat 
tı. Atmak iatemedim fakat o ıs
rar edince aklım. B ·ııi :yanak -
larımdan öptü, uğurladı ~'e git
ti. İki kadın bu manzara karşı
sında kendilerini tutamıyarak 
ağlıyorlardı. Sonra gözlerini si· 
lip mnsaya oturdular ve yeme
ğe başladık. Büyük bir iiştiha 
ile karnımı doyurdum ve benim 
için hazırlanan yatağa hemen 
u.zandun. 

Sabahleyin uçak seslc-rile u -
yandım. Pencereden baktım. 
Bunlar Alınan uçakları idi ve 
pek alçaktan ucuyorlardı. Yol
lar Alman askerlerile doluydu. 
Motosiklet sesleri haHi. duyulu -

Şeker fiyatının arttır ılmosı ü
zeı in' j?.a:::·n ı ve kahvehane sa
llipleri sa.lttklan ça.y ve kahve 
~tbi şekerl madd Jere zam ya
pı!m~ t ıç n beledıyeye müra
c•aat etm len:lır. Kahvecıler çay 
ve kMıv basına 8-10 kuruş 
zam isternı ı:dir. Belediye 1k
t1isat Moourl11oüünün yaptığı hc
saplaı nette~. ınde çay ve kahve 
fiyatl:ı.ıı, yen;den 7.5 kuruş i
lavesi mm af ık göri.ılmü tilr. 

fa!ııallehicı gibi d ger esnaf 
ıçin de hesa.f}la1· yapıldıktan son· 
ra yapılac&k yeni zamlar için 
Dahni Encümene teklffte bulu
nulacaktır. 

Bundan başka kahv !erde o
yunlam şailece üzüm, fındık gi
bi maddelenn vedhnesi hakkın
da da Daımi Encümene Beledi
ye İktisat Mütlürlüğünce ayrı 
bir teklif yapılacaktır. 

Üç.._ Al sana şaıhin .... Bak ne 
güzel, ne hey.betli, ne asil bir 
kuş ... 

Şemsiclhan, adi bir keçe par
ça.sının gerçekten bir şahin ol
duğunu görerek hayret etti. 
Kal1Psmdakı çirkin hcıifin ha
kikaten bir ilini simya üstadı ol
duğuna · andı. 

Eblilharis, koluna konan şa
hini bacaklarından tutup hala 
hayret iQinde yüzen Şemsiciha· 
aa uz:atb: 
~ Güzel kız! Bu şahini al; 

da.İm'ai :kolunda tut ve üzerine 
bir şal örterek görünmesine ma
ni ol. Ne vakit ki seni buradan 
götüriirler, dükkandan içeri so
karlar ... 

- Ayol sen bcla mısın, yoksa - Neyse çok şi.ikür. Ben de UŞ 00 ÇOCU - : 
Y l k~ .. ha~ut musun? Bizi ocltıncu Şabın ağaııın kızına bir • 
cadd~ın Uterinde Ue tutuyoı - ı şey oldu sa.-mıı.ştım. l\'e bileyim ları hımaye 
sun böyle. ben, sanki ayağı burkulmuş gi-

e tarrlıru.tan sıra numarası &iıp 
l!.enü7. 'istihkıı.kmı alını.yan va-

-. Ben tutmuyorwn, herhal- bi yürüyordu da. Demek aksa-
d~ sıze. ~arşı d~}'.duğu.m sevgi- ması ayad.ka·bıl.aruıdaıı imiş. 

t.andaşlara. tevziat yapılacaktır. 
Diğer taraftan tc-vz.i müessesesi 
m€\'CUt kömür stoklarım koru
mak rnak~aJıyle Havzadaı1 kö· 
mür ns.ld ne y · biT hız vermiş 1 

bulmuna.kaııdJr. İki vaı>lır Kuru
<tCŞme depolnrıruı. kömür bc:M>alt
:nıakta, Ciiğer iki vapur da Hav
zada mühim miktarda kömür 

nın tesınh~ yennızden kıpırda- - Tabii öyle yüriiyecek. Bak 
yamıyorsun~~r. sa.na. kızc ğız kaptan kcjşküae 

-:- Vay mıskin va.r. kala kala çıkmış gibi ne kııı.<lar yükseklel'
senın asJ~ı:ı. .mı kaldım. Hem de duruyor. 
~ kendım Mazhar Oamana biri - Elbet te durur. Şu .ki.6r 
ıyıoo muayene ettir. Hiç man - mantar a.yakkabllardan hiç bir 
tardan cereyan .. gecer mi i.miş '! sey geçmiyor ki biraz da ayak-

- Adadan lüfer geçtikten ]arının dibine ba.kabil~in. 
sonra. H~... • - l.>elikanlının söylediğine 

.Aşık d:1ıka.ıı~n I~ yandı. göre aş'k cereyaoı bile geçmi -
kaldı. Telaşlı ~e~ı bır koca·ı.-a- yomıuş bu insafsız mantarlar -1 
n aralar.ına gırdı: da.'l. Tevekkeli d~l kadmlu 

- Aman ktum daha hala so mantara ba..smağ: başladıkla -ı 
kaklarda mı ın. Koş eve.. Ba - nndan beri Tesrinisani ıribi 8G-

yilklcmc k tedn 

----~ 

Cüretkar bir fırıncı 
yaklandı 
---o----

Ekmek ununa meler 
bakla unu karıştırıyormuş 

Mabmutpaşada Rastıkçı so
kağında. 10 numaralı fırının sa
b;bi Aooon oğlu Koço Bulazye
ri; finnmda pişirdiği ekmeğin 

hamuruna bakla unu kanştır
mak suçundan dün yakalanmış 
ve Milli Korunma mi.iddeiumu
miliğince :sorgusunu müteakip 
tevkif olunmU§tur. 

Yapılan tahkikattan anlaşd
dığ?na göre: Bu Yunanlı Koço; 
fınnı civarında, bakkal Ai>bas 
Haıveri'nıt.n dükkıinına bakla wı
larıru sakh5 or v~ onı.rla.n fınnı
na getiriyordu. 

Bu suretle yalnız ekmek vasfı 
bozulmakla kalmamakta ve kar
nesiz ve bittabi yüksek fiyatla 

tı.~a. imkfı.ıı bulunmaktadır. 

~abıta. tahkikatının seyrine 
göre Abbas Haveri maznun ola-
rak getir'Jlınış ise de müddeiu· 
mumili!k tahkikatında gayet sa
ııh ifadede buhınarak suç delili 
vermiştir. Koço mevkunw·. 
Tnhkilmta devam olunmaktadır. 

Yine Arna.vutköyiinde fırın

cılık yapan Yani w:ı.stas da !az 

1 
la fiyatla ekmek sattığından ya-
kalanarak hakkında Milli Ko
ı unma. mahkemesi tarafından 
ta.lhkikata başlanmıstır. 

~... Sonra... Sonra ne ola
ıcak ? .. 

- Sonrası kol.ay, gayet kolay. 
iDü.kklma gh·a- girmez bu şahi
nli sa.\ıvereceksiu. 

L Evet ... 
- Şahin, seri>cst kalır kal

maz, gizli Jbir el taraf ın<lan id:a.
re edilen kıldan ince, kılıçtan 
keskin bir satır olur ve seni gö
türen esrarengiz adamın ba§ını 
gövdesinden aymr. 

Şemsicihan, uzun bir kahkaha 
savurmaktan kendisini alama
dı: 

- Sözünü tutacağım ya Ebül
haris! Amma dediöin olmazsa 
daha çok güleceğim. BaRka bir 
diyeceğin var mı? 

- Farzet ki şahinim satır o
lup o esrarengiz rulamın başını 
gövdesinden nyırmııdı .. 

- Şa!himn :.;atır olrnıyacahna 

ban koca bir torik almıs. Pişir- ğumağa ba..c;la.diı.a.r. tı 

Serbeı piyasaya 
çıkacak mallar 

lşçı yevmiyeleri 
arttırılacak 

Yerli Malhır Pu.arları ithal 
mallarından bir krnmmı derhal 

Aıtkar.adıuı öğrenildiğine gö-1 
rıe devlet fabrika ve müessese -
!erinde c:ı.hsa.n işçileıin yevmi
yeler.ine bir miıkta.r zam yapıl -
ması hakkında tetkikl~r yapıl
maktadır. 

serbest satışa arzedecektir. 1 
Bir iki güt?{) kadar satışa. ar-, 

zolunacak mallar arasında göm 
Jekliit kumaş, salaşpur ve Av-
rupa bAAmesı vardır. ' Diğet> husu • müesseselerde 

e.al~ işçilerin de yev.miyele -
rine :ıa.m yapılma.!'51 için kanu -
ni müeyyideler koowac."llktız. 

İmkan olduğu takdirde bu 
nevi satıslara ileride de devam 
edile<:ektir. Diğer taraftan Sü
mcrbank yerli mallar paza.rltlrı 
Giı:ılared şirketinden aldığı 5000 
çift lastiği tevzi etmektedir. 

.-. ... 
Bunlar şimdilik yalnız me -

murlara nüfus kağıtlarının ib -
razı mukabiHnde 575 kurusa sa. 
tıhnaktadır. -

Yeni tramvay seferleri 
iyi netice verdi 

Tramvay ara. duraklarının 
kaldırılma.sındu.n beklenen fay. 
dalar yavaş yavaş kendisini his 
settirmekt~ir. Kaloriferli Apartmanlar 

hakkında 1ikôyett... 
Apartımanla.nn kaloriferler -

de kuüa.nıla.ca.k kömür ibti -
yaçlarının en az olarak üçte bi
ri temin edildiği haltle bazı a -
partıman sa.bipleri kömür alcı -
mafüklarmda.n bahisle kalori -
fe eri yaknıarnaktadırlar. Bu 
hal ka.rşısıııda müşkül vaziyette 
kalan kinı.cthı.rm müracaatı ü -
zerine y:ıpıla.n tahkikatta bü -

Bu eümk."'<len olarak eskiden 
ıher scf erde görülen on on ~'1 
dakikalık rötarların önüne ge
cilmiştir. Şimdiki halde tra.m • 
\•aylar tam zamanıııda scf crleri 1 
ni yapabilmektedirler. İlerMrel 
halk bu yeni usule ta.'namen alı 
g1J1ca sef e-rlerde daha fazla sür
at temin edilebilecektir. 

Altın 11c11Z1cyor 
ti.in apartm1anla.nn yukandn r 
kaydettiğimiz. üzere en az üçte 
bir nisbetinde kömürlerini al -1 dlkları tahakkuk etmiştir. Bu 
kabil apartıman sahipleri der -
hal şiddetle cezalandırılacaklar-ı 
dır. 

Son bir hafta zarfında altın 
fiyatları sür'atle düşmektedir. 

Evvelki gün 3375 kuruşa sa.tı -
lan bir altın dün 3170 kuruşa 

kadar düşmüştür. Bir gram kül
çe altın 405 kuru.<\tur. 

ben eminim. Çünkü o e!';rarengiz 
adam da mukabil tedbir almayı 
bılen bir hüner saJitbidir. 

- Bu taıkdmle, orada yiyece
e-iıı yemeklc:rden birer parça a
lıp koynuna sokacaksınj döndü
ğ'ün za.ına.n bana \.'ereceksin. 

r1otilharisten hiç ho!';lanmıyan 
Şcnısioihan, bir kahkaha daha. 
vükseltti : 

- Olur, olur ... Mesela önüme 
çorua getirmi~ler ... Ben de bun
dan bir avuç ıai.lıp koynuma sok· 
mu..ı"Um ... Aman ne ömür, ne ö-.. ' mur .... 

E>bülharis, kendiSı ile acıktan 
açı~ alan eden Şcm<-" 'hanı da
ITroinde yalnız bıra.k•p Eımirin 
'anına dönd-. Şem e; • l ı tara-
fınck:n hürnıetlc km ımı" ol-
du~mu kin ydı b ı :1la an
latbktan 

di. AI-

~ endişeye mahal kalmadı. Si
~ın kadar benim de düşmanım 
ol,m o esrarenQ'iz adamı raeydn
na çıkarmak \"C valancı <lıinya
dan ~bici cltinyava yolla...ınak i
çııı ınukooımel bir 11liiıı lıazırb
~lım. Scvgilı kızınız, kendisin 
ayıce annttığım bu p1fuıı mıı . 
v'.. ffakı~etle tatbik edebilirse 
yuzde yuz muzaffer olacağız. 

\llU 

HAYAL SUKlYIU 

Ebu Ali Sina., safranlı kapı 
lmtiha.nını muvaffakıyetle ka
zanmı§ıtı. n:a:hire §eh.rinde ne 
ktı-dar dükkan varsa, hepsinin 
kapısı üzerine safrana lbul<ı.nnu.ı> 
aynı el işaretini koynıakla dÜ<i· 
man veya düşmanlarını ağır bi 
hez·metc uğratmıştı. Bu büyük 
muvaffakıyctten sonra, Şemsi 
a·hanla helvacı güzelini daha 
s ı best ve korkusuz olarak bu
Jtı turuyonlu. 

<Arı.ası \ur) 

l.ırdu lnırturımı.~ır, u~ . ır. 
Bu gibi çocukların bakı- )!c!'St .. a, ~ı · ı..ı ınl'\Ztı.ı o:. ı ,.,, .. 

lacakları hususi mües- kel~ de .ıtn k. mu :e okh ,.,l 
(l~Kl grıı.mı) ~O ı.un~ ol.ııı 

&eseler kurulu yor ' c 1111\ ıil. hı.rbhı iu·unciı se ı -
Yurd dahilinde bulunan yer- ~i.rd.· ~rfajıuı fulehı.- {"m<ı ı · 

siz, yurdsuz \'C himaye iz bır ı_'t?kıtn«- iie heraloer ı.al'tt ı.a~ .·
hafde kalmış ve yc.ıslurilc mütc- d11 .!.>o - ılOO tuıt. .. a J..: ... r (!u.\ • 
nasip olmıyacak işı...rle ugr şan m..ı of.\!tisH albıı ,.t' hir :ıltm tı 
v ya sersen bir h ltle dolaşan o u.man lört lci\gıt idi J ..,.,. 
çoeuklann ıslahı ıçin es:ıslı ted tılaa h·ı nıaddt'I ·u. rmi!ıJı ... u . ııı 
b:r'ieı· alınınakta olduğunu yaz- )alı:.Hkı OJdııfok•tlurdc ~ ~t .i. ·ı
mıştık. nıc& ,:,! llol~H. bire kırk uiı.. 1ıe 

Çocuk F~irgeme Kutumu C~- tt . . le lıir fı~at
4 

.lrik:;t•liı:oi ka)<k'· 
nel Merkeziıun bütün vil.ıy tle- ın:~ olttıq,;11.ııu t.eHhit •!eriz. 
re ve bu meyanda vilayetiıni~e· 'Bu~.:&u 't'lirki)e t- JR ,•t'..!ıı, 
gönderdiği bir emirde deı hal .''liırm rn i]){.:t.11 k\ıma .. iaır •. • •• 
f•aliyete geçıi:ııesi biJdirilmi~ - hı;.!'u his!'tt•tınm:,o1 \t' iı du .ı~ 
tir. ~ı.. ~i) foc·tım;orsa, hunu ... -

Yapılacak l.'J<' esa.<> ol111ak ti - . h"1 fnbrlı.:-..l.tn:ıuı gec !i ,.., .ı
zere bu kabil çocukların knç ka diııJiı <.,,'ıtlhı,~u. k km ı.ts ı.ı> ,:
tagori dahilinde tasnifinin yapı m k1a olma! ırınn hon·Iıı hıı ·ı
labilecerJi ha.klonda vılfıyctte nuyoruz. Abkf' · ı.upuı l:trm ı ı 
V:di mua.vinı Ahmet Kıııık'ın ri-' ıı.;:ı to diViı) ~ırtlarına :...Fot.·· '5 
yaseti altında Çocuk EsirgNn"' oırl ıktaımı o 7.mu:ı:ıl,i .. • • 
Kurumu 13aska.ıu Doktoı· l<'ethi han nf:trı lntukims o.a ı 
\~ilayet Maarif Müdllri.i. Sıhı1a.t nr ? \·e h:m~hniz ulıutah iir 
ve İçtimai Muavenet Mlirli.hi.i ~ un.e ~inni - virmi },L .... 
doklor Ştuı.yip i!e Emniyet \iti metre Stir'11tlt• it .. ;leyen · • .ı~' .t 
dürünün iŞtirol:i!~ bir toplantı demiı',,ıohı frt ... Jed, ~"ltzerg;;,, ..• -
y01pıbnıştır. Toplantıda Dr. F 1.:t-I kı omnmkı.rı nıha :\ ka rn " ıı ·· 
hinin hazırladığı bir raroı· üzc· j keti ornınusız-b~t.ırmışt,o·dı '? 
rinde ba:r.ı nfak tefek tadilat va .llunlur hrtf.ızalan ta.ı.-Jİ'\•'· 
pıldıkta.n sCını·:ı faaliyetin bu ·e- · 
saslar dahilinde devam cı,tmesi <'ek. bir il l ın:ı<l<li misa!uioi · .. -

1 

t:s.Mii d .,.rel t{!şekliiill r~!t· s • -
takarrür etmiştir. · ıki>iyct ) o1.mıla ne l•atinr ilr- r.ı·· 

Polis te.skilı'iu, Çocuk Esir · mi';- oklu~unıuzu -,imtlıJ,i, f,,., li· 
g-eme KıırlL-nu ile Yalova, Atla- m:lzt• :• etu~lınhin uınumı Jı.t .1 ıi 
lar. Catalcu. ::ıilivri, Şıle ve Kari a~ kı)ash)nbifüiz. Ilu 1.1.\ıı"' 
tn.I kazaları hariç olmak üzere yaıı:ılıilt'<--ek olmılu.r hır µ,< ı'f·ıı 
di~er 10 kaza maarif mcmm u- hii~t.:ik haJ'l' ik· milli mi~c 1 ••• ,. 

nun seçece'Jı öğretm~nler iHbir- H' ikilwi cilııuı harlıi. ~ünlPl ı••İ 
liği yaı;ımu.k suretilc bu cocuk - , a~nnıış ohınlarılır. tTaut~nı.u·:ı 
lu.rın tcFbitine başlanmıştır. ı ve c• • .Ji!i sıkıutılı:.rıu acı ... uıı i·ıt· 

Dünden ıtib-n.ren muhtelif ka m mı~ olanlara o ;r,a.mauhi ;.:,ıı· 
zalar dahilinde bulunan 500 ka- 2 t ı ri \"e 1919 dıınoori nc5ı ı· 
dar bu kabil coeuklar iizerindcl 11.'-n "Jl;ı.rn lıatn·auıı·ı'' m ~u. lı," 
tetkikler yapılmıştır. Bu saha- .. !;İt mel J{mj hı\ ·ye Nl"-riz. 
daki mesai nihayet buldnktan :c-. foı.t asli mcnuıunuz ı,u 
sonra bu çoC'ukları ısl~h mntt • d"ğ11, dc\1et ıktk tli kşcliJwll ·
sadile Cocıık Bakım evleti, kres r~ uuıumi lıey tinin ı.>iic vrır.ifr :
ler, ı~lihhaneler ov~ bu kabil GÔ dir. ık~'CÜn t-0ırl::uıtıl.t..'l hir t. -

cuklann ıslahı için hususi bir <lan i:w.la siırroek \'e t.tX>!'.! ı iil
mUfredat takip eden melrtepfcr ferle l i'ksek nıu.nikslıt> ht>~ t•ti-
aç;ıl!l.Caktır. w raporları hususi kom; ~o ı· 

Beyan name kaçağı J~da ,.e umumi lıeyett<· teı !.ıh 

Ş ki ı olun:ı.oaktır. Umumi he\rft • ı 
eker s ıyanıar tu'}lıoo. <L-ıtjin\U. iktisaıii t •• 

Beyanname kaçağı olarak şe- 1 ş"hkiülerin ham , ~ fuli madde 
ker saklanması muhte."'Del o!an t'Odariliiiı.üe, makinelerüıi nıı· 
yerlerde yapılan lcontrollere de ı anmnktan lrnı·uyup , f•nil~ri.ıi 
Yam edilmektedir. Yakalnn::ı.n -ı odfl' ·rnya imaıoo: )ef~ı ı"ı. L<t.;ı
h 1111 hem sck~:i m~is~dere cdi- lerhıi nıuhafa.z:ı.da, mali~tet fi
lecel.:, hem de u mısli cc:za alı- yatbruıı z:ı.m:uun iınl•lli1lari.\·1f• 
ııara.t Mıl j Korunma m hke.mc-r tdif Qlll k n..,~ri hu.il>~ in· 
lerıne veıilecckTerd!r. d.ir:n<'kte, m:ımuH"ıilli ~ı tğr 

<lun doğruya lınlka ::iılocch ..,, 
rot~ - . ·ta ffi:tu ı g~ ı 

• l } r~ ara) :p lmlnm ta\ 
F' dnıes"dir. 

K V 1 M 
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~~~~~~~~~ .. --~~~~~~~~ 

Şiınali Afrikaını zapt edilmesi 
nıüttefiklere ne gihi askeri 

faydalar temin eder? 

so 
~~~"'i . "._J Pasifik 

bir A r-i ·aa 
zaferi 

- eaı tar,;ıfı 1 ınckle - j 

R~us ce 
Alma 

he sinde 
• 

zayıatı [fi ->lrı ('Bafta~fı blrfocl4•) lenelflir. Afrika topralrlarımn 
ti oi~nı adasının mücliiifaası fik. büyük hava taalTllZlar.ından kor 
lıer-. o lU up dQğuda O'ir çem ıkw;u yoktuı·. Avrupamn y kın 
~ tem · e sevketti. Arta ka· bölgeleri mamur şehirle ı~ c, 
~e ·l~11ar; baş eğen Fransanın sanat merkezleriyle, miihim te
~ ~enı rejimi Mihver yardmıı- sisleriyle çok ~ emli ~ıedefler 
dı ~u buhmq İspı&Qyaııuı· verirler. İki tarafın da biıyük 
~ .. ~ •. doğudaki tehlikenin hava kuvvetleri istichdam edeee· 
~=-~ Q1"& gehıüşti, ni· ği malumdur •e yet.esi me)dan
::cılar, büyiik ağırlık .merkez· lar bu kuvvetlel"ın .istihdamına 

a 'sveç menbaları Alman zayiahnın 

tı.-!le oraya yöneldiler_, amaca im.kin bırakacaktır. 
~ yürtzyorıar. Malta, çetik \ie :;ıt ~ 
~'leni A.nglo - Sakson teşebbü- altı .. da cb 'l'un t:ı k it>S 
~~· .. her şeyden önce, Akden:.Z ı likl rle iş ortakl· ı y, pma1c f.ı
~~.~i istihdaf ediyor. satl:ırı vulımı!",J.ur. A 'de iz"u 
~ Fransız .kıyıları sem· hemen bütün ·· 1 cıı Mıl: ·a:n C· 

~ ınu:kavemetlerden sonra linderir. Bu il'>lcı, h<'r vaziyE't: Ilaı-clcutm hil:in :osu 
~-düşmanları e1ıne geçin- kar:-.-ıl:ımak Ül'.Cn'. OL 'ı>r ']Jlis- V~gton, 37 (A. . _ G .. 
....._ -..rum değişti ve bütün Fn.n kürecek ~ Ak<k-niz cm:uyetinl çen hafta sonwıd;ı Am 1 t.oı.ı !!-
.~ ~ deliiz üsıerinin i§gsli g<i::ıde bulundu -ac ,i rdır. Afrı- ı 
~ ~~rd~:.: ~~: kala yın- .ı 'k ya 11 rnttef k losu, Jutland muh r b Jcn-
~ A&L~ ;q.1 ;ıu3- ottd nn lk h ri :de bn üs- beıi yapılan en b'"yük d.: z a-
dıiı..._ ~ım manzumesine mal e- lerin kaz:uulın . Onu:ı. icin, vaşını kazanını tır. .J } "1 lJı 
~ üzeredir. Akdeniz bunı:t 00 ·le ro'k kan- Salomon adalan."\ ::ı. k 
ııı...._~ Şimali Afnka ord'ti4a- b omylara ye:ı N? • n.hne olaesk leri mcvziler'.ui tekrar d • et· 
~ Fra.n8lz topraklannı mü- ve Kızı.lordunun ı r rıla taleıJ mek iç"n üçüncü ,.e e.1 ctiret a · 
:- edişleri !bile Demokrasi ettiği ıkincı cephe rofü or.ada teı:ıebbüslerini ) • p ı 1 . a d.ı 1 

"~e Mzmet edelbılir. Kat'S ~·aanacaktn·. tcvıl götür.mis-.(>Cek ~ılJc yıc· 
~--. Tnlblwı :vabehtrmda- -------- ---- nilmişlcrdir. 
~~e ~ o. rduları oraya l l Hesmi -olmamakla u r.ıh ·ı, 
~ Ankar~ Haber•nr ı· her .1.ı1)()n taşıt gı>nus·nıu 3 ıı·ı 
~boğazı, Akdeniz emni- H il tu 5 bin asker taşııiığına g ı .f.t· 
~~ önemli roller ifa etmiş- ponlamı 25 ila 30 b'm k; ı knx· 
~ tıebeple Eisenhauer ordn· Barp ekencmisl oottikleri ınhmin olunuv.::ır. Sa-
~ ilk W yakın hedefini lonl(Jn adula.n S€förl Ş..'m~ı.)oe ıkn-~ 
~ teş1d1 etmektedir. Tu· blroıa a!DDID -A ~ 

mühim olduğunu bildirtyorlar 

~ava üsler'.ine indirmeler ya- llM&• dar Japonlara, batırılan v~ V" 

~-._, Mittıefik Da\'lt kuvvet· tllrltlı ... ,... lı sar.a uğraWan 72 gt>mive mal z • W M 
.,~mlaı'& ateşler yağdır- olmuş bulunurken, Am<'rık thla- ytı 
~~ • Vakıa, Girit hava Ankara, 17 (Yenı Sabah mu- nn y lı.ız 24 r,emil n batırı1mı. e nyag ve ısır 
dıı~la aptedilınii ve .hu'n or· ha'hır nd, n) - Tic:ırl't Yc1-ileti ve 4 -gemileri de h:ı ara uğ1 t'l~· 
~da zaferde en mühim harıl ekonom·· biiıosunu bı .u-ı mıı:;br. h kk d •k• t bt• w 
~erin bi1ı .emek ve fedakar'· letmeğe VC' C\ evlc;;e fa.5e mi.iste· Jaft0Rlııv {.~~ @r a ~ O\duldan sanılnuştlr. F:akat mmn mfülii.rlük eklinde gcnıŞ· ı m e 1 1 e ıg 

~ beslediği ordu ağır kayıp· şaılığı tarafından gôriilen i-le- 'Mac Art.hur um •mi im.mı ~.1-
~ Uğrad,ıkktan sonra f<ekil· rin bı.ı müdürlükı;~ if a karu hrıdan, ı 7 (A.l\.J _ G rnl (&ftat'<1.jı 1 ine-ide) 
~r. Havadan inen Kom- vcr.ra.ıs ve bu n aksatlıt ye ı ka-, .Mac Arthur J::ı;,onları Ye•ıı G. Hakiki ve h. mi !jahı lar ta· 
~oslann ise, varlıklarına raı n mc pc-0jcl i lı.azulnro1....;hr. l llede Btma'cu.ki if;üliı. üelefiııdeu. ıafı:ıdıın 'lm hususta verilcce~i 
\ başanıar gö&t«ebilecekle· Bu su.retle 8-10 ki~i olan bil- atmak ü.zere ilerleyen MuU.dik kararn .. mede z:kredı1en beyan
~ ~eçbuı değilıdlr. Girıwd • rom.ın lrndıo. u 80 kİfioi:\:~ ~k~~ı- KU\'Vetlerin :karekiıtını ~sm na.meler her ay sonu vaziyetle
~· İspanya Fasına kadar lac:o.ktıı·. Bu unıum mwdurlu0 c idare için h:U1J sahası:la gitnıif- rinc göre müt< aklp ayın ilk 15 
~ kıyU.rda kıoıatrol tesisini hal~ 11 hliı onun nrildürii olan Nel' t.:i'r. Müttefik kuvRUer gtt;gide 1 "'Ü'DÜ zarfında mıthaUin en bü-
':11..-, ti etnıek:tedir. O sebeple, det Alkın tay n olunacaktır. daha fazla sıkmtırma'k sm-etıy- yı:ik mülkiY<' memurun makbuz 
~ütiıeük ordwıun büyük Maden ocaltlan itfile- le bati ;ve cen~ Bwıa'yı ku-1 mu~liulie tevdi ed\lccektir. 
~~"'° k ~ yyüer ~~~!; Tinin va ziyeti satmaktadır. Dü.c:maıı eekılme~ Vah1ikler top1ıyacaklan bu 

devam etmektedir. beyaıun.melen aşağıda göst ri· 
~ nwıbtemeldir :ı·e hu A~ra, 17 (Yeni S· L Jı mu· - len b;rli1dere ~rdır. 
~ 'ilerin İtalyan sömürgesi· babinnden ı - ... U.den o~.kla- Ar 
Qlı..~hık 'blllMlala.rı AmaRt uza.k n·nck> çalı. :;ı i çi\et'ltl etene ap saçı Bahkesir viliyetinin Susığırlı.k, 
~gerek. tiibi tutulm la.rı ıdan :;imtl lik rnz Bandtrma. Erdek ve Gönen ktl-
lto · 1 b ld d zal riyl Bursa.. Ko li, Bne-~ l'Sika a.lın~ ve Sadiny:ı. gccihn·~ır. Anca' u oca ar n (Bo.şt11r~ft 1 iwcide) cik, Çan!!kkale v'ılayctleri, 1nP1-

~;~~a gamizonlan takv'ıye ed:l- ç~lı;::ın tekoisyenlerın ba~e kezi Bursada bulunan Huı a t:'i· 
ııı:_tQr. Akdeniz cenup kıyılan- t.M>i tut:ulm~ı ıı ı muvafık gorııl- 1rnutrolü altında luvnınnınkta koo tift . bi 1 ~ ~ele geçirilmeleri. Miittefikle- miL'J ve bu hususta bir kn11ıın olaıı Mareşali mil :itE-vl.ld'\J ıkn•:,,ı rım satış pera ürı r .ıg,. r faydalan temm eder: projegi bcızırlaı:ınuıga ha lrm- çok nazik bir hnle sokt~n ,~-;n ııe. 
r.=~) nu.·Yük ha.va kuvve.tl. eriniıı m~ır. ı1 resal da V' chy'den t lrrar Ba.lıke$ir vilayetiniı! yukarıcl 1 

~"""• f d b t~- b ı k zikred.ilei:ı ırııınta.kalan lıarıcin-\ı..~~Qtt sayesinde seyru ı;e er Göz taıı ithali ı auyo a eyrum .14 u unnra 
~ Anliral Dat1n~ın Y8.Z1icsine 1h - de kalan mıntaka.lanyle alelfı-

ıı....lld) .~a'kın AVnilpa parcalan- Ankara. 17 (Yeni S ı ah mu~ net ettiğini ve ~ah.,~ı kcııdish1e mum Gı!.ıtri Anadolu mıntaka· 
'""' O\'ülm.e&l, :ha.hir.ııdfıo} - Maliyet f yatın· de .'ftira cyleme'.;:tc 'bulunduğunu sına ait beyannameler, ma-keı:.i 
aıı... ~~ihver deaiz ktcvvetltt'i- d:m asai:ı olm mak " t" l müs söyliyerck Şmrı'fi AfriknJaki !zmırde bulunan lzrnit' incir ve 
~~)anması, . tahsıle tevz• olwıına.k U..· re ha· 1 bütwı Fı ansız kuv\ etleı'iıti!ı müm tnnm satıl" koopM"tll f1 n 

u ) " rirleı cr()d:ası itlıali ü-in İzmir k d · ı ı biıliğine. ~fr:ika. rdularıtun ycn1 ,.., - ·...: fı.li basku.mıandanı en 1sı o c u 
..,. ere teve<:cilhü, iWim ve inc·u ta.ru kooı nti- ğunu ve Aminılc ıtaat c iilme· İstanbul, Tekirdag, Gelibolu, 
~~.~le dtınıftlullun ıent· fm bir m;lyor. iliraya kad.l! mü· mek icaıbettiğinı:. ubsy ve erle· Edirne, Kırkl::ıreü '\oi~etlcr'ı. 
-~ v · tc.ın,·ı·ı sennave \•er·ı.'llesi \'C vi- ;ı- tın ... A .. 1c M11r 0 merke&i İst.a.nbulcla bwıınRn ti-aıı.: e nıhayct: " . re J_an c s~.r. ~ • a ı c· 

tıt.'"' A'9rtlıpaya 1n....- ~i8 öl· Dt' .avnı .sa~ kükürt itlı3.li için sal 1{cndis ılın be1'hangı bit ce- C.ll'et ofisi umum müdüı lilğüne. 
·~ bir taarruaın çıkartlmast. Et.banhı. 625 bin lıralık müte- b·r ve tazvık ku1 .. ısmdn boyun Seyhan, lçeL Ha.tay vilayctle
b.~~ JÇin doğurdu~ zar~r- ıeianl sennaye verilmesi Vekill,.r e::-~ecc;c tı}'iıette 'hır a ker ohn-ı ri, merkezi Ada.nada bulun..'lu 
'( N?nee: H~ ·etincıe ka:bul edilmi."it:r. clı>rnı d:ı illi.Ye eyie.ınekt('diı· pamuk tarını ~tış kooperatıf-
~ 8'itüR Avl"Qf)ll cenı.&p :kı· G~cı-al Gıraud ise 'M.al'eşale gi:i· Jeri b tliğine. 
~~ ve AJGdeaiz üslerinde •lr tl...A-1....anle re 'kacm::.mak ve s-:yasi ''eyu as· GıWantep. Urfa, Maras vila-ı 
·l)" k9Vvetler ikaı:aesi, VS .. ·~ keri teşebblıslerde buluıımam.tk yetlcri, nıeıkeii Gaziaııtt>pk 
~ lt .. ~v.a taarru.zlaraı• ma· lndaall kaçak üzern askeri P.ıeref uzcrme 'H~ı - bulunan iıstık barım saüf; lrno- 1 
~· mutıtanel bölge)er- clıği s0zlı tutmayan b'ir haındn·. pera.tifleri birli~'İne. 
Cı-;"! v.e akUf tedbirw. U mtaeJ.esl Afıikftdnki Darla:ı - Gir uct Bütün bu mmtakalar haricin· s;! lfatta onemli ccplıclerckn (B&<ılft 1ıfı 1 4.vWc) t ekl=iimnü V c.ıtiy kadın· Lon· de kalan diğer mıntakrı.ların be-
•·.~ ayırdederek büvük tc· ~ drat1J.ki De G:u.rne de iyi l:>ır göz- ·vannameleri de tmıir in<:ir \"f! ı 
·)~~.rdea ferağat ooilnıesı, "Yeni $abah Gazete.:; Y•ıa le ııörıncmckte ve h~r türlu i~- inın. tarım ........ ., kooperatifleri 
~ Avrça. kl\ıiar.ınııı ~i Müdiirliiğünc· biri· ğiui nefyetmektedir.Bu şart- birli-·ne ~öndetllece1rtir. 

ec.h&esi ıınecburi,reti, G:uıetenizin 2.ı Btnn itcesr.itı l:rr cmdc Fransanm 'ayrı ay· Mübayaa :ıuevzuunu teşkil e-
. .iınkiı.nlannı D.zaltahi· 942 tarilıli niish3.Sl!lln birinei n ile te~ek'icülü şu dakikada fa · <len mil..·brdaki nebati yağlar, 
llı.ıı._ s~asmda <Bu ne ihmal t baş- Uyctte bu~ımuyô?" ckvıne:ktir. I beyannamelerin valilikler tara-

lı.."""-.rebe.nin bir a~ırlili mer- . Ha 'buld çok iyı lıatırlardudır k. fınd:ın ı...... ~-':ı.ı..,,,_ .. ~ .. dı' e.:ıı=ı-~ de • lı,{ı altmda çıkan yan Uzel"llli! nH\ H . .1~ Iı"r '11U Ul.U'IAn:'6v "'"' w 
k.:=.._.?kde.nize !intikal ctmıc- dnha (1'7"2V) az.nmmwı 3 n· diği tarihten tibaresı 20 ghn 

:itı~'.lltı için, lıer iki tarn:ft n yapılan 'iııcelemedt- bu iıususta- sa mütareke istis Tek Mareşal müddetle. stihsal y&panlann Ye 
,{1 k«l'şı yakaya ~tıamaı,.ı ld evrakın Be oLYl.u Kaymakam· Ntnin i~ına geldiği \".akit iınal edeaicrin e anetleri Yeme

~ca.k havalarda ve bu lığmdan 30 7 942 tıırlhinde İs· Londrada dPha o günlettle fan· suliy tleri alt da ve ken<l ler·· 

~t ... ~ ~ M.Mt"tler bek- t:.ı.nbul Villisetirne gonderildığ'ı Eyetine ba~lıyan De Gaulle icın ne ait de.rm. arnb r v ir elve
ve bıtraclıtll -da :31 i 942 tarih açı'kca .dcmjşi.i lıl "Bir Fı:anoayı rıışlı yt>ılerde am ıafu.a ed ~ C\..; • V kiJ• l<'ı.mse ikll'c bölemiyecektır". cektir. Teselllin1 keyfiyeti bu 

a ıCiyC C J ve 2'366 sıa.yı ile Toprak Malı· Petain'hı bu kehaııet.i trunaıniy-
.. l1lüddetten sonl'a vukubuld y; \1 

~ ..... .__ sullcn Ofisi lstanbıııl subcsi mu· le vaklalara a.yku ı olmusttır. . "4-. -., tarafı 1 incide - ~ _1 _ 1 ihtı·yaı· as'kerin iki_, e nynlam ız takdirde karar hüküm\ :.ne 
~.\: t~ etti Umumi Hey dti:rl:üğüne tevdi edildi,gi atlll\sı • · d ·'Ü re bunlara aync b"r de,po ile-

~ ~ d~in bir alaka ve memnu- mı.'}tlr. deci. ği li'rausa bugün üçe, 01 ~· re de veril b ecektiı·. 
c d" •· Binaena\eyh. Midin ed ld ği belki yarın kimbnir lmc:ı ayn · lt.h ınl~n~ bu ızaha.tı mu- ııuc:: bulunac:ılrt.ır. Mareşalm dus "' lfal'ı v k sürekli veçbıle bu evrak merıncl Bey- "' ~ 

ı lar cıye e ı ı oEiu Kıı"'"" ka11nh:::ının biı gü.:ıa ınanla uila ma. veya ı birli~ 
· aı-asında tÜrsuyü teı • e .J ••• • • vapma ]lO,'tı)•:>"" i~tc büttm 

h "Eıhmali bulunm ıgından keyfı- .J u u..,. -
ı:s\ttı.L -··-fl "h memleketi boyle pQ.rçalamı:.ıtır 

;'"ln sonra Parti ıuzam - yetin bn au&,.... e tavzı m rıca ve Fransa gibi bü~'U\ Clevl t bıı I 
. 

1 nıucibinc<! her içtima ederim. t . A_..p saçı manzar".,, almı.c::tır. 
1 b stnııhul Yali-;l \ • La ...,. 

C ında iekkii cap AH~rti.I' KINJK !':ıvasette ya ılıs bir Ml" a· 
tup Hny ıy n· ı se- nın temrleri ii:>öyle zamanla c:ı-
~ ı~nar k tn• Dcallı.ııntarda yenı' nrıcak bit· şekilde gelişmekt~ de-

n ... :S nt' nt . UllU vttm eder. Fran.sa.uın manzara J l/1 unrU 1 .:ı teskıl hakikaten .Mıt"et ile seyredilecek 
~ill'b r m busu Gl. Kfı.- mukaı afi f 

1 
bır durumdadır. Muhaı-cbc 'ıchı· 

u te ın ı ı tfı V k~ • fJ Cü lu de birligini kaybeden m"ll tlcriu 
;.yeıh tı.11 ol -u tak -t • 1ı naS'll el.ıha iyi olab lir? 
~e .. ·ı ıldi. 'YENİ SAB!\H 

·r r. ap vrenGl.I 
t C beso ta · rd ~ me-.: 

k l muhtel me 'e -
k 'la \•ek" ı.ın noktaı 
1 eh ı şoani-
~l rıni le ızah et-

Darlan 
meselesi 

Bu husustaki dediko<lu
lar devam ediyor 

Loıı<.lıa, 17 (A.A.) - Reuter: 
Şimali Af.rilmda., Daı lanın son 
vaziyeti üzer.ne hasıl olan ko.rı
~ık durum, Generd.l Eisenbower 
ile \71.ic:hy mmnessilleri arasında 
~ıer türlü anlaşmayı ı·eddoden 
De Gaulle'ün beyanatı bir kat 
daha karıştırmıştır. İsmi acıkça 
zikredihnemekte ise de bu cüm
ıe Darla nı ka.'Jtetmektedir. 

fuhı klmk olan bır sey '~qa 
o du A ral Darlruun Mtiltctık-
1 r b . komutnnlıhnca ~.mali 
Afr ıkad .... k F'ransız idn.rcs:nm 
ba-..ına neç·ı ld'iğidir. Bu sı ıt
la., Aınıral Danan işgal altında· 
ki toı:mı.kinrda dah•li emnb.•et 
ıbakınundan emirler vermekte -
c1ir. 

Anc:ı.1t L ndra radvosunun ve 
Reuteı"ın askeri m11h&.ı m nin 
de lmvdetti9i üzere bu k rar 
unıumi kerl harcltetlerc ım
kan ,·eı mck icin 'hemen (e.. .si 
zaruri ol n niZamı te.mın mnk· 
ea.dhle alııums mm·ıtkkat bır 
k::ı.r~rdır. 

Alman kıtaları 
Cenubi Rusyadan 

Balkanlara se v
kediliyo1"muı 

Stoktıvlm, 17 lt....A.) Bıi· 
ts.no,:a; 

E su.::-i bir m d .. ıı bii irıl-
digine g e cen bi R i.Sya<.ı • bu
lu:rnn Alınan la on, tankları 
ve t.ayy:ırcleri Elligar.st. u 
Yun ni tamı se' Kedilnıett 

unan Jnnanlannda ba. 
blitıin g-emilerc cl k n ı 11. 
Pire a ·.ıklannda. bir kth· 1 fi
losıınun bulw1d ı-: • <-Öl ( ruc1;:"' 
tedtr . .Balkanlara 0'Öndeı tlcn ti· 

tal~rın bü~1.ik tn kısmını t nk· 
lar teşkil ettiği ri\ ayet cdılnıek
tedir. 

Bulga.r ve Romen h va nıey
da..ulanna getirilen Alınan tay
yarelP.ı-i bralip bir ıhUınalle Ak· 
derıiT.dc faaliyette bulunmakta
dırlar. 

Almaalar Tu u ta 
lılıkaç ı;tne 

abluJGr 

11 BEB 
1 

SABABj _ _ _____ .J 

Gevşeme yasak! ... -·-
Y:a:zan : A. C. Scıraçoğlo 

Mısır'dakı Rommel ordu U· 

nun m kan· Jan yapıl· 

nuş ~.ocuk O) un • ğı kö::ıkleı gi· 
bi ilk tazyikte ~.,Ü\ er. esı ve 
Şimali Afrik:ı'ıun MüUcfıkleıin 
eline gc "yenn i herkeste ııca .. 
yip b...r haleti ruhiye ~ aınttı: 
Za.nnedilivor kı harbL'l artık so· 
nu gc1mifjtir ve çekilen ıstır P· 
lar, mahrumi~ etler birdenb.re 
tarihe .karışacaktır. 
Vakıa .Afıika ~r \'C muvaf· 

f akıyctlerinın Mrika ve Akde-
nmcieki Miilıver ta.lıa.kkümuıı• 
k<llicunc bir darbe ındirıu~ ot .. 
duğu do~dur. Ak nizd Mtlt· 
t de:-ın bakım~ eti yeı 1 ~n el
lerme almaJırmııı ltalyayı pek 
zor bir durun a du.c;ümıes.ı akla. 
gelen ilk inb ı lJ.r. Bil' kere 
lL:.Jy ... lıarp h :ıci oldukUı ~
r.ı. .AJmanyan.w. d , maceranın 
:.ut.Jk biı cıknı gum. oldu
ğunu takdır lXi• r k bu 
~.a y a<:mJSı b:.le uukan · 
Jükki cdılmıycb J1r. Anr uu t
ma.mak ıcab • kı akla uı. ı.· 
y.nı gelen bu ıl• mal n ta
hakkuku içıı lı L .... ar, : la.r \ e 
lıattii ~ ı 1' ~ il.U'. 

Buuı.ena.leyh h:ı. ai s mci d n 
bıtmış sannıak füzunıum:· l faz
la uı ude kit ıılmak ulur. \ ahı 11-

miyeUcrle ~(-t: n uzun h p ~ıl· 
hırı icmde ıBe, \1 eı.37. i: ıııtlere 
bel b·glayıp ::ı ::iı..ı o ü ı· lo.ı·n 
bir liı.rfü ta ..... ku" c.J<:> •• ı lesi· 
ne ş.ıiııt olnıillllU s:.ııı:ı J .. ıka n~
mcti bakınnı- d ıı ç '• lınt p A{ i. 
ci t~ icr yapt.ı. ı lialıa • H ~ ı
lıan luut> cıe s ıJ t olıııus L.ı· 
h k•Jrnttu· . 

• ebe. !'l 
) ıp . !Jr 

J l. .•• d.ılı l o·n.J·tur k artık 
a nl \'e ın ı :t.aıı, mu·1akenıe
den z.:v ldc u.· lcrı. f,.\ll"ı har~ 
kctJcm~ ''c beklcnınedık aksilla
m lleri hesaba 'k tınak ,1.?rektir:. 
Hele en büvi1 ! mm:lt' , aziz 
A1ılli Şcfııniz;n"° ··Harbe cıı yakın 
bulun<lu:!umu:t g · .ı:rı ya~ı
m, kta oldu:;umuza"' el .ir olan 
boJaca. lr.,'4ll::ır.nı ku· ki, nmı

za. !mpc ederek tuıdiın z, gev
s...:klı~c k rtınnakt n f'l kinme-
1iyız v...: b.lh ~ a unutnı malıyız 
k ycsı! cuhalı mo~ı b.ı. tncı otu. 
ruı" p .ı haı'fJL.ı fi~ e t. .!mede. 
\'C barış kd.l 1 ~UIC'tlt t. l ıkk .'k 
ctm ~en ınılli uya. ıklıiiımız 
g \0

• nck afıt:<lılı .. t...z b r ihtı 
yat;; .!ık ulm·. 

Lilı.llı kı,1 ı: Purl \k 11 ı:..1· 1 
Jcıc Vt: iımıdere kupıhp :-.C • " 

me yasaktır. 

* DUZELTME: 

l" 

Bunu duzeltırken okuyuculıı,-ını • 
dan o.nır d lerım. fıkranın sonu f"Y" 

le olacoıktı: 
·\\elki gun Bulgar h:ırb ye 

l ı Sof~ a ken n ... .ı+ıı ı d ı l~ l

r .ılar güııu nıunasebetile bu 
ı. tı 1< o~lC'dı Ve· 

Btı> U Bul0 :ır ul!rti unun •he· 
n heıneu; gerc;ekl.:: tığinden .. b;ıh-

c
u-

altmd Sonteşıin giı ıü 
O yapltan asker çıkar .. m l 

h reketini idare e-:ien tümgent-
.,.al Gcorge MarshaU'in sa\, f 
m yd nında OldüğiinÜ YC gen · 
r.:ı.l Bateman'ın 11 Son~rı' le 
<Je.belüttarıkta gemiden dı:ı:i7.e 
diiş...."'-rek bvğuldu,iunu bildirmek 
tc-dir. 

Ya.-uı tieCe .aaat 21 elen itibaren ••••4iliı~ 

Sinemasın 1 s E s-ı ı 
da en güzel f 

H LEANDE 
Bu em alsız ses: n b te-!edı!';" 
heycca.ılı, hısii .ı ,onül m ıocerns 

BU.yek Gala Gecesi 

AŞK. ŞARKILARI 



...... -. il 

(f Al; ~'Bekçiler de eJ:me·'ı rnnv~ PRO--GRtlM· ı ' lii' ... o',." ~ D . il x •ıA 1 rı ~-·:::·;.~ili ~~·ıtcuz<iyaü:.. r:M ıtl · R ıi · t ev':ei ~rnıryo arı ıana 
• 2 3 4 s 6 'ı 8 9 l alacaklar - 18 ikinci Teş. 942 --... '> ~ 

::.tl!!eEE._~ .... ------ ! ı !lluhammcn lı .. d~ c:ı.:~u) w bin diirt yuz seksen lira olan <!:r. c~· 
_ ;:ab•ta hi7.fı1Ctinde kullaın - 7.30 Program 1 yo Dar" nr- r•tuz ıld adet muht• lıi' aı;ırlıkto d11krl dl'f'.ıirc'IC'll dirh•:-n1 (4. Bı.rJJld ı. 
ıs I hın bckçi lı:>ı le, kıı· bekç•krine d\' 7.3:! VucvtJu nu - k~trası. . nun. JU~2) Cumn g'll\•l .. nı 'l") on beşt H:ıyd:upaşada Gar blntı"1 

ı uı·uz ekrııelt knrnesi \"Crilınesil ' ı .r.1 • a - ı• .. ;o A. Hatıe:-~e•i .liıJekı Komisyvn l.<·rıı fıml:rn :ı~"lk ekslltme usulile !atın alınncaktır •• n rf 
M----,.--...;1----'- t:ü· n·rür ctmiı:ıtır. Jı ''· ı•ı 4.ı Miızı" 1 Bu ' e girmek i!ltıyenlcnrı (261) iki yüz a!tmı;: bit- Jıralık muv~ıo'' 

ı:21 !\T ·mur nılelerine dağıtılmak - ' 7.-tıı l'ı. a. l•p ı"ıı. ıo.ı ... n.ıdyo Ga - temına• ve kanunun tnyın etlıği ve:aiklc btrlik.e ekc-•lt•r.e guınl S· 
f;oıı u. ırı""lüp olur olmaz j İşto oku;y uculaı •• na bımu ar- 5 B I I ı ~ı· ta olan icı.r,e bel gel erile. teb<li - . 7 .5~ !\lm.ı, ilrtl- ıcıı~ k;ıJ,ıı lıoını~yona ınUr;ı r.aıı. n l<izımdır. 

' ."h t'!": ' l Id k 1 k k 1 · ıc • • ı ·ıkt.,ıl • 
.... • '< " 1 Wl • - • .... Jt;l, l 1 :, . , Jerı"nı'n teV".ı"ntına devam edil • ~A·•r.bf, '.!1.f"' Ko!lU"llla 1 .. • .... ~- " . . ., .. - ""- ' " cısn~ı,~ 

m '••y,J ıııı,ltl ı.al' tı. çun·· ku·· l'Ok fc- ıe•~1is olu:', oı uın. !Jr~•"k \: o- 6 J!--'----'--'----'---',..--'-...;..-;ı en a ı arı uruz t• nıe · rnrn~ ı "" ·;ı u ı •ı -ı 20.45 Mü7.ı "" tı ı'•t• -'t .,-··rtı" n t ı~ı Koınr' y•ıııd~n p:ıı·.ı~·. . ·ln··~k o .. rılı ni• 
mı Vt>:t mıştı. Karı gibi sırlı a- ı }ik aynı ~zaır • . : da ~·ı .. :u,J ~'r t'\ · ,. • "' ~ _ ·v ~ ~ 
şagı v<.• hem de ayakt.:rn çeker~k · la<.lıd1r. l< • k~ t Yoı ugun hıç. b.t· İ ;l __ I 1 S __ I _ mektcrlir. 12 :rn Pr • :.ı 21.l!'i :\lilz.ik (Pl.) -

vı:n.ıu'-'lU. Abbas oralarda de- ak~aba ı yok •Tal.ba ... Bııgunc s ı-,,....---- 1 ICll ' . A ••• • 112.33 .M .. w·. Pı)f.!ldl) 'l"t'msil 'K 1 •t • 1 ~ 
ğ ldı. ~anki hiç bi~ şey yapma ~aclar buıı:ı. diı r A b r mcht~p -~ı- . 1 1 Otomobıl laatıgı tevzıatını 12.4~ A. u .. bı ılcı i zı.rıo M\iıJk Rıyo- a ınaca 
D'llıj gıbı .el'. Galibıyet temcnnıı. JC alma.dun. Mahım ya .. ) oruk, . 9 ,;.:,;ıı _ ı dil Vilciyet yapacak 13.00 :Olr L': teti Curn - a orı ercı 
ıını <·aktı. 1'cmessüm ederek Çin- bundan seksen sene e\'vcl gel- Evvelce Ticaret Ofisinden ya 18.00 Prograı hur Bando • 
~C tıt.•nin peşinden baktı. lllİ~ tir ba.~pufıJivandır. SOL DAN SA~A: lı" 

1
• f. · ı 18.03 "•1 17. lt su 

\..! ç· .creneıen· berbat · h k" 1 - Ate" ...:. KuHetii. 2 - ll",U- pılmakta olan otomo ıl as ıgı 18.45 "1'111• D;ırl- 22 :>o A. Haberle11 •;?oparın ın., Ben, ya:r.ılar:unı da.·ma a ı - .. 1 " . '" ., 
0e,·1et Dm&iryoHan Umum JlilıtürlüğUDdea : "~!!' 

İhtiyaca binaen Anl.::iıada iı;titıd;ım edil~k üzere lilzumu k:.ı]ıır :ılmuşlardı. Sedaları, ~luklaı·ı katlerc iı;tinat ettirmek i~terim. w hayvan - Kış onsuz, o kı~ız ol- tcvziabnın göt'üleıı lü:r.um Ü7.e • 22.r.o Kap.;ınış 
ıtesilmişti. Çalık söyleruyordu: Ve, mübalağadan sa.kınının. Be- .nı;:ı:o:, 3 - Gıua ıııaddelerındeo biri- rine Vilayet tarafından yapıl • ------------- nlen i <ılmacaktır. ı •• 

- .tjhtlı, Allaıh! •• Ne yapaca- nim yaplığun bakikatleı·i yaz- Donuk - Nefi edatı. • - Islak - ması takarriir etmişti. Bir haf- Tünel tarifesi 
ğız bu beli ile?.. makt.Jr. Yalan, dola:n ve uydur- Eski bir çalgı. 5 - Bağlamak - Te- taya kadar Vilfıyet yooi lil...tik 

Ysıııla"ak imtihanda >nu,·aıtak olanlara liyalrat duerelerine gtı!"C 
Ci aoınıf ustalık mu.ıdHi 100 liraya kadar aylık ucrct vf:!'ile< ektir. 1;iı11 

Abbas, meydam terkedip ye- ma malum· at vermek u...rıMldı'r. rek. 6...:. Tahmin...,.. Ya7 gt-çelerl y:ı- l 
• ---h' wvziauna. ba1$hyaca •tır. rine gitti. Güreşi çarçabuk l:>'tir- Ben, tarih yapmak istiyorum. f;ır, 7 - S<ıhıp - Lenet - 1şarct 

DU"ııt'i. Dig· er gür...,cn hasımlar ·r · k hl · • ta"" 'ı 11· . ~ ~ır:ıtı. 8 - Kocosınri ::m ayrılı· ış krı-!i ""' ur · p~ van.ıı{ ı ••• : n •,- Fazla fi.v"tla .\Clıf yapan 
bir kömürcü 

da afallamıştı. Yörüğü, korK ıı ) İİXİl!lÜ ve lınkiJ.sllcrin ı ort. ya dırı - Elb"seııin ot(hcıi ıwr . co,-ı 
t.lmıştı . Ha.yıatmda ilk olarah koyııı .. l~ :uı·aı1c.,indeyim. E~a - lt>d. ~ - Ru~it .Siy;ıl 
korkmuştu. Çünkü Sivru;h •. o- şen 'l'üık rn>hlrvı.ınlık tarihine ait vu KARI DAN AÇAC ıv A: &in oır haıtc.ı ir,iııdc •ıılun '" ko- j 
vun, maharet filan tanınııyord~. 0 kadar •:ok ve bitmez tüken- ıııOr :ıtışmu.ı Jhiı.tcir '" k 'al::ırı ,..11-
:r - T'. k d b :ı 1 - ist:ınbu}un ıne~pur b~ s 11tı ı 
Zorla bowyordu. u~ çe e ır m""' hadiseler ve vakalar var- t makta ve \l('rgim :.'\<.Ul K11runt1 a m ... h 

--~ "Zo "" 2 ~ Hir ne\i hesaplaşma. 3 - Y:!y- • darbı mesel vıuuır: r oyunu dır ki, a\.·rıca "alan dolan ile k m!'Sıne bu yuwen h:r" ı:: 4llt;llı 
1 S . 1 b J J ~ı a(ıl:ın bir nt: 1 mcrnıt ~ LeKr - • 

1 1 bozar". ~ ıvas mın zoru u vakalar, hfu:l!seler icat etmeğe \ ı·ı ılmı:.~ted ; D':n ciP B<ı atta '""''" 
idi. Evet, ıor oyunu bo:ı:ar, ta- . Jü·,uın yoktur. Hakıkatler_i. yaz- Edot. 4 - Bir millet - Uı.unlırn. k«llık y.ıpan :SıtK;.toy ai.iıııcıa 
btri yerindedir· ......... lr., z nıak bir muhaırrlrin bir ömrünt: bıri komurt\ . zla :fı;\ atı, <ıttıı:ı iı; ıı . Ha~•:. Çal ,, Oa .. 5 - Bir nev kurıı:ı•; - Carbl Anı:- · 

1 
ı 

clolucl bır k:ı:z.ı. fi - Dh~izlı?rir ;ıı••- h 
gıra: bilt• ki fay""' etmC-.r.. Beın, <)Jme7"' ' .. k .. lamır:ık : !ılll Korı.n11ıa nı::ı ke· 

Zo ıbo N "'" nırgi. 7 - T c y<ı7. - Deıııiıyolu - : - Uı;ta! r oyunu zar. c de ' 'Üz llelle Türk pc-hlivanları- ııc •ı ıı · \'r.rilınJş ve s11çlu hr.ı,kındil ·
1 " 1-ic:t:ıt. fl _.... Sarkta hir \ ilayr.UM ı. -olacak '! mn hakiki menakro.ni ya:t.mu; . tahkıkata ba ılanıııl.$tır. ı 

~ Ca ba K•J ıh . 9 - Şarl<ta koıııı;urnuz tJlr 1 Ded'~ı zaman .~r: . . cliırsa,Jn yine bitiremem. Bu his dt:vlcı - Bir ne\ i t;U bairla/iı. 
- Bu, vallah Yoruk ı<;ın ol- 0 liauar c;ok, 0 kj-tlar heyecanlı, . . Apartman kirasını artırmı~ 

masa gerek ... Evet, ~?r~u~udtn. 0 ka<lar yığın haFndemı kf, de· - Dllnkii huhnat.~ın hali ı- B"yoğlund .. Gurııii,su)u <.~l!!lı.ı-1 
ı~:ıkm ben, o ka~r umıtsız de-. dığ'im gibi öir Oınür buna kifa- 1 ') :· 4 5 6 7 8 9 <i< 11 ııuırııırall Zltn ao.ırtımanının 1 
ğ hm._. .. Arnavutoghı , n;- 7.~rJ~ı yet etmez. Yıafan uydurmada ! · ı · . r: 

1 
-wsl A. .,. 1ııo z ·o, . portım.ı ıımp :!, :ı v ı> · 

ye~rnı~tır. ~ax• ıt o~uı~ı ... mah ... ~- mana yok. Ne ka:dar yalan ya~- ı . /l. ~ l , F ı8 , M O L , 5 int drurel,.rin.n fıy. tlanııı ~ı·n 
relı yıne galı_P gelmı1jtll · Hu ,.,ı- sak ne kada.r· tı}dursak. ne dc· ı 2 1 L U 1 P m il ! 1 T A ~ ., ııı·~ c ııt•bellc artt.ırclıı:ı :•"a yıı!rn-
bi giir~~er.n de .zor~ v~rdır. rec~ mübalağa.da buhımmk ha- 3 'A'Ç • •Ç O 'K s;, F: A ·ı:.ı.::ııa, Mıtıi Ktırurıma 111aiıke.nıcsl-
llun!ar çe~ k yay g)btd.r.leı. . kiki Türk pehlivanlığnıın vak'a • , .. -; 1- ~ı -'-1

- , ı ııc "· l'ili~tiç. Miicidı·Iumuıni l<ltlia-
Dıyerek Çalıgı, t.esellı e~mış- \'C hadıselcri kıatlar \' kayii cruı-r 4 f , u K •• L . E 1 R 1 JI K ' sın·l. hu k.ıthırın Lirf'r {'11('\İk icıı-

l"r. .. landıram.ı.yız. Hem vallah, hr..nı 5RIKI 11R a !N1AIZJ• rı r ın ' f'7a oı. 1 ak nıaı sahil>;ı.ılcıı ıı-
()kuyucıılarıına, hur-.ıda -:'

0
• b. llalı caııla.ndıramayız. Bu de- 6 "' : ' R ı y A. z ıın. , ır:ı tı klif etmiş 'e rlu.-uşma 

r:i: ;in babası ~ı~kkınıla b.r:~z ı ece ori1ınal şeyle.ri yarabnak IÇ_I .!- O • ---- - , tetJ.·ık ıc.n h:ıska b ir gune bır<1ktl -
(n n~:ıma.t verece<,tmı. Bu, ~~.1~~~~ır kab' t"yeÜnde olam:ıyız. Çünkü 7 lo F 1 S B 10 1 Ş · &ı L ! mı5ur. ~~İTC!'? ya;ı~ı o~ C:'lktı!·· \ oı,ug ~n onlann yaşr:ıttığı ve yarattığ~ 8 N E y , L ı· · B 1 R · 
L\;.;·-smın ı:-:mı Ç~lık tı.ı. ı...u, a-, mcnkföelerı bir lran efsanesı -,-- 1 • 

cay l• bir türkc;c ıı;ımd• r. Acaba ~eklinde yaratmağa imkan yok- 9 U ı M ı A N iDi S 1 i 1 M A ' 
ıasıl u;.-u•: mi Çalık! Y?ksa_ a:-:ıl 1 tur. Bakınız, kırk sene sonra 
iı.1.1i var da Çalık ısmı .b1r. la- Çalık, lfil<a.bını n~rcdoo nereye 
k.ıp mH!ır? Bu:a.<>~nı bılmıyo- buhnuş oldum. Merale edenler, 
ıuz. Kimse d" bılmıyor. Ben. ~u Ata. tarıh·nde Çahk li.ı.knbını bu
iş t

1 ıı çok u~ .. ştun. Jı"ak. t bır lurlnr. Eğer Ata tıarihi yoksa. 
türlu tek b r hak'ıkatc v~~l ola- merhum Ahmet Raslm'in Os • 
ma•ıUn. Sonra, tu!ıa.f bı: ~ey... ma~11ı taıilıinin favıialaı · kıs -, 
l.::t•! Al <'Onun, ~\.avasogh!;ıurı, mmtla bulabitirlcr. Üçüncü cilde 
lı. lti't A mavutogluııun bm._ k bakınız. 
a • ..ıbahm <'Lktı. Bunl~r. •r.z.ıı~- Her ne hal ise. gelelım Yörii
n :ı. 'C\ ·p vererek sıc llPr nın .~r·· .. . Y " rük Ali Kün-

ı 1 t. flanm tamam- .... ıın gure.şıne.. o ' 

ZAYİ 

3 üncü ·ol nhı. birinci fırka 
dördüncü alay dördiincü ti.iıek 
taburundan · a.lnuş olduğum teı · 
hit> tezkereıni kazaen zayi et -
tim. Yenisini alacağımdan es
kısinin hükmU yoktur. 

.Atik MtUtfftfa ~ Ebe soknk 

f~tanbul Bele<li:ı,:es, 
ŞE;H1R TfY ATROSU 

Saat 20.30 da 

DRAM KL.c;MI 

Kollege B.rompton 
Koınmt KISMI 

Asrlle,ea Baba 
Cumartet;i Ye Pazar günleri 

1~.30 da }.fatjne 
Ouı.S.1.ll O ~il al. • . tcciyi ya\'R.!i yav-aş biçimine gı•-
lamış. okil~ar. Mesela, ı:r~clccı tiımeğc ba.:ılamıştı. Ali. hiç sa- ---------11111F1F111~~~~~~~~~~~~~~~~-· ı 
lbı. :ı.n~. \,ol.tk Molla, J~ arn Ah- hırsızlaırunı ordu. Onun akh fik-

31 de AU KertC§ 

-~kerhğinl yapmış \'e ~kn 11i:ilı bulunmıynn tıı1iplerin dilekçe fıt' 
Tıi,wl sflff>rlerinde ~ tarifP.- bom<'fu• !erini. ~imJıyc k:ıd:ıı- çalı5tıldarı y~7!!ri bildirir kısa nal 1~rcl ,Jt" 

"~ t:ı<;.ıı~k ~ıi'lıın""g• }ı:u~lannn-:uı ~crın. ı.ı ft s !ıi.ıvi~ Pt ..tızd.ı •n ta dı!tl; ö ncg1 llc ı•n n1 nltuı ~111.'" b; 
','t·Jtı ı;.-t • ıft·) t ' ~ıi:~ · ıl!: .ı<'ll'ı 7 ::>o r nı • r- : ·ri• t \•c•i a r .. ı ... r~tı. ıını ·c'lli~er ı•k en geç 30/11/~2 t 

ıh. ı~···' qı !:l.t.at 21 .ıc son !'!~. k: ct.ı ".r .. ·:ıd:ı ( 'cı cl.ıırc .. j Hei:;lıı;ıı c "Ondcrm··•c.i. ~ 
İr.ı yar, ı~<·a l\lll'. Yıılnız. pa~a ı- ---oT-- O: 
gEirıcı~ ilk ~.efer ~ar s 'iı' y .. p Ticaret Vekaleti İç Ticaret Umum MOdOrJOiü~8 ı 
laı:..1k. i;ıııı:ı '1lluknırt !i' ıı ~eı 1-1 ..,rK .. d hı~ıltercı.m Loııdr:ı ~hı:iudc Hayn.mrket No. 13/li) c•ı:ı , • ,, 

s~:> t 21.30 d.ı yapı!:tt ·ktır. ~ lnıı ve ı-::, • ., nnık:ıvı::icnıuncsı ınahallt kanunUırırı .. gcırc 1..'UlZlm 1•c ~c -4' 

t 
o,ınıv, o:up bugün de fıınliyetıne devsm .~tıuei:fe IJUlur.dugu Vekil .t' 

Denize düştü rıı\.,. J:ı:-,ı.'yct ı; a;~rnd• tmımcsiodeı~ ~nıa:ıı::ıa. uıoo.~~ lrı~ıı~ lir sı r.
1
C!: ,# 

li '\f! 01(!1]1;-; 1, bıiyctil (Hıcs\e)'t Korn~<inl Engtnı.>~r Lımıt~rl - 13 ,A4 
1. '"c,ı· .ı%.;. 1.1 .ıat W ;H :tim ) ı ,ıa .ı.t• 4"t Co. 1-.ngiııecr:; J.iı.ıitNl) Şiı k~ti VftAk-tc mürn• 1.~1f C<if:'l do: 'J'ı~• 
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Fener• '-'n ı.: • 1 .wkıı:.- ulii~ı • ıııımm7• 1 1 ı fı00,1100 lr,~:liz Hr:ı• ı .. f'r••l".,.e t. ılısbi7Jıe lnt11at, N~!ıa w• M,•cl"ıl 1• ,
1 

il" 
lfi\1:.; v. •>il~ v B<ıl;ı ta ya'l:.ıııır;H.:n ~"11- 1 •)t'g.ıl etnı;-k ı.izen• Ltuub.ılfl;ı G<!I~~ Voy\ ou;ı C<ıclılf:<:inö~ IJı :uıı,ı~ 
cul ,-d .. n Avpın kızı R.ı:;.cl 1 erıizf'' 11111ria 8:! ımrııar.~.ı i.ılr şube aı;ı•k istt.'<iltinJ b..lılırmlş '=e 30~· }kll tc ıcr' 
,ı p ·~r. 1 ... ~. t Plıcıft:ııı YPtlS(! .. ı~. ta- rnso ••• ritılj )<;c·H~bi Anonim V• 8"'!'maye.si Eı;hnır il ruÇınk:ıı;ım !;iırJ;.:ctl ' 
=:ıfınıfar~ {ttırt:; •ılnw;tır, nunu httktiıı)1crinc tcviıkJıı hıhl S"leh veslkal. rı • P.!1 ıek surcrle • 

lngiltrreye incir .atıülı ' 
An1':ıı«, 17. t.Yeni ~ıh ruu

harfriııoc!}) -- hıgilteı'C tkaret , 
koqıvr: ..... yonu ılc y:ı,pılan .gririi.5-ı' 
mele• ı-:~iıunıia 300 tonluk bır 
pnrti mcir natışı iı;in mutfibal. :ıt 
hasıl ol~u:ıtur. 

Kömür navlunları 

Ankara, 17 tYeni S:ıhah m u
habiı'inden) - Havzuda.n Tür
krvc lınıt~ıılanna. ~·a'J)ılacak kö· 
mÜr nakliyatı na,:lorılaı ının ~m 
diye kadar ı)Jduh'1ı gıbi devamı 
Vekiller fl(>\·etmcc kaı arlaşt!n~-1 
mıştır. 

DOKTOR-~ 

HAFIZ CEMAL 

Lokman Hekim 
Dabiliye llütdı .... 

. ~· 
ısw -

t.tı.: Jetl'li :, etine &dirn~lr. - • " 
Vt ı..f,Jcte tc\'di olunan evr:ık ıırasınd~ki ve:d•l1.•tıı~ e .ık Sirk" il 

11. y:ıp .. c:ogı işlcrd<'n do•:ıc,1lc dıw;.l.ırda ri • ..-ı:ı eduı t'tlılt-n v W;uı <: 
1 

ı.ıf:ıllaı ıyll' h:ızır buluıun<lk \İ7.erc l:>Uınbuld:ı Bı lı••lıac,; C~vot>1p ıın cıı 
~ııııt • Cf'Hhıtııaşa Amırtıoıanı 1 num:ırı.ıfa olur;ın ChPrk-. AH.ıert . 
F<h\ ,•ı d•"ı Ş)rke1.itl Tüı·Jdyc Un U'ni Vt>ki\liginc t:-~ ın ci:ıc;ni b•ldt 

Kı•yfiyttt tetkik e<lı'c .. ·ek kmwn hlıkiimlı rlı .e uygun gijr;;tınu., • 
ı. ıl .ın 1Jlunur. 

İnhisarlar U.Müdürlü~ündeıı 
iM:ılın dnı .. ı 

Eiı•\\ tdk mııtfirü 

J>ran b~ i !yağlı k . n .. vlo;c) 
)'Jl trf' ~i 

Litcıgıaf~·a m:ıkıncleıi .me t'l<>.nc ~füfı 

l>mıir, pirin.; ve ronttnıı 

:t.lıkhuı 

1 :-d f 
!>0011 metre 

(00 ndd 

ıo ıt Dnı.::illml:~ r<ı~t nmbı•n illi poıı ~· l.ııı 

ı Yıı{,ın<i:ı clı c -.:c miktarı ~:ızılı 
!l K, 1f 111 

1" 
"'ııl:ı:rrı,e p: , . rlı11: u• vlılc 

.:ılııuıı'<\~<tır. I•'" 
2 - P;,ıuırlık ll lL."11, ırınd;ı ı 11. t• dkn gtlıı \"e aı:ı ı~ d :r:, b •• t • .: " 

'Z ırıı ~·ıhc~indt-ki m~rKt'Z .. tırıı kvmı::;\•)nunifa ) · 1'· Rcııltuı· • 
a - . m~ktrik nıoiörU, :!ılitrc be.1.i sart. ;ımcıer!, branclıt 

nııJl > .. rrıt tJ<ırç<ıları ıc irıı 'ı• J •1t"i her ı;:i,i11 fıı:lt ci<.""1 <cmr "Ol.il 

t>Cd.: ••)(ıılcbıiır. ,... 
mPt f:ıbl pt;hJ:\'~ n_J:.lr, •},t,\a \~}~.ll1 rİ yalnız s1vaslıda 'JdQ. Ü , hem 
tar ıJıe :.ı.t ı ·lrl~ı.;u ,,. n b .. nıar .:ri.in i or ve hem de Sivasllyı 
Jı· l~!,ın•!.t m..ılıımn.t lop!:" ı11ak ~ .. ıı;ı?fenmek lazım geldiğ· ııi dü-

ıc':· lı.• .J11u•: mııli:ımat toplamak şun~~?.n u. . . . . 
chln "ol:ıy oluyor. Fakal t•.,!<.-, :. . 

1 
· 

4 - f t•·l..lıle in pnı .. ırlık tçiıı 1o~ ın olun:ır ~ 11n ve c;., ttc 
vcnıııı . :p:ıı .. s.lc bırlıkt adı r('ı;<.>n '.<.tmıi•.,ona ~-:lı11eiı·ri lhiı' olıır~ 

ı l Askerlik itleri i ~ - ..... -- -
1 

.... ıt/ : ı ___________ ..____ kaıatıuJ A--liye G nc-ı llul.nk Jlakimli~Ôlılrfl: 9'.; 

J •• t·· .. ~,...,cı:1 • 'i)r'ii• •ı \ oruk Alı, hasımlarını ıy:ı<.t 
ÇO ' ' l!C' UI • ;n ... ., ' ' " • . ı...~ } ttikt 
lıl'r h:-ıldt• ust.-ı.'31 almz baba ;ı 1 olrlunıp ken?ıne ut:n< e en 
dt'·":· 1 r , c A ı-rı. \'Uto~lıımm a:ı sonra daha ı.ıyade hızlanırdı ve 
y:ı~ı u~t. ıı~ d ,., ld ı. Mulıak - ncı-;e ile ikıide ~rde çırpınarak 
kak Yörük Alinin IJ r u~ta.sı var- nara savunırdu. 
dı. L:~.~ n k' r.wc bılmiyor. Baba- _ Ha.y<la, ınti§a1lah be? 
sının i."'811°11· d~. güç bulmuşum - Hayda be! .. 
dur. ;, ı>rhurr. P<•. • '• Murat, Ca· - Hayda!.. 
tı.k oldı µ- . ı otu-: l:<'~ sene ev
vel ~c.:.} }( -r. . ı~. 'c i~ >) le !flOt e: 
dc1 c . .. 'n r' ıın. 1 .. nt. evvelkı 
gün bır t .. r.hi t.<'tk ıt yap.ıyo:
rlum ı;..., l ıt • ııı surgün 
avl •ı ı lı. kk•ı tı.ı m~lumnt <;ıka
rıyı-ı rlnm. Bt. ar.1.d 1 C. lık is~i
n· ı.•ştgc'dım. \'P lrnyı·<-tler ı -ı 
ı; ı de kaldım. Bal.ını \'ak'_a · 
Nü\·,., taı · Çalık'ı nasıl tm if 

Yörük Ali, naralannı aıkl $· 
tınnı,5tı. İkide lJlrde çırpınarak ___ .;;,. _________ mm ___________ _ 

eı.Jı,o:-: 
"Çruıl .. uiı nevi oturakllr. Fa

k at uli'ık n.lmıy.ı.n sekban gö
nüllüler.dır. Ulüfeye ~lı;ıhil değil
lt·rd r." 

Bu uı.rihı n tarifi baııa ~ok 
manaİar verdı. Demek Yörü
• tin IJ bnsır.ın ism~ bir lakaptır. 
\•e. s hılan gönüllüleriındcn bir 
ottı ktır. )."ani bir emektar .. İş 
l .ınun , da kal:nıyoı. Öyle ıse 
y oı · n )ak ahı d.'l güreşte cvk 
ıuıch ~ JdugLıIHlım ılPJ'i gelmi)1cır. 
Aı-ı.cn Yörük 11ld111'.;'1ln<len ve Yo
rül< ko~{ü o!duğundan nt:şet €
d yor. i :cak' Murat mc.-T1mm, 
) oriığ"ün. ko) iınü Yoı~k: ola
r ı. SL•~leım f. lsmı Alı.?ı:. Fa
lu. • y öriik lakabının koyuml~ 
:r.ivad gııreşte ç:ok hızlı ve. 'J.o: 
riik rı)uU~"Undan _iJe~ gel<lıgını 
7,a1•net mi~tik. Şnndı ve, otuz 
beş, , .. ırk sene sonm Çalık, ke
lim(;;3mm tru-ih iı..-lııde manasını 
bııltıı. , hôrdüğümU çözmüş bu
lu .• .ı •!'<l ım \: c, ai· a en ya
k mı b· ln. 

1 oruk. :ı.c;len ne Pomaktır, ne 
de l)t ı.01manlı... ~·. ~?~~an:~ 
1, .. 1, : na!U)lE.':SJOe tabı 'Yuruk ~~ 

hasmının öze.rine yükleniyordu. 
Bu bir isaret idi. Hatta, Cazgır 
Çaİığa dÖnerek: 

- Seninki bitirecek güreşi ... 
- Evet .. Naraları üstüste at-

mağa ba§la.dı. Küntec'iye bindir
di giircşi. 

- Gorüyor muswı, Künteci 
büsbütün büzüklü. 

Dedi. 
Yörük Ali, güreşin ikind saat 

terine doğru birdenbire Kf.inte
ciyi toparladı, sürdü, otuz adını 
kadar uçarak götürdükten son· 
ra budayarak düşürdü. Fa at 

Haciz Kararının Kaldırılması 
Haklıında Karar 

Adli Aınırhk<:e 21/D/942 ,Un ve 811i/H. 332 aayıb kar::ırl:l lirar IU• • 
çundan mnznun olup (gaip) bulunmoısı aebebıle Türkiye dab1llndek1 mal
larının gelınceyc veyoı tutulufü-aya kadar ~:.ı:ine ~anır ve.rllmış olan u-

u ııbhiye oeposu erlerindeu olup 1stanbul Fntıh >4. Şubesine merbut 
~u::ınj mahallesinde mukayyet 336 D. lu Manol o.ılu Nıko kıt'asınoı avdet 
etmiş oldugundan haciz sebebi kalma!Tlli oldufu nhtttle ~. M, K. ~ne/2 
maddet:i ıer~cc malları hakkmdakı haciz k~annın knldırılmasına ka-
rar verdim. (1713 - 1486) 

Al!. Ad, HM.. Adli Amir 

Hllm 1 özarptıt M . M. V. Mü~arı 

Künteci, tetik daı'\'Ta.ndr. Sırtüs- =~======================:::::::=====::::======
tü d~eceğlne dönerek· yüzü k_o-
vun yere düştü. Çalık, oldugıı 
yerden sı<;radı. Bütün sey\~ler 
de yerlerin~e~ fırla~ışt.ı:. YU2~.e 
yü:r. Küntecının yenık duşec~
ni bekliyorlardı. Liküı KUn.~e~ı
yi kurtulmuş gördüler. Yor~~ 
Ali Kiinteci toparlanmadan u
zeı•lne nWdı' ve otura.k küntesi· 
ni vurdu. Etraftan bağm:yor
lardı: 

- Haydi Yörük! 
-~! 
- Bekletme! .• 
Çalık da bağınyMdU: 
- Haydi oğlum! 
Yörük Ati, hıasmma künte ne 

Emınonu Verh A~. Ş. den: Miiıltlı•ı: Hahmi Şengil. 
Aşngıda ;ııtl.ıı ı yrı..ılı sutıcı~ J.-.r.ıı 1Jıiddciafe,\ lı: HuJdye Şengil : 

(15414) .No. ıl t· şu~nıı~ çok acf'l', • F~ h Kirmaı-;tı rna· 
murar aU:ıı ı ,ldn oluı ur. ha.ilesi Oliukçu l o-

Tcp. 'fgm. Zihnı Oğ. Mııst .. !;.ı kı: .... u Y ~il ~arıklı 

111979) ~ukak No. 3 
> ·'li Rı7.a Oıt ı >sın;ın Nurı

1
. M ıı•lt.iı•ı Iluhnıi t:.ı :ıfmri,ııı mtiddı• .. ?ı·yiı Rtık•) ~ , lr) ~ınt 

{:!'ltl74) :,;:ıııına ıl:ı•;ı•ı w.n murfrf ıal · hin fı/lıı/!)42 :söl ı;,uı u srP.t tJ.!•l ıl• 
:ı. Şevket Og. Alı Durn lu•ınrm.7,o., h;ı ·ı bıılıolll •1SI Jiızumıı ıl:"ınrn tf'b~ • (·O lmt~j tızt·• nr )' 

{42(137) ıl e_ylııııım o".ın gl'}nı l\t."'i Vt·y.ı b,• vc .. ıl göıidcunı ı. ~ ıc mebni hti • 
> Nr.cıp ne. Mebmet Fahrı ı r,ıyıır• kanı 1 a 1ı •z olu ı.ıııuı \,., ı: ]{! 'ulııııın bu l! . ır::ırtı ıı·t ıhlJrı ı:ıM 

(31lJ77) , tıır nu~hıı!:ı da ı ıahkcnıc d vanhar.c ine nsılmış Vt· kry! ;ı.etıı qı 
1 

> H;ıııı <>c. R"9Ul Sıtıu l mucidt•tlc tcalı.Toır ~lanı ı n tulıki~ •• tın 24/12/942 Per CıT·l:r saat 14 3~ 
{'H"'-1) t L' l. J • j-' l t · ı • (' Ji l0 l0 'Cff ı'"l'i jl'! uvv lıl\trıa ,.:ıı llr \'f'• rtl!r U 111l l! lln1 •il 1'0 '" ) C'l lll t! t_f' ,• ıeli: • <' • 

> Aı.ız O". Ya~ar (3240) ı 17/111 

> Rf'o'CP Ot:, Hns.-ın Sükfı1Jı 4'••·•~---------------l··lll!"• ....... 
(29120) A d • 1 

, ;:!~rı~~~~~~ı; 0
'· M.ı1 Resm ı aıre ere,., 

> Osmon Og. Soılııt (42046) Resml ila.nJ.aıın n1crf'ii Türk Bil.Sın Birliğı ve or-taldtf" 
> J.feıımet O~ . lbrahlm resmi il&nlar kollekt'if şiı·kctidir. Bu şirket isten~ JPl:t.eel<' 

> 

> 

> 
> 

> 

> ,. 
<4~615> ı leıde ve gösterilen giilılerde ilıi.nları m~1:aza.man. neşt'\·t~rJ?laıı• 

> > r. .. ıı O!l. Neı~et <44411'1 ) ' tcdjr. A<lresi: lstanbııl Ankara caddesınde Kaya.uan Tü~~ v-
6v. > Ali Riza oı. Mebffi4'1 sm Bırliği ve ort ... kJan reı:;mi ilanlar lwllektif !iİrl\~tı<N· 

Tarhan (25888) 
> > Ha,,.-ın Basri Ol:. OSU\<til 

Nan (3i712) Karar hülasaS1dır ,. > .... Pmil O •. Ali GeJ:ip 
c. 42/1500 ı:u"' 

< 14605) MılU Korunrr.a k:ınunıınn muha~lcttcn ç, rc;ıkr.p.dll J1,11r.;sç• 1>lt 
> • O. mbn Nuri Oı. H<.«hn uum:•rada bakkallık t!lı.'lrcüle meş~l Hımıpnı"'-'un kızı Meirisn )lll~ " > 

> 
Ralırnı (30ôl5) ıswnbul Asllye 2 inci ceza m;ıhkem<'.sindc Ct!'t<'~l'ln eden muhakt>rı'l 

11
11 

> Om~r LUUu Og. Mı.ıuffer tkesindl? 1>Uçluı1un fiili sabit olduğundan Milli Krnunm:ı Kıırı~ı $ 

> 
'291 !9) 31•5!>/3 maddeleri nıueibınce be) lira para Cf"'lQSı O<!em S'ı.ne ve "> ıi 

> Ft·yz( Oi. lliı<reyjn Avm mu<ldetle dükkanının knpalılmnsına ve hüld\m Jc, t'il~tiginde ocre efi!~ 
(:lO:il'7) iu)n ait olm"k iızcre karar hıllüs.ısmın Yeni Snb.-ıh gaze~inde ıı ' 

NJr. > Hakkı Oı:. Süreyya m~ir.e J!i/2/942 tarihinde karar verildi. (114~) 4~ 
( 19504) .... 

> D!'tVı$ Og Ziıhtü (17•88) f > 

DAVET 
Mü•t.ıkil Reuamlar ve Heykel •, 

lratlar Birlig ı tıdcn: 

Kongremı.. 21 1klncile~rin 1942 
Curnart i guniıne tehır Nılrr.iştır, 

Azal ı rıı.11;:.ın o gun sııat 15 de Be.}-! 
oılu H;ılkc·. in~ gt!lmderı rka olu -ı 
ııur. 

RUZNAJ\IE: ı 

Az:ılı.ınmız.ırı Tıirk Ht••raınla.r ve 
Heyi.el tı :ı· :aı· C••rnl) etine g innelerJ 
doln•. ilt• ,Bırl C• ni1.n \ aziyetı h;ık
kınd.ı kıın:ır 'ı•rınt•k. 

TÜRKiYE COMHURIYETI 
ZİRAAT BANKAS·I 

B.uruJao t;ı.rihl: 1888 • SermaJ""8i: 100.000.000 ~ .~ 
Şube 'fe Ajans adedi: W 

Zirai ve jcari her türlü bankıa. munnıeleleıi 
Para biriktirenlere 28..800 lira ikramiye veriyor 

•.ın\ıt-nd 1•• Bu sc.mcple ona Yo
rü, dcmisl(·!'dir. Babasını??. ~~~~ 
h. n oluşu ve. seltiban gonul:~su 
olması da mlthim<lir. Çalıl: tur~
çc<ln \'c t.'lm tuı ~cdi'l'. ~iz bı
}(• b. zı "j lere çalılt derız. Ta
n.h•n dedı.~i gıb. uliıfcdoen vc
r.;tr ı ;uda .. a.n <,.alık b .r o~ura~
\lır. \ .uıi, yenıçen o~uragı, ~ı
p:.ıdı ı oturağı, et~ :ı ot.~ragı, 
~; 11;,a~ yeımin ot ıır a~ uh.~fe~e 
\ emektar ~.sına dahıldır. 
ç. !ık ,llanla.ra bu ncvı l~.aı~ vc
ı llıni) or. Bun! r J?onullu o
luraj:.rıdır. Yani kcndı ar.ıulaı iy
k aı-;kerc ~dıp muhnn"lıelcrc ış
tırak oom sekbanlurdır .. İşte 

demektir göstermek istıyoı'du . 
Çünkü Hasan 19.kabt ile de ma
ruf olduiu Üzere meşhur bir 
künteci idi. O, herhangi bir 1-ıef1-
livana künte geçirirse derhal a
şmp yecenli. Bu eebeple Yörük 
Ali yağ güreşinde en uırtahklı 
ve ~kalı olan oturak küntedni 
Künteclye vurmak iateıli ve, vur 
du. Kiintcc'. otur.Ak k~~i 
yeyince geı.ktı. Ve, tetikleıuli. 
Bfr sayvant aşırıp YörüğU altta 
bırakarak mağlUp etmek düşün-

T. iŞ BANKA~l 
K. TASARRUF 
~PLARI ır 

Yeni Sabah 
ıatJfld' 

Ziraat Bankasında kumbaralı 'e Jrumbaraeu tasarruf bedpl ~ 61•
1 

en az &O lira:ıı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aı:ıJ' 
p1Aruı ıöre ilalmiye dafıtüacaktır. _ _. "1' 

Y .. ·· ;.· 4baıbası da bu nevı Çn-
onıg un '-". .. _ .. 

Jıldard.ındır. O haltle ıo:~g~ 
ı basının ismi Qruı k d~ldir. 
l..il n:b Cn.bktır. 

. ..ın..H; Fakat 'bu Yöıü-cıesıne ..........,,._. , 
ğe yapdamaadı. Yörük, bu .. g~l 
h}lCrde 1wrt oğlu kw'-ttu. Yorü.k 
AH, her oturak küntesinde yap
tığı gibi &i>Yle bir an du~aladı. 
Nefe&lend'i, ondan sonıll bini n
bire k~ asıldı. Hamnı: !l 
oayvwıt a.Şıraca.k olan ayağını 
da dest:PJdemeği unutma.dl. 

2 lldndteşrin 
~deı6io~ aynlaa 

~baaınly~ler: 
ı ad.ot 1000 Liralık 
1 il !SOO " 

250 
.. 100 

50 
25 
10 

" .. 
" 
" 

ABONE BEDt~Lt 

Senelık 

6 Ay1ık 

3 Aylık 

Aylık 

Turkly• 

1400 Kr. 
7110 • 
400 • 
160 

1100 Kr. 

14IO • 
IOO 

Sahil:\' A. C~maleddin S.raco{jlu 

Hl".triyat Mi.idi.irii: M, Samı Karayel 
Baıııl dıg , yer: H. Bekır Gi.inıoylar 

ve lı . l"'.tr, altddın Sa~.ııccOIU MH. 

4 .... UM LINıldl 4JIOI UN ~ 100 __. IO Unılllc :;; ' .. - ........... , 
4 a - • t.000 • 1IO • • • aP 
•• - • ... • ş:ıf. 

O · ı{ıırı 11 
D t 1( KAT: BesaplannJaki pa alar bir &eoe ıı..ınde 5 lirıı 1<tif' 

ıı~mlere Utramiy~ <;ıktıf1 ta1t lırdc C:: 20 :ı:o:_tasiylc verilCC~ 
llm'atar -.ede diirt defa 11 Mut, J ı üazimı>, 11 · 

itil Te 1l Ririıwil>ılnnn tari1J~rri111IP- çt 1<\ill>ıee~fil'. 


