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YARLIK VERGiSi--..... ... La vale ver· en 
elihiyetler 

'~t.J,,/ 
o -lava/, imzası tahtında ka-

nunlar bile çıkarabilecek 

Tunusa gürügen Mütte
fik ordularının hedefi 

Tapu ve kadastro müdünükleri· 
ne mühim bir tamim gönderildi 

Varbk Kan111111.Da gire mlkellel olan· 
larm yapacaktan ller ttrUl temlik 
ve tasrrulun tabi olduğu kayıUar ---------- -- --

Fransız faıistleri alRo el •ıaziyeti tetkik için Daladie :-, Gamlen, Mare 
~um, Reynaud'nun idamın~ .i~tiyoı·lar tayy 

~ Marşal Petain - . 1 Lav al 
-u "' - r,,,,., Tor ı n o~ 

-b an Tunusa gelmiş 
Ankara 19, (Yeni Sabah Mu- sı bakımından bu vergi ile mü

hahirinden) - Tapu ve Kadas- kel tef olanların yaparakları 
tro U. Müdürlüğü bütün tapu her türlü temlik! ve takyidi 
müdürlüklerine varlık vergisi tasaı ruflaı1n da 'V'!lridnt idare
tatbikatile ilgili tapu muame- !erinden soı-ulması vazii kanu-

Nevyork 19 (A .) - Şimali En az bir müttefik kolu, Mih- leleri hakkında bir tamim gön- ·· ·· 1 Afrik~ ~es;n n gelen tel - verin Trablusla muvasal~ru j mın maksadına uygun r.oru -
fi ı.ı:·h · · ı Af ·k kesmek ii?.ere sür'atle Tunusa d.,.-miştir. Bu tebliğde "Varlık mi\ş olduğundan tapu ~icilleı i gra ar, ı \"Crt t:mıa rı a- . d g· kanunu hüküınJ.erine göre mii-

uamması Lavall ke isine "dd ti b r 1 şı e e om- 1 

Aeaha L:nal Alma,,lar .. satıl- hal f ta 1 etti bala D rl ~ 

<4n atmak l\~I\, 1' müttefiklerin g~ektedır. Bu. ":ra. a, ıı:ana-. kellcf olan borçlunun gayri _ iızerinde her türlü ka,·ıtların 
Tunu :ı ü~ ana ktılın taarruz et- ık den gele'll sek.ı':"ncı lngilız or 

1 

menkulleri devlet alacağına ve tasarruflan!l ır:ıısı ıcin ev- ı 
tıkleru;; ı;öct«nıehedir. dlLq.u yıldınm sur atile ilerlemek karsı kanuni teminat hiik,;:.iin- vdemirde krvfıvetm ılakalı 

30?.000 kL<,i tahmin edilen bir tedır. Kıtala F 
1
. 

1 

dedir. Bu teminat hiikmüııün vari<lat ida -."3ir«ıen go:ulrna"ı 
nıı, Fran,,aH bir Alma" müs- Vichy, 19 (A.A. l - Istıhbc.-ı - • 
temleke8i haline ~etirnıe~· rat nazırlığı tebliğ erLyor: 
~hşan bir \atan hafai mhlir? 17 lkincitesrin 194:::, saat l:' 
Yo~;ı tc nn.zırlat· ve~ mü4 tcşarln.r, Par-

l '.. _J kotcı;nıic F'ransa Ma:e .ıh dev-ı Cer.::JvaJan sonra bu 
ita/yan feh ri de hava 

hücumuna ugradı ' n ichy hükumeti tarafın
V/ dan çıkarılan yeni ka • 

rnrnameler, dünyanı~ 
!'özlerim yeıudcn Fran:;aya (e· 
virdi. Fiıhakık:.. Maıe~aı f'.'.taııı, 
evvelce Am"ral Dar! ı"ı tay ın 
elmiş oldu&u "ha!C'flık" v. zifc· J 

sınden azlederek buraya Ra" ·e
kil Laval, tayin etti. Ve bu im- J 

darla da kalmıyarak Fraosız 
Ba~vekilıne çok geni~ "ala h yrt
ler verdi. Bu venis salahiy< ıı,,,. 
ar asında te iüJatı l!Snsiyt' k.uı ı
nuna muhalif olır.amak şar vlt' 
ıınzası tat ttllda kanunlaı çıkl\l 
mak h le \ardır. 

Bütun bu vakı. !ardan ~ı.k ı 
netırc, Lam! uı lmgt'n bı t ı Al
ınan işgal altuuakı l•'rans.ıııın 
tom mana;; vle bir diktatnru c!
rnus tnılunma:;:dır 

L.ıvlıl muhakkak k, snn on 
sene zarfında l!'ransız diplom". i 
taı ·" ııde en c<ık re' oynıyan lıir 
pc:!,•ikacıdır. Dokuz •<'ne <.'\·vd 
aha lta!) an ~ .Hnbt U ~a 

Jel reis.nin ba-.ikc nlıt!ında nazır
lar meclisi halinde bit ic:tiııu. 1 
akdetmişlcrdir. · / 

lç t ,m aın ;;onunda Maresal P _ 11 
ta n ile M. Lnval tnrafınd'ın im-
:Ja edilmiş b:r zabıt t.ınz:m e- ı 
dilm.'ş ve bunun re:--rr:i ~eri?e..., .. 
ne~rıne karar vcrılm•ştıı. :i:ap

Lon<lr.ı, 19 ( A.A.) - l~s
mt'it lıtl irildiğint> göre, Dün 1 

1\1'<.... Torino_va yapı};ın akın · 
~ıra•ır-d:ı hı~,ı;z bonıha a~k- · 

tın metni şudur: 
HükUmet. reısı, ~iv~ .. ~ ve ... ,, .. 

kt·ri rnzıyct hakkıİı<la izah, • 
vermist"ı. Muma.lcyh. b'.lhass 
.A mıra! l'laton "tın Tun usa yaıı~ 
mı~ oldugt bir seyahatten gt' 
tıml'Ş oldu,';u malumatı bildır

m ... tir. İstısnai n.hv.-1 ve BC:'rctitı 
rıa.ı. . t •,hare alan ve rlf'v1et rcı
sı sıfa.Lvl c Fr~ı..-,ız hiikünıranlı
f!ını ve \'atanın <laimiiıgıııi lem
s l etmekte olan Mareş«l, Fran
sanın geçırmokle oldugıı mu .. -
külfıta her anda ve hı•r yerd" ı 
kar , koy~b lm k idn bir hüku
mPt ıds"nı. elzl'm olan ~alıih · 
yetierı .M. •avale veım~k Kara• 

t• tu• r .Mır · j 

• 
iZ 

• 

lan 2.000 kiloluk bombalar 
atmı!jlardır. Bombabrın To
ıioo ayırma ganna, F"ı:at falı-

' riknlanna, Şt"hlr ılı}~na ve 
lıaı,ka tahrilml:ıra dü,.tiiğti i 

göı~'ılmiı•·tür. Hava gtte o ka- 1 

' ılar ay .ı•ıbkh ki, bonıhoı u- 1 

1,'9Jdarm117cJan hazılan "ıChir 

iı,.tü:ıık J.'"Mll' hruinıle n~"lllu~-
, 1 rıbr. Pilntlardan biri ı,öyle 
1 ıll'mi~tir: •. ..,.·hir etrafında 

takriboo ya;ım saat kaldık. 
Yaııırmmn•ı birlıir'mi hızlara,.. 
klıı edeM fazlala<;tığını gör-
dıinı. ua,-s ka~ıkoma fıı.ali
~·(·~ llft"?lıuıgı~ta çok faal ol
nıu'-0ll <la aJnnın 'IOnlan= 
ıtııı·(ru lıl'mf'll lıemoo tııunanıi-
1 -.usmııttf.ıır. 

~~-:=--::=:::::::::::::::::~ 

Porte 
ted 

e askeri 
alıyor ır er 

İspanyada sekiz sınıf silah 
altına çağrıldı. Seferberlik 

hakkında ilk tefsirler 

lngılız - Amerikan ve Fransız F'r.ınsız nnm ~e •. icra kabiliveti ve üçünP.ii şa- hug!lsunun gözönünde tutul-
orJusu Cezayirden hareket et - Londra, 19 (A.A.) - Şalıuımali hısların hıikukunıın korunma - rnası,. bildırilmPktedir. 
mi,'! ve Tunusa girmiştir. Bu or- Aınerikada yapılan. ~arpışın ·a I .J 
dudan ewel, şimdiye kadar kul Fraııısız kuvvetlennın genış su- ~===================~====~ 
lan:ianta rın en kuı·vetlisi sayı - rette yardımda buh.tndııklan bil
lan para>"iit~ü kıt'alan da Tunu dirilmekted.r. Fransız uçaksa
sa girm·ş bulunuyordu. Gene - var toplan tara.rıı::.d~n b,ır .~h
ral Biraut"nun kumandasındaki ver tayyares1 duşürülmuştur. 
30.000 kişihk Fransız kuvveti Orandan hareket eden Fra.ıı
de bu harekata i"lirak etmek - E.IZ kıtalanna, A.merı~an kıta
tedir. Tımusta ulunan ve 10 lan tar:ı.fıııdru:ı bir veda merası-

or u 
bin kışi kadar olduğu tahmin mi yaptlnııştır. B"ngazı· Şehrı"nı"n cenubunda Al edikn Alınan kıta'larile geniş General Jiro'nun dü!l seç~~ ı • 
öl<:üde bir çarpışına olduğu hak Fransız kıtalannı. teftiş ettıgı 1 l l .., b" Jd • "J" 
km ~ mdiye .kadar hiç bir h~- lır.oer \•erı~ktedır. . 1 man ar a çarpıştıgı 1 ırı ıyor 
ber alınmamıştır. Rommei'ın Mıılım'iıı Franaa Filosu 
Gancral ı 'chring ile gÖl'İİ.'jmek Londra 19 (A.A.) - Brazza-
üzc. hava yolile Tun usa gittiği J vılle rady06unun bildirdiğine gö 
sii}lenmektedır. (Sonu: Sa. 3 SU. 4 de) 

_ -:= Askeri va ziyet _ _ 

Afrikada hasıl 
olan yeni durum 

Afrikanın mukadderatı önümüzdekı 
haftalar zarfında belli olacaktır 

Kahire 19 <A.A.J - Ort.o .. ..ark ı ı;ıt uçağı düşürülmfuı ve en ıı.a 
umumi mü:;terck tebliği. . I 3 tant'Si yenle tahrip ib::stir, 

8 inci ordu kuv\'ell'rı. dun Bir giın evvel B:ırce hava alanı 
Bingazinin cenubunda dü><m·ın- üz.erin<l~ bir Hrınkel "" bir Yun 
fa tema.'lll gelmiı;lerd.ir. k r :ntırip edilmiştir. Dii.':'Illan 

17 18 Sonteıırin gec ın<ic ı ta.~ıt!nrı Bingazinin ccı Jbunda· 
Trablw...garp sahili ;ı~ıklannde, ki voltarda a•·cı1 :trııruz taı afın
batıya doğru yol alan 8000 ton- dan hücuma uğraırıışlardı~ 
luk bır düııroan sarnıç gc'lli: i Dü. manııı ufak nvkya: faali 

1 deniz u~,aklanmızın hücumuna 1 ye'l göıülm;i l.ır. 
uğramı~tır. Oıtasına tkı tortHI D 'r,iiriile:ı Ta~ıt l'<>..ıl,Jnrı 
;Rabet ed~n geminin hıtr•I harıl ! Knhire, Hl (A.A 1 lıı«ıliz 
yanmakta olduğu bildirilmek -J homba uçakları, Birıga . dok ı..
tedir. Ayni gece orta <:.ııpta İn - ruıı bombalamışlar \C 10 Alman 
giliz bomba ~çakları, Tunus_ hn ) taşıt uc;ai:mı tahrıp cı ı !erdir. 
va al;ınına hiıcum clmışler, ın - ~lihvt>ı iu 7.a) i.tıtı 
filaklara VE' yan nlarıı_ sebebı • ~ l' A A..I • h ı .. 
yet vermL~lı.-rdir . ratlyMundıi bir konu!l>ffia yap:•\ 

Bir Alman bomba uçağı Sıcil t.1gilez h•,·a kmTetıe~ .ı .. men• 
ya üzerinde düşürülmiiştür. Bin sup b'r sııbay El Alenıeyn ile 

E kil G 1 K 1 /(ı gazi bölgesindeki iniş alanları - Deme arasında "vvelce dii-'man 

YaMz::ordus:: kaza00:~~~akötu :=:r gö:~::ı _}_~_a_~--i~-ı-~_Jc_~_ı_z d-~-· _'f_~n-üd_:_aı.~.afa•ı•:_i_o"·a•h·· .. aı·~-~n._c;:_._,b_~_~·-unan_s._s_"_ı~_a1vad~~ey 
muvaffakıyet kar~ı•ında 1 lundurularak k:tdemelend~rilmiş 

çekilen Mihveı- ordusu, arkadan! oL'i!l tııle, arkad":. her şeyı yak- s d• d f • b• 
tehdit E'<lilrn~ydi birliklerine 1 mak ıstıraruıa d~n ordu, ıçm- ua ıye e ecı ır 
ye.neden ç~J< düzen' vermekle \e ?en .. ıynlanııyacagı zorluklarn 
:manevra oyunlarına müracaat- J<a dlaruı.caktır, ld 
la tehlikeden sıyrılabilirdi. An· C) Çekilme yolları ve istika- tren kazası o u 
cak, vaziyeti çapraştıran bir<;<>k metleri mahduttur. Denizden · 
sebepler vardır: destoklerımek imkinsızdır. Çöle 

A) Ordu, kaııanıış, yıpranmış, (Sonu: Sa. a, Sü. 1 d•) 

lamadan e\'vel Fr. nw harie e 
nazın bulu:Jduğu sıı alarda ltc. 1-
\'an dostluğu ile truıınrnıstL 
Stresa kon f c~ansında lt.ı I « v" 
bi1'çok mt·r.fııatler temin rorıı 
de kend:sidir. 1Llyan - Habcıı 
harbi çıktıktan ve Italya ile ln
gilterenin ara.~ açıldıktan son· 
ra Lavalin vazıyetı sarsıldı . ln
glliz polit:Lkasına müva... bir 
sıyasct takip eden Fnııısız hıi
kümeti bitt bı böylı.- ltr y, n 
dostu b.r adanu daha f aıl;, h.ı
riciye nezaretinde tutamaz.-!:. 
:Netice n'bar:yıe Lami m;vkıı
n:. kaybetti İs aııyo l dahılı har
binde, Alınan - ltalyan yakınlaş 
ınasında v, nihay,•t harbin ı at
lak vermesinde şahsi.ı-et i büıı
blitiin sılinciı. 

~'akat harp, Fraru anın s~ku
tu netices:ni yerince Lavalı y.
ııe sahncdl? görüyoruz. Fran>-ız ı 
İlazırlan harp mesuliı olara~ 
teVlkif edilmişll'rd .. Marcşııl Pc
taın bütün iktidaıı dine alınıs
tı. O zaman Lavali derhal işba
l!lna getirdi. \"e kend.s:ne resmi 
halef tavin etti. Fakat sonradan 
hiıliı anlaeıl:ımıvan bir- sebcıı 
Yu.zürulen La,·aı; b"rdenb.re az
lett.ı. Onun yenrJ Amiral Dar
lan aldı. Bu sırada Lavala karşı 
bir de sı. ıtaSt tesebhil~ü oldu. 
Fransız politikacısı aı,'lr surett~ 
Ynralıı.ndı. t•in gsı .b •• Mareşal 
l>etain"in o zaman su.ka~tı ya
Pan geııdı affetnıcsid:r. 

saflarında derin boşluklar bı
Madrid l!l ( A.A. I - I<Aüorma i' Una alınmış olmasına rağm.en rakmıı;.-tır 

· t · ııefn "'·rlık em anavatanın doldurulması lazım cıones ga.7.c esı, 'ruc· - B) El Alemeyn cephes"i, sü-

Banliyö treni sığır dolu vagonlarla 
Sekiz ölü, on üç yaralı var çarpıştı. Amerika da 

Sonra Lavali ven den oı1aya 
ç «nnş göruyocÜ.z. .Marec:ıaı• .1 
ıtrmadını yeniden kazandı. na~
Vekil oldu. \'c nihayet Fr.ınsa
:ıı..n tam i~ı:ali ve Amıral Dar· 
lanın Mlittc'iklerle teşriki me-

(Sonu Sa, S Sü 6 da) 

ri ha.kkmd; ilk tefsirleri yap - ;~gı- ~diriask~~k~~k teşkil rekli bir müdafaa, belki de uz1k 
makta ve f,'iivle Jemektı.-dir: h<:defli bjr taarruz için tertip-

Harbin bi1:C valdaştığı bir sı- İ8'fJ(Jnya11ın Kamrı lenmiş. geri s.stemlerini ve te~- Bir 
ra<1a dahili meselelerle uğraıı 1 Va.,<Wıgt.on 19 (A.A.) - Va - killerini ona göre kurmuştu, Avusturya taburu 

teşk i l ediliyor m~a devam oocıniyeceğimiz a- , şingtoodaki İspanya büyük el - Şimdi, cephe der'ınlikleri,.,de çe-
şikiırdır. çisi M. Cardenas, İspanyanın kilinirken, .muharebeye mecbur V~inıgtoo, 19 (A.A.) - Bir-

Gaı>..cte ispanya ile Portekizın mutlak surette tarafsız kalmak ıedıldiğiher yerde gerekli mad- leşık Amerika ordusunda bir A
Avrı.ıpada seferberlik yapmıyan kararında bulunduğuna dair <>- delen bulmakta güçlüklere uğ- vutrya taburu teşkifüıe Harbiye 
iki memleket olduğıınu ha.tu· - bugün har:iciye nazır muavini rayacaktır. 1a.şe maddeleri ,-c Nıwn tarafından müsaade edil-
lat.maktad!r. Bu iki mcınleke - ( Sonu: sa. 3, su. 1 de) akar yakıt, ;ihtiyaca göre ve bii· dııh bı1dirilmektedir. 
tin ile harbe sürüklenmfflllelcri- ===== = ============= ====================== 
ni temin cdl'Cek olan tedbirleri 
almaları pek tabiidir. 

Sefcrber/;k Kime Kar.)~Y 
f'<t.oklıolm 19 (A.A.) - Mad-

riddm alınan matbuat telıı;ııı.f
ların:ı göre, .Madriclin ask.eri 
mahfillerinde yapılan lx'yana.t -
tan iliı.n e<li l.ın kısmi seferber -
!iğin billı~-a Mihvere karşı bir 
ihtiyat tedbiri oldui';u anla..<;ıl -
maktıı.dır. Fasın ve diğer !span-ı 
yol müstcmll'kelcrıııin \"e tl>p -
raklarının sıkı bir muhafaza al-

D: t mcz kalkma.7. 

Malı emeye verilen 
•htikar suçluları .. 

Belediyenin sıkı takipleri çok 
müsbet neticeler veriyor 

Beled'ye teftiş heyetiııın pi: 
Yasa üzerinde yaµtığı ıiıddetlı 
kontroller devam etmekte ve 
h~r gün yerıi yeni ınubtekirler 
Y.ı..ı: 1 uıarak Milli Korunma 
ıı~ 'ıkernelerine verilmektedir
ler. Vali ve Belediye Reisi Dr. 
Lutr Kırdar teftiş heyetinin 
tanzim ettiği raoorlan büyük 
bir ebeınıniyetlc takip etmekte 
\ Li.zıro gelen veni direktifüıri 
V{'l"ln kteüir, 

Teftiş heyeti memurları bir 
taraftan ilıtikıi.r va.kalarını mey 
dana çıkarırken bir taraftan da 
çok garip ve enteresan vesika
lar ele ge<;lmıektedir. Bu vesi
kalardan bir tanesini, b:ız• par
çalan.nı alarak aş.ığıy.a ' ~ya
nız. 

Eskiden sade ardivoc'Jik ve 
boş teneke ticareti yapan Yor
ı:'i Terzi.oğlu isminde birisi, soo 

<.Son u Sı. a su. 7 de) 

. ı a•..-M-= 

- Böyle birdenbire cWfee«ılim hiç aklıma gelmezdi. 

- ----·-----
Ölen vatandaşların isimleri 

Dün sabah Suadı) · 1le Eren
köy arasında <;<>k feci bir tren 
k.azası olmuş ve bu kazada 8 
klşi ölmüş, 13 kişi de yaralan
nu~tır. Vaka. mahallinde yaptı
ğımız tahkikata göre kaza hak
kında edin&ğinıiz maliımat §u
dur: 

Dün sabah saat 5,5 de Pen
dikten kalkan banliyö treni tam 
SU"adiyc ile Erenköy ar3l1!ııa 
geld,;ği zaman b1nliyö trenının 

ma.1.."in:ısti yol üzerinde 3 yük va. 
goounun yolu kapatmı~ oldu?;u• 
nu görmüş ve hemen fren ya~ 
mak istemişse de sıır'~ tin fazla 
olrııası dolayısiyle buna ınuvaf· 
fak olanııyarak katar yük va· 
gonlarına ~-ıddetk· çarpını;ıtır. 

Bu sadme neticesinde loko. 
motif yoldan çıkarak devrilmiş 
ve lokoımotifin arkasınJa bulu· 
nan 3 vagon da çıırpı~mamn hı· 

(Sonu Sa. 2 Si.i. S te) 

@LAYLARIN GEÇIDlf 
!..----'!""--------------~ Olnaha kefaret lazlletttr. 
(Çar(ombo Nu\kul. mıl
lete. bugd~y fıyalla~.11~_ın 
birdenbire alıp yurudu

~-~~;~y~~· "A~~ 

~Aka Gündüz ~ 

Yi &öril:"'•ce elbct•c verf
cektı. Vermez. ol~dı. 
Vcrn1ezdi demek bJr 
devletın var olC.u.t"Jn• 
dan sliphclcnmck o-

j.rUnüıı sebeplerini de a

~w"'""'Vıl'lo".., •. .., "IVV'N.v.v~ 
çık<;a . nl.ıttı: lşe baz.ı 
belediyelerin gafleUcn. 
ve kavrayı,,ı;ızlıkLırı ka
rı:masaydı, buC;day fiyatı -çok 
d.;ı ~ruya yakın bir tcı.h ıtnnle- kırkı, 
bileınedın elliyi a;ınıyacal~tı. 

lurdu. Verırdı, F ki.it 
bazı bcledlye rcbile· 

YUıdc yirm~ bc~ler toplanıncayiJ 
kı.dar bu,e:dav satışı y;.ısali.lanını?;:Lı. 
Bu. pek yerinde bir h .. >dbirdi, F'akat 
bu ı.tım.an içinde be~ediye ınıntakn
larına ekınek yet:. ;tirınc•:c &erekti. 
llükltmct belediyelerin ;ı.hnasw.D izin 
verdi . Ve hatta bir çoklarına kredi 
açtı, 

Anhıyışlı !:ıelediyeler.n yapacakla
rı su idi: Bu&:day bölgelerinde ağız 
ve aklıseliın bırLği ederek bu~dayı 
tek fiyat olarak tesbit etmek. Top
lanıp şöyle düşüneceklettli: bugün 
on dokuza. yirnıl ikiye bugday hui 
rnak imkdnSJzdır. Dır (merhaba) nın 
bınlerce liray;:ı alın1f satıldığı bir 
dilny ... durur.ı:unda ylrmi bew buğ
d:ıy Jramak saflıktır 1..1 tah df? 
hin bir yılda bir korunıak cin bıı -
dava ku·k le elU kuruş ar;:ısında fı
yat Vt>relln"'. Fazl sına ... ımıy m, 

Yırmı\'ı:-o bugda'\"' s tan kOyl ı eu· -

rf veya gönderdıkler, vekil
ler, maksadın buyüklu~unü. ~n
layanuı.dılar. l::>pckül:lsyoneu gjbı ... -
vat yar~ıno. rek.:ıbete kalkt:t..ı 
buğday fiyalı alD.bildıı:ine bindi. Hu
küml't de hiç ve asln urcn1:ıdıaı:ı bu 
ln l<ıyışsıı.lıgı görünce hemen tedbir 
;llrj;; yasakladı, Suç t~tıımam belı.
dıyeJerin de deiildir, Ne yapsınlar
ciı~ ~temleketlcr.i.ne butday Jdzım
dı. Bu bakımdan haklı ld'Jer. Yaln11 
!..ş i anlayışları kıttı vesaire .•• Bugun 
o gafleti tel5fi etmek zoru. hizmeti 
yjne hükllmcte dil§tü. lfer basit iSJ 
de hükCımetin yuzbin bir f~jnc kat
mak doi:ı-u mUdur? J\fünnkaşa etml
yorum. Yalnız bura.da m.=ınevi bir 
b~)r<: vardır ki söyleınekten çekln
miyect"gım: Ben böyle bir bc1ediye 
reısi rılsnydıın . gafletirr:lc hOkümctl 
%ortuğa dti Un;cydlm. ve f yatı 1·1 

ı:ar p Lıir zir.n vctte :vukseltseydim 
"(' h fr let <'l bunun ç n bcr.
rl ·n ayet <' }di, !]k işını şu ,._ 
Jıu <f :J . t • rdı c ~un"' hun:ı kd• -
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"\ 
eya at edecek-
lerin dikkat 

Yazan: T. Vaail,adiı Tefrika No. 4 nazarına 
1: mı o lınrbflle öııillltl-olaır:ak i5fi rak eden bir l'una..ıı.lının hatıralan İstanb ıI Vılayeti Belediye 

ita ya Yunanlstana harp ilan edince ı~sattk~a=:-1u=~= 
gönüllü gitmeğe nasıl karar verdim ~:r!5~~~~~e:k~~ 

Ve bütün bu f.iyooekleri tek • ''İtalya., Roma ahalisiPden ile likl ri tarafm<huı eeynhat 
pak te sararak, bu arada. rı g len 45 milyonluk bır rn m- vesikaları verHccektir. Şch

D ndonun getirdfti eski fa lek tir. Aynı zamnnda iki üç rimiz muvakkat knrt bUro
kat sağlam bır çnnta.nm içine sene evvel bir İmparatorluk tn larından be-ser günlük ekmek 
ycrleştırdı. sayılabilırdı. İşte bu Roma aha- kartını alabilmek içln mez-

- Ne vakit gıtm.eğe karar lisı, İtalyada bir hükumet ıkur - kür vcs1knların muvakkat 
v ' muflt,u. Burada eskiden çok ıka- kart bUrolanna ibraz cdilme-

Bu akşam. e rı ık ırklar vardı. Mesela bu ya si lizımdır. 
D.ramando 00\ap verdi: nmndanm cenubunda Yunanlı • 2 - buldan Anka.-
- Ben yunn bah ericenden Iar yaşardı. Şımnlde, yani Alp raya gidecekler orada müş

Y-1 seniz dabQJyi edBr'Siruz kana dağlanrula. Gollılcz bulunurdu. külata maruz kalmamalan 
deyim. Orta tn.raflnrda ve en büyük parl ıçin şehrimizden aldıkları da-
ı b.pıy& 'koştu. Zı ı da. da Etrüskl yerlcşmi..'] imi lmrU rln dağıtma bir-

yorla.:rdı. Yandaki pencere - ı reli. Bwiliı..r M. E. (10) uncu likl nnce muhürlenmiş nü-
ba.kb ve ıdı n ı olu taraflarmd n fus 1 ı · v t cfü.da.nlarını be-

- Kim o? buraya o en Türkle dir. Ve 1- rabeıll' l götürmeltdirrer. 
- Bayan Hrıstina, benim. tnlyan n ıllctinın m deniyetiru 3 - Ş nm zden Ankara-

JUtfcn açar mısınız? kurnn da gen bunlardır.,, ya daimi o :ırak n klihane 
Gelen haJlUlmcı ıdi. Derhal edenlcrın Ankara d:ığıtma 

beni sordu ve: 1 te bu İtalyan milleti 28 Son birliklerin ka.yıt olmaları 
_ Sakın dışarı cıkmasın. Bü toorin 1940 tanhinde Yunanıs - v kartlaı'lnı alabilmeleri i

tiin askerlik yaşındaki erkekle- tana harp ilan etmiştı. çin behemehal muknyyct bu
rı tevkif ediyorlar. 1.şıttiğune Ben bu ha.beri gazetelerden lundukları ~Yıtma birlikle
gor bir suıkast olmuş, faıllcri- evvel Elen Bırliğinden öğren - ıinden kayıtlarının !indiği
m anyorlar. dun. Derhal Konsoloshanemize ni ve ekm k kartının verilip 

Genç kadınlar tel· içtnd ba giderek gmıüllü asker yazılma - veritmediğ'ini bildirır bi~r 
na bak rak 1 n l r. ğa gıtti.n. Fakat oradan bana. nakil ilmühaberi aJm:ıl:ın ve 

- Şundi ııe yapaea:ksın" bu ncvı muı caatları kabul et - bunu Ankara dağıtma b'rlik-
Bnıı.z dtl 'ndüm, k rat ver - m k ıçin eınır bckledıklerinı bıl lt'rine ibraz etmeleri teblt"' 

dim: dirdilcr. Koca İstanbul un içind olunur. , ' 
- Yarın sıaamaz oldum. Gazetelerm ha- \. ı 

ğım. ber \'erdıkleri savaslnr göz! ri- ,- ------:--:..=.===:.:'=-
- Korkmuyor mw un " mın önünd canlanıyordu. Bu n- C' -b .. · .. ' 
_ Ben evini1.deyken sız kork ı ada Yunan askerinin J<"'lorina • ~ tr' t" D UD Sar 

muyor musunuz sankı., Fakat da kazandıgı murnffakiyetler ı~'-' • 
c ret gösteriyorsunuz B ı brımı tüke yorlardı. Elirn..ı en f • Jd 
ise e~~eğim, ~~a biıyük c-.;;:: tı dü;TJ;~- CIUrduı!-ı~.n yerd;n ~~il- ıyatı aza 1 

'\innnelıyım. F.-.-~mŞlı. "J 1 t--"--'T· • 
I't:l. ,;v:.l.c~..:\\c 6 ,: u;;-•.,. · Ri"yiıl::- ("nlci'ua karşı bır cephe arn- Toprak Mahsulleri Ofisi ha-
bekliyen tchlıkeleri gdzUnıün o .. aktım. Çunkü vatan uğı una 
nüne gct.irirecnı ve bunl rn kar çarpışan hatta ölen bUtün ırk - 'Zlrladığl istitistiklere göre şeh.
şı koyamıya gımı k. bul ed r- da lanma gıpta ediyordum. Bir rim'iute geçen ayın ~n gününe 
sem halim ne olur an evver gıtmek ve Yunan ordu- kadar :yevnuye 3200 • 3400 çu-

ffitınamcı kin bu sesle: unn ılt hak etmek ı tiyorclum. val un sarfedilirk.en bu ay 2700-
- Nasıl ı terscn böyle yap N annem ne babam ne de hiç 2800 çuvala inmiştir. 

oğhım. Ne yapsan hakkın var. bir kimse bu kuv"etli arzula - Alii.kadıırlarm söylediklerine 
Yalnız dikkatli ol pısi pisine rımdan be.ıi yn anı zdı. E\ de 
iakalanma. Talıbin a ık olsun. hergün, h r saat bcnım için ko- göre g en ay göriilen fazlalık 
-Teşekkür ederuıı. Bılhassa nusuyorl r ''e hakkımda türlii karne usulü kaldırılan yerlerden 

~tirdigın ha.her ı uı. . turlii dil 'niıyorlardı. Maama - şehrim.ize mühim miktarda kar-
- Bu benım borcun ı. Şım fih bu gıdi 'mi pek muvafık gör ~ gelnıesinden ileri gelmekte 

di ben gıdıyonım. Dedıklennu mÜ.}ôrlnrdı. Annem ise her fır- xu. 
unutma. satta bana daima nasihatlerde 

- G~l~. ~l . tn.~aal:kıh tek - bulunu~ordu. Bir ~ bana'. . j 
rar gonısuruz. Ali. h:.ı. ısmarla- - Oglum, neden gıtmek ıstı-
dık. I yorsun. seni kim cbur edi -

Ve ~ıkıp gitti. yor! 
Hristina oda ına. gm:lı ''e be- • ozlinü keserek: 

ıni Y'Ultna c:.ağırdı. L,: nye gir - - Anneciğım, rica ederim bu 
diın bir ko tuğa o urdum. Dıa - s<nlerı soyleme. Bu zamanda 
mando da gırmistı. Ant bir h - vatanımız biıyük bir tehlike i -
rcketle st rlan ınd•rdıl r. Hrıs· çm cdır. y tan demek namus, 
tina bund n sonra dol bının ek aile. evimiz, hayatımız d mek • 
mesmi ana.htnrla tı ıç.ın • tiı. Bence şımdi her Yunanlı i -
den çıkardıgı bir sıl hı bana u- çın asker Glnıak bir mecburiyet 
zatarak, aleak ve en ın bn sesl : değil bit· haktır. Çünkü yaşama-

- Bunu al. A - b ~ ımmdı. nuz için istiklalimiz uğrunda ol-
Elime aldım. Bu. ( kı fakat mesini bilmek borcumuzdur. 

kullnnılır boı bir ı ovolverdı. tı-

Suadiyede feci tir 
tren kazası -0ldu 

s yJe birbirlez'ıne geçer k pa.r
çtılanmırur. 

Fakat had· bwıunla da kal
mamış, lok motiften dôküıen a
teı;. parçalnrı vagonlara sirayet 
ederek onları da tutu turmuş ve 
on vagon bulunan yolcular 
de\'nlen vagonla.nn altında xa.1-
mıslardır. Bu felaket lmr§lSında 
yolculardan bir kısmı vagonlar-

Hü 

Mahkeme ye veri
len iki mahalle köncc onu alıkoymak dogru ol - Zavallı anneciğimin gözleri 

madıgınw ı diisündüm Zıru hay - yaşarmıştı. Ufak bir gayretle 
k cevııp verdi: iımı daha çok t hhk ye ataca · 

tJım. Fakat onra., nedense fik - - Ne diyeyim. Allah yardım 
dan atlıyarak kurtulmıağa mu- mu-me• r:!·· ıı· 
vaffak olmu. !ardır. a 

rimi değiştirdim. cın olsun. 
_Peki. Kurşunlaı1nı da ver. Diyerek yanımdan ayrıldı. 
Beyaz bir kutudan bir avuç Ertesi gün babamla konu.,u -

kurşun çık ra.rak: yorduk: 
_ Yalnız bunları buldum. - Oğlum, diyordu, demek 
.Mdnn. On bır tane ıdı. Yedi- gıtıneğe karar verdin öyle mi? 

- Evet. baba. 
Bini silaha y rl~tırdım, sigor· _ Plşmnn olmıyacağına emin 
tala.dım otekilcıini ise ıade et - mi in" 
tim. - Rica ederim baba. Eğer 

_ Şunl.ua hti.yacım ~ok, siz ak · b · k 

Kaza derhal alakadar makam p fi Fatihte Katip Muslihiddin ma 1 
lar tarafından Üsküdar ve Ka- llayl mahru•attan ekmez yatını hallesinde halk dağıtma biı liği 
dıköy itfalycsine bildirilmiş ve ta•--• _..._•ltealer son defa bır kısım ekmek kart-
bu ikı grup la vakit kaybetme- ıHU-.--u.a ,-...~ farını istihkak harici dagıttıgın 
den vaka .maha1liu.e ~-- · ah k t stok Y'"ksel şek fi tJa · dan hasıl olan bo lugu~ •"ıdeı -dir. Fakat aradan geçen zaman Azalan mayı m ru a • u en er ya n uze- n 
vagonlan tutuşturmu ve çıkan lannı gözonünde bulunduran ıunc biUıassa pekmez ve emsali mek için deft rlerin gayrimev 
alevler devr-..lmiş olan vagonla- T.:Caret Vekaletinin, resmi ve gibi maddeler üzerinde fiyat cut kimseleı· kaydettiğı .ınlasıl
n sarmıp". ltfaiye gruplar.ı bir hususi taahhüt işlerinde çalışan farklan göıiilmektedir. Bunun mı.ş ve bunun icin bırHk rcisı 
taratt&n atesl. e mAQO'lıl olurken, motörliı vasıtalara da tahdit ö.rıüne geçmek i~n çok sıkı ted- Haşim Durusu ile azadan Mu -

"'"""'' k · .:ı- 'lm'71lı .....r.1 ... -- 1k Z<'Üfer yakalanarak dün Milli dig~cr taraftan da at~ i bastır- ararnnmesın .... .1- UUAL<LI· birler alan Belediye tısat Mü-

' 1.'t•ş-kila t, i tihsal, idm " r · · 
si, bu:ılan unlattıktnn o ! 
"ht>r Amerikalı, :z.aff"re \'t' hu rt 
~'lele k:n m;mak için blit un il!' 
mra \ e \(> rau olıı.) or" ,11· 
yor. 

Harbe winı \e~a ,.irm ıııh 
~ ~ ~ 

olsun, bu ba:Drcllin sonnı lı.ı \ • 
·~ ~ şer fl erli bil: P'• 1 1 

hungi millet • 't çeşit kı ı ıı:ı· 
ro, tiirlii tiirlü sıkıntılara r •11 

cif'~? l t.e tngUte.re, işte Ru .. : ı. 
l~ e Alman~,, İtal)a \(' dı,.,,·r· 

· leri ! de kalsın. D ·dım. Ve sıı.ıhı clbi-ı cesaretimi kırm . ıçin enı ar 
şına almışeıuı, müsaadenle çe -

crım b ra.z d ... r olducrun<bn kil yitn. 

d f 1 \...-"'""' ve m'~<>+~1·atı Korunma mahk mcsıne veril -mak içı'n hummalı bir gayret an az a ut;u ..... •.u ""1""'"' dürlüğü memurları piyasayı 
·ım · hakkındakı" tamı"mı' mişlerdir. Bunlar haklcmda tah- l 

rfetmişlerclir. F..nkaz altından ven emen konb·ol ctrneğe ba.şla.mışt.ıı. kiru'li cihan harbi, huri ;n ı· 
çıkarılan yaraWar derhal 'imda- Şoförler Cemiyetine de tebliğ Dün bu şekilde olmak ilz"ıe kikata ba.'}mnınıştlr. çlndekiter gihi dıl?ındakd .. r i<'İI' çantaya ko~ chun. Bundan sonra 

ak mn k d.1r muht ıf bahisler - Hayır gitme, otur. Ccsare
a~arn.k U?.tın uzadıya konusup tini kırın ğ değil, denemek is
durdu'k. Bu arada dı andan si - tcdim, iş le o kadar. 
ıa.n ı n ı itl k fak t bunu Baham ~'lr ağır sigarasım 
pek tabii farzederek hemen h'ç r.ekiyor ve derin denn dü.<ıii 
ırnlıatımızı bozmadı!" Akşam üs nu ordu. Sonra gözl mi benim 
tü yemegumzi yedık ı;e birnz kilere çevirdi IV'e bir ferahlıkla 
sonra od lanmıza ron d fa ola· gülümsiyerek elini omuzuma 
rak çekildik. koyarak: 

Ya.tmağa niyetım ~oktu. Ağ- ______ (_Devan ___ ı_e_a_ce11._·_J_ 
zımda ara, ônümd a.ilemın w • • • 

:t:o graffarıua bakarak hülynla- Universite talebe11 ıçın 
ra lmı ım. Ken ımdeıı emin- ucuz ekmek karnesi 
dJ n ve etim yerindeydi. 
Go erim n (mtinde evim, lsan
bulu muhtelif semtleri, Ciim -
hurıyet ;b"desi, Bogaziçi Adaları 
ve en nih:ıy t hürriyet canlanı
yorlardı. ankji birazdan vapu
ra vn. lr e binip onlara \!'.e 
oralar lmvu c.'1..ktım. Fakat o 
sır l ı gözum önünd katlan -
nu: bulunan Trnky h rıtnsın:ı 
ilı ti. Onu aldım, nctım, g,~e
ğtm yolar ncı acı bakt1m ve he 
sap ttim. D ha Tü k hududu -
n adar yuniyccek belki iki 
yu (200) kılometreden fazla 
y um ol ra.ktı. 

e şimdi, ee\•gili okuyucula • 
r.ım bu mnc ranın sonunu an -
Jatmazdan e,~ el, Almanların be 
n · bu ilk yakalamalanna kn.<lar, 
n el relen geçtiğimı \e oralar-
da n l göriip işittıfrımi size an 
l:ı. cagım. 

Bazı arlcada.şla.rımız asker ~
l lerlnc ve Onrrersitelılere ucuz 
ekmek kaı neleri dağıtılmnsı için 
yapılan haıırhkların bittığini ve ı 
bu maksatla. kayma.kamlıklar:ı 
seksen oin b~yann-amenıın tcvzı 
edilm k tizer ve.rildıkl r'ni yaz.

1 
:nuşlardır. ı 

Yaptığımız tahkı.kala gore 
bu haber şmıdililc yanl~. An-1 
karadan verilen emır üzerine 
kaymakamlıklar mmtakalarm-

bulunan ve maaşlan sa.bit ge
lit lil rın haı"ıcinde kalan mah
dut gelirlılen trobit etmektedir. 
Bu haber d , bu hazırlıklara ıs
tinat ed k yazılmıştır. Maar 
rnafih asker aileleriyle, ÜDiver
sitc t:ılli!belerinc de ucuz karne
ler vcrihn ha.kkınd.3 inceleme
ler yapılmaktadır. Yalnız şundi. 
lik bu bu usta verilm · kat'i bir 
karar yoktur. 

BBU ALİ SINA 
Tefrika.mızı, muharrıri rahat

sız ol uğunda.n ıkı üç gün ka
dar n~T mıveeeğ'.ız. Özür di
leriz. 

...... _-.~ ·~ 

dı sıhhi otomobiline konarak en edilmiş ve dünden itibaren faz- lfazla fiyatla pekmez satan Uç de, a ' nı mahrumi)etl ıi ~t·ti .ı 
kı h t h ı~-- k ıd 1 la veri:lmekte oıan bu kabıı kam- Vagon içinde aıen hı· r umumi reta.kettir,· ~.tmı.n .1 ı 1 

ya n as n ane.~n:: a ın - ob'l . ı: tihk kl ı..;.,i yakal"_.., ... a+ ... , U .,. f 
mış ve at yanm sn.at sonra yon ve otom 1 crın :ıs a a- A~ ......_. ,~\o&4 ) M n z, Rt ~ilerinde Jnnhp di 
\,:föndürülebı m tir. rı da k ileı ek yalnız tahdit ka- Çem'berlitaşta dükkanı bulu- iç ÇOCak küleo tn.nkl:ırl:ı PasıfiJ.te bat.ı ~ 

At- so'"ndu··..:a..lu'·kt"'ıt sonra rarna.nıcsind ka"bul edilen mik- nan Ahmet faturasında yazılı ...J.11- • 1 il lı . · .. 
-J ı-UJU ... - w "'"'"l A 'l.....l k geuwııt:nn zaranm n e f'ptnıı .... L 

enkaz altından 8 ölu ve l3 ya- tar benzin " rılmege ... '"V aomış- miktardan çok :fa.zla.ya olarak Kumkapıya \•rupaya u.ı ı yıllarca çektirecek kadar h"rilıı· 
ralı çıkarılnuşbr. Öluler arasın- tır. kilosu 200 kuruştan pekmez snt- ihraç f..tmck için getirtilen ve i- rine ikü saden bağlı memlel. tlt" 
ela. tren kontrollennden Yalcup mak ~rken yakalanmıştn". çcrısındc soğukhava depo t rti- r.in acJllip ca.mia; 1 ha.ime J..Tfmr.; 
~l H"' . d --J· V b u·· züm, lncı'r fı'yatları 1 Bundan başka Zindankapıda batı bulunan vagonlardan biri- . ••· 1 kl t og u useym e vcs.nur. e un- nın içme dun 3 cocuk gırerek J· tir. Yınninci asrın Jial'SI ı ı u· 

!arın ihopsi de erkektir. Kaza yükseliyor Yuvan Pandelli 165 ve komi:.- çerde kömür yakmışlar fakat bilik a.'il'ı oldu~umı biım:~ or nııı-
kurbanlartrun 1ıüvıyetleri şun- yoncu Niko 152 kunıştan pek· ~uz? 
lardır: Gazın.ntcplı iehmet oğ- ıŞcker fiyat~~na ~ ~apıl-j mez sa.tarken tutut:.u'ak Mılli vagodnun ıcapkılları ku.palıko1 ~ - Na.suhi BA 1 D \1: 
lu Alı. n,..ıat, '1;-...ıı.-"lı Hasan og· _ dıktan soma uzwn ve ıncır sa- il gun an COC'U • ar yanan ·omur- .-
Iu M~t, &;u'" Me\·lut oğlu tışları artmışbr. Korunma mahkemeler.ine ver - den zehirlenerek olmii.~lerdir. ! :=::t " : "'=" ' : " : :: ":::: " " 
lsmail, Oumralı KelJl1 oğlu ls- Dün iyi c'ns kuru üzümler mişlerdir. Bunlardan ikisi Hrist'yan olup Eroin kaçakçısı 
maıl, Bismilli Tahir oğlu Ab- toptan 87,5 kuruşa sat.ılınıştır. ~ hüvi:\ictlen tesbit cdilemenıı e 
duJlnh, Tireli Hasan oğlu Os- İyi cins i.ızümle incirler 100-110 L k t l d t b- re.s~edl .:i -.lo1.ga. kaldı~ılınu tır. Kaııı.gtimrilk.te oturan \:e eıo· 
man, Malatyalı Mustafa oğlu kuruşa satılın1ştır. O an a al" a a Dıger olenın ı mı de Alı Uzuı~n.y in işl :rinden sa.bıknb olan Zey· 
Mustafa. Dığer taıaftan dün İzmir ve lidot usulü olup bunun ceSt'dinin d "fnınc nep isminde bir kadın elim h·ı • 

Yaralıla.ı·dan üçünün yarası daha. bazı ıstihsa.I mıntakaların- ruhsat verilmiştir. pishanede bulunan dostu Sab ~ 
hafifçe olup bunların tedavisi 0 • dan alınan telgraflarda üzüm Belediyece birkaç giııı evvel Alt kişi bl I dl riye yiyecek getirmiştir. Fak 
rad:ı yapılarak evlerine gönde- fiyatlarımn 3 kuruş k.ıdar düş- iüiıvedilcn lokantalardaki tabi- 1 ze r en gardiyanların bir paket hnlind 
rıhniştir. Haydarpasa. hastaba- tüıni bildirilm kte idi. ... dot usulü yarından itib.1ren ytl- T m r edilmek üzere Haskou- olan bu gıda maddeleri içıııd' 

_,,c__ " yaptığı aramada bir ekm k ı ı 
n~ıw kaldırılan yaraWann hü- Or. Tevfik Remzinin rürlüğc girecektir. de d(.'llliı lı b ılwıan Murad ısmin ne sıkıstınlmış lO gram · J 

~;~ ~:ı~!l'ma!:ı~~~ ~:.!: konferansı Bilindiği üzere lokantnlar üç d birine rıjt motor de t:ıyf lnrın buhnuşlard:r. Bwıun üzerin' 
dır. Bunlar şunlardır: Dlin akşam sn.at 18 de Eınin- sınıfa ayrılacak ve sınıfların ı kalay ız tenC'erede mek l>isir kadın yakalanarak derhal mü d· 

Na.zmi oğiu Sami, Ahmet ağ- önü Hnlkevı salonunda Profe- göre kabul edilen tabldot fı)at- melerı ü e ine 6 kı ı hırı n - d iumumiliğe teslim edHm · 
lu Neanı, Ali oğiu Yusuf olup sör Te\ıf.lk RemZi tarafından lan müzik ve dans olduğu za- ın ~ ve b nlar B3 .ıt h tanesi- ,-- - ------ - -" 
diğer yarohlar da :qı.uhteıif has- (Kadınlarda crnm hayat) mcv- man lüks lokantalarda 300, hi- n kıldı ılıJW?tır. ılnı t yf~ ~ ~ 
ta.hanelere ınakledilmişlerdir. zulu çok şayanı dikkat bir t'mci sınıf lokantalarda l i5 i- lard n Ali kurt ı ıl. ımy r k ol- T A K V 1 M 

KaYAmn sebebi yapılan tahki- konferans verilmiştir. 
kat n.etcesinde aydınlanmış olup Konferansı soÇkin ve kalaba- kinci sınıf lokantalarda 125 ku- mü. tiil'. 
hadiseye sebep oWı vnka da ~u- Iık bir halk kütlesi takip elmiş- ruş olacaktır. Dans ve müzik ol-
dur: tir. m dığı diğer zamanlar ise lüks 

Erenköy tiStasyooundn içi Sl· s· t yı·n lokantalarda tabldot 225, biı in-
gıw r dolu 3 vagon fııa.vvanlann ır a 

:J • 'Ci sınıf lokantalarda 150, kincı 
deprenmeleri ooticesinde firen· Toprak Mahsulleri Ofisi Mil-
len gevşıycı clc ray iızennde yil· dürlü ~ .. tarafındnn idare olunan sıwf lokantalarda 125 kuı u 
riınnis ve sUra.tle aşağıy doğru dyo:U işleri ayn bir müdürlük olacaktır. Üç çeşit ve h ı <" .t
gidcrek ka1.a mahallindeki yer- haline getirilmiştir. Yeni ihdas te dört anuhtclif nevi ycm1:k b ı
de dw"Illu.<rtur ve bundan sonra olu.nruı afyon ve uyuşturucu Junacak olan tnbldot usulu 
da. yuk rda tafsilatı ıle bildir- maddeler müdürli4,';fuıc llhami O'll sınıf lolrıntalarda t 
dı,... mız vaka olmu,tur. Sığır-1 Bulak tayın olunmuştur. Mes-
la.rd r. 'im.üş olup kazaya lekten yetişmiş olan B. İlhamı- dilıniyecek, bu cıns l -' 
Kan• M unumiliğt el ye yemi vazifesinde mU\ affakl- yine eskisi gibi seı best 
ko 1 vetler dileriz. y pabiwf' ·i rdır. 

~ ·-
Bir çocuk kuyuda boğuldu 
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TUNUS HARBi J Ankara Habarlerı] .-nnım_~ anla. 

ı rikada hasıl 
olan yeni durum 

(so:N 
Churchill 

- B ! tarafı 1 ine de - karşı da ten· b·r cephede mt -

llemarlll •au•e- YıDa11: A. C. S.OfOlla barebe etmek mecburiye .n il- -------ı-------
şeeektir. Son h..'1.~rler, bir ~af- Nihai zafere incntcını 

1 
1 1 

tadaoberi Buyuk Britanya ~da- tekrarladı 1 llareıaı Bommel vazlreu tetkik ç • 

---OJ---

sımn hava t . rnız arından m - 1 ı ı 
81.L'l bulundugunu ıf a edı~orlar. Londra 19 (A.A.) - Dün es-1 tanare Ue LlbJadaa Tmıua gL•' 
Alırtan hava rdulannm bu~ ·k kıden okuduğu Harrow mekte- (B ~- f ı · .. -:..;ı-) k k ta tznLcıle dir 

uz bırak b '-·-unları·yıa d '"•da ''"Uı.. d 1,;.,, ç·· aşı.m ı 'lrK~ aç ere arruz e ·~ r . 
~ " ...... <> 11.• "'... binde bır nutuk söyliyen or - Bon. bölgesinde yapılan müş::ı-

Sirt.e lStikametinde gelış- meçhul de - ld . Hatta., bır lcb- çil, bgılteren n karanlık bir va re, muharip Fransarun den z bır ha.delere göre, 11 düşman tay-
k b·r · v Yirmc liğ, Kısı es r edilen uc klar- diden geçtiğini \e henfüı: m v- lideri şima.li Afrika sahillen a- ~ aresı 15, 16 ve 17 Sonteşrinde 

ed~'"'nı"".... 1Yte kaddum ~ bazılannı!'l oğu cep - cut olan bir çok tehhkelere vel çığında müttefik kuvvet..lenle )apılan taarruzlar ıneticesinrle 
fıı hald .keler do- den henüz dondüğündt'n hah ıs- .inkisarlara rağmen tedricen işbirliği yapmaktadırlar. düşürülmüştür. Butilardan beşi 
Jet. AJilllSlann bildır k- ti Akdenızaı bugwıkü d r mu. keudi ı kurbırdı;:ı ı sö~ emis Ugım Kalt"ler '817.ert•ı İngılız avoılan, altısı hava ba-
~ gibi, Mihver törl ve büyük bir hava kuvveti !k ve sozlerıne şoyle devam .etmiş- Bombaladı tarya arı tarafından tabrıp edil-

kuvvetleri büyük o~üde mıeftminin de cmapta tesısııu tir Londra, 19 (A.A.) - ~t st.r 
lill a.ta ~ hareket tıminlir. Bu., n~ de olsa te~n ..:._Bununla beraber en en da- Afnka müttefıkler karargahın· m ln!'iİa. donanmasına ınemoup 
~ etini haynn adım yle o - <""l*e'erdea kuvvet kaydınruı rı ha biiyi.ık bir b'lgı, bir emniy-et dan bildirilen bır haberde b"ırnı- genıiler!e İngiliz tayyareleri ve 
ı..:: .... ~· W.er ~s mu- gerekli kılar. A.kdenı.z semaıa- ve bır kunetle biru daha deri ci ordunun ileri hareketı de- donanma uçaida.rı düşman de
~ll!Deye t.utuşrMk mecıbuny&- rmcla, bundan böyle. ınehib h - gittiğimizı siı1e ter.un edenm. vam etmektedir. tngılız \e A· nizaltılarmı takibe muvaffakı-

e kalıriar, v:ı kuvvetl n n .ub<ııre r ne Bir n "1 p :ay. c bir d~a 1 
m rik n paraşüte; Ü kıtaları bır- .} etle devam etmektedirlw. 

~ Çek! or wı '"" t ş:ı.tı•t ol b •~<-~ sönmiy cek can ala g,enu; bır kac n0.-tada '1\1 ıu·a inm b - JIJarc.şal Rommel Tunı st.(ı 
\ia il&p etmesi k 'd ' de bur - Afr:kada arazı kazan ışığa kavusac:ı~ımır. rauhakkak:

1 
lunmaktadır1,ır. Bu kı alann Madrid. 19 (A.A.) - Cezayir 

mat Kaaaaaada 
tadlllt 

Ankara.. 19 (Yeni Sabah mu
habirinden) - Memur· ı muha
kernat ~anunmkla bazı değişlk
lH<ler yapılması için yeniden ca
lışmaltlra başlanmıştır. Bugün 
Adliye V ekiletinde aWtah ve
kaletler'ln, mi.imEeSillerinden mil 
rekkep olarak toplanan blr ko
mh>y-0n yem llazlrianan proje 
esaslarını gözden geçjrmtştir. 
Yenı proıenm m~tevası me
muriyet \"azif esinderı mütevellıt 
suçlar teşkıl etmekt€'dir. 

Devletfe satılacak mallar 
1 

hakkında bir karar hıı..~ yeri bulamaz. Afrika raf, müsaıt h v tır. BL ;m kudr t1i \e kuvv th M iwcr kıt.aıarı il en pı..n11i r d n alınan son telgraflara gö -
ı.~ıuan wmw:ln ve bütün var- elde etmek büyuk ordularımız h::ı. a \'e de: yaptıklaı ı haber \ er.lmı.: cd . re. Rommel dün beş tayy renin Ankara, 19 ( Yenı Sabah mu-
~~ mahnımdw-. İkmal hava kuV\ e ~ lıdıunLta nı- niz kun·etıer=miz 'ardır. tlerı Diğer taraft n ucan •, l 1 r·n refakatinde general Nehring ıle ha birinden) Müsadere edi.le-
tııan derııhd- geçeı- ve den.az k" bulacaklardır. An1lo S k- gidiyoruz ve a.fer orm.ııanmızı de ilk defa burada faalıye-: bu· görö ek üzere Tunus ha.va rek '~Y-.ı baska b'ı.r sebeple sa-
1...- 'Ver :iÇıia bir 8e')'!'Ü sefer Sel'· sonlar Afnka n khl r - ten ıc edecektir. hındukları ve Bı.zeı te'~kı t ~ - meydanına inmiş.tir. Bu tayya- tılm k ürere mal dalrelenne tes 
~tisı garaııtı eıtmelttedlr. ne hallet.ili r dı !'IVCl fi- Çö~ il. Harrow mekteb·mre yare alanına diın b r gun uz a- r ler İngiliz tayyarelerinin yap- lim olunan c. vaının satış şelrn 

il') Zniık ve motörlu birl'ilder lolan ile desteki v. kl r h va şarkılar programını dinlerr.~e kını yaptıkları bildirilmektedı . tıgı müthiş akından 10 dakika hakkında Tic ret ve Marye Ve
tib lllU.Y>'fill yollar& laağh bulu kütlelerinı A

1 

z tislenne ~~ gitmiRtı. Bir kaç şarkının naka- Cezayir ve Fas radyo! n da, e\•vel Alayuna n<eydanına iı:ı - 'kal tlen arasıada bir mutaba-
~ ~ kütleleri de, hele kı~ k~lavlı'kla te~ı!ı ratını talebelerle biı likte -söy - 1ngı1. z parasüt.c .. ılen.1 n T nud miRlerdir. Rommel keıdını ko- kat b". ıl olmuştur. Buna göre 
lrtüaüz arazide, kuvvetli hava edebileceklerdir. Iemistir. ara.z·smde müh rn b r tayyare rumak zorunda kalmıştır. Al - bu gıbı m Jlaı şu esaslar dah -
GJc;~ elver!lli llecSefler \e- Akdeniz em:ıt}Mındc cenup Çorçil talebelere iki sene ev - alanııı ele geçirdıklennı h beT man genera.linin muvakkat bir linde satıl caktır: 
llirler, kıyılannıiı rolü önemlid'ir. Oblır vel pek 'karanlık günlttde 'koo- venniışlerdır. zaman icin Trab1usa döneceği 1 _ Resmi dairelerin 1htiy< ç-

<}) _ Denm ve hava yolla- yandan, hava yardımlanna m~ dileriui görmege geldiğini ha - Be8mi Tt>hTıi zannedilmektedir. Bir çok Al - laranı karRılıya.cak olanlar bedel 
lııldaıı ~iJme muc:Uiı le kol- har Armadalar da burada gen.ş tırlatnuş ve dem~r ki: Şimali Afrikadaki Müttefık man ihtisas kıt'-alannın tayya- t.al>d rı ı:;uıetilc bu uaıre ere, Jü. 
~ tam vaktinde miımana- bır oynaım.a ala 11 bulacaklaı '~ - O zaman bu güçlüklerin i- umumi karargahı. 19 (A.:.A.l _. re ile Trablustan Tunu~ O'("ti - 1 zumlu olmıyanlar se mahnlli 
~ t.Jtis mevzuu ık . tela- Ortaşarkta yıgılan ordu~tıı 111 çinde ı nasıl çıiulacı..ğı nıal~ Dün neŞ'redilen resmi tebliğ: rilciik1eri za.nnroilmektedır. Rom Sumerbank satış magazalaıın 
~ ltiç kayıplan uıt~ ed b lır. f ~kın yoıd.an bes!enınelerı ım - değildi. Fa.kat biz b;r hal çaresı Buiı:ıci 1ngıliz ordusunun ön- mel. Anderson mühim kuvvet- '\'eya of'slcre devrolunaca ~tır 
O ~ bu harbin en cetın kanlan da elde edı~'ltt ı . bulm:ığa azmetmiştik. Şimdi cü müfrezeleriyle tngiliz ve A- lerle taarruza geçecek bir vazi- 2 - Yukarıdakı şckıl tatb k 
~~çok parlak muv<tf· Mihver, do;tacak mahzurlan dünvanın her tarafındaki mil - merı:kan paraşütçü kıtaları Ye }ete gelmeden evvel Bizerti tut ~lunmadığı tnkdirde 2490 sayılı 
~Jetler yaratan Romm\'rm gozde bulundurarak 'e neye letlerden mürekkep büyük bir İııgiliz ve Amer Jcalılarla ışbirlı- mak için büyük gayreHer sar - kanun hi.ıkümler'ne tevfıkaıı 
~1 deaıere kadar Siranaık'de m::ı.l olursa olsun, karşı ;)akad3 n cemiyet icindeviz. Miskle olup ği ya.pa.n Fransız kıtaları bu_ fetmektedir. Bir çok va.purial" :mal daiı elerince arttırma ıle sa
~~ öıtelerde hasmiyle çar- ayak çelrrnemeyi ptinl nustır, bitenlerden istikbal için cesaret Jcaç noktadan Tunusa ı:-irm~let- Girid'den, Yuna.nistaııdalı, İta!- tılacaktlr. Ancak bu suretle art-
~a.. betleueb:lir. Onun ı- sanıyonmı. Onu1t ıc:n ·· ı imtlz- alabiliri7.. dir. DiŞnan ke..,c:Uf kollariyle bir yadan ve Trablustan Bi3ert.e ve tınnava cıkanlacak m ddefer, "1. kib-.er ordusu, en büyük deki haftalarda o topıaklar'Cla _____ ... ...__,......,,,,_ ... _.JO•~.---- !kaç kere temas edilmiştir. Ttuıusa mümkün olduğu kadar mahalli belcdiveleree koırnlmu 
~'lllr.leri yenmeğe ha ulan-ı çok kaiılı muhtuebelere nUEtlr • l · ltılı cok miktarda asker ve malzeme ilZ&mi bu fivawt me\cut ; e al't-
==~ bir yandan takv'.ye e- etmek doğı udur. Bu muharebt."- Sigara fefll erı aza yor General Giraud haşlaca Fııı!l- taşı.maktadırlar. Yapılan tah • tınnaya bu -fJyat bulununeay.ı 

lel' her şeyden evvel, Afrika- Ankara, 19 (Yeni Sabah mu- sız alayla.rıııı tefLş etmi§tir. minlere göre Rommel Bizert'te kadar deYam olunacak ve müte-
b\ ---o.:..A -e·v.rt _,len O• rU..: m1*adden.tuu çiacektir. habinnden) - Bir müddetteıı- Framsaz ha.va. bataryahm dün ve Tınlusta kafi kU'\"Yetler topla add'ıt taiıp zuhur ederse arala• 

L ıq, aua- ~ .T- ~ .._ • l • de öriilen '"':r duşm" aa tay-~ <lii<.ı.i<rmüş 
~!ar, Mihveı- ordusunun akı- E'.senbauer \"e M~e~ ?~: beri sigara cms erm g . . 111 J-- -....-·- yabilmek için Trabluau müda - nnda kur'a çekilecektir 
~i ta.yin edebilır: F.ğer, Et- dulan hedefler ne ~.şebikt~ noksatılığı bertaraf etmek ıçm lerdir. Tunus sahilinde bra,a f'aa etnıek ümidini bile terket - ----------
~·in uıtra Modem ordu· ha.lele, a.rtık Av. upa etr fı.ıda lııhisadar Vekiletiiıoe bazı tet- inmek t~de buluuaa meğe hazırdır. 1 
~ IGylendiği ~le vüz b.n- ve Avrupa için anaşlu ~lıya- .Jrikler yapümakta olduğu öğre- .Alınan nakliye tayyareleri Frar,- Cenuptan ilerleyen .Anderso - Lava 
~ 88.Jıyorsa ve buna. karşı Tu- caktır. Bu savaşlar halı:.Juaıda ni~T. Söyl6nd.iğ'.ıne göre mev sızlar tarafıadaa tardeciümiştir. nun kumandaautdald kollar Tu-
~ bir tevkü seddi kurula- uıutalea yürutıneıc lSe. uuguu cut s'pra\ann yalnız bir~k~in k!ır:!; 1~iı:w:a~::h ~: :nusun *malini Tra.blusta.n ya. - muamması 
~. Mihver oi'du.<Ju b?.tıya t:es zdir. se irca olunması düşü.n. c- pılacak taarruzlara .karşı ko -
~ d" na c;ağırmlflaNlr. Onuıda .şar- ilh. nokta 

ır. ka hareket eden Fransn kıtaları rumak için en m· ım °" 
S-1,ı·zı·ncı· ordu Lavale verilen Tayiıaler istasyonda bandolu bir Am~i- ~~erGa.~~~~f~~ra: cs~ A ·ılcara, 19 (Yeni Sabah mu- k ef '-+nn• tarafından t"""71 usu ~ 

h 1 ru ah 1 _!11.~J;_=..WU>J · ~'1J • f• .. dan u.o-..1 edilır· edilmez bil -I " • f hab:Z.inden) - Toprak 1ııf • su. - ıı:u -~ u.u- o.u -.,e-

saisi üzerıne en büyük salaJı:. 

yetleri aldı. 

LavaJin ha.kiki şllsi~ eti 'e 

- aa, tat-afı 1 ınci•e -

Büyük dcvletleıin ktiçüklo
re, ansızuı ıstili.dan tutun 

da yüksek perdeden atıp taan'u.a 
ıçın bahaneler ·cadına kadar, 
tatbik: ettiklen müdahale usul
.lerinin türl.üsünu ıltinci cıhan 
harbi. bize gösternıi..42 oldu 
Der~nn alt b~ .su 1çen 

kuzuya, kaynağın yan\Ada du· 
nm kurdun : 

- İçtiğim SU\'U bulandınj.JC• 
aun ! diye bağmp bu haksız S&o 
bebi ves'i.le t1ltarak, hayretler i· 
çime donup bJan zavallı tuzu. 
yu parcalamnmdaıı 1-şka bir 
şr- olmı~ an bu politika manev
rasının, artık ortada enilit yu
tulacak tarafsız k · cük d \ et 
Tlek katmamı:) 01m.ı.kla berab~, 
hali. .-evncta -Oldu~u kilelik. 
fakat metin "-e gurtilti.he pabuc; 
bıraknuy.an .Ln Jcreıı· son .., n· 
leıde maruz kaldığı tabditlenktl 
anlıyoruz. 

Fılvalcıi AJman propagand .u;ı 
durup d nlenmeden İsviçre mat· 
buntına ç tma.kta ve umumı gu
rültüs c kanşmamaktan başka 
bir günahı o\mı) nn k~ümencık 
1sviçreye kab!ıbatleT yi.iklemek 
ıcin vesileler ıcadma çalışmakta.
dır. Vaklil 1->,"ic~ gazetelen h11 

ısnatlara, ıthamlara cevap \a"

mel<te kusur e-tmenıekteJi ler. 
lA-fesela son posta ıle gelm~ e>
lnn "Journal <le Ge.ıeı:e' B rle
ş k Amerikanın Mihv~ aleyhi
ne harbe henüz tirak etnuJe'll 
Aıjantın ve Sıli hillriunetlcrıni 
sıkıştırmasaııu .,.·esıle Jtt:ilıu ede
rek diyor ki: 

"Gururlu millet:IP.r, bir ianafl 
se(mek lıu.'>nsuuda zorlanırlar
sa, s&Jala111rlar. ('bkii outanmı 
daimi menı wat.Jt..ıi!lt- U) gnn ~ 
1en nofrtı"ka\ ı bİ7.7.At kNMllleri 
1a'iu eın.,,k iHterif.r." 

lı:;v cre-1 i ref ikunı& bu i:lt cüm· 
ile hafta.Jardanber. devam e

den zebunküş biı ı..-opa,.,ualldaya 
cevap venniı, ve sanı ho.l ile: 

"- Kızım sana söylüyvn.ma, 
gelinim sen a.n!a~" demış obı· 
yor. 

Bunun diier b1r manM.1 da: 
"- Cart. curtla her vJ.mU 

peynir geoıisl yürimıeE." dea 
ıbarettir. ı-arplŞİyO r se a ıye e. r. leri Ofisi meclisi \dare re!sl'rği- İllgiliz bomba tayyareleri Tu- ;.: !ı~~~le Bizerte taar -

~ u:itk) ne lstanbul belediyesi iktis~t nusta <lüşma.o i8e"aJi altında bu- S 
1 (BQ.fta.rafc 1 ı &Cide) l (BGtJtara/ı 1 ıı ımüdüıü &ftet Sesen ve meclıe .lıwıan noktalan lııembalımışlaı- Amiral Darlanın öz eri fikirleri hakkında hili mrcok -~~-~------~ 

~ yenle tahrip edil~n 1 ka.ffei ahvalde M. La.vali~ \' 1: idare azalıklanna. Karıya ticaret d Cezayir 19 (A.A.) - Ceza -
lt';iha ve Alman ta}'V&l'ele ı- ~rveriiğ.nı. v.e ba.suetı.u müdürü Halil JCıtfu.t, eski Ada- ırBirinci ordu ile işbirliği ya- yirde radyo ile bir demeç yapan 
~ 11.YJ&lRJ.D en a.<ja&ı 50'l oldu- takdir etmek ımkanıru el le e.- na val.:si Faik üstün ve ziraat paıı 17 Amerikan tayyaresi tn- Amiral Darlan şöyle demiştir: 
~ söylemişt r. Subay Del- mtş olıduğu.:uı .beyan etm ştır. başmüfettişlerinden Salih Ekim <rifİz tayyareleri.yle ~rlikte gun- - Toprakhı.nmın idareye d&-
~ıvarır.laki hava mevd nm • .ı Mareşal, mesuliyet.~er!nı deruh- tayiıı edilmişlredir. düz Biret hava meydanına. bir- vam edeceğiz. Benim n.zifem 
C"'lllan bomba ve av tayareleıi te etmes'ini. biten h~kumet reısı- 1 nıilşterek menfaat ~in hedefi -
,; hakıki bir mezar olduğunu nın cesaretim ~rım etm fi~ır. mizi tayin etmek oiacaktlr. 

.. e etmiştir. Yığılan tavvatc Hükiımet ı.'C~l, bu haıle~ı sa-, Şark cep h es ı· nde Amerik&N generGUni1t kur'ıttı::]:,ğc ~ı ·çmcıe belki vüz iad .r atlerde kendı.:;ıne karm goster· Londra ·19 (A.A.) - Afrika 
"»>a.re' buluntu ktadİr. miş olduğu itimattan dolayı te- aef erini acmadaıı bir kaç hafta 

,.._ ~ . şekkür etmiR ve .büt.ü.ı 1.ekası :ve evvel general Eisenh~, alay 
Y"4I OölaBdıPın Geılea Ordtl bütün kalbi ile Frarısaya hız- ı larının bir çoğuna simal kut -

lıit l.ondra, 19 (A.A.> - Dün, ~et etme~ amıı ~~nda keıı·ıŞiddefli kıca ragv men çarpıcmalar bunda kullanılacak teçhizat tev 
ıı.f'ik bır kısmı AmerkaWar ta- dıs.ııe temınat vernuştir. Y Y zi etmiştir. Bunun lizerine dıera 
~~dan tc<'hız edilmiş olan en Hükiamet reisi, hesabınt ve-ı • h fi d d. 'hal ortaya Norveç;in istıli. edi 
~ 10 b .1 lt ·lik bir FrllllSlz ~ bu gayretlc?rın memlP;ke- aynı arare e evam e tyor l~eği şayiası çıkmıştır. General 
~ "'ad ~ • Jen harek~ ..... tiu ~lıimaıet.?i temıne medar o- Eisenhower, bizzat mağazalara 
~ıı. Bu ko! .,ımdi cebrı yu- lacagmı ümıt etmcktedn. Moakova., 19 (A.A.) - Sta- yet öğle teblğine ek: giderek bu gibi levamnın mü -

~l~ I b·•anın P"&!Üne d~- lt.aıar: Pc"l'a·n - l.aval lingnıdın şimalinde Kmlordu, Stalinl'r&d bölaesinde kıta.J.- bayaasında buluntn.Uflur. Bu • 
~. ilerlemektedir. Bu kolun se- Lava11cswtm Çtkarabiluek Alman piyadesinden 3000 kiı:ıi nmız düşman hücumlarını püs- nun ümeriae Alma.nla.r, Norvec-
~ \'eya on gi.b içinde M bve~ Vişi rn (A.A.I -12 numara- tarafından yapılan hücumları kürtmüşlerdir. Starmgradtn ce- teki iatihkimlannı ve ganıizon-
L~ lerine ulaşacağı tahmın lı teşkilatı esasıye kanununun püskürtmüş ve bu bölgede dfış- nup kısmında kltalarnnız şid- !arını takviye etmeğe koyul _ 

aJctadır. Kolu teşkıl ed .1 metni, bükümet re'e.ine veril - :rııa.mn elinde bulunmakta ol~n det1i hareketlere gir:şmişler ve mutlardır. 
ı-~r günde ıoo mil sür'atle ı- miş olan yeni ı..hihiyetleri şu l:tirçok müstahkem noktalan ele bircok müstahkem ditşman noıe- Havadisi sezmiş olan bir çok 
~~ektedırl~. Kol. sahrada suretle tasrih etmektedir: geç·nniştir. talılnnı za.ntet.ımşlerdir. harp muhabirleri, kışlık elbise 
~IUlabileıı ~ine taşıtlar o- Biz Fransa mareşali. Fransa M'o7ı<lok yakuunda. &>vyet Ju- Nalchik'in ceu11u doğusun a arttırma.ğa koşmuşlardır. Hatta 
~kamyonlar ve he.f:f tanklar- devleti reiııi, 12 Tem.nıuz ~940 taları, Almanların. bir basklSJnı Sovyet tonruau 8 düpıan ta•ı- bunlardan biri bilahare A ,.nka· 
~ edilmiştir. tarihli ka.ııunna.ınesine tevfikan daha kırmışlardır. kını kullanıbnıyacak hale -etir- ya gitmek üzere binmlş olduğu 
-.. ~ a.şa.ğıdaki kara~eyi iedar e- So~lerin GrOEny petrol sa- miştir. vapura berabet-inde "Norveç dili 
•--· diyonız. halannı ele ~eğe çalışın nasıl öğrenilir? .. isimJi bir risale 
.-vri91dZ asileri Tek m~: Teşkilatı esasiye Alm&11 krtaJanmn külli kuvveti- So~f~;;::~~a- götürmüştür. Bu suretle Alman 

ab kanunları hariç olmak üzere ni ricate icbar etmekte olduk la- • J ~ Jar, AmerikalılR.nn Afrtka'da 

tereddütler mevcuttur. Acaba 
Laval, Müttefik menbalarının 

jddia etiklerı ftibi hakikate;ı Al
manlara satılmış Fransayı b r 
Alman müstemJekesi haline ge. 
tirmeğe ~alışan b,;r vatan ha ir.i 

.eli ? 1 
mı r. 

Fakat aym <ıeY tirkar ay e\•
vel şimdi $in.~11 A frikada Müt
tefiklerin d(ıstu ohuı Am·ra1 
Darlan i~in de söylenmiyor mu 
idi? Sonra LA.valin Franc:arhı 

şahsi servetiuın ~' büyük 0
1 

duğ'urnı da biliyoruz. Bina•ou
leyh satılntış olmac:nu kabul et
mek çok güç n•üdiit 7 

Yoksa La\•l:.l. hc:r ~eye rag-
men Miıttefikleıin daha z.iyadc 
kuvvetlencre:.t Allnıpay~ bh i"'
raç hareketi yapaeak1:•r ı zam 
DQ. kadar Frant;ttyı mümkün 
duğu kadar ayakta tutnbilmek 
ve el aJtınciaıı tcşkı1 atleır Y• ı -
bilmek ~iıl Amiıai J;arJsınıu ıkı 
sene müddetle t. roadığı rohi 
tekrarlıya.a bir aktoı· muduı " 

Bu muammavı ancak v.am 
ldrler pr hükiiınet reisi, yahıız kendi im- n Nalchik'in cenup doğusunda yetler:ne devam ederek bir mık- sefet" yapacaklarına hic iırtımal 

- Baı tarafı 1 ıncld• - zası ile kanunlar ve kararname- Kmlordu. Almlnlann işgali al- tar arazi kazanmışlardır. Büthn vennemişlerdir. YENt SABAH 

( ler ~r. tıada bulunan bir .şehre akın ya.p düşman karşı taa.mızlan aklın ·------------------------.,."'!~lles'e teminat vermiştir. "Vi§ide 11 lkitteüqri" 1942 mı.ştır. AJımanlar, 500 kiti kay- !:~~~·tur.'! .düşman uçağı dü-

çöMbi..lec.-ektir. . 

~ciye nazın M. Hull, bu - ima: .PeNİll betmişlerdir. ~ww.ıa-... ~---------------------~ ~'::1 basın toptant.unnda, ls - Looaı'i>ı h<&lef olUftt Başka bir kesimde Sovyet kı- Almact Re&Mi TeMıtf 1 
~Ol büyük elc;.si Cardeoas'ın Vişi 19 (A.A.) - Devi« Re- talan, düşman subaylannıa. bin- Berlin, 19 (A.A.) - Alman Teşvı·k·ırede satılık arsa ar 'i'fı. __ ~aftın mutlak tarafsızh~ isligını-· ·n intikalıne müteallik ol miş okluklan iki kamyonu zap- orduları b<>cı kumandanlımı1ın 
:.~ıni takip husU6undakı mükerrer numaralı teşkilatı e- tetuUşlerdir. tebliği: -~ ,.,. 

~r~nnı tekrar eylediğini sasiye kanununun meW: K ~:nse·~:ı1 do~~la Tuapsc kesiminde düşman Te111ikigede emllllı caddesi iizerl'IHMI! 
r. Biz Fransa mareşali, devlet ızı u n arı , - t k·ıı . __ ... _._ imha ed 1 • bi Ü U 

-.,. tJ1. 1',~ reisi, 10/Temmtu 1942 tarihli kem bir 9leVzldefl çıkanaıştu•. eş ı el"1 S-D~ l • her türlü na yapm11ğa ili Sil altına tttJK kanun mucibince aşağıdaki ka.- Moekova., 19 (A.A. l - Sov- mb?tir. Alager'ia doğusunda 
Okholm 19 (A.A., - Mad- . ·....ı~- ed. Sovyetler tarafından yapılan fJıi IJTSB SBllllgOr. 

alınan bir telgrafa göre. rarnameyı ı~ ıyon.ız~ getirilmişt'ır. Münakalit Nazın şiddetli taarruzlar, düşmaıı 1 

n ada ilan edilen kısmi se- Madde 1 - Eğer, herhangi Giera.t da hiikimıetten ayrıbruş- kanlı knvınlar verdirilerek püs- ~lak ve Eytam Bankasandan 
'k 1918 den 1926 ya ka- =ai~:.n:1fı:'°• i'::!r: tır. Endüstri İstihsal&t Nazırı .kürtülmüştür. Düşman uker Esas No Ycı ı Kıy et Mesabası Te tı 

rufı i gılendirmektedir. tasditdnden evvel devlet reiai Bi.chele.nne Münakalit Nazırlı- toplulukları topçwuuz ve ha·ı.l 399 ıkıye - Harb YR v li 2I.32J Lıra 421.50 M2 2ıs3 ı r 

~Slıufı ise bır müddetten be- v---:4!:-; ifadan memnu buluna.- ölını da üstüne alnuştır. kuvvetle!'im.Wn hücumlarile izn- K nagı il lles ll t. n \e 
:.ı. al al "' ~uu ha ed ı l di n..-..:ı ba k E lak c dd l n es, 8 4, silcuı tına ınmı~ - oak olursa& bu vazife, hükümet Fra1151Z Faeıiıstleriata TalıeW ı nuş er r. DUIAl&n ş a 

erberlik tamamlaııdıktan &Mi :M. Lava! ta.rafmdaı\ ifa Nevyork, 19 (A.A.) _ Mad- ha\'&JW\ fena olmasuıa raP-men 
lılh altında. ta.kr ben bir edi~· ridden alınan raporlara göre, hücum uçaJdanmız Sovyet rop-

'-.:... k. bulunacaktır. Bu memnuiyetin -k&t'i olmaa Fransız faı,ist matbn&tı ıbtililci çu bataryal.an.na ve demiry()lu 
- halinde :narrlar meclim, bir ay bir halk hükiımet:i. kurulmas.r.ı tesislerine muvaffakıyetle hü-6 (. G M içinde reylerin ekseriyeti ile dev istemektedir. Bu hü.kiunetin < • cum etm:işlerdir. 
li vrı Kuru u Mür k p Re

F\ Hasan A , ı bi d ı 

~Mlz ALSAN 
1 

. Cen ı bugfü:ıkil 
'12 Cwna nil at 11.3-0 da 

1~ Etfaı Hastahanesindm kal-
lt Tophanedeki Kılıç A ı paşa 

Cuma namazını m te ıp 
lllll!nazı kılındıktan IOru1l Top

"- bnıından motörle Beyl.et'be
~.k~ ki aıle kAbrine def-

tir. Çelenk .ıet,i.r.Unıeme&l 
Ur. 

let reisini tayin edecekti-r. Na - la.cağı ilk tedbirler Blu?n, Da- Starngrad'da hücum teşkillP· 
zırlar meclisi, a.yni aamaııda '8.dier, Gamelin ve Reynaud gi- ri arasında çarpışmalar cereyftn 
devlet reisine ait salihiyetleri bi devlet mahmıslarmı ve Vıchy etmiştir. 
de tayin ve tesbit edecektir. hükiunetine muhalefet eden su- __ _.-.... ~---

Madde 2 - 4 numaralı taş - 1'ay ve erleri idd etmek ola
kilatı esasiye kanunu, mefsuh- eaktır. Bu halk hükümetı, aynı 
tur. matbuatın 8l'1Jll8una got e, Rus-

v:· · 17 /1~1942 yada çarpışacak bir seferi kuv-
'f' ~: P~" vebin hazırlanması i<;in en aşagı 

Ka1ıiaede TadUit 4: sınıfı sili.h altına alacaktır. 
Vıdıy, 19 (A.A.) - Resmen Vıch" ıtin neşrettiği b;r t~-

bildirildiğine gore, Harb ye Na- ıı;:e gGıe na.zırlar mecrs· son 
zın Amiral Suphan <:arş mb to lantı ın a mt n Fran-
ahşamı Vichv hükümetinden ~ sız - Alm n m · e~tlcrivle 
ıüıma w yerine Amiral A:brial meşgul olmuştur. 

Yugoslav çeteleri 
iki ıeh.-i almııılar 

lıfoskova, 19 (A.A.) Res-
mi bir Sovyet bülten' 
Ya"'-081av çetec·ıer 
ile Peingnd'ı 'ışY.al 
Sırp Hırvatıstanın 
ve Knın civarında ""uucı ... 
Tll§malar obnaktadır. 

30 l 30 Lira 507 M2 3013 > 

y ımmkul er J>e;.o\1Il Jlara ile \ e açık art-

llaldl81HJ• ftrlie9 
lldllEu ı~lalan 

( Battarafı b rınc de) 

zamanlarda i,."l.lıu de<.!;istırmişlu· 
Elde edilen ves·kaıar gor Yor
gi yü :3ek faturalar tanı. \ ed •
rek karaborsa oy aluı oy li..l.
mı" ve zeyl:ny.t~ı t·caretine ba.: 
la.mı.cıtır. 

Yorgın'ın kendis nden zeytın

•.Y'llt°ı aldığı Ah.met Komılı ve 
) zcbğl mektup ta tt>fti heyt.' ı 
re.ıs1 N~tti Çiller tat ı 1 • ·-

le geçınlmi tn. 26 9 94:l -
hi~ Yo gı tarafından y züm• 
bu mektllpt.a: 

"Burada satılan ll..Jiara f tu
nı vernıck usulünde ısra oo·u
yor. onun i~i:ı bsna yük. k ı
ya.tla fatura gonderıniz buı de 
burnda mURmelelerimi ser~ oe 
yapayım. demektedir. 

Baska b&r mektubunda da hü
kfuneti kasteden karaborsa ta
birini kullanarak şöyle demek
t dır: 

.. Ke .. ra.borsa her şeyi bUden 
daha iyi biliyor. Bana k hrsa 
onun arkasından ( ) çıkacak
tır. 1'"ikriruz.i ve ne fıyatia sat
manın bana. bildr·niz. O f )atı 
bulduğumda te\grafla sana bıl
dirı m.' 
Yorgı Terzioğlu daha bl.i!la 

bemer bir sürü yolsuz har~ket
lerde !bulunmuştur. Şimdi Milli 
Korumna mahkemesiode ) 1-
suzlultlannın hesabını verecek
tir. 

Bundan ~ daha birçok 
tüccar ve dükkan sahipleri Mıl
li Konnmıa mabkemelenne ve
rilmiş bulunmaktadır. 

Umoo iskelesinde zeytinyağı 
ticareti yapan Hayim oğlu Sa
lamon Behar, Yağ iskeıes·nde 
Sahuncugil Limited Şirketi, Kir
yako Tebe'.ıl[()ğiu. Feriköy Er
gene.kon Cad Vasi! Zaharya
dis, Balık~ Mehmet 
Kirazlı Yemişte lbsaıı 'Mangal· 
oğlu, Erenköyde Bakkal Hüse
yin Beofktqta Osman Ordu, 
aeyazıttıa. bakkal Yani, Yağ is· 
kelesinde Hristo San, Lalelide 
Recep Fmıda, C.Wa.t, Yusuf, A
nadoluhi.sarda Bilil, Bostancıda 
Haydar Çetin, Etlı«n Ergir: n, 
l{adıköyde Şükrll, Hadi Ak
ba.ğ, Hakkı Cirid, Yeaipostaha· 
nede mahallebici Ahmet, Bahk· 
pazannda mahallebici Nıko 
Yağ iskelesinde 'Mustafa Dem t· 
sar, Bal.ıkpaızannd8 Yo be· 
yanna.mesi2 f.lektt saldanı 
tura z fazla fiyatla m 
nesl?. ekmek sa.tmak g 
telif 1 rd:ıc dolayı 

ık l 
UUllllö.A l..ıı.dıtlaı" o 
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.. 
Bir Isviçre gazetesinin alaka 

lk.ıet Dmıil'yol1arı Umum MıiJdürlüğünden: 
1htiyoca binaen Annrada istihdam edilmek üzere lüzmnu kadar kaJllt 

riferci alınacaktır. 
Yapılacak imtihanda rnu\':ıffak olanlnra liyakat derecelerine göre 1 ~ 

Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur 3 llii 
4 uyandıran makalesi Ci sınıf ustalık muadi11 100 liraya kadar aylık ücret verilecektir. ...a 

Askerliğini yapmış ve h41eo ü.işi!ı buluwnıyan tnliplerin dilckçeleruı
bonservislerini, ,şimdiye kada çal~kları yerleri bildirir kısa -.ıı tcrcilrne"' 
lerini, nüfus hüviyet cüzdanı tasdikli örnegi ile <.'n nz okur yazar belgele' 
rini ve 2 adet vesika fotoi;rraflarını ekliyerek en geç 30/11/942 taribiol 

- Başaltına üç kişi kaldı. A-ı 
ralanndı kur'a atacağız. Han-
gisi çift dlişerse üstüste güre· 
şecek .. Hangisi tek düşerse tek 
b ı· gürt ? yapacak. O da nihaye· 
t' ,.,al ple. Başaltına kalan 
iı., ... ~ şunlardır: 

l - Yorük Ali, 
2 - Sivaslı Abbas, 
3 - Bursalı Ali. 
Ca.zıınr, sozlcrine şunkırı da 

ilüve etti: 
- Güreş kıran kırana oldu

vu ıçıı bır çıft güreş bugün ya
pılacak, sona kalan yarın ... 

Cazgır, seslendi: 
- Si\ aslı Abbas. Bursalı A

lı. Yörük Ali mc~dann! .. 
Bursalıya hiç nefes payı ver

mem şıerd.. Gürcşın kıran kıra
na ve tam Pomak usulu ohnası 
dolayısivle dinlenmeden tutuşa
caklnrdı. Bu ışte Yöriık Ali ile, 
Burnalı ka) ıpta idi. Çünkü ikisi 
de claha gür€'"llen yeni çıkmıl?
lardı. Cazgır, hakem heyeti hu
zuruna giderek kur'ayı a.Jen<'n 
atb. Pehlivanlar merak ıç nde 
i<filer. Lİif dc~.ı. çift kalmak be
la id.. 1kı defa üstiistc güreş
mek vardı. Tek kalırsa hemen 
yerine gidıp giyinccc-kti. Yarın 
galiple rahat ı h ıt güre c ckt. 
Yörük Alı, bu hususlarda talıh
sizdi. Kur'a. o;-le çıktı: 

Bursalı Ali, 
~ori.ık Ali... 
~ va."'lı Ahas tek kaldı. Ru, 1 

mut..h.ış hır şans C3<'ri ıdı. Abba
sm tek kaJması fcl ıkettı. Zaten 
Sıvru.lı yorulrn,ı.mışu. Yirm. dort 
saat d nlcı dil t<>n sonra galıple 
gure t'<.'ekt.ı. Yoriık Alı, oralarrla 'ı 
olmadı. Kad re;; bel baf:;l.ıdı. 
Fakat Çalık, kuçük dili:ıi yuta-ı 
caktı. J{cndı kend ne hırslı hıro-
lı söylcnmcğ bnşla.dı: l 

- Hay nksı talili! ... Bak şu 
oğlanın başına gelene .. . 

Her ne hal is Bursalı Ali ile: 
Yönik Ali pcşl'C\' edıp glıre el 
başladılaı. Sivaslı Abbas da, ı 
yarın go.lıplc güre mek üzer ı; 
yeruıe çelnldi. 1 

Bursalı Alı ile Yörük arasm- 1 

daki güre~ her halde hevecar.h 
olaoaktı. lki tartı.f <la sağlı, sol
lu ı:ıehlıvnnla.rdı. Sonrn her ıkı ı 
de tam pchlh a ıdı. F kıt bu n 
pehlivanı mnl yese ctt ' mı"l 
takdirde b.rıni dıner·nden farklı 
buluruz. 
Güreş kornali ddetle baqladı. 

Yörtlk Ali de, Bursalı d. ıht el
de hiicum.a ba.şl::ıdıl.lr. Bun::a'ı 
Ali Yoru Lin şohrr tını b. voı:
du.' So u. "onun s h, sollu gtl
reşçi olduğunun d. f rkn d, ıdı. 
E!.. Yürük de, hasmının ne mal 
olduğuna vakıf ıdi. 

İlk hamleleıdc Bursalı Ali, 
çok ş dde-tii hi.ıcumlnra geçti. 
Yöruk Ah. ond n d:ıhn aı ham
leCi gar ılıi~ordu. Heı iki ~f 
da soglı ı:.olhı gürcşıyor. bırbı:
ler nı oytrn.1 dü llrm<'k <'lll hın 
bir turlu çm lur yapıyorlardı. 
Güı-es o k.. r hcvecanlı ıdi ki, 
oyurJar b rbıı nı takıp cdıyor, 
kap lan oyu 1 r ustalıkla 1 rhal 
çözülüyc;ı, o - r bır oyun g('_
çild gı r. ru u~ nl ı. Mu ar a 
gitt k~' hı landı. Güreşm on bc
ıt.n.C d l .. ıarın ı. doı:'Tu Yoriı~ 
Al , h. m \1 tC'k p. rmakla, kK 
pnçad n kanlı \ <', usulu ,·~h.le 
açıkt ııı ı.rdii. P.urs:ılı Alı. va
ziyeti tc·hlıltclı CTOtdu. PnN'' ı da 
kurt rnr H\ • e;. ğını anladı. Der
hal :ı ı \. alta ~attı. Yoruk A· ı 
lJını .in. marıf tı "'ozuk,mü <'l·ı 
du.. Al mn tek pa<.a, tek P• r
mnkla takıp hasmını stlnu c.:ii 
kcnd ı t' mnh us b·r oyundu. 

B r l·ere ha mmın paçaE:ır.a 
tek paı rı gııu gE'çtrdı mı, dinlc
menlı. '\ •. o l rmağı ora<l n 
kesme<fkt:<:~ kır.1. e c\) ıramazdı. 
Sonra Yorük Al nin bu, tek p:ı
ça kapı ı r.-rui·ı haşka biı çal1m 
da v rdı. O, oaça;ı:ı k~paı ve, 1 
uzaktan hasmını surcrdı. H~- 1 sım mulmb<'k edecek m(;vcudı
yet b ıl.unazdı. Ne boyunduruk 
ve n dt> ba ku b r ovunla mu
kab<:-k imkanı kalmazrlı. Alinın 
bu pa a k· ~ı.sı~ tarif ,etm ık 
mumk.ın de 1'1ı. Bu, nev ı sah-
sına münhasır bir çalımda idi. 
Şurad bu, oy~:ı~ ;:~lnı~ hır 

pehlh anda gordu~mu. _)azı
yım. s.ı tan ııamıt d vrının s ... n 
bn" e l • nlarınd'J.n Çolak Mur
ta.za. n n (ırağı m~hur Ali Ah
mr·· te gordiun: Alı Ahmet, Ar
na'\ ıtoğlwın benzer... Altıı;ıı~ 
okka, en ·vı zn..-rnanda altm.ış ı~ı 
okka O'elcn Ali Ahmet, çelık gı
bı b ı '"vücuda mahktı. Fevkala
d(' usta idi. A.li Ahmet, büt~ 
l ı.-: ımlnrmı okkasızlıgına ra~
r :ı nıah retle ınağli'ın etmiştir. 
A Ahmcct.n Yörük Ali gJbı tek 
P vı. tek parmakla knpışl~ı 

1 B rdı: b re tek 'l)am1agı-
r çiriı ve. U7All tan 

reli. Uz:ıh.i:an sürmek de
. P çava taktıkt l 

mııun avağını yerden 
k ı n ı u.ı;:ı.ta.rak acık

lıite bu vazıyeı:te 
··· ıı rlaki nchlivan isti

Ayaöı tla 
bu.ili üt un 

müvazenesiz kahı.. Mecburen 
alta yatar. Flffer yatmazsu ha
smı yetişir ve b.r budayışta ye
ner. 

Ben, bu oyunu Alı Ahmedin 
meşhur güreşlerinde gördi.i •• ı. 
Ali Ahmet, hak katen pehliv.m 
idi. Onu son dcvrm Arnavutoğ
lusu d:··e kabul etmek muvafık 
olur. Cesur, cüretkfı.r, zeki, mü
l.d.ha.zalıı, okur, yazar takımın
dan, tetik, çevik, ç.ivi gibi kes
kin ve kav.i ... Ne diyeyim daha! 
Bu, söylediklerim doğrudur. Ali 
Ahmetli, o dcvıre vetişmiş olan
ların hepsi sever. Hır . uphP yok 
ki, bcn:ll1 g bi ta.rif wc lcr onu. 

•• 

Alman matbuatının [ ge'ienlerJe bitaraf milletler 
aleyhinde yaptığı ııeıriyata 23 Birinci T efrin tarihli 
.f oumal de Genene gazetesi cevap vermiıtir. Her 
tarafta alaka uyandıran bu makaleye okuyucularımıza 

kadar Ankarada Ceı- dairesi Reisliğine göndenneleri. (1452) 

Alı Ahmet, eJy( vır. berlıet~ at
tır. Bandn'lnadndır. Altnııı-; yrı
şına yalandır. Fakat yine çeli~ 
gfüıdıı. Tetiktir. Çok hız.lıdır. 
Allah bana ömür verırse onun 
güreşlerini yazaoagnn. O vakit 
gürülccektir kı, Al Ahmet. Ar
navutoğlunun yr..ı.\'TUsudur. Alı 
Ahmet için bir kitaırda y:v..aca
ğım. Ve, yazdıgım kıt:.apl:ır :.e
r,smde onun da ısmını Gazha
net Alı Ahmet d;vc ne~rett m. 
Fakat ben, onu Ga.l ..ı.ne!ı Ali 
Ahmet dıye bıldiğ n halde ba
zıları hayır d yorlar &nim hıl
d ~ m " , noUanm ona Gaz.ha-ı 
nclı clcılcr. Sebebi df> Murtaza 
G ~hanede otunu du. Orada 
kr..hvesi c1e vardı. Al Ahmet de~ 
oralıdır. ' 

• 
SOLDAN SAC.A: 

1 - İsmi çok geçen bir Afrika 
şehri, bır notoı. 2 - Kopek, bir kış 
sebze 1. 3 - Kale. 4 - Kor, mu teri. 
5 - İşaret cdaU, mevkı. 6 - Ynlan. 
7 - lçınden su aknr, uzak. 8 - Her
kesin sevdıgi. 9 - &rseri, yemin. 

YUKARIDAN AŞAC.IYA; 

1 - Bır ç •lence ye 2 - Bir çııl
gı, cgrı. 3 Bır h r m okunusu, ev. 
4 - Mukadclcw-, m yı. 5 - Ilır n e
ze, ter ı bır gıd •. 6 ı~ık ver.r. 
7 - B. arılır, bir ı m. S - H. y
van e .. ı, r. maz kılınır. 9 - Muba
yaa, lezzet. 

- Dünkü hulm:ıc:ınm halll -
1 2 3 4 6 7 8 9 

aynen ı.;eriyoruz : 
Tarafsızlık iyi bir basına ma

lik değil. Dahilde bir çok ıvatan
daşlar, kültürüm :.izün ve mede-
ııiyetimizin akibcti mevzuubahs 
olan bir mücadeleye iştirak ede 
memektcn sabırsızlanırken, ken 
dilerinin ve bütü.1 beşeriyetin 
menfaati icin mücadele ettikle
rine karıi an muharipler bun
dan uz:ıl~ b.ılunabileceğini anla
m1yorlar. Onların nazarında, ta 
rnfsızlar gevşeklik şiıphcsi altın 
dndırlar. Kend.Icrilc birlik ol -
mıyanlrırın, kendil~rine karşı 
b:.ılunduklnnnı iddia bile etmiş 
lerdir. Tarafsı7Jarın s .... r.patile -
rindcn müstefit oldukları za
man, bundan doğacak mantıki 
netic<"lere tahammül etmemele
rine hayret ediyorlar. T rcddiit 
veya teyP.kkuz hissett.kleri 7,a -
ınan. taraf ·ızları derha.l dii"lllan 
milletler 0ınıfına gCÇlriyorlar. 1 

Bazıları d:ı.ha da il<.>ri gidiyor. 
BLıgünkü k:ırga.salıkt..'Ul cıkacak 

· siyasi teşkilatta. tnrafaızlığın 

Her ne hal ise, bu delikanlı 
tıpkı Yörük Ali g'jbı pn.ça ka
n:ı.rdı. Ve, duruşlru-ını Arnavut
oğluna benzctnlerdı. Gureşle ----------
h ç acele etmez, zeki twrivle sa
fa n durur, hasmının hnı eketıni 
b"'kleı... Sonra ens€' bağladığı 
zaman hasmının yüzüne bak -
maz, ba.şını arkaya çevirir. Ha
sım onu ba.kmıyor zanneder ve 
bu fırsattan ve bo lulttun bifısti 
fudc ular.Fakat umubnadık bir 
ş cı letlc mukabelcsın. goriır, lıs
te de kurtulmaz bir c yuna takar 
hasmını ... İşte Alı .Ahmet, boy

elan bir manası olabileceğini söy 
lüyorlar. Alma.nynnın idare~i 
altında bulunan ba&mda, üç yıl
dır bu mevzu üzerinde yüzlerce 
makale ynzıldı. Bunlar bir ara· 
ya toplanırEa biiyiik bir cild e
der. Resmi hic bir beyannt bu 
tezi teyit etmemesine rağmen, 
yarı res:ni olan; fakat müsama
ha ile karşılnnan, bu dü!"jünce -
nin ifadesine hususi bir ehem -
miyet ven::ıck lazımdır. Mesela, 
Vilhelmştrass sözcüsünün, har -
bin sonunda ve ,-~ıidcn nıznm
lanmış olan bir A\rrupa memle
ketimizin hakimiyetini yüriit -
r.lekte yalnız kalmıyacağımıza 
iı:-aret ettiğini dt•ydugumuz za -
man bu nlfH:oyı gör..~ermek zo -
rundnvız. Tarafsızlıjfa karşı gös 
tcrdiE?i nezaket e.:-..en. işaretinin 

le ıdi. 
Ali Ahmetlc, benim hıç ark:ı

da~l~'iı,.-n ,,ok ... l<onuı;;urdum. o 
k~dar. Hatta ben, Alı AhmPt la
rafturı da de~ılcl"m. Dclıkanlı 
lıı'.;'1mda Koia Hafız, nnmı di~cr 
Sarı fü:.f1z taraftı= n ı m. Çü:ı
ku hır I-fafızla arkad . tık. 0-
nunl<ı buluşurduk. Ona on k.ı
şi b den sovunur, idman verır
dik. Bu cbeple Ali Ahmet, ta
raftarlariyle aramızda zıddi) et 
vnroı. Çünku Ali Ahmetle Ha
fız ~ır.ısmda b tmcz tu~enmcz 
zıddivetJer vardı. Her ıkı taraf 
birh rlerıni maı:lup etmek ıçin 
uğrasn ı Her iki tarafın bey
leri, pehlıvanlarıyle tefnhiir c · 
derlerdi. BC'!l de. Haiızln tefa -
hür ederdım. Biz de Hafızı bcs
lerd~lc 

Bugünkü gibi hatırlıyorum. 
Kırk sene evvcl, / li Ahmecli yen 
mcs. ıçın Hafızı Kıbrıs sıy.ahi ü-

Yeni nefriyat: 

Muallimsiz daktilografi 
Atuf Yar'ın bu eseri yazı mo.ıkinesm
de on parmakln ve metodla yazmagı 
az zrımancl:ı, bol !otoı;ır f ve krokı
lerle gostcrmt•kt.cdır. 
Kıtaba ı!fı\e ed imiş olan bir 

klav~e kartonu dersler<' kısmen m:ı
kınnsız dn çalı mayı temin etmekte
dir. 

Memleketimizde bır ycnılık tcşkıl 

cdl'C.'ck olan bu eseri butün ıs adnm
lnnna \ c dnktllol:ır:ı tn\ siy cdcrız. 

İstanbul Belediyesi 
ŞEHİR TİYATROSU 

Saat 20.30 da 

DRAM KISMI 

Kcilege Krompton 
KOMEDİ KISill 

Asrileşen Baba 
Cumartesi ve Pazar günleri 

15.30 da Matine 

Yeni Sabah 
A B O N J~ B E n 1'~ J, t 

Türkiye Ecnebi 

8cnellk 1400 Kr. 2700 Kr. 

--f RADYO PROCRAMil1 

- .. v ikinci Teş. 942 --

7 .30 Progr.un 1 19.15 11~ 
7 .32 Yucudumlı - 19.30 A. Haberlen 

zU çclı"-tırn -ı 19 45 MUzık l 
Iım. 20.15 Rndyo G, -

7.40 A. Haberlen ı.etesi 

1 
7.55 Muzık (Pl.) 20,4;.ı Muzık 

12 30 Program 21 00 Kt uşma 
12 33 Müzık (Pl.) 21 15 Tem 1 
12 45 A. Haberlen 2.2 00 Mı zik R. d -
13.00 Mm.ık 
18 00 Program 
18.03 :'>füz k 

o Salon or-
Kestr.ı 

22 30 A. Haherlt>rı 

1
18.40 Muzık (Pi.) 22 45 K p:ınış 
l!l.00 Konu m:ı 

a.ümlr beslerdik. Daha neler yaJ~ 
ma .. dık. Böyle oldugu hnlde Aıı 6 Aylık 
Al•ınedı severım. Doğı usunu 3 Aylık 150 

Konferans 
Oaküdar Halkevınderı: 

750 » 14SO > 
400 > 800 > 

soylLmc.k lazım ~elırsc Ah Ah- p_A....:y:...ı_ık-----------ı 
met pchlı\•andır. İnce bir pehli- Sahibi: A, Cemaleddln Saracoğlu 
vandır. Zekıdir. Hatız, Ali Ah- Neşriyat MüdUrO: M, Sami Karayel 
met kadar zeki ve ince değildi Basıldığı yer: H. Bekir Gürıoylar 

22/11 42 Paznr saat 15 30 d e\.i
miı sak 'lUnda muharrir Bl<rhiı"l Ff'
kk tar !mdan (Na >:"ett,n Hoca ve 
fıkra lan) me\ zulu b r konfer n ve
rılecektir. Herkes gclebılır. do~rusu... Hafız, Kavosoğlu ve A. Cemaleddin Saraço{ııu Mtb. 

J<oca lbrah'mlin dedıği gibi ~
rcşin hamalı Wi ... gıJmen~ yıne 
tekra.r edeyim mı . Ben, hovas
oğlu l\oca lbrahimin bu sözün.ii 
c.ok ~ . .!:endiğim içb her vakıt 

Fikri T. Kardeşler 
n OTOMOBiL ve MAKiNiST OKU"LU 

tekrarından lıoşlanınm. 
J{avasoğlunn ihtıyarlığında Bomonti trllffi' y dur yı karşısı - Ş~li 

ı Yenı devre 7 llkkinun 942 de açılacaktır. 
sormu.; ar: 

_ Usta! .. Hayatında göıdü- Okuldnn makınist so!or d,plomnsı alanlar, otomo-
1 j!'iın ,.e gürestığin ~h~ı\ra~lar. ı· bilcıl ktc buyuk baŞtır ı.ır gosterdtkleri g bı :ızkcr-

cy ınde daha zıyadı.:: kunı bchenıı - hk çnı;ında bulunanlar rnotörlü kıf lnrda mU\ nr!, -
sin? . 

O, düşünmeden şu cc,·abı vc:r- kıyeUc çalışmaktadır. o ... ulun ıs yıllık h .. yatı, 4000 i bul, n mezunlıırı bu 
mış~ 1 soılenn gurnnü1idır. K1 bul ljJrtla nı \C ci!Jer izahatı okulun remli t.ulı-

Biz, doğrusu güreşin ha - , mauıa esinde bulueaksınız. B zd<>n i tcyiniz ve yerlerın!zi ııimdıcl<.'n tcmın 
mahyıulır. Asıl pehlivan, Arna-
vutoğlu ile Yörük Alid·r. l~cd~ın~ız~. ~T~e~l:::::S=02~\~9================~::::-:~--:== 

Demiş. !şte bana da sorar
larsa: 

_ Sevdiğin ve taraftar oldu-
ğun Hafız mı? Yoksa A?i Ah
met mi pehlivandır? 

Ben, bu cevabı verfripl: 
_ Hafız gürein hamalıdır, 

Ali Ahmet pehlivandır. 
Bunu söylemekle Hafızı kü

çültmiyonun. San Hafız da peh
livandı. Hem de çok iyi hır peh
livandı. Fa.kat Alı Ahmedin in
oeh~.;, güreşi, zekası ~nd°' yok
tu. O güreşte her şcyı zora ko
şar, ~stası ne gösterdiyse onu 
yapar. Bildiklerini medresede o
kuchı.ğu dC".rsler gibı ~ıraya lto
yardı. Zorlu, kuvvetlı, amıd, c:,e
sur idi. Mcselfı; ~~n aşaı;ı
lan müthiş kuvveUı ıdı. Onu pa
çasından kapıp bastırmak kolay 
df> 'ildl. En kuvvetli ve paçacı 
ol;n Nakka,,"1.ı Eyüp b"le Hafwn 
p~casını kapUğı halde bir ftC_Y 
yap ım:ı7.dı. Hafız hasmını bır 
boyundurulda. s!-:ker atardı. Al
lah rtthmet eyl n bn clC:'re ede 
ka\· b'r p<.>hlıv ı . r knt Ka
va h n m ded ı; gin t> n 
h·ım 1ı idi- ! 

(t rl. ı \arl 

Telgraf Memuru 
Alınacak 

De\'let Demıryolları Umum Mudürlüğ.indeıı: 
ı - T~kıliit g;:ırlarındaki tel C'lilerindc bilfıil muhubC're memuılu ~ın

da çnlıştırılmak uzere mil abaka ılc 40 telgrafcı alın. caktıı·. 
2 - Mu nbnkad:ı kaz n nlardan orta okul mezunlnrınn CO, ılk okul 

mezunlarına 49 lıra ücret vcrılcceıdir 
3 - s. Bırınclkanun 1942 gi.lnil saat 14 de lfaydarpaş.-ı Ankara, B.ılı-

kesir, Kayseri, Malatya, Adnnıı, Afyon, lzmir, Sırkeci \ c Erzurum f letme 
merkezlerinde yapılacaktır. Milrncnııtıar bu işletmeler ve Atolye M ıdilrlü
ğu istasyon ıielliklerince kabul olunur. 

4 - ?.lüsabalrnyn iı;t.irnk S• ı Uarı ııunlardır: 

1 - Tilrk olmak, 
2 - Ecnebi bir kimse Uc <'Vlı olmıımak. 
3 _ 18 yı. ını bitirmiş ve 30 yo,ını geçmemiş olmak, (30 yaş dahil) 

4 - Askerligini yapmış ol 1ak, 
5 - tşletmc merkezlerinde y. p l c k telgraf muhabere memurluğu 

imtihanında mm;nfi.'ık olm .. k. 
6 _ tdar<' doktorları tnrafınd· n y .. p.:ac.ık muayenede sıhhi durumla-

rı demiryol ı lerinde \'UZ fo ~ô r:e e e1 -.:crişlf bulunmak. 
5 - Muıacaat ı tld 1 rın, t.ığ1 n .ea;: \cD lnr &Unl. rdır. 

Nüfus ciizdonı, v<'ya ta dk suret.ı, dıploma \ey, tll!:dı naınc, askerlik 
\"cs:kası ve askerl k yo 1 • l rı, pal.isten tasdıkli ı;>j huy u.ğıdt, çi~k 
aşısı kagıdt, evli ise e"kn ı:> cu d m, 6 adet vesıkalık foto raf. 

1 t d ı r f'n son 3 B nun 1042 ~nu .:2at 12 ye kud:ır knbul 

o l (H5ll 

ağırlığını pek zor hafiflctmc.k -
tedir. Çünkü, tam ve bütün bir 
hakimiyete dayamnıyan bir ta -
rafsızlık, nazarurızda bütün ma 
na ve kıymetini ka) betmi.'] olur. 

Harbin kritik noktası ve kati 
safhası yaklaştığı bir anda mu
harip saflarında görülen bu sa • ı 
bırsızlıkta, harp psikoz'unun ve 
propaganda lüzumunun hisse~ıı 
bulunduğu da şi.iphcsizdir. Kar
Aımızda, yeni deYirlcri müjdc-Jc
mek arzusunu duyau pcygam -
berler buluma idi, siikfıt içinde l 
bckliyebilirJik. Fo.kat hakikat -
te, bu adamlar, sulhün zihınlere 
siıkiınct geti!'mesinden önce ile
riye gitmek endi.şesile hareket 
etmektedirler. Bu, bize bazı lü
zumlu hakikatleri h:ıtırlatmağa 
ve bugünkü şartlar içinde deği
~miyecek olan, bir durumu iza-, 
ha sevkctınektcdir. 

İsviçre taraisızlığının, har - 1 

bin başına kadar Avnıpa miiva
zenesine dayandığı "c bu yıkıl-ı 
dıktan sonra beynelmilel stat\i
mi.iziin asırlık temelini kaybet-ı 
tigi ı:;öylenmekt~lir. Münek"kit
lerimizin en fazla mutedılleri 
bizi, bu statüyü A nupanın yeni 
şartlarına uydurmağa davet c -
diyorlar. Müfrit neticeler taraf
tan olan başkaları ise işi, tarof 
sızlığın manasız bir mefhum ol- ı 
duğwıu, tanıamib mazide kal - 1 dığını, bundan gönül rızasilc 
vazgeçersek iyi yapmış olacağı
mızı ıdcliaya kadar vardıııvor -1 
lar. 

T. iŞ RANKA...""'I 
K. TASARRUF 
HESAPLARI 
:ı ikinciteşrin 

Keşitlt>sine ayrılao 
İkramiyeler: 

1 adet 1000 Liralık 
1 ... 500 .. 
2 .. 250 " 

~ 14 " 100 tf 

·~ ıo ,, 50 1( 

A 4.0 " 25 " 
60 " 10 

Bu farzda düşüncede buyuk A 
bir bata vardır. 1815 den 19}.-9 a.' xıvas cimento fabrikası için u~

taoaşı ve usta almacak 
kadar. sonra bu harpten once U 
bır yıl içinde, !sviçrc tarafsız · 
lığının Avrupa müva7..<ıncsi için 
ele sağlam tıemeller bulduğu ştip 
hesizdir. Bizim dışımızda bulu-
nan ve küçük memleketlerin is- su··nıerbank umum 
tiklallerini daima tehdit eden müdiiriüğiindelf 

ıstekl.lerın Elektrık S:ıntrullnı,, Elektrik kaz.ı.ıı \ f' tUrb,n ı ıe ••1~ 
ustabaşı veya usta olarak çalı. mıı, ol mnları yahut 

0

s:ın at meKt<'lıı n c~•-ıı 
bulunınalıın şarttır. 

Emperyalist hegemonyalarına 
b:r se<l olan bu müvazeneye biz 
tamamilc bağlanmıştık. ıı'akat. 
bıı.im tarafsızlığımız bu müva. -
zeneden müstakildir ve daima Bu vasıfl~rı haiz olanlnr .ıurus hu\-iyı:>t nııcl, nt. ı ı, >ı:>rl k 
da öyle kalacaktır. Milli bir ta- ları, hiZnK't \•es ·. 'arı, mektep sah detnomcler r. n n · ,, 'C'Y 
rıh dersi vermek icap edecı •'tin- sun•tkrilc 3~.ı 1.942 lnrihıne kadar bıız:ıt \•ey:ı ) z. ıle Ani.· r:ıd 
den, daha ytı.kanlara çıkmadan bnnk Umumı l«l!'tme Mudhrll ğünc müracaat. cdeb li l~r. <l:l )) 

1919 dan 1938 c katlar ge<.;enle- ~· ttrtft&iM • w aww5;u4J'Z*" 

rı hatırlatalım: Bütün bu zaman TU.'RKIVE CÜMHURl.VETI. 
zarfında dünya, yeni usuller va-

sıtasile, Milletler Cemiyetinin en z j R A A T B A N K A S f 
yüksek ka.nıınu olan kolektif cm Mo 

niyet vasıtaffile sulhU korumağa' 
<:abaladı. Bu arada biz, tarafsız
lığı tuketmedik. Bunu, yerıı za
nmn Avrupası stntiisünc intibRk 
et tirelik. Bunu "tadil., ettik. 1 ~
viçrenin candan kabul el.tiği 
bcynClmilel tesanüt \'azifcleı i 
le asırlık karışmak vazifemizi 
telif ettik. Çünkü, tesanüt 1\-azi
felcri umumi sulhün nef'ine gp 
rünüyordu ve bunlarda emniyeti 
için fazla şeyler görüyorduk. 

Kurulaş 18.J'ilıi: 1888 • Sennnyesi: 100.000.000 Tiirk lirası 
Şube ve Ajans adedi: 26:) 

Zirai ve icari her türlü banka muameleleıi 
Para i~iktırenlf're 28.800 lira ikramıye vcriyur 

Jı"'akat. 1938 de kole} Uf emniyeti 
sist-eminin iflas ettiği anlaşılın
ca Ye bize hiç bir menfaat te -
min etmeden ağır ve tehlikeli! Ziraat Bankasında kumbaralı •e kumburnsız rnsnrruf bcsoplarındn 
mecburiyetler yükkyince, kon- en az 50 llra;ı bulunanlara senede 4 defa çekilecek !.."Ur'iı ne aş:ıg dak• 
f cderasyon serbestliğini geri al- p1ana göre ikramiye dağıtılrıcı:ıktır. 
dı. Ve bu harbe kadar, tarafsız- 4 •ded 1.oeo Llnlıll 4.000 Lir• 1100 adeCI 
lığımız yeniden Avrupa müva - 4 • a= • LOOO • 110 • 

IO L\Nlak 

• • 
zenesine veya bunun yerini al-

4 
• : : = : I * • 

mış olan kötü taklidine dayan- .co • 
• • 

<lı. D 1 K KAT: Hes:mlıınndakl pa nlar bir sene ıçirıdc 50 llrafüm nşağl 
Biltün bunlar, bizim hakikate- dU~iycnlere ikramiy~ çıktı!ı tak \ırde % 20 fadasiyle vcri1ecektir. 

göz kapamadığımızı göstermek-! Kuralar -ecıe dört defa 11Mui,11B3Ziran,11 Ey• 
tcdır. Bizi çevreliycn cihanı in-

1 

lüJ ve ll Birinclkanull tarllılcriııde çekU.eoekt.ir. 
kar etmiyor ve onunla sıkıca D••ai:mm•••••••••••••mmtaım•••tll 
mütesanit olduğumuzu hissedi -
yoruz. Çehresi ne olursa olsun, !!!!!!!!!!'!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~'!'!""!~!!!!!~!!!!!'.!~~!!!!!!!!!!~ 
bizim fikrimizi almadan, Avru
panın büyük devletler tarafın
dan kunılması fikri gülünçtür. 
Bugüne kaclar kimr.e. tarafsız -
lığın neticeleri ve muhtevltsı ba
kımından deı'.;rişmcz bir prensip 
oldut:runu iddia etmemiştir. O 
daimidir. Fakat, yaşaması için 
umumi beynelmilel vaziyete uy
ması lazımdır. Avrupa mi.ivaze
.-:«ıne, daha sonra kolektif em
niyete dayandıktan sonra, ta -
raf sızlık, yann, bugün harp i -
çinde umumi haUa..-ını çizemi -
~-eceğimiz, bir Avrupa ve dün -
yn politik sisteminde temellel'i
ni bulabilir. Bununla. beraber 
muhakkak olan bir şey vardır: 
Biz onu nsla terketr.1eyiz. Çün
:kü bu bizim ulvi hayat kanunu
muzdur: çünkü karışmamak 
prensibimizin dış politika saha
sına nakledilmil? şeklidir, çiiııkü 
iç sulhi.imiizü teşkil eden, ırklar, 
diller l\""C kültürler arasmda bir 
tercih yapmanın rec1didir. 

Dış politikamızın bu en başlı 
prensibini Avrupa ve dünya sta 
ıtüsile, beynelmilel bir buhranın 
veya sıy • ; bir geli'}IIle'llin han
gi anınc n. telif edeceğimizi öğ
renmek , alıyor. Bir emrivaki 
kars ı da bulunmadıhcı:. 1 ·vi~-

ı :ıcak b·r •,., e>' ~ 1 - , 

madığı a.ı?ikardır. Bu emrivaki 
de, komşnlanmızın ka\'U§acağı 
sulhtan b'd.§"ka birşey olamaz. 
Muhariplerin arzu, proje, hırs 
ve hayalleri önünde boyun eğ -
meği düşündüğümüz vakıalar 
değildir. 8 Şubat 1918 de harp 
devam ederken Reis Vilson ko
lektif emniyet sistemini ilan ct- 1 

tiği zaman, memle>kctimizdc hiç 
bir kimse buna hahişle iştirak 
etmeği aklından geçirmemişti. 
Bu hayalin hakikat olmasını 
bekledik, Bugün de, sulh proje
leri A tlantik beyannamebi veya 
yeni Avrupa nizamı ismi altın· 
da bulundukça, a.yni şeyi yapı-
•oruz. Bu şeref meselesidir de. 

1939 Ey!Ulünde, muharipler an
laşmadıkça tam bir taraf 51zlığa 
riayet cdcceğimiz.e söz Yermiş -
1.ik. Şerefimiz üzerine bağlan -
mış bulunuyoruz. İsviçre sözlln
den dönmiyecektir. 

Bununla beraber, harp sonun
da beynelmilel statlimüzün mızı 
değişikliklere uğrayacağını ka -
bul et.c;ek bile, bu, herhangi bir 
şart içinde yapılamaz. Ko ıfede
rasyon geçmiş asırd3. Avmpa 
mü·ıazP.ncsine, ~en h:ırbin c;o-' 
nur.d:ı da Mil1 ~ıcr Cc•niyC'tinc 
g'1 ·.t r ~·i ·,bu il-". d hı 
... an., ,,,ı'! 

keit kelinıtsile üade edilen :ınüP 
hem bir muhtariyeti değil, ıı:ı · 
kimiyct ve istiklali teminat n!· 
tına alıyor ve bwıların eniı ıııe 
hizmet ediyordu. Bu iki re~:"' 
de İsviçre milleti, kendi kcndı 
sini idare edebilen "~ asla alıuıı· 
mıyan ~ama haklarından is • 
tifade eden reşid bir millet oııı
rak telakki ( liyordu. Fe" l<n • 
lade durumumuzdan dolayı, JJ.• 
ze bir azalık rolü veru:J ordtl 
Halbuki, bir;.ı ·i imparatorluktB 
tecrübesini geçirdiğimiz rn. 
bütün Emperyalizmler terıınYil 
etmek isteyen, kenarda aur~'1· 
boyun chıınCk ve uysal bir Ul 
olmak isteyenlere tahammül e • 
demezler. Bu harbin yıkıntıl~ 
tamir edilmek ve daha iyi ~~. 
cemiyet kurulmalt lazım geld~rı 
zaman, şeref ve hakiki istik- &l 
şartları altında. muhtelif 11~ 
çnrelerile karsılaşmağa bazttl , 
O zaman bizden daha iyi .A.1l • 
rupalılnr bulunmadığı görüle 1• 
ce-k ve bi1Jer de devamlı bir ~ıı!l 
lıiln kurulması jçin lazım gc}ı;. 
h "zmeti mi.ina'kaşa etnıiyeccpı ıı 
Tamamile müstaJdl ve d~Jl'j, 
taraf ız b r hvirreye yelll b, 
ni7..am iı:inde yer ayrıldığı ııı.~, 
rn ııı n " ., ' kt 'l f"'rl('("" 


