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l Beşinci Yıl No. 1617 GÜNDELiK SiYASi BALK GAZETESi 

anın başı
, . ~ gelenler 

:~·..,;, ;~ vö"' 'Müttefikler e,:.I" • ,., ' 

·~lln:ı.li Afrılaıdan - bütün 
ktı\'Wtlttİ)1C İtalya,)'A yiikleı>-
~. fikrinde bulımuyorbu'. 
-.mz hava im~ daha 
'°'1ıtlidm ı-lalanns 1taıya 
~rinde tıekBlfe Mlh!!!J§lıar
dtr, ltaıyıın -·abw W> iooe
liğ;ui ~ bunu görüp 
ıniilıı'oessılr ohnunalan.oa im-

Llıiu yoktur. 

~An üttefikler, harbin bir dö
U W U niım noktasına gelmiş 
olduğunu iddia ediı> duruyorlar. 
Amerika Cümhurrcisi Roosevelt 
de bunu Mn nutkunda söyledL 
Umunuyetle kabul cdıldiğıne na
Zaı :ı Amerikan kuvvet.lerinın 
hu avın ilk haftasında Şımali 
Alı kaya yaptıkları ihraç har&
ı. ti hu yeı11 devrın başlangıcı
dır. 

Bu hareket yapıldıktan ve 
muvaffak okluktan sonra Müt
~fikler ne yapa"aklar? 

Bu sualin de cevabı hazırdır. 

italyanın harp gayreti 
Qevşeme yolunda1 

Kral Cenovagı gezerken halk: 
''Sulh istigoruz,,dige bağırmış 
İtalya hava tehlikesine maruz kalan şehirler
deki kadın ve çocukları başka yere naklediyor 

Akdenizde 
mayin dökü
len mınta- .~ 

kal ar 

Türk kara sulan 
hariç bütün Ak· 
deniz tehlikeli 

mm tıka 

Torinoya yapılan müthiş akın 1 Londra, 21 (A.A.) :-:-Ami· 
1 rallık dalresmm tebligl: 

Roma 21 (Radyo) - İtalya Atılaıı Bombalar 15 kilohı:k yanglu bombası atıl- Alman ve İtalyan hiikiıınet· 
Dahiliye Nazın Valilere gön - Loodra 21 (A.A.) - Cuma mış bulunmaktadır. • lcıi Franı<a ile aktohınan mü-
derdiği bir tamimle Cenova gecesi Torinoya karşı yapılan "Sulh istiyoruz' tarekeyı booa.rak Fraııısaıun 
şehri de dahil olmak üzere haıva taa.rrw: sırasında, İngiliz hava Londra 21 (Radyo)·..:_ Haber A~dena kı)rtlaruu iı;gal ".1-
tehlikesine maruz bulunan ının- kuvveti~ mensup bir bomba almdiğına göre Cenava'mn bom IOl!l oldukianndan, Bır!~ 
takalarda.ki kadın ve çocukla - uçak grupu 2.000 kiloluk 54 bardıma.nı münasebeti!e !talya Devletler ve İngıltere h.ükü
rın ihtiyari olarak oralardan u- bomba ve 55.000 kiloluk da yan Kralı Victor Emanuel bura6ını mı:tı~n, lı:ı.zı AkdC".1z bölge: 
zaklaşabileceklerini bHdir:niş - gın bombasını bir saatten az bir ziyaret ettiği zaman halk "sulh l~nnı ı.e:l'.'"'IBefaın ıçın tehlike~ 
tir. Fa.şist fırkası bu mıntaka · zaman zarfında atmıştır. Hesa- istiyoruz!,, diye bağınruşt.ır. o. :ırak _bildiren eski tcdbırlen· 
!ardan ayrılmak istiyeceklere ha göre, dakikada bir 2.000 ki- Londrada Mussolini'nin de çok- ro genişletmek zo~ . kal- , 
yardım edecektir. !oluk bir tahrip ve saruyede bir (Sonu: sa. s Sü. a de} m.ışlardır. Bunun neticesı ola· 
--------------------------- rak Birleşik Devletler ve !n

g•ltere hükfunetleri şu ciheti 

S t a Ş I• d d e ti 
1
• bildirirler ki, Türk kara.suları hariç, aşağıdaki hattın doğu· 

sunda kain. bütün Akdeniz su
lan aeyrilsei'ain iÇic teblilı:eli
dir: . 

h a r P 1 e r O 1 U Y O r Hat Fransız - İspanyol hu-
dudundan itibaren, İspanyol 
kara ı.ulan sınırı boyunca 
Creuz burnuna 3.090 mil m~ 
Mfecle, 42 deJ'C<e 19 dakıka 

İngilizler de, Amerıkahlar da 
bundan sonra gi~ekleri hare· 
keti çok evvelden tesbit ve ilıi.ıı 
etıni~ bulunuyorlar, lng.lız Ba.~
Velıij, Chutchill, aylarca evvel 
Müttefiklerin, Mihverin en zayı f 
l\Qktssı olan İtalya ii7.er.nde 
gayretlerini teksif edeceklerini 
bir nutkuyla b,Jdirmı~ti. t~te 
son zamanlarda Müttefik ordu
lar bır taraftan Tunus ve Trab
lusgarp iizel'dıe yürürken, hır 
tarafıtan da İngiliz hava ku\'Vet
leri İtalyan sanayi ı<eh'ırlerini 
şiddetle bombalamağa baı;lamııt
l:ırdır. Bu suretle İtalya, bu har
bin ağırlıklanru ilk defa olarak 
nds•nde ş.ddetle hısset;na,ğe 

b.ız!~~lya daha ewE'l de Fransızlar Gabese çıkmak isfigen Alman 
şimal arzında ve 3 derece l9 
dalcika doğu tulünde bir nok
taya, oradan 39 derece 46 da
kika .şimal arzında ve 4 dere· 
ce 50 dakika doğu tuliinde bir 
nokta.ya ve oradan da 180 de: 
rece ile C'.erz;ayir sabılıne git
mektedir 

hırlnn •ıkıntılı:ruu bUısetmemcşf k f/ • k f J k • ff / bır mılkt değ ldir. Nitekım ge- UVe erzne mu QVeme e ere gerz Q ı ar 

~;.:t.l~i==~i§~[I T nus ve Bizerth mıntakası haric her yer Müttefik kontrolü altında 
b·Im.vor dcy; 1 r.. t• itli\ rre de ol·ı 
eıt iıah ın ı;elı!rleri sık eık Londra, 21 (A.A. - Ce7.ayir l Müttefik lruvvetlenn başlıca 
hav U • mı na uğruyor, İ- radyosu bııgün öğloden sonra havalarda hakimiyet gösterdik· 
talyan cnı nakliyatı ser- yaptığı yayımda, Almanların !erini söyliyen Alman )ddialan-

Müttefik makıunlaımın mü

iDARE YERİ 
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Telılraf: Y...ı Sabah tataııbol 

Tdefoııı ı 20195 

Her Yerde 5 Kur.at -

Memurlara giyim 
eşyası tevzii 

T S'fJziatta 
kuponlar 

kullanılacak 
hazırlanıyor 

-

Eıyamn tev2i 
bilahare 

tarihi bükômetçe 
ilan edilecek 

Ankara 21 (Yem Sabah Mu
lmbirindenl - Memurlara gi • 
yim eşyası verilmesi hakkında.
ki talimatname esaslarına göre 
tevziat şu ~ilde yapılacaktır. 

Tevziattan istifade edecekler 
en büyük mülkiye memuruna 
bırer beyanname vereceklerdir, 
Hazırlanacak üç cedvel defter -1 
darlıklara verilecektir. Mülhak ' 
bütQeli dairelerden isteyenler 
kanun \'e talimatname esasları 
dahilinde gerek dağıtma işinde. 
gerek bedellerinin teıMyesi tar- ' 

zı üzerinde Sümeriıank ile doi\ 
rııdan doğruya anlaşabilecek .ı 
k>rdir. Fakat hususi ida.reiec; 
belediyeler ve ~ktısaıdi devlet ı:. 
tekkfilleri ayni esaslar dalıilln
de Sümerbank ile anlaşınağa 
mecburdurlar. 

Memurlara ait bu tevzi i'JÖ 
yürütmek üure masrafları bQ 
iç için verilecek ta.haisattan ö • 
denmek şartile Mal.iye V ekale • 
tıne bağlı bir bürn kurulacak. ( 
tır. 

(Sonu Sa. 3 Sü. 15 te) 

Laval Almanya ile 
bir ittifak hazırlıyor 

----------------~ 

Lava) Fransayı siyaseten olduğu 
gibi askerlikçe de mihverin 
yanında bulundurmak istiyor 
Vuıi mcınbaından alınan ,;on 

hal><."!'lere göre Fransa ite Al -
manya arasında yeni anlaşma • 
lar yapılmu1tır. Ba 8Jlla.şnıalaı 

Frao.sayı ııiya& balomdan oldu

rıne Doriot, Dea t Ye Beııoisl 
Mechaın'ı getirecek olursa bun. 
lar soo derecede iddC'tli ted • 
birl!'r alacaklardır Almanlar, 

(Sonu: Sı, 3 SU. 4 de) 
ji,u kadar askm ba.lumdan da ------------
kat'i surette Mihver alemi içine 
alına.lı:tadır. Şimdi Laıval Alınan 

ya ile bir ittifak muahedeo-i ak
tine dair tcforrüatı tama.mla -
mıı.k için Abbetı., Knıgg ve V oo 
Nidda ile mtiz.akerı-lt>.rde bulun
makta<lır. 

Bulgaristan da 

/lt.ti•adi hayat gitgide 
bo:zuluyor 

be.<tçc an ediyor, nihayet Tunus ve Bizert.Nien zırhlı oto- ı na karşı, Cezayir radyosu şöyle 
bomba · olümden mürek- mobillt>r ve tanklarla hareket demektedir: 
kep Jıa

0

rp m ·k;ı uzması. ita.iyi\- etmek suretiyle hstıya doğru 1 'Müttefik ha.va kuvvetlerinin 
nıu uzaklarında dolaı>ıyordu. yeı• rlf'ğiştirınekte rılduklannı dii.,ınanı şimali Afrikad:ın ata.-

saadesi olmadan bu bölgeye 
lı'ilom tre cenup doğusunda • gıı'~cek olar.. her g ı. bu ha
perler kumaktadır. Bundan ,reketinden doğacak her türlü 
başka dilşınan büyük sayıda mal tehlike ve riski kendi iizerme 
zetııe topla.ınll}tır. Ve şiddetli aln:u.ş bulunacaktır , _______________ ,,/' 

(Sonu 81. S Sij 6 da) İlk görüşıne!t."I' muv11.ffalrlyet
le netic:elendijti takdirde La\'al 
Beı·line giderek muııiı!'d~yi im, 

Cenevre, 21 ( A.A.) - Rot. 
yada eskileri giisterilme len v• 
nı elbıse almak miimküıı olma 
dJğı oğrenilmektedir. Eski elbi
Relenn artık giyileıIDyecc1< dere: 
cl'<l<' olması da şarttır. Kahve ve 
sabun tayınları ymiden '.ndiril
ınişt•r. 

Bu ela ~uphe yok k bir t('S('l!i bildirmektedtr. Mih»e_r kuvvet.- cak olan .~v:vetıer!n. birkIB~~ 
•dı. ltaıyanla.r, evl:lll.ır-Illll Rus- !erinin Tunu."'1. ana gırı~ yolları 1 teşkıl ettigını pek ıyı liılıyoruz. 
yada ôlmcle11 ve Mısırruı esir ol· Tunus limanı ve bilhaııı;a de\·am- ı Almanlar Sipeor Kazıyorlar . 
malan pahe.~ın.ı. hiç olmazsa lı olarak Miittı>iik kuvvetler bı- Raoot. 21 (A.A.) - Şımah 
harbin ltaıvarlan uzakta cereyz.ıı rafından hava akınl:ı.rıııa hedefi Afrika Mlittefikler umumi ka
etmesini temin etm:ş oldukların- tutulın hava. Limanı olduğu an- ra;gabınd:ın öğre_nildiğine .göre, 
elan dolayı b r tf'S('lli buluyorlar- !aşılmaktadır. Alman kuvvetlen Bızertenm 48 
clı. 

h('~~~\ ~~cl:~i~::ıt~~I Ek k karnesı· ba-l-anın Am"l'.ıkalıların_ eline g~. 1 me 
nıesi, .\fo;ırdakı lngilızlerın Lıo.' 

y;ıyı fethetmeleri, nıhayet ba.ş-1 •k• k• • k ı d 
~~ ~f~~~· 'i~aT~~~no ~:::~r~:~ san 1 1 iŞi ya a an 1 
ı;ımdiyc kadar göriilmedik bir •---------

Bunlar bastıkları binlerce karne 
ile beraber yakalandılar 

İngiliz orduları dün 
Bingaziye girdiler 

-------
Mısır ve Şimali Afrlkadakl MQttellk 
kuvveoerl yekdlferlne yakla,ıyorlar 
Londra, 21 (A.A.) - Seki- k:ı. ihtiyaçlan.ııı kolaylaştırmak· 

zinci ordu Bingu.iyi aldJktan tadır. Pek yakında birinci ve 
sonra ileri hareketıne devam sekizinci İngiliz orduları bJrbir· 
etmektedir. Mihver kaynakları !eriyle birleşmiş olacaklardır. 
El Ageyta yolu üstünde Cebel /ngiliz Deni::altılaMnttı Faaliyetl 
Daya eivannda şiddetli çarpış- Londra 21 (A.A.) - Akde • 
malar olduğunu söylemektedir. nızde hareket yapan İngiliz d~ 
Böylece Rommel kuvvetlerine niza.ltılıırınlo bir düşman muh
karşı çatışma tekrar başlamak ribi ile bir petrol gemisi batır • 

şıdctle bomba la.rımağa başlaıı
ması harbi bılfıil İtalya.ya çok 
yakla. ·tırmış oldu. Bunu Italyan
ların faşıst zimamdarları da 
görüyorlıu· ve tehl'keyı bütün a
~·' ıığ"ı ve büyiiklüğ"ü ile İtalyan 
mıllcüne bildiriyorlar. İtalya.o 
rı.dyoları ve matbuatı bugün şu 1 
üç nokta üzerinde duruyor.: 1 

7..a bıta. dün sabah oldukça_ e-
1 

Suçlular polis nezaretinde bu • üzeredir. Bingazinin işgal'ı ı<e- dıkların.ı ve keza bir muhriple 
hemmiyetli bir karne ..ahtekar- hınınaktadırlar. kizlııci ordunun malzeme ve baş- (Sonu: 8•, 3 su. 4 d•) 

l -- Amerikalıların Şımali 
i"ra.nsız Afrika.~ını zaptetmeleri 
w tng;Lzleriıı R.ngaziyi almala
rı lta.lyayı bugünkü harbi ce
lıı•ıınem.'n ta orlaı;ına. atmış bu
lunmn ktadır. İtalya için tehlike 
<;anları c;ıı.lmaktadır. Herke8L'l 
biiyük disiplin \'e fedakarlıkla 
vazif<'Sini yapmak zamanı gel
miştir. 

2 Bazı yensiz \'e mübalaita· 
lı neşriyat, mernlo;kette çok fena 
•.ldsk·r yapmnktadır. Halkı teliı.
şa verr.cek ve memlekette intiza
mı bozacak hallere sebep olanlar 
en ağır cezalarla cezalaııdınla· 
c;ı kl.ırdır 

Suikasd davası 

Çankırı ağır ceza 
mahkem ide 
11uçlularuı reddi 
bakim td.ltbini 

reddetti 
Çankırı, 21 (A.A.) - Çankırı 

.ıı;ır ceza malı.kemesi bugünkü 
loplanl:ı$ında Almanyanın An
ka..""a Biıyük Elç:sı Yon Papen'e 
karşı &Uik.ast ımürettibi olarak 
nuhkfıım edilen I'avlof, Karnilof, 
tıınaıl Sa.Korun Ankara agrr ce
a.ı. mahkemesi heyeti hakkında 

(6<ınlı Sa • .a 80. 6 te) 

lığı faillerini suçüstü yakalama- ============================================~= 
ğa muvaffak otmuııtur. Şımall Afrikada ... 

Bini mütecaviz karne ve bun· 
!arı yapınağa mahsus iı.let ve e: 
devat ellerinden ahndiğına göre 
piya..<;aya bir hayli karne sür • 
düklcrinde şüphe olmıyan bu a
damlar, Ahmet Ataman ve Sa<li 
adlannda iki arkadaşdırlar. 
Sahtekarlığı ha.zırlayan Ahmet 
Ataman ve karneleri piyasaya l 
satma işini üzerine alan da Sa-1 
didir. ötedenberi tedavülde faz·ı 
la kame bulunduğu noktası üze 
rinde duran zabıta, nihayet düı:.. 
Ahmed in işgal ettiği Cağa loğ: 
!unda 12 numaralı evi sıkı hır 
surette tarassut altına almış ve 
bunların iş üstünde olduklarını 
anladıktan sonra polisler iı.ni <>
!arak içeri girerek ikisini de kıs 
kıvrak yakalamışlardır. 

Memurlar oda içerisinde yap
tıkları aramada Ahmedi.ıı evin· 
den kılişe ve merdane ile bera • 
ber dört adet ga:ıeteye sanlı el
~i.ı;cr- lira-lık. 242 karne, Sadinin 
evınde de 21.11.42 den 30.11.42 
tarihi ne kadar olan bin küsur 
karneyi ele geçinnişlerdir. 

Su~hılıı.r, inkar edilc:ıniyeoeic 
derecede bir meı;hud cürüm ya
pılmış olduğunu görünce mese
leyi olduğu gibi itirafa mecbur 
kalmışlardır. Zabıta memurlan 
hadiseyi aydınlatan zaptı tan • 
:ı:im etmiştir. Şimdi polis piyasa· 
da.ki kan1e miktarı üzerinde in-j 
celt>rrıelere deYam etmektedir. 

• 

ltalya - Üştadım. 
ründü~ yü çalalım I 

I 

•Cezayir» hcıocuıru 6ecercmiJ'ecel!iz. •Ey gazı1er w;,I /IÖ-

mlıyaeıı.ktı r, 

:Madridde hMıl olan kanaate 
göre, La\'3.1 kuınand:ı me\'kile . 

Suadiyede vukubulan feci 
tren kazasının kurbanları 
----------------~ 

Yaralılardan ikisi hastahanede 
öldü. Biriside aklını oynattı 

Suad.iyede '~ıkııbulnn tren ka
zasının tahkikatile Üsküdar ve 
Kadıköy müddeiumumileri müş 
tereken meıı;;gul olnrn ktadırlar, 
Şimdiye kadar yapııa.n incele -
melerle hadisede m!'R'ul bulu -
nanlaroaıı kazazede trf"ll maki
nisti ik ga.rclfrenin İt;ticvap!an 
yap!lmış ve nezaret altına alın· 
m' Jardır. 

Bwılaı·dan maada yol serlıe1. 
olmadığı halde trC'.niıı hareketi· 
ne rr: ürnade etnıi~ olnn bir ka~ 

hareket memuru bilhassa katar 
müfettiııi!e hat bekçisinin ayni 
ııekilde muameleye tabi tutula • 
cakları söylenmektedir. 

Diğer taraftan yaralan tehli· 
keli olduğundan Haydarpa.,«a Nü 
müne ha.,-tanesine yatırılmı.~ o

lan kazazedelerden ikisinin daha 
öldüğıi \'e birinin dl' şuuruna 
kaybetını bulunduğu b;ldiril • 
mektedir. Tahkikata devam e • 
diliyor. 

Çanakkaleye kereste götüren 
bir motör battı, iki kişi boğuldu 

Bir gün ve bir gece fa~ıla, ız ı 
ve blitiiıı şiddctiyk Yıldız - r; 
rayel istikametinde eı,en rüzg..
evvelki gece yıırısuıa kada·r de· 
vam etmiş ve dün tamamen sa· 
kinleııerek hava kı."mcn acılmış-

Bu şiddetli fırtınanın şehl"imız
tır. 

de kara '"' denizde bazı kaza ve 
zararlar.. sebebiyet verdit'.l ni 
yazmıştık. Dün havanın düzel· 
mes' ii7.erin~ icn!· ı. Jdiptı n<•r· 
mal halin; alıroş seferden :ılıko
n:ı.n 1.osta ve F·I vapurları 
mııntauı:: cf~T rinr rıkm !zır· 
dır. 

Bıı n r ~, c\ \ et-r 2:;iıı ha.ı .:-

kPli ı"abeden Bandırma postası 
ı, \ Jnın muhalefetine binaen 
mut.ad seferini dün akşam yapa.
bilmiştir. 

Aynca ilti g\indenbeıi devam 
eden fırtına Karadeniz vapur se
ferlerini inldtaa uğratmış; yol• 
larına devam etmek imk&mr4 
bulamıyan vapur ve motörler 
muhtelif limanlarda. ba.rınınış
lar veya a.çıhlarda demirlemQ
ler<lit. Bartı,nQ.an kalkan KadeJ 
vapuru perşembe günü liınaru· 
mızd: bulur.m:ısı IRzım o-elirkeo 
ancıı.J; dün 'b;ıh lim~za gc
lcbuıui: lr, Di~er Uırııftan ev· 

(S~nu ~::. 3 Sü 7 de) 



· s cyı ıade 
rı-

.. . . 

(l>e:1,'(. m edtcek) 

T erlro. aularma .zam 
Bundan bir müddet evvel Na

fıa Vekiletme Sular İdare inden 
gonderilen y nı zamma ait tek
lif Vekaletcc incelenmiş, suyun 
metı e mik" hına iki buçuk kuruş 
zam kabul edılmı§tir. Önümüz.. 
d ki aydan rt baren aboneler -
den bu yem karara göre su üc· 
retleri alma.caktır. 

iki yaralanma vakası 
Çatalcalı 70 yaşlarında Halil 

oğlu Ahmet Mutlu ıle 80 y&fla
rmdakı Mehmet oğlu Salih Sir
kecide yüriıyenuyerek yere diif.
müşler ve her ikiei de yaralana
rak Cerrahp~ baetane&ine kal 

da remil a.ta.ra.k bu mevki ket-
feduıeık. • 

Caier 'buna çok tizülmilştü: 
- Eyvah! dedi. Demek en 

sonra yakalanacağız. 
Ebu Ali Sina gülümtedi: 
- Hayır, korkma, dedi. Bu

na karşı benim de bir slhirim 
var. 

Hükiımdar, sevinç içinde idi. - Ne yapacaksın usta? 
O ıkadar zam&hdanberi aradığı - Bu sihiri bozma.le ıçiıı bq-
adamlan nihayet ele geçirebile- kia bir usul ıbuldum. 

- Kız ....r.ıdcrke.n üstfuıil ~ t. ,, .. 
Fakat Ebu Ali S.ica yıne llihir nı ararız. Sakladığı yemegi elin-

tiyle yda bütün olan den alınz. 
anl.amJitl. Hemen Ca.- -- Bu, olmaz. O zaman .Eblll-

ırdı: haris başka bir sıh re ba vurur. 
Wharıs mmizi bubnnğa En iyisı yem ğı alı 1 ötürmesine 
. Ve bu y · k fctmek hiç see çıkanne.m tır. 

~ Ul ırl ol ye- - Fa.kat bunun tehlik 
ı kullanıyor. Kız bu· sen söylem yor musun? 
yı)'~ ekler- - Tehlikesım SQ lu 

nzı.nı ç:ı.lıp k. o o.kat mı. bilini 9e pek 

Köntiır _,_,_ pi+«atf. 
ce .. aya çarptmlacaklar 
Bütun kontı ollere raimen ıkö 

murcüler, mangal komirlbııii 
narhtan fazlaya mtmall'ta idi -
ler. Maliyet fıyatlarının yüksel
nıesi üzenne meseleyi inceleyen 
İktisat Mift.liirlüğünün kara.rJ..
tırdığı fiy&.tlaı ı evvelce haber 
v mliştik. 

Şimdi Belediye EneümenWııin 
de tasdık ederek ilin ettıfine 
gere Bulgarya kömitrtinti tap • 
tan 12,5, perakende 14, yP.rli kö 
murü toptan 10,5, perakende 12 
kınuştan fazlaya satanlar tid · 
detle ~ndınlacaktır. 

Bir yaıaıın 
Sebremini Topkapı cad • 

desınde kiıııı bir pamuk 
fabrtkumda bulunan ma. -
kineden kazaen ateş S&Ç1'81111fj 

ve fabrikanın çatıaile 150 :kilo 
pamuğu kül haline getirıru.tir. 
Vaktınde haberdar edılen Fatih 
itfaıye grupu sür'atle yangın 
mahalline gelerek oldukça bü -
yücek bir felaketin önünü almı.<J 
tır. Zira yangının çıktığı yerde 
bir hayli ahşap ev ve fabrikada 
da külliyetli miktarda pamuk 
vardı. 

No. 76 
bilıyonmı, Sonra Ebülharia bt, 
na bir oyun daha oyııam&k i6-
tiyor, 

- Nasıl oyun? 
- Şemsicihan yanında bir de 

şah1n getirece1', Bu phın eve gi
rince bir satır olup boynuma i
necek. 

- lfte bu çok tehlikeli! 
- Eğer benden be1kau o1a 

idi tehlikeli olurdlL Bütün bun
lan haber aldığıma göre, mub
bil tedbirleriıü de almJt olduğu
ma ina runan lhmı gelir. 

- Sana inmıyonım üstad! 
O gece yine muayyen vakitte 

Şemsıcllıan eve gekli. Kolunun 
ustünde ort.ülil Nr şey tutuyor
du. Bunun şah.in olduğunu Ca
.fur de anlamıştı. Neticeyi bUyük 
bır heyecanla bekliyordu. Birden 
bre §ahin Şemsicihanın kolun
dan ~tu. Y aJruz aat.ır olup Ebu 
Ali Sina.DlA boynwıa iPN'Aiine 

SABAfl 

1 ı Ş EH fi R HABER L ıi R fi J /fAiiiii11~Ai1 
• l Harbin 

808-STJLLER Gece hayab neresindeyiz? 

Bir tanesi ablasının verdiği harçlık
tan olmamak içla eniştesini kara bira 

düblesile garalamak isteginee •• 

Şehril 

içinlu 

Za,ten UPUZllll o
Jan ~. bir ka-
1'.lf bob-stil mar -
ka a}'llbhMan 
:ı.izerinde büsbü 

tün uzuyormuş, bir de S1rtmda
ki beyaz pardesü kendisini tıp-
kı iu Uf kavak agllCJU 

'"'"7'""1.'vıur. Y bu J'Ükselt marka 
ay k b l r uze ındc yilk eldıi!i için 
uyu bol d l' rmda bitm Z:4 

de herkes zınl zırıl terler yorulur 
aeııe ana hiç bir )'Ol'IUDluk gelmez. 
F kat elindeki J...'"alın bira d ıemı.ı 

blduıaca ne yalan .-öy~im karit 
tum. GöızQmu kapayınca kendimden 
geçmişlm. Sonra B)'tluica öğrendbn 

ki bu delikanlı bana bir de tokat at
mıi, fite ........ için lpmct! .... d. ~ 

kim i 
bob- t.il 

Mühim bir tebliğ 
Subay ve erbaşlar ekıııek kart

larım nasıl alacaklar 
lıtanbal Beledl191lnd111: 

1 - Şehir hududu CıiahiliD
deki askeri birlik w müe'9mele
Te mensup su bey Te erbaşlarla 
nskeri memurlar ekmek k::ırUa· 
rını almak üzere .ikamet ettiklc
n nahıye ve kaymnkanıllklar.ı.' 
e.vvelce vermiş oldulrlan beyan· 
namelenru gerı alarak mensup 
olduklan askeri birlıklere götü
recelderdir. 

Bu beyannameleri toplayan 
aekeri birlik ve mieere1eler hü
kfmıe.~e ekmek ve ekmekl>Jr hu· 
bubat Yesa'r eşya =.e maddeleun 
dağıtılmasına dair tıdimatuame
n n 3 imcu maddesilım 2 nci fık
rasındaki ta.rifata Pe .3 ııwna
ra lı bordroyu tanz.im ederek fo
toğraflı memur karnelerini al· 
mak üzere cok acele oJa.rat Be
lediye İktiaat l'}ieri MüdiırlilğU
ne getırme dirl . 

2 - 1 tnnbul şelur hududu He 
ban~ ,., aye lerdekı askeri ~ırlik 
ve mtic le de çaluıan subQy 
a.skeıi memur ve etba!ll&nn ls
tanbuld ikamet eden a.il~rine 
burada.n fotoğraflı menıur .kar
neleri verilmiyecektir. Bunların 
karnelerı memur bolunduklan 
yerlerden verilecektir. 

3 - Sehrimıı Belediye hudu
du dahılınde ıkamet edip ma.a.ş. 
lar ı da !}ahir dahili emvallıer
deri al n miıleka.it, dul, yetiın
lerle hidematı vataniye veya ma
lÜlı) et maaşı alanlar fotoğraflı 
m mur kanıelerıni maa .almak
ta oldukları malmüdiırlüklerin
den, Beledi~e, Evkaf vesaıre gı
bi müessesat mütekaıtlerı de 
mensup oldukları daırclcrden a
lacaklardır. 

lakil ve iktibas 
hakkı malôuz&ur 

bir dizi indi halıne geldi. Sem.~ı
cihan hayatında bu kadar an, 
parlak ve güzel bir incı gerdan
lık görmeıwşti . .Ebitthtt!">e; bu
nu kendisine uzatb: 

- Bu güzel gcrd nlı t ancak 
Bana la.yıktır sultan.un, dedi. 

Şeınsıclhan bu :mcilerı o kadar 
beğenmışt.i ki almaktan vazge
çemedı. Ebu Ali Sina devam et
ti: 

- Şımdi daha güzel oldunuz. 
Sizin bu haliniz sevgiliniZi daha 
çok meftun edecektir. 

Bu vaziyette bulunanlar ek
mek luırOarmı almak için '-e
yannamelennı evvelce vcntikle
ri nahiye ve knymakamlıklardnıı 
alarak malmüdürlüklerinP v ya 
daiı cleı:ine derhal tevdı etmelı
dirler. 

Malmüdiırlükleri ve da:irekr 
kendi1erine g len 1* beyan.ı.a
meleri tophy .rak bu tebliğin 
1 inci maddesinin 2 nci fıkrasın
a ki tarif :vechile bordro tamim 
ederek fotoğraflı me:nw- knrne-ı 
Jeri i Belediye iktisat ışlcri mU
dürlüğünden alacaklardır. 

4 - letmıbul şehir lıarici ne 
ta.ıpra emvalinden :maaş aıal dul, 
yetimler.le bidema.tı vat.an:.ıye ve
ya ma1Uliyet maaşı alaı.laı (o. 
toğraflı .memur karneler ni ika· 
met ettikleri yer.m ınalmiıJbrWk 
lerrnden alacaklardır. 

5 - Henüz maaş tahsis mun
mcleai ikmal edilm.eniş olanlar
la eli ift.eın cektirilenler ve ltad
rosu ilga edilenlerle vekalı:ıt PDı
rinc alınan memurlar fotoğrnfh 
memur karnelerini mensup ol
au~u dahe müdürlükler den a
lacaklardır. 

6 - Taşrada bubtoan ınemur
ların fstanbulda tkamet eden ai
lelerine buradan fotoğraflı me
mur karnesi vcnlmiyecekfir. 

Bunlara ait karneler memu
run bulunduğu vilayet ve ka1.a
lardan verilecektir. 

7 -·Gecikmeye taham.mWil 
olmayan bu işlerin bir an evvel 
intacı için bu teblJğle alakalı va.
ta claşların muamelelerini sur'· 
atle ikmal etmeleri ebem.mi~ 
tebliğ olunur. 

:icinde her halde Ebu Ali Sina
mn bir sihiri olacağını anladı 
Fakat hiç ses çıkarmadı. 
Şemsicihan yemek yerken b•ı 

balıktan bir parçasını ti.ir kağıcb 
saI'lp cebine atmakta kusur et
rnemisti. Bu hareketi o kadar 
acemıce yaPJlllştı ki Cafer b le 
farkına varmıştı. Cafer .kendisı
Di guç tutuvordtL Bu hareketi
nin sebebini Şemsicihana sorma
malt iÇJ.n dudaklarım kan tacak 
kadar ısırdı. Kcndı kendine: 

- Bunu sorarsam belki de E
bu Ali Sinamn işini bozanın. En 
iyisi susmak, diye dÜ§Ünüyordu. 
Nıhavet avdet vakti geldi. V 

Şemsıcihan sultan aynı şek'ılde 
sara.ya. döndü. 

O, gidiııce Cafer Ebu Ali Si
naya sordu: 

- Üstadım, bu akpm yediği
miz balığı hayatımda görme
dim. Lezzeti de pek mikemmei 
ol n bu balık acaba hangi deniz
lerde bulunur? 1smi nedir? 

Hoş beşten cm.ra yemek vak
ti gelmişt' ... r ya oturdular. 
C.-ıfcr yem klıyordu .Az son 
ra sofranın rtasına mükelld 
bır tnba.k Cafer dikkat e
d.;n e bunun buyük bir balık ol
duğunu anladı. Fakat bu CIDB 

balığı o, hayatında gormemişti. 
Bır lokma tadın a, lenetinın de 
fevkalide oldu wıu uordü. İşin 

- Bu balığın ismi Kıl belı ı
d r. Ve yalnız Hint demzlcrinde 
ulınıur. Bunu sihir kuvvetiyle 

getirttim. (llıevmm qr > 

YamnJa yeni bir kararla 
er~n •oatlere alutacalı 
Gece hnyaıtuun ileriye aluı 4 

ması ha.kkında. An.karada ya.pıl
ma.kta otan incelemeler ilerle -
mektedır. Anlaşıldığına gb e 
resmi daireler de dahil olduğu 
halde 1bütiin dükki.nlar, ve 'e -
sa.ıti nakliye §Jllldikiuden daha. 
erken olarak tatil edeceklerdir. 
Yalnız mağua., diildcfın ve ı"eS
mi dairelerin henüz kaçta kapa
nacağına dair tam olarak kat'i 
ar aeticeye ftnD:ış değildir. 

Emniyeti suiistimal 
---01---

Orhangazili bir tüccarın 
Aa,..ia verdiği hıdır 

naaıl tleve olnuq ? 
Nöb~ çı sulh ncmıctl ceza :mah 

kemesi dün geç va.l{ıt zavallı 
bir Bursalının taşımak üzeı e al
dığı tuz 'e bazı ·va yükünü a
hp :vn u b r ;ı;ı ı\ ı muhake
me e tevkif etmı!rth·. 

Bw'Sallln Or razı zası -
nın Y eniköyünd n ol •p lstan · 
bwa mal almak uzer gelcıı Ra
sim Satıcı atlınd birı bir<;ok O. 
teberi al mı-; v vı pur.a y rleş -
:tiı 'şsc d" bunu 1{ gönruye
rek K ü ~i.k paz:ıra !!ıd · p elli kilo 
tuz v-e 00'71 ha.yv ta.kımı ala -
ra.k orada gözüne ılişeu bir ha
malın sırtına "kliy rek vapu -
nın yolunu tu uş1a.ı dır. Salım 
ıkal:ıbalıkta bir , ralık hamdı 
kaybctmu til'. Zavallı m tevek -
kil b r tar1.c ı-.·r 1 üdd t 

----
Tabldot mltl 

Yazan: Nasuhi Baydar 

M üıic1etle kayıttı ne ,_,. 
..,. gihi :barbiw de bil! 

ba!,hmgtCJ \ t- bir sonu oJduğu.d 
göre iJdaa oilıaıı harbinin lıı:tt
~ra nn, 80'D11Da mı dsllıt 
yakın bafcawluğmıHJZ suafim' ttt
vap Br.l§tmbym". 

Bu snle, buWJi\l, ' GôriiMJI 
köy, kılavuz i9temez" Sözleri)' .. 
le :mnkabele ~ \-ar. F..-, 
:tollaıt ö,)1e kanşık 'e ba,,. • 

kadar elefltrtldidir ki gö~ 
ğti idtlla olfunan ko::rnn 

mtte hnhtm'tu•fu h~kh olarak 
soı nlıthilir. 7.Atkrı muJıırriplt>f 
de.a ~ 'e\ a ôtel.Wtiıt ~ 
glile.ri ucwıda 'görüıt ' ~tt"!'' dl
) e h:ıgınnak üze-re hulunnııuş o
iaftla;rı.ı h-ri lfter 9'ff'rinde .,,,.. 
ğularmda kalmadı mı? 

ilfid&;eJttj hir-l"I' Wrer ~ 
eriiı• ta~ kU\\t"tlPrinı?t'!ld 
~l tik .r.i ~ lllnHJı olallhtr· 
4ır ki b3'?'blı n~ IMılanclll· 
g'llDH17.a daiı- lııİr ıkir flCIDebil

. !entir. ~ :ltdırtata· 
rak t~ana Jm,"l"'11erladeki 
deAİ"'ı dıl\k>ri ~li:w <'ahsahın. 

He harp, onu Polmıyad& 
~.1 Non'f!Qt.e , ı<!aJaa ~ 
l<'r;ınsada • ~ bir ıd...Wjillia 
illar.ıtwu .._nb~., Alaua 
Milahilan a diM:tı• :r.ı - ---' 
tahlrl kuU........_. - Mritwi n
\'V • it . ll, itir.a. ~~ şellil· 
fb.. k:w.udııW. A.lman.~ a fDgl 
t ""·' 1 iKtili etMl"ll jtimft"1ir ., 
tu,., ız lauta Jan"\~ .,_ et1· 
gel .W.ıldmn ~LI 'teşl"Hııiiffı" 
!.cra~ll :imleıln - h......._,_,_. 
'oksa .bit'ie 11ir tt" -.. ~
ı_"lr.,;ıııNnitıtiJ'! .8'un lııS.e Hfl!li* 
ka? r rribi .matac-akfa. }" .,_ 
mnh klik 4lt;ın llir ~ ...
ia 4t u...-ılenl~ .itihan.n ~rt 
r n !~ llaaıdlk rmı t2malll 
'in 
k' ~ iemia M.1ıD 
N-.· fır..t w ~eüea istila· 
Ot- 4'tmiM o1sna91daİ-: ao..a,va 
\('., !t• tutular.ık ,ap11aa si'llSi 
nıllffıtdfoleleıri, }'op8la\_i'8 \t 

una•-~rW ha· 
tııia,ıms. Ç~, ~ hefı g i.d 
dalta h.e ilılk."' dry.onu. Bu on 
bes gİİllleJ', hiıtWrine imlmall' 
eö1or :k. ~~ lm\'WJW ıa
kihi!ii •lltavf't SeVl f'tlerin ~· 
SIRa Mic...d.. T.ıU.i. oluJur :ld 
orclt~laruu ~ adalan (t7ı1:rt· 
~ M>\.'kfııtnıf'<leu " el Alrwm~ :.t. 
~riMini iehllkf'...._ w.ak t.tmak 
~:"le .... .._. J'P,ft ~. 
ınl HMduJ.,ru 8cn-,.tlerdea ~· 
ferf'k tehdidi ÖlllP!\ip O taıJaJI 
ehedh1et1 bldtmtak wtaui" ;r. 

~ l.9ki~ Kazı1ord11 sanıldı~ıadaı ı 
Lokar:ıtalarda tamamen kıt\ "~tn ~ı1kttğl ~ YUkua Mi ,. 

...... tel&Uki edlbni!f ~ thınaı 
ta1bik editmeğe tt- ollmıdl. J9U yua ""e ı~2 ~ ı 

bailanıfdı ziy1'- 'korku~ .k ı;;a AJmaa - >aı .. 
Yeni tabldot u.sulünu 1ri • kttv tltttm bil'bıiı"'me farl'IP J.ıı 

b ramk t.giltere)i - kapumı)~' 
ımit!>n bütün lokantala.rl tat ık bir '· "ftl"a •!ihi minmin hlr şrkil 
etmoge baslamı tır. Üç sını n ~ 
ayrılan lok:ıntala.rda üc türlu :ıhntıj ohm "' taraflarda• han~•-
yemek h ind n hane b kn • - 11 ~ lf' ctteyan ~f' 
yemekler Y< pıl .maktadır. ha- oklu~u bir turlü ADlıa§t,_, '!' ıco 
rarlaştırıl m v • k listeleri u r~ih) a mıdıuebeittl b~ - 1 e· 

meo ı_...uvle serhest buıdur· 
gekıldedir: km ~lü Amerü üsleri· 

Ôqle 'lfcme1r1ni: Jlt• aaMma ~ aptlan ıl&pon taorrt\· 
Bırıncı it )~lcr: Pıt 0 \. 7.n •riııle AmHika Dirh-t;Jk 

makarna, do!Tl teslı omlet, ba • ~lr.tl.,riyleo C np A· terilo~ 
Jık, sebze. « "'\ittlttiniıı bi ~,.ll, ekSf!r'~ efi 

ılnw detletlf'r.ıte lial ı 1 '"' 
İkinci çeşit yemekler : Kül • imriti buhmftu. tH. mer~ 

bastı. biftok, rozbif, piliç kızart yı1dmm beliti stntejisinde Al-
ması ve karısık etler. ıonyayı ela ge<miş zanııoluııa~ 

Üçüncit çeşit yemekl : Kre - pon)a bu~Wı Avustral~a d· 
malar, kompostolar, don urm -ı rı hlri Ai ı.lenla müdafaıı bıı· 
ve me}"\'a. ı: ıde, bütün ınustemle~~nndtll 

l..ıi.'ks lokantalar içın bu ye • malınım lmlmts olan ltal a bu· 
mek enn tabldot fiyab 225, bi· 3 ök l "r tehdit !clrs:sın ı; Al· 
rıncı sınıf lokantaların 150, ikin ımmyu. iHe AtJa..ıtlkJe A'kcletıiı 
ci sınıf lokantaların 1J O kuruş hftl~ \ ol~ıt b~ sl •n a 
olacaktır. kaebr nmnan <'!Ok ı,enie t nıııli· 
Ak.şam yemeklci U8# · · l:u- içinde kun._ tleıini f1 ıtnıı!1 
Bırinci c;eşit yemekler: Çor 4 'azivetteclir. Ci ~ t:ıarn ıısıı 

ba, et suyu, pilav, domatesli om imi Japon)n~~ Polonya ı .. rn 
let, makama ve diğer öğle liste- dmıberi Almaa) a bü~ ı.k 
sindeki yemekler. ç1 k m:.ı11eH rle döl ti.~ 0 c ' e 

IMS ydı ~ ~~ .. ~ C'llı. 
'İkinci çeşit yemekler: Öğle yıprruunJR.lar, 1943 de a l e-ri h3· 

listeainde dahil olan yemekl . zı lıldarmı tamamltyne dnn ı 
Uçüncli ..,c;esit yemekler: Ö -ıe b rbi:ı daha ilk gttnünd !! tti · 

lıstesin&e dahil olan yemekler. "" ilan dmiş olan An• 0 sal·· 
Müzik ve dana.olduğuna. göre sonl:ır ıse c· 1i muha ~ 

akşam tabldotu lüks l kanta • hcnnz t a.,l mısl rdır. 
hırda 300, birinci 6llllf lokanta-
larda 175, ikinci sınıf lokanta - Şımdi ınuh~ıif harp < 
ıarda 125 kunt§ olacaktlr. ri' de 3 orgun · taz.• 1 \ 

Bu listelerin haricinde al • (Sontt 'a. 4 S 
kart olarak iatak~ levrek, bar •• 
bunya balıkları, a.v etleri, sala- r T I 
talar, turşu, yoğurt da venle • ~ A K V M 
bilecektir .. Bunların fiya.t;ları pi masım lıi GCN 826 A~ J 
ya ya göre tarızjm t:dilecektir. 1~~1 22 1

·
3

bS 

it lattl)'ab talldlt zOLKADE 2ci. Teş. ıncı t~ 
edlllJar 12 19 4 2 _9_ .. 

Oğrendiğimiza göre Mezbaha 
da haftanın muayyen glinlerin
de et kesilmemesi yoluna giAi -
1 ektir. Bu takdirde et sarllya,. 
tının kısmen önüne geçilebile -
ektir. Maamafih henilz bu hu
usta kat't bir karar venlm iş 

dcğıklir. 

GOneş 
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PAZAR 
ö le :t indı 
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I BEB SABAB I 

Şahsi kinlerimizi unuta 
rak hareket etmeliyir mevzularını paşa O•' lfalyanın harp gayreti 

r teşkil e er ı. im. ı 
ema•ar ta in ly rl gevşeme yolunda 

• •• Ta sta.. şı detti ngiliz ordu arı un har_.ler oluyor 
Yazan: A. C. Sarat;oglrı 

Bingaz · y girdile bir~;~~:=~· 
t 0 nberi balkın karBısıııa r.ıkma- Beme 21 ( • • ) Al 

Yazan : Sermet Muhtar A.lı:s 
- Baı t•rııfı 1 lnçide - Hükfunet iktlkara kar~ 

anııı.ııııız mUcadelede yü~ 
do yüz muvaffak olmak icin Mjj. 
li Konınma Kanununda. değişik· 
likler yapmaya karar vermiş 
bul~uyor. Yapılacıık bu deği
Şık!ıJ?er lıakkıııdaki kanun pro.. 
Jesının son şekli hakkında dıin· 
kü "Y<!ni Sabah" da mühim taf. 
sil at vardı. 

. ç..cukluğumd& kış g !eri, 
!>nJ ınde uşağın elinde fener, ı 
büyük babamın, büyük amca v~ 
dayı arımın kudcmadan hatırlı 
ahbapları gelir, koltuklarına 
giı : . , ek mi-iafir oda.sına alınır. 
bi;;.ıuu.kiler seı:a.ınlığa inip 

- Sefa ame<Ii, hoş ame<li !h 
.Akşıı.m şerliler hayır olsun! .. 
Sılıtıat ve afiyetler berkemal ya 
llujaJJah 7 •. gibi karşılıklı hatır, 
ke~if sorııkluktan soıı.ıa kahve
ler i:w<l~. sigaralar parm~klnr
da, dereden tepııden g:ı iQilirıli. 

O,., on ikı ya.~larındakı çağ
larım. Sofadan geçerken gozler i
ne ıliştinı nii, Jı<,men •çe!°İden ba.
na sesi.enirler; 

- ~I buraya nurwıyııını, öp 
el,miıd ... Çok yaşa, berhudar ol, 
n'ce nice payelere er, emi! .. den 
'10nra: 

- Beş dakika otur, biraz gö
ı·u; C'lım ? .. 

ı .uşılarl!lda sandalyaya ilişi
t.ın. 

Sorgulan hıç deı;işmez. 
- Mektebe d6'1•a.nı ediyoruz 

ya? 
- Evde okuyorum. efeııdinı ! 
- Oh, o da al& ... Nt'lcr oku· 

Yorsun? 
Sa.yarım: 
- Kıraat, imla, ka vaıd, il

ınihal. arıiliı. farial, hesap. ooğ· 
l'afya.... 1 

En kelli Celliııi damdan düşer: 
- Ötekilere pek aldırma. en 

evvel zihnine nak,,e<ioceiln ilmı- ' 
halle arabirlir. 54 farzı say ba-· 
kayım! .. 

Yaıu:ildaki atılır: 
- O kadar der·nlere ı;ıtııı~ 

biı'a>ber, (8ıfatı zatiye) yi ııay
sın kat;, 

Ben Dudulm>;U: 
- Vücut. kıcleın, Beka, va.hda.

nlyet, muhalefeti lılhavadis. kı
Yıuıu binef~ihi. .. 

Birinci hazret yine durmaz: 
- Arabi de okuyordun değil 

ıni? ( İsmiıı'ı nasb, babeı ini ı e!e· 
den h:1rııf) u "öyle ... 

LıMi!ısı t.t:krar önler; 
- Avamile çıkrnıyalım. (Ve 

'<:!kc mam:u.ıunl) ne kelime, onu 
söyleı;in yeter! .. 

<A-vabı verir.nı: 
- bmi nıeful! 
- Fetebarekiı.lla.h, peh, µeh-

le!' ... 

Ben! sıı;ııdalyc-dc. tcrlC'r iÇl.1· 
~c biiı:üle kalını~ l.altleyke,ı, o 
«elli fcılli zat. apı makara, lak· 
lakiyata koyulurdu; 

- Zaman olur ki hayali tih~ıı 
~U'. .. Laf liıztnı ya, \Jir gec·e 
(BeylikÇıi di\'anı hümayun mua
vini evveli) Halm bey r:ılım~t
li .. : Bil~medin.z ıni? f'.abı> li <}h- I 
ti!Mı merci encıunenı) ııı .. ~ aza 
ilc"n ::;o:; vefat eden Hafız l 
$cm'i beyb , cJJUJ.bı ... Liı.hav
le, y'.ne mi ta . .:yamadııııı<• IFet
Vah.'llle; reisti! mikcn-.d•ni). HU· 
durdiUl kılcnık rzaıle Sıtkı :.ı:rıı
la.nın damatları dcgil m;ydılcr " .. 
lia:ıi k.ayinpedı:dcriıı!!' Etye
nıeıde, Sanc.akt<...r tıgahı ıtlı~a-
. :le konağı. Miı'!l'ünde Ali 'j(.'h

baz efrııilinuıkine bitişik yalısı 
\'ard._ ~Ioll.ı.nın ır.atcfe eni lııl 
ııtilıalindeıı sonra mü.>tefre::es;: 
fMenkühasıydım, Gocuğııı:1 da 
varı diye sahte bcyyine!cr ve • • 1 
Yalancı §3hitlerle veresedcıı ol-
dt,nınu isbat etmiş, (izalei•'lyı·) 
21am.mında o koca yalıyı çatır 
Çatır nıcza.Ja çıxartmı.~ı da Yan 
Ya v.~lıi oobal:.ı )'vk pa.lıaaına ka· 
Patı vcrnüşti. 

Birinin söze karı.o;:ı~ı tutar: 
- Buyurdugu.nuz Halım bey 

fi taıfüınde Cczııir Bahriı;efid 

' 

~ ( Ba§tarafı blrlnclae) bır hale getirdikten oonnı. bu • .a..n.. - man-
vrlayeti kapı kihyalığında bu- dığına işaret edilmektedir. bir malzeme gemisinin muht.e - harp içinde üçlinci.i defa olarak lann cenup Frwı.sada kıyılar:n 
lunmustu zannederim. Senawri- Eıı Şi<ldetli Taamı~ ımel olarak batırıldığı rıYmıen dW;manın eline ge<:en şehri talı- tahkimatında kullanmak üzere 
niz 98 ·de Rados'da mektubi ka-1 bHdirilmektedir. liye etmişlerdir. 18 yaşından 60 Yatıma kadar 
lemi mümeyyizi ıken... Londra 21 (A.A.) - Hava Nal Bir lııgiliz denizaltuıı Eğe del Cezayir - TunUt; hududu böl bütün erkekleri seferber ettikle-

Ha.zret lafı derlıal ağzında bı· zırhğınııi tebliği· nizinde cenuba doğru yol alan gMlnde keşif unsurları arasın • ri bildirilmek'tedir. 
rakır: j Dün gece çok iyi bır havada bir dü ma.n petrol gemisini ya-t da yapılan çarpı~ınıı.lar Mihver Cezayir, 21 (A.A. l - Cezayir 

- Ne münasebet, (1'~~.·ne~se- Torino yeniden bombalanmış • kala."nış ve denizaltı gayri mü • kuvvetlerinin lehine neticelen - radyosu Gabeıı yakınında bir 
ı it d ruınd olm • · t' D.. tankl Fransız alayının bh- Alınan çı-ra, wasllreyyaı ?... Ded.ığin;z tır. İngıliz hava kuvvetlerının "" u a asına ragmen mış ır. uşman ar ve mo • karına hareketinin önüne ". eç- Sayın Sarııcoğlu Hükiunetı 

vurguncu denilen hain ve sınsı 
mahluku bir an evvel yere sere· 
bilmek için namwılu Türk ~o· 
euk lRnna da bazı vazifeler tev· 
dı <'lmi ir, J\!csel!i bu muaddel 
kamın projesi mue'b:nce hır 
vatandaş istfcileri hnbe,. vere-

Mustafa Halim bey başkadır. İtalyaua k.,.,,, yaptıgı" hücum •
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taarruzu başarmıştır. Hi~aye törlü tıuı. ıtla. r ~ay. bettikten son- _ ,., 
' ~,,. ıt ~- bul petrol ıs ~ı..;ı ·• mege muvaffak olduğunu bildir-

Beyazıt Maarif rüştiycııinde Pi· !arın en şiddetlisini te.ıkil eden a ın.ua . unan . gem ıne ra gen.'~ ~ı.,..ır. . _ mektedir. 
nıfı serild.ındi. 'imdi Hazinei bu hücuma ~ tir!ing, Halüax. torpıller. ısa~ etmiıı ve batmış Bııtga.::ı İşg<u EdiJd .. -------------
hassanın Hatap ıınbarı müdürlı- 1-«ncıı.t~t-er ve Wcllington uçakla tır. Aynı ~enızaltı, keza .. luro~ye Kahıre 21 (A.~.J .. - Mu.«t.e • J"t 1 b 
dür. Dtvri Azızide Bağdad ııaki· I rı i•tiıak etmiR~•r. Bomba tıGakl altmrla bulunan ba~ka UG.,dwı · rek .Orta.~ark, teb.ıgı. , 8 yanm 8Şlft8 
büleşraflığıı:<la bulunan, O.\ 1• larımızdan üçu ü•lerıne lönm.::- ınan mal,,e:.;e gcmıs. l:afıt1.:sınc Bıngazı ıJun •.abalı kıt nl_arı • 1 iller 
niye sarlatmdan Es~eyıd Süley· mi~lerdir taıı·rt•?. etınıo; \e bu gemıleıdcn ınız tarafıııdan ıegal edılmı tır. 
man Refik efendınin ortanca og- · en büyli·,line bir tam haoot kay SeKızinci ordunun ileri un.;urla-
lu idi. Biiyük bil1laerıııe ydi~~· Taıiııo Tekmr Bmrı.ı41aııdı deyle • .,·. t:r. G~mi:ıin lutınış ol- rı Agedabya civarında düşman-
midim. Sübyanken, evlt•re !;Cnlik Londra 21 !A.A.) - Hava ması FUhteıııeldir. la ll .;llS halindedirler. Fena ha· 
KıSlk.lıdaki iıo,;ta.n kuyusuna dü- Nezaretinin tebliği; Sicilya kıyısı açı;?ında bir İn- va ·tları dün yine !:'ir.:naik 
şerek cennetine pervaz elmiş.1 Torino dün gece güzel bir ha- giliz denizaltısı bir İl~lyan nıuh. üzerinde bava faaliyetine engel 
Küçük birnderi de berhayat, ha- vatla tekrar bumbalaıımı!Jlır. ribini torpillc.'lli~ ve batırmış • olmuştur. 
li vakti yerindedir. Huzuru Jıü. il Şimdiye kadar İtalya ü7..,rine tır. Başka bir denizaltı gemisi !-);cilya haya meyda:ı'an 19-
mayun derri ıJerüı mukarrirle- yıwılan bu en şi<lı.ietli t~aınıza ele baı;ka b .. · lto.lyan muhribine 20 Sonteırin geceı.; mm·affs.ki-
rinden Filibevi Hacı Rakim e- taarruz et".i~tir. Mulıribe bir vetle bombalanmıPlır. Takriben 
f S Stirling, Halifax, Lanı:al.ater ve torııil i~ab<>t etmi tir. Bunun da 2 bi11 tonluk bir «crrri b<•'11balan end.inin üleynıaniyedeki konak Wellington tayyarekri iı;ıtirak ,., 
yavruliunU aldı. Orada mukim. batını.ş bulunması muhtemeldir. nuş ve oı'lasına bir isabet kay-
AllaJı bağışlasın bil'i"i 7.atüzzevc 1 etmi~tir. ltahıan Tcblirii doluııınu.<ılur. Gemi Tunus sa.!ıi-
lk.isi gelinlik üç kerunesi var. 1 Bomba tayyarelerimiııc:len ü • Roma 21 ( A.A. l - !tal yan li açığıııda alevler içinde bıra -

Ba.ş kö.\;edeki zatı ş.;rif, sayıH 
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~'Ü dönmeroiııtir. 01'1uları umumi karargahının kılmı tır. Daha ..onra torpilli 
bitip tükenmiycn bırçok kiş'ııinı-;:===========~ 9!0 ııu"1ara'ı tebliği: tayyarelerimizi•1 taarnızuna ui 
aicillerm.i, içyüzlerini anlattık· Ank~ra Haberlerı' Sil' ııail<le ileri müfrezeleri ·ı rayan bu gemi hatarken bıı·akıl 
tan sonra nihayet sadede gelir· !) mi1. büyü!: bir t:aaliyet göster- mıstır. Ba,,.ka bü~ıik bir gemiye 
eti: roi•lt'l'dir. Mııh:ırebe tayy·tı'f'lo> • de Bun bumu ~çığıııda taarruz 

- Beylikçii dıvanı humavun rim'"' çöl böl<:;eı;inde diisman e~ii"li~ ve gemi lop atesiylc ta-
muavini evveli Halım bey, eş Kabotaj talimatnamesi tanklarım mitralyfu. ate>ıi altı - kip ulunmu. tur. 
dost toplanıp böyle yarenlikle· Ankara: 21 (Yeni Sabo.h Mu- no a!mı~lar ve vakmı•lardır. l Ayni bölgede bir Yunk ~ 
!erken, tutturmw; · lıabiıfoden) _Kabotaj gümrük\ ;-ıil!ver Krt'n.ııı.n Bingazinin diiı;üriiln_ıüstiir. Bir ta.yyan'!Yliz 

- Geeemiz uzun. lıavdi kc- muamelderi hakkıııda ha?'.lrla • . ll!<tPrJ le:!ıslcrını kullanırn·az donmemıfl1. ır. 
ten helva..'1 yap; lını. Aı ) lı alay- nan talimatname tasdik edile • ! ----

1 
------.---

lı ~~y;~;~,:ı'\a~t :~:~~e~~: rek gümriiklere lclıliğ oluıunuş-. aval A manya le 
tırilmiş. Cstüne takım t~ıklaı•a· tur. 1 Kiı.nunuevYdden itibaren 
tı koymuşlar, kolları .;ıvamışl~r. mer'iyete girecek olan bu tali · 
Halka ed:p mıncıklıya mıncıklı- ı matııame eski hükümleri kaldır b• • tt • f h 1 
ya incelt bil., incelt. g-enisle)~n- makta! Denizyo~arına. ve,_ı;_:ıhıı;- ır ı 1 a azır ıy 
ce ortadan ikıye katin bıre k•l· lara aıt gem1lerın gümrugc ne r 
la. Kıvamına gelir !',dill<'Z tel td snrelle manifesto vere<'eklerini _ Bat tarafı ı incide _ 
pırıl pınl, -uffııdak .<abanve1· ı ve bıı gernll,rdeki eşyanın kuv- Fransız 1ılos.ınun Toıılon'da °""ı· 
mi~; tıka basa i(ÖVdtıy<' ltmı~- vetli bir kaçak ~u!x•:;i olmadan bcst buluamaı;ını Franı;anın ta-
lar... ı muayene edilmiye<"('ği ve yaban mamiyle Mihver tarafını iltizam 

• • .. rı limanlara uğTayan g<'milerin -edeceğine inandıklarının yeni 
.Delikanlılığımda, tanıdıklar tabı olacağı muamele ve cezai b;r delili olarak göstermekte . 

arasında, yuk:wıda bahscltiği:n 1 hükümleri teı;bit etmektedir. <lirler. Almanlar, Laval tarafın-ı 
miri ketamııı burnundan dii~- Ankarada z.elzele dan yakında alınacak olan yeni 
müşler de çoktu. Ankara 21 (Yeni Sabah Mu- tedbirlerin F'r:ınsanın hareket 

Mesela Beyo;';lunda birbırimi- hattı hakkında. hiç bir süphPı 
ze rastlamış, DoğTuyolda yürü- habirindeııl -Bugün saat 17.l:t bırakmıyacağını söylemektedir
yoruz. Pazar Alınan (~imdıki de şehrirui?.de hafif bir zel'zele Jel'. 
Şark 1>3zarı) önünde bakla kırı kaydedilmiştir. Wevgand'ııı t:Pvkifine dair) 

~~an:c:~~ın~~>;~~~::!~ack~~! k~:: / "!'d.;..a-.,m•e'!!''!!'c'!!u'!!t.~!'!!"'"'!"~'""!'!'!!"'!!'!!'!!"''!'!!"•_•a•k"!"vu• .... z .. er""a!'d"!'a"!'n ... •c""a!"l•a""ta•d•a"!'. •.•v'"o"!'v'!!-

sıltı: 
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voda karakolunun karşı~ındakı 
_ M. paşanuı harem araba- Yine tıpkı bu ayarda ba~ka eflake ser~ekmiş hanı, Peı~Pm·ı 

sı. Beygirler yaman ı.Je.ı;il oıi ?.. b:r tarudıkla Feııerbahçe'deyi;:, be pazarında hırdavatçı Bilme· 
Tophanedeki cmbaz Talar Hay- m"'5eliı.. Günlerden cuma veya m .. yan'ın tuttuğu kaç mağaz:ı.yı, 1 
dar bunlardan üç çift getir ti 1 ıxı1.u; ortalık binbir ayak. A- Rıza paşa yo!<wıund.ı bir sıra m·ı 
idi. Yağızlan F~him pa~aya, du· rabalar çarh çevirmede, şimen- bilyacı, muşambacı dükkitnları
ru.ları Başkiltibin 'anıadına sııt- ct·rerıe gelenler ağaçların altıı1- ru bırakmış. Oğlu da canı için 
tı; bu bakla kırmızılarını da 275 da ki iskeml!'lerde. hepti.ni kumarda kül edip öbür 
!'raya bunlara. Biri ~olugan, (;. Faytonda, yanımdakı birden· dünyaya gidince Hafid bey böy-
bürü tökezliyor diyorlarsa da bire hoplar: le cebi delik kalmış ... 
martaval, çekemenıezlik... - Olur şey değil, hayret! .. ••• 

verilen haber diplornatık mah • 
fillerde b:r Gıık tefsırlere yol a~ 
roıştır. Gem'ral Weygand iyi bir 
Fransız ve mükemmel bir asker 
olarak lanııımış olduğu için bu 
haber karşısında Fran~ızl~rın 
hayret etliği g;örillmektedir. 

Vişi, hizm<'t ede<·<·k ya«la o • 
lan subayların. hatta ihtiyata 
nakledilenlerin Frnn,;adan ayrlı 
malarını ro~netmistir. VL5i şüp
he11iz bu subaylarııı Darlan, Gi
raud ve Nogues'e iltihak etme
lerinden korlınal:tadır. Kara. 
deni?. ve hava subavları da va
zife ile ecnebi nwnıİekdleı c gön 
derilmiyecektiı. 

Za11nerlilrli~:ne gürf\ bu so -
nuncu tedbir, bir F'ı, ıısız a~ke
ri hey·etiııiıı garbi Afrikaya 
gelmişken GPneral Giraut.l'ya il 
tihak etm~si üzerine alınmıştır. 

emurıara gi! im 
e a ıtev 

- Rb t-araf.ı 1 inı-id~ - bilecek ve bu hizm t>ne mukıı.-
3 - Memleketin şimal kısmı, bil bir de ikramiye alacaktır. 
b~ Cenova ve Torino olmak BurJda çok ince bu nokt.ı 
üzere dili;manuı ağır hava hü- var: Hükumet on a kiz milyc. 
cıınılarıııa uğramaktadır. Alman Türk vatandn.şı sdam1.:ti nnnıınu 
hava kuv\·etleri, İngiltereden vurgıuıcu kadar .ıi bir mahlü>< 
kalkara!< buralara kadar gelen olan i!;.tifçinin tle arlanmaz sur,ı
ve l.onlarca bomba yağdırdıktan tındaki maskevi kal ,ua.bJm~K 
sonra tekrar geri dönen İngiliz için halkın iyi ·ıı:yl•lıJ~ hit -ııı e~
tayyarelerinin bu hareketlerini meyi faydıılı bulmuslur. Dıkkat 
önleyenıcmektedır. Almanya bu bLyurur•anız "iyi niyet" d yo· 
aczi ı;t;sterd"ıkten sonra 1talya.-ı runı. Binaenaleyh icra kuı·wlı• 
hava da fi bataıyalarına ve gc- ııin "iyi 1l:yet" ten\'<' "iyi niyet· 
ce avcı l3yyarelerine haltetmck li" !erden bekledi~"İ bu \' rdınnn 
düscr. Tn bii bız de bir şey ya Jı;ç bir zamun bof'a cİkarılma.
pamıyoruz. Onun irin bu mı:ı· ması ve sahsi dlismanlıklara, 
t:ıkalann boşaltılınaSı en doğru beşeıi g-arezlere alet edilmiyerek 
hareket olacal<tır. l"a<lınlann müııh:ısırıı.n ~'lırJun ve yurtda
ve çocukların Crnoı·adaıı ayrıl-! şın selilmetı zm·iyesincleıı tewk
maları i~~'l İtalyan faş.st me- ki odik·rek o yolda lı,u .... ket edil
murları biitün kolaylık!. rı giis- mes'ıdır. 
termcktl'<.!irler. ı Kanun: 

Bütiin bu biıdısek ı e hit ol· ~ Para. ına güvı>:ı,.,.ek mal 
m k, it,,Jyan s.1 ıtına ''e ırıcdi· yı~aıı \'e bu suretle mütl'vazı. 
ğıne m..ıtun oi, ı • .rı büyük bir büh.di yurttlası fiynt fıı-lpmala

ndı.lıi(' \•<' tee&.üre dii.-<üı mekte· rına ''eyalıut sari«'P yoklu~.,. 
dir. I.kuuard ele Vincı'nin hey- nıalıkiım eden '""frıvi httlıer vc-
kellerıne, Raphael'in tablolarına, r'n d' , • · . .. ıy< r. 
ve \'eıdi'ni.n n1elodiJtrinC' ha~~ Bu davctt\ g-a.raz ve? ivaz'ın 
raıı ol:mlar bu. un soııı;uz lıır .,. zene5ini k n<ıtırmedan, şahsi 
cı ve eıenı dııym ktııdır. Eğer 1 k::-ıı rimizi katmadan icabet su
ya'un bir istikbalde blilıin Afri- rclıylc her ııeydcn evvel şuurlu 
ka Allll3n kuvetı, •.·Jndt:~ temizk.1 \'e namuslu vatan lıı.•lar olduğu
n~ek .olıırsa - kı vazı?· et buııu 
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muzu isbat etmeliyiz. 
goster,yor - bu takilinle lt:ıl- _ _.: ----
vaya kat Şı yanılan taaıTUZJar 
biiı<bütiin şiddelleııece!;tir. Bir Fırtmanm zararları 

(Bu~lırrufı I indde) 
velki gece Cdibolu ve Çanakka· 
le açıklarıııda iki nıotör batını~. 
bunlardan Ereğli motöründe bu
llrnan ikı tayfa bütün gayretlere 
ra~men kuı tulamıyarak boğul 
muştur. 

Ö,l.Tendiği.ıllıze göre Ereğli lı
>nrnmn ,ı bağlı 22 tonluk Ereg lı 
ınotiirü mühim ıniklarıla ken" -
te yüklü olduğu hald Çanakk · 
leyf' giderken yolda fjİ<ldetli fıı · 
tınaya tutulmuş ve saı fedilt'n 
biıtüıı gayrctleıe ral:ınen kurtıı· 
lanııyarak b~tmrntır. 1çinde bu
lunan beş mürettebattan 'kisi 
kıırtulaınıyarak dalgulaı la J;ı .. a 
biı· müddet mücadeleden ~c·ııı a 
bo?;ulnrak ölmüşlerdir. 

Mağazadan çıkan iki taze kıı- Bir yasıma daha girdim. 
"aya bineceği sırada : Ardından beni dürter: 

- Lacivert çarşaflısı M. pa~a- - Kıztltoprak gtizelınin yap-

Ne dersiili '.!!• gücü bırakıp 
alem.n cemazıyeJevveJini, içyli7.U 
nü böyle ezberme alanlar, kd 
kahya kesilenler bugün de mev
cut: 

taraftan hava kın·vellcri. ~im•li
ve kı.ıdar her" tıirlü taaı ,.uzd ıı 
masun kalan d.*t:r ~eh'rl,•re d<· 
bütün ağırlığı il" sirayet edece· 
ı(-i gibi, b•r taraftan ı.la büyüK 
Tili k kumandanı Gedik Ah.ınt•t 
Paşaya, be>; asıı sonra nazire le; 
kil <'<kcek bir ılırac hareket •le 
her hal.~ vukııbulac:ı.ktır. Gc el k 
Ahmet Pa,~a o Wlilan ' nll'Tiıı k 
di!ii.l'er!Priyle Adı iyat.k deniz;ni 
g~c;erek Otranto\·ıı zapll·lmls 
\'t" "Kızılelma·· ııclıvlı> Tii"k efsa
nelerinde veı· bulan Romnya 
doğru öniin~ ge<; '• ıez bit· sel ha
linde a.kmağa ba lamı~lı. F~1 i
hin ölümü ;e Paıı;ıpın O~ına ılı 
sar•vında c;evirdı:{i c:ılrikalar, 
bu e:jsiz Türk kıuna::danını i,~inf 
truııamlıyaına.ılan g-~ri ~t·kL \"e 
İtalya böylelikle muhııkktk bir 
Türk h;tilitıil.ll•lıın Kuı·tuldtı. 

(Bu.~l<ımfı 1 i11dde) İşte aradan lam beş aoır gcç-
Tevziat için biri ıunnmi ınü • · tikten sonra İtalya, Nnplll~o;l'un 

İtalya bir Mlittefik ıst ıası. ... , uğ
ı atlığı ta'<clirde ko\'Ol'r L sukla
dığ-ı b'nbir san 'at haziııeı;in:n 
harp yüz:ü:ıdon zaıarla a uğra
ması ihtimali kat ~ısında nunsuz 
bir endıse duymaktadır. 

nın büyük Juzı. Zavallı, hayal· tığını görmedin. X. nazırının <la
ta hiç mesut olamadı. K. paşa· madı geçerken yüzünii .bu.ru~tu
nın oğlu ile otw·amadı. Haklı, rup 'jemsiye•ini öyle bır ındır»; 
tahammül edemez tabii, ince, indirdi ki ... 
hassas kaJm. Koca.,;ı dersen ~ .ı.p Arlık çenede: 
kının, ":ı.rhoşıın son numarası. - Araları ne çabuk şeker 
Her gece sabahlara kadar (Kor- renklesm.iş. Da.ha ge<;en hafla 
kordiya) dan, (Kr'.sta.1 ı dan, t ebe s s ü m 1 er, ı ile re t
aktı'ısler:niıı eteğinden aynl· l<!r yağıyordu. MalÜf!l ya, has· 
maz ... Yaıunct..ı ki heı:ru;iresi de- ~.ı. bu damat beyefendıdcn evvel 
ğil. Hem.1iresi Şamdadır. ora avukat Vefığın oğlu Vesime tnt
eşrafından biı· milyonerin gt'· kundu; b yılırdı ona. A "!lma ne 
linidir. Şans, ya,şa;rna i.ı;te onda. derece, kocasına bile dobra rlolı
Servet, ihtişam tamam. Elm~- ra söylemiş, !llıine gefase susup 
lar, pırlantalar, incileı· Cebelı· oturursun, gelmezse defolup gİ· 
lübnıının en mükellef sayfiye le- derııin) demiş. H<!rifte eyvH !
rinde yazı gaçirmeler ... Laf ara- !ahtan başka çare \'ar mı? .. Zlı
mızda, EŞrafzade budalanın biri ğürt, kaynata yanında sı~ntı. 
ımiş anım...<ı., ~elgelelım milyonlar Evet, adam evvehl.dı, dedesi es· ı 

Sinema düşkünü gen~ boyan·, 
]arımız. 1 

Ge~e»de bir nıııan mcras'mın
de bulundum. Bir taratfta caz. 
da..>S alıp yürürken. biı· lcen.ıra 
çekilıp pineklediğ.m esııada lıi
tişiğimdekilere kulak misafiri ı 
oldum. Buyurıın duyduklanmı. 

- Hayır ~kerim, o senin u -
c1ğin IArizona alayı! m oyna· 
yan Ka.ııe Richmond değildir·, 
Ceorge O'Brien'dir. O'Bı'ien hi<; 
gö...,termiyor amma, bugün t..ıın 
k.ır'k iki yaşında, Ç o k 
sportmen büyümüş... Da • 

vazcneye d:ıhil, diğeı'i miilhak •tam tı 2 
b

. na anı ;ıa rını saymazsak n-
iıtçeli do.ireleıde <:alı.t;anlara ci defa ola.rak ~ok tehlikeli bir 

mahsus iki renk iiı.<:rine kupon- vaziyete düşınü.ş bulıınuyor. 
lar hazırıanacaktır Her renk Yukanda da uedii\iıniz gibi İtıılyaİıın ıia,rn:ı. bu frl·.ket.n 

vcın1emeı:;:ni bütün kalbimt:~1f' 
temenni erleriz. 

l:KNl SAB H 

kuponun biıi ayakkabı. biri ıne bu tehlike karşı$uıda ·haly,ııı 

1 

muro ve diğeri de korıı,ına elbi- kültür ve san 'atını seven lıel'k">; 
s<:rJ< kuma· oln;ak iizere ü~ büyük bir tee.-sür için.Jedir. Ve 

P"ı·~a&ı o!.ıcııktır. Her kı~1nın ii- f••••••••••••••••••••••ıaı••ııııı. 
zı•rinde alınacak malın cinsi ya- • 
zılac;ık ve kuponlar ınü!C'selsil ı 
numaralı ·e Maliye Vekaletinin 
•Oğıık rl:ımgusını han olacak -1 
tır. Muvakkat büro bu kupon -ı 
!arı Mah;andıklarınu gC'nderecek 
ver -"1İ daireler ınutcmedleri 

vasıta><ile hazırlayacakları ced • 
vellere göre bu kuponhn ala . 
rak memurlarına dağıtacaklar • 
dır. Kuponunu kaybedenlere ye
nisi verilmıye<>ektir. 
Ayakkabı ve ellıiSı.•lik kumaş-' 

lar yerli malı olacak ve Yerli 1 

lns:rnlı~ııı ... DoğTulu 

CİHAN 
rn ... San'atın Zaferi.. 

HAKİMİ 
Bügün LALE Sinemasında 

Gilnün ... II;ı!tanın ... A&ın en bliyil.k. heyecantnı yaraUtc..'ôlkl.tf", .. 

Diih, reji ör FRANK CAPRA'nın yaratlıgı. Eı;slı yıldız GARY 

COOPER'in hayat verdlti, Kudre San'ntkar BARBARA STAN-

WYCK'in ilsledıği 

CİHAN HAKİMİ . . ~ rt;LA " . - ! 
Anlerl'kan ordusunda Araplar Bu adada ayni zamanda dünyanın en oriji- · ı 

nal parası tedavül etmektedir. I!u para inı;an 

A merı.kan Ordusunda hizmot alan Araplar ve köpek dişlerinden ibarettir. Altın, gümüş pa· , 
• pe."r ok.ur. Çoğunu Suriye, Lübnan ve ralıır bir çok memleketlerde nasıl ayni zamaııda 1 I 
Mısırdan Ank.1k:ı.) a hicret etmiş kim· ziynet e.~yası olarak kullanılıyor,;a, burada da 

hakollejde boks demleri alırken 
önüne geleni naka vud edince 
boksörllığe heves etmi . Ailcai 
doktor olmaHı fikrinde. dinlenıe· 
m.J'?. Boksörlükten sonra s!ne
maya merak sHmış, stüdyoların 
birinde filim operatör munvini 
olmuş ... Nihayet sıneına artislh· 
ğine karar veriyor. İlk filmi <o~ , 
mir at) tır; rolü de ufak, fak~t 
(Nulrnn gem:. il çcvrılec~;':i Hl· 

ra tam atlet b:r gen~ nrayoı!Jr; 
bundan miikemmelin'i buhm:yıır 
lar; başrolii veriyorlar. ArtıK 
kovbo v •J olup çıktı ... Keııe 
Richmonct, O.Brien'den dahı:ı 
yaşlı giirünüyor değil mi? .. Ha
yır, tam altı yR küçük; dn~u~u 
190.3. Asıl adı:lı da söyli)""Yı:H · ı 
lı'red Bowditeh .... Ne? P:ıulıııe 
.Moor, Coı:ne J\!ooı"un kızkarxle· 
şimidir sanıyorsunuz. Yan!ı~ımz 
var, akmbalıklıırı bile yok. Pau
line pek tahsillidlr. , luha ı ı ir vo 
şairdir; şiir kitabı ble ba<ılıru~. 
Yazdıktan çok alaka ile okunur
ken tiyatıo artistligine kapılı
yor; sahneye çıkıyor; liyrıca da 
piyesler yazıyor. Nihayet Jfolly
vood'a gitti. l•'ilnı çevirnıPğ~ ha · 
!adı ve çabuc:ık parladı. İstcNe
niz son kreasyonlarını da pnyn
yını: Üç sıtalışör, Masum l\at'I, 
Vatan kuran adam, Define ad:ı-

ı.fallar Pv.:ıt'ları t:ımfınd:ııı ku-1 Sinemanı" yenı bir muvafia.kiycti.. Hayatın korkunç n'üc..adelt!li. .. 
Aş!nn z:ı!er:I,.. San'atln ierefjdir. ponlıır nıukabilinne dağıtılacak 

tır. Kumaş ve ayakkabıda. mu-• 

ayyep niimuneler gerek bed'!I iiııı••••-------------------
ın t il ettJZi bu Arapların sayısı 50.000 insan ve köpek cJi.~Jeri ayni '!l'kilde ziynet eşya- ! 1 

kadardır Arapl:ı.rııı en çok hizmet arzu.sunu sı olarak kullanıhnaktadır. hte bugünkü Anıe-
1 

!;östt:roiltlcri $lıa tayyareclliktir. Oıiun için bu cikan . Japon carbi dünyanın bu geri ve kor- ı 
rur- ask r ı1nin biı;i.ik bir kısmı tayyareci- kuııç bölgesine medeniyet götürmüş oluyor. , 

d.r!cr. Son defa SUriyeye ;:-elen Amerikau .as· Harbin bu kadarcık olsun inHaniyde bir fayda· : 
rlert ara:,ınd bu Ar:t{t Q$kerlerinden de pek sı olduğu iGin şükredelim. 

Çok bulunm:ılrtaLllr. 

Harbin m denitet getirtligi vahşi diyar 

Bir çok aylard:ınbcri Amerikalılar!. Ja
ponlar arıu:ı:ıda en şiddetli harpleıe sah
ne olıın S:ı!oınon a.dalanndan Guadııka-

llar, t:ım ııı!uıa '.le vahşiler diyarıdır. 6100 kilo
re kare b r Yt1' işgal eden bu ada, 1561 se-

esı.ııde 1s :ıo,10! ~= cileriııdcn Mendana tara· 
fllı!lan k ,ıx\ıL~liı;tir. Bu ada hallunın d<serı
Yet, Mal alı o'up yamyamdırlar. Ta geçen a.s
ra kıı.d:ır bç atkıla yolunu §a§lran bir Avrupalı 

ı ~Yyah, ı:ı.ıılıakkal< surette yerlilerin midısıne 
gıderdi. Bu:ılar yalnız beyaz Avrupalıları degil, 
lı:ı.staıarıııı ve harp esfrlc,,-ini de yerler. Fakat 

Yaz l:ıwı.n eti onlarca en ıı•akbul sayılırdı. Bu-
1'ün bilo hallan ek.scriyeti yamyamlı1.-taıı vaz.. 
' · de@llcrdir. 

Timoçenko ile Von Bock karşı karşı)a 

Rus ve Alman generallerinin Stalingrad'da 
yaptıkları maç ikinci karşılaı;malandır. 
l!k karşılaşmayı geçen sene Moskova 

önünde yaptılar. Alman Mareşali burada pnrti- J 

yi kaybetti. Cenupta da bu sene ayni ı1kibete 
uğratlı. 

Filhakika Tinıoçenko, Von Bork' a kaı şı bu 
yıl ikin. ci zaferini de kazanmışür. Alm.a~. Gene- ı · 
rali. Polonya ve Fransa harplerınde buyük mu
vafiakıyetİerile tanınmıştır. Metodu, silahların ; 
telrnik ywcsekliğine Ja)'l!.llarak ve insan kaybı- 1 

no takr.ıad ı daima, daiına hücum etmektir. 
Falt't hu metod Rusyada netice ,-..r.-·emi~tir. ı 
Stalıngrııdda ilköııce maddenin i <nn öntinde 
mağlup oldugu ;:örülmiiştür. i 

sındı>....... . . 
SPnnoıl Mulıt , LUS 

vc gçı·ek kaliıe "''renk balamın r;ı;m•m::m••~
daıı tevziatın ııonuna kaJar l· fi' BUGÜN -u 
bit kal"caktır. Tcniat m :ıtaka TAK 
mıııtaka y:ıpıla ak ve k-.ıponla- iM Sinemasında 
rın dağıtı!ma;ını mütealnp tcv-

1
· Entrika , •• 

ziat tar ıı; hiikumetç~ te~bit e •. 
dilec!!ktir. · 

F..rarlor koynaııı .. De!ı;et ve Helecanlar Kabusu ... 
Korkular Knstriası.,. 

Yerli Mal'-ır Paz1darı bulun
mıvan ve rde tevziat. en bü • 
yük nıiilkiyc memurıııııuı muva
fakatilc tayin olunacak bir mu
temcd tarafından nıııııa~ kupon 
laı la e:ı v:ılmı Yerli .!allar Pa
zarlafından alıııarak getirtiiip 
da~ ''a· ııktır 

·ıt sd davası 
{Baitarafı bidncıde) 

vaki r~dihiıkim tal~pl rinin 
keskin ağır C<"'a mahkemesnıce 
kabul ed'Jmemesi rlolayıs;ylc va
ki itirazlarını tA.>tkik etmistir. ı 

Bu tetkik soıııınd1 Çankırı a
ftır ceza mahh .::ıe~ Pavlof, 
Kornılof ve İsmail Safr0l'un bu 
ltırazlarıru rey birliği ile redd t
m~ır 

~~ • Pet:r Lorre 1 

f BORIS KARLOF • AELLA LUGOSI 
•ibi üç bQ;yiL cihan artı.tinin ktıclrctlerilo canlarulırdıklan Amerikanın 
eıı bllyük KAY KAYSER cazın.ıa COŞTURUCU nailmelcrilo şilslediklerl 

3 ŞEYTANLAR 
Tıirkçe sllzUl harikalar filmi başlıyor. mat••mll 

MUHASEBECİ ARANIYSR 
GG..:Ukte bulıuwı Denlz Fabr:lkalan Umum MOdtlrlüğü emr de 

cam olunınak ve kanuni durumuna ~re 260 liroya kadar Ucreı , mlmel 
üzere bir muh:ıscbeci alınacakbr. 

lsteklilerln Ankr.rada M. M, V, Deniz Müstt'i'lrlıima ve Lıt..nh da 
Dcnlı Lcvıızım AmMiilne hem"'2 ınOraca:ıtları <15681 
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KURTULUŞ-~q 
Doktorlar, Bankacılar, Kl_ 
tipler, Mühendisler velhasıl 
bütün mürekkepli kalemle 
ya:r.ı yazanları mürekkebin 
C'eplcrine akmasınd:ın, ku_ 
rumasmdan ve ucun bozul_ 
ınasından kurtaran yeg~e 

Bozulnıı parçaların yed~ 
lcri tamir ticreti alı~ 
aızm yerlerine takılır. 

NakiJ ~e iktibas hakkı ma:;!üZ.JUr 31-...:....:.-;..;--;---:-l..::li=.!-._..:..=.,_.!__ 8.40 A. Haberleri 19.30 A. Haberleri ınet .. (Resmi Hakkı Telif: Maa-
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- Hayda be! •• 
Yörük Ali, Bursalıya karşı en 

üst.ün maharetini oynamıştı. 
Çaprazı sokcmıyeceğini anlayın
ca meşhur capraz SJyırma oyu· 
nunu tatb k etmişb. Hızlanarak 
hasmını iıstune çekmiş, ve, bun
dan ısttfade ederek çaprazı sı
yırmış, altına, mania teşkil ede
cek bir vaziyette oturmuş, hl!.
sun maniaya çarparak üzerin
den uçmuş. { Okuyucula.nm.a Yö 
rüğün bu oyununu evvelce tarif 
et. ruştim.) Eğer Yörük Ali, 
hasınına bir kıç kılçığiyle ayak 
kılÇJğı yetı:ştinniş olsa idi. Bur
salı tepe taklak kılarak mağlup 
olurdu. Fakat harekat l'Ok hızlı 
oluı.ı,.,ı..ından Bııı.~ı!ı da le\Yk'ıla
de tetik bulunduğundan kı:ı;ı~ı 
yet'.ştiı lll('k mümkün olamamış
tı. lkı pehlivan ayağa kalktık-! 
tan sonra Çalık: 

-Oh! .. 
Diye derin bir nefes aldı. Ve, 

olduğu yere hurda bır halde di.ı
fı<.'1 c esine~ oturdu. CUZr,oır : 

- Afcı ın Yörük ... 
l >yet ... k yük-ek soole seslen

dı. 
Bursalı Ali, Yöriiğün çapı uz 

sıyırma haı .. <dlını lcsadiıfı b r 
fJCY olarak almı.rıtı. c, olab ı:r
d de. Hasmının bu işte . 113.<11- ı 
f.rı rolu bılm'.ı.ş ol.>a idı, h c (ıC o, 
narayı sallamazdı. Bursabnuı 
bu, nnl:unrunazlığını Yörük ÇRk
t.ı. Onun bil' gomlek aşağı peh
lirnn olduğunu anladı. Ca7.~u 
da bu ışi 5{'..Zmiştı. Yalnız Çalık. 
daha hala çapı cız guriı ti.minun 
kor Jmsuyla oldugu yerde t r tir 
tilriyoı du 'e, söylen.yordu: 

- Aferm oğlum! .. 
-Y~ın! .. 
- Afel'n Yörük! .. 
C:azgır, gülerek: 
- Çok koı ktun galiba!.. 
- Ne söylüyorsun usta! .. Ne 

büyült fırtına dı be!.. Az kalsın 
gıdıyordu ogl.ın ! .. 

- Do;tru. unu si>ylcmck lazım 
gelirse ben de korktum. Ne zor
lu ve ustalıklı bir çaprazdı o be! 
Paknt ne güzel Si.} ırdı. 

- Yaşasın bu, oğlan! .. 
Cüroş, ayakta y ne biitün şi<i

detıyle ba.'jladı. Bursalı, hamle 
iızcrıne hamle yapıyordu. Has
mını vine çapraza sokmak fır
satını kolluyordu. I"aknt bu sc
fer böyle olmadı, Yorük A:ı, 
hasmına çapraz vurmak kararı
nı vcnn şti. Demek istıyordu ki: 

- Ç praz oyle vunılmaz böy
le vurulur ... 

Bursalı. çapra?.a girmeğc çalı
Şlrkcn bır de.nb re kcndis'ı takıl
dı caprazn ... Yörük Ali, hasmını 
tam mana.c;iyle sürdü. Bursalı, 
çaı razı ne si)kebik\ı. ne de dur· 
durabildi. Yörük hasmını on beş 
v·nm adım sürdi.ikten sonra 
yüklenerek rengelledi. Seyirci
ler, bağ-ırıyordu: 

- Ha Yörük! .. 
- Haydi Yöriik ! .. 
Çalık da :ı) .. ,..a kalkmış avazı 

çıktıftı kadar sesleniyordu: 
- Ha oğlum! .. 
- Yetişt!ir çengeli!.. 
E! .. Tam kıvamında bir çap

r. dn çengel yetişirse Bursalı
nın sırlı mükemmelen yere ,·u
ruı du. Nıtckim de çengel yetiş
ti. Yörük Ali, çengeli vurur vur
mnz, bağmşmalar oldu: 

- Oklu ... 

- Aferin Yöriik ! 

- Aşır künteyı! 
l 1 1m1 1 ı 12.30 .Program dakıka kında yeııl sene eildi neşre başla-

5 •ı I• 1 ı I ı 1 12·33 Müzik (Pi.) 19.55 Müzik nacnktır, (Telgraf ve muhaberat: Fakat Bursalının çaprazda.ı 
kurtulup yüzükoyun yere düş -
mesi takdirleri mucip oldu. Fev
kalade bir çevıklik göstermişti. 

6 I 1 1 12.45 A. Habcrlcri 20.15 Konuşm:-. Posta Kutusu: No. ll51l) 
j :. • 1g1' 13.00 Müzik 20.30 Milzlk 
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8 yo Salon Or- 21.15 Mü:ıik 

BAKİ Ki 
KURTULUŞ 

Kalt'mi sekiz parçadan fbll 

ret olup her bir p:ıcç 

bulunur, Açık bırakıldı 
halde her ne ıeJdldı• dll 
nıru durııun mUTekk 

akınaz ve kuruma:ı. Cazgır, içini çekerek: J 1 1 1 • 1 kestrası 21.50 Ankara Son-

9 .:ı:N .~~: 1 • ::.~ E'i~"f::: 22.00 ~~~f (:: ~S}jf ç, 
1 - Tehlıkeli bir hastalık. 2 - I' t.J A 0 S-" 

- Ah! .. Çok talihi varmış. 
J)eyince, Çalık: 
- Sus usta! .. Bursalı çok ts.-

lihli bir adam '.inuş ... Yoksa yüz.
de yüz mağlup olmuştu: 

Erkek, bir renk. 3 - Boya, isyan c- _ıa_._45_M_üı.i_· _k ___ 2_2_.4_5_,;_K_a;;...pa_n_~;;... .. - n A rw" 
den. 4 - Soy, Rumca «buraya geb. Harbin vr - Çok tetik herif! .. Kurtar-

dı ..• 
- Tam bir ezginlik! .. 
- Dur bakalım. Bu, oturak 

küntesi ne olacak? .. 
- Ah, bır olsa! .. Ve, oluı· da 

ha: .. Cünkü Bursalı, daha hai.t 
toparlıyamadı kendini ... 

- Öyle ... 
Yörük Ali bu, Kavala güre • 

~nde ha..q.ımlannı hep oturn'J.c 
küntesiyle temizliyordu. Ga! ba 
Bursalıya da bu, nas'ip olacaktı. 
Çalık, heyecanda idi. Ellerini 
ağzına kovmuş, bağırıyordu: 

- Haydi oğlum! .. 
- Arslan oğlum! .. 
-.löriik Ali, her vakit yaptı-

5 - Tenbellık. 6 - Musavi. 7 - Ba 
Ga gelir, bir silah. 8 - Apt.'11, sonuna neresindeyiz ? 
A. gelse ııcffaf olur. 9 - Calışkan. 

YUKARIDAN AŞAQIYA: 

1 - H.r rmk, bir ıne l<'k •. hılı .. 
2 - Vasıl olan. 3 - Boy ırme. ı 
4 - Soy, mc hur bır '' uh::ırı ı·ın izin 
soyadı. 5 ~ Bır ,gıd • in •ılıLtf' E-1 
ğen 6 - Kcndıni ı:o .. akıl! snn:ın. 
7 - Cocukl.ıra yııpılır. 8 - Bır k -
dın lsmı, Frnns::ıda bir chlr 9 
B.r renk. ~ayır. 

-Baştaraf1 2 ıncide-· 

knr~1 knrsn·a gönh orm:. Tabia
tm amt:n h !-.lt"1. ım'r.umı ku\'Yı>t
Ure ı!ıJ ıfı J·cnJin"Celdir. 

- Ne· ı.a.man? 
K~h3net S3\'llmazsa dhelim 

ki h:ı rh:n soutİn:ı ~f'<.ıe,,; Ü(.' ·sene
.\ e ııi~bctle yandnn az zaman 
lı:ılnw;hr. ı 

NAS Hİ BAYDAH 1 

HAFIZ CEMAL 

Lokman Hekim 
Divan yolu 

ğı g bi bir an duralayıp nefes
lendi. Şöyle bir etrafına bakıo
dı. Birdenbire künteye bastı. 
Sayvant n.şmma yel'

0

ni kapama
yı unutmamıştı. Ji'aknt <;Pvik 
Bursalı, birden sa~ erimi künte
baö-ına götürerek itti. Ve, kün-, 
teden kayıp boşaldı. Üste de bı-ı rakıp kaçmak istedi. Lakin Yö- Şube.111izde kavıth emekli ve' 
rük, derhal atıldı, hasmının kıs- yedek subaylann yaş haddine 
-~t kasnağından tutarak önüne ı uğrayanlar hariç olmak iizere 
çek p mıhladı. Bursalı, oturak diğerleri sıhhi dunımları tcsbit 
küntesini mahıranc sökmüşt.ü. I edilme~c. için şubemize müra.ca 
Hem de göze çarpacak bir ha- atları ılan olunur. 
reketle. Bursalı, dizlemiş otur:.ı-j 

gençleştirici clld unsuru ş1mdl 
(pembe renkteki) Tokalon ltrem1-
nin terkibinde bulunuyor. Onu 
her n1t4am yatmnzda.n evvel tn
rünuz ve her ~bah daha genç 
uyanınız. OUndüzleri de beynz 
renkte (yağsız) Tokalon lcreıninl 

kullanınız. Cıld1 bcyıızlat.ır, tRıe

le.ştirtr Ye kadife glbi yum~:ıbr. 

Pe 8108-6318 

DOLMA 
KALEMi 

Murek.ltepli kalemle yuı 
ya:ımak mecburiyetinde o 
ahı halkı hakika~ bu eti• 
yet ten Jrurtarmı:ıtır. • 

Ucu aşınmaz. bol 
mürekkep ahr. 
Kuvvetlice bası· 
hrsa 4 kopya 

çtkarabilir. 

KURTULUS 
en satıam ve en )tullanı<l 

müttkbpli kalemdir. 

BiR YBBDI 
ABATDUI 

!HTAR: Hallti Pflrtac' 
dcre<:ede, birı;ok ymi m:ır_ 
kul.ar çıkt.ıgına naıarıı 
sayın miişterllcrımlzin na 
:tarı dikkatletıni celbede 
riz. Garantılı olan )·alrı 
1 ktrsat VektHetlml:r n p 
8108-6311. oumnr.ılarını ' 
KURTULUŞ ısmıni t.tşıyB 

dnlma knlemi hakıkfdir. 

TAKLiTLERiNDEN 
SAKININIZ. 

- Kurtulus olma Kalemleri Deposu ı-
1$tanbaI Havuzlu Han No. 1 

--~--~~----~----============---~-------

!Sivas çimento fabrikası için us
tabaşı ve usta almacak 

Siimerbank umum müdüriügündeII 
lsteklilerin Elektnk Snntrnlları, Elektrik knzan ve turbın 

usta başı veya u ta ofarak çalışmış olmaları yahut san·n mc•.kt'·b 
bulunmaları şarttır. 

ıerı.nd0 
un' 

yurdu. Yörük de kemanede idi. K ı •• •f • 
Çalık y:ne söyle~ıyoı.~u: a orı ercı 

- Vay canına ••. Kunteden de Bu vasıfları ha:ız olıınlar niıfus hüviyet cuuianı:ı1 , .u;kerlıı;; ve kil• 

ka(;~z~;;· De\ Jet Demfr~ olhın l mum .Ml.;diirlü~n: 1 Dr. lbrahim Denker ' lan, hızmet vesıkal:ırı, mektep şahedetnanıelc l'lin aı::ılla 2 vey t .. d ı-lf 
alınacak 

,... 1hl.iyaca bınaen Anknuıda ı tihdam edilmek üı.ere lilzunıu k:ıd r kal<l- h · 1 .. ııreUeriJe :iO.l I .942 tnnhine kadar bi1.uıt \'C) •• yazı ıle Ankaı .ıd~ Sıırncf" _ Ustaca bir sıvııış yaptı... B::ılıklı hast. Da ıliye Mutchassısı b •. u 1 
r rırerci alın<ıtnktır. 5 an,.~ mum ı~letme Mudiirhigi.inc ınilrnc:ıat cdebllırlc ( 5() J 

- Muhakkak ... Usta heri !.. B.-.yoglu, Agnt•nmıi, akıwgncı =====:--:::-:::===-=:-::-::::-=-::======~~~:::::;;;._~~~ 
Kemanede duran Yörük Ali, Yapıl cak ımt.ihoniliı mu\. ffok olanlara liynkat derecelerınc gorc ı in- Çöplilkçeşmc ı.ok::ık No. 13 

bırdcnb re hasım kispetinin ar- Ci s.ınıf u. talık muadılı 100 lıraya k::ıdar aylık ucret verilecektir. Tcleton · ~2468 
ka kasnağır.a ayak baş µarma- Askcrllgiııi yapınıs 'e hfilı-11 ılışilh bulunmıynn taliplenn dılekçclerlnC' ______ __,;..· ------
P-mı bastı ve, yme anen gırtlak bonservi::ılerıni ~lnıdiyt' kadnr çal..ştıklan yerleri bildirir kıs.-ı hat tcrclime- .. ~ 
vur'du. Bu, hareketle Yörük, lerini, nutus hll\ iyct cüzdnnı tasdikli örncgi ile en ::ız okur yazar bclgcle- İ!'ta.nbul Belediyeıi 
hasmını boş bularak S1rtüsttı j r ni ve 2 ndct vesika foto •rnn;ırını ckliycrek en geç 30/11/9-12 t:mhlne ŞEHlR TİYATROSU 

düşürmek istemişti. Fakat Bur· =::k::ad::n::r:=A::n=k=ar=.ı=d=a=C=e=r=d=ıı=r="=ı=R=Cl=sl=lğf=n=e=g=on::d::e::nn==el=~=rl=. ===(1=4=52=)==== Saat 20.30 da 
salı tetikte oldu.ıhınu gösteroi.' ı DRAM KISJ.fl 
ı-kmen van dönerek hasmın lstanbul Defte"l#da l v d mn"!evrasını 007..dU. Alt güre!jı • 1 r ıgın an: Bollege Krompton 

Puantör ve Ambar Memuru Alınacak 
MünakalUt Vekaleti Devlet Limanlan işletme 

Umum Müdürlüğünden: 
K ~ rıriromu:ıd münhal bulunan puantörlUk ve anbar memurlugu iC 

3 Birmc Kfıoun tı42 gunü saat (15) de Umum Mudürluk MPrkez binası~ 
Yllpılacak imtihan ile )uzumu kadar memur alınacaktır. 

Arnnılan ı:a.rtlar; 

1 - Memur olabilecck koounl C'\'safı haiz olmak ve Sf> y~ını oyundan oyuna ge<;tı. Nihayet ı Muhamm n KOMEDİ JaSM1 
sarmada karar kıldı. Rursa1ı, Posya No; Cın~i Bedel Tcsninııt 
S" rma ba.c;kısivle dönerek kolay· Sıra: 73 B:ıhrnkapıda Hopyar m ahallcsının Hanı-- Asrileşen Baba ? .,.... ... - - Foıleu •• ~kerlıginl yapımı:: bulunmak. 

mck. 

lıkla ayağa kalktı. Ayağa kal- eli soka ındn 92 pafta, 307 ada, 10 parsel Cumart""'-°' ve P"'""""' gun·· ı~ ~ o .......~, ~ ,._.,. ... - rta me;dep ffil."LUllU olmnk, 
kar kalkmaz da çırpınıp nal'aı3ı- eski 6/8 yen 6 kapı No. ıu 1550 mf'!trc mu- r. lo.30 da Matine l 4 - Sı ıı durumu bu vnzl!clere mils.ıit bulunmak. 
nı atlı: nıbbaı nrsaıun 1/2 hiı;scsi 18000 1350 1' 

H d Y"rük be' :\1 •· 9 ~---~---~---~-- .... ---- ':i Y.ık.-1 dı y:,z.ıh vcsıknlan ve dörder adet i'otogra!lıın Jlişık ol:ır11 

Yörü~V ~ d~ hasm;~ı boş bı- 512:1~-lll4 s~ı~!.
1~~ ;~~:ln~etrt!pıı.:,ra~~bma~~~ıı~ pnr- 68493 4a75 letanbul A•llye lkıno1 Ticaret Mah

1 
bır uılc>.kçr• ılt' Um...ım :\11ldiiı1iığe J. BirindkAnun 942 akşamırıa ):adcır J11u· 

rakmadı. O dn ~ırpınıp narn. tle Yukarıda yazılı gayrimenkuller lG/12/942 Çarşamba günü soıat 15 de k•metın«terı: 942/448 , _r_ıı_c_n._ı_H_m_ı_ş _l'_1 ·_n_.ıı_, _ı_az_ı_m_d_ır_. _<_rn_.2_ı_> ____________ _,,. 
Bursal•·ı karşıladı: Milli Eınliık Mudhrlügündc miltcşekkil Komisyonda kapnlı uır.f usulile ı;:ı- iscmbul Aşır efendi c. ddc.'f.ı Alyn- 1 . - Havda Ali be!.. tılacaktır. tsteklılet"ln 2490 sayılı .kanun hiikümleri dairesinde hazırlanmış nak hanında 10 - 14 nun :ır.ılarda 

Güre.') tekrar ayakta ba.')ln- tl.'klif mektuplarını ilıalc günü s::ıat 14 de kadar Komisyon Rcısllğine tcv- ın::ımfatııra ucarcUle mü'lta&ıl iken 
m~ oldu. Yörüifün hareketleri dı etmeleri ve nüfus hilvlyct c.'Uzdanlannı ibr:ız eylemeleri muktczidir, Faz- 28/3/1928 tarihinde m. hkcm<.>c< lt- _ 
hızlnnclı. Ve naralan da sıklas- la izahat ıı;rn Mılll Emlfık Mudurlügune muracaatlan. (162d.) 

inhisarlar U.Müdürlüğünden 
p ----------------------tı. :Kimbilir ıne için dı ? .. Her hal

de bir şey vardı. Çalık, Cazgıra 
sonıyordu: 

- Ne o, Yörüğün naraları sı< 
la.ştı? l<"akat ben, ortada bır 
fevkaladelik göremiyorum. Bur· 
salı, canlı gür~yor. 

- Ben de bir ~v göt müyo -
rum. 

- E! .. Neden böyle yapıyor, 
Yörük? .. MnlUnı ya! .. O, hasmı
nı oldurduktan sonra narala:·.ı 
başlar ve, hareketlerini hızla~
clırır. Fakat şimdi ortada llir şey 
vok ... 

- Bilemivonım. 
Yörük Ali. hamle üzerine ham 

le yapıyor ve, hasmından ayrı
larak çırpınıyor, kalın sesiyle: 

- Hayda Bursalım! .. 

~ ............................. , ......... , 
TÜRKiYE CÜMHURİYETI 

ZİRA.AT BANKASI 
Kuruluş Wlhi: 1888 - Sermayesi: 100.000.000 'l'ü..rk ~ 

Şube n Ajarut ade.di: 265 
Zirai ve ica.ri her türlü banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28..800 lira ikramiye veriyor 

- Hayda karde.5iJn! .. 
Diyerek, dolu dizgin hasmına Ziraat Bnnkasındn kumbaralı •e Jı:umbarasız uısıı.rru1 hcsaplarmda 

<Yirivordu. Yörüğün bu nara la- en az 50 Jira31 bulunanlara ı:ıcnede 4 defa çekilecek kur'a ile ~al'dak.i 
rının manası bü.Sbütün başkn plAna ıörc ikramiye dağıblııcaktır. 
idi. Ne ·Bursalı kesilmişti, :ıe t ..._. 1.IOO LINıllll 4.CICO Un 
Yörük hasmına güreŞi bindir - 4 • • • a.ooo • 
mişti, ne de başka bir boşluk 4 • • • uıoo • 
vardı. Bu, Yörüğün her hasına 40 • tGO • 4.GOO • 
göre değişen ruhi bir varlığı idi. DiKKAT: Resnplanndaki pa alar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
Bu, naralarla hasmını oyalıyor- dllşmiyenlere Jkramiy~ çıkb~ı talt hrde % 20 !azlasiyle veıile<:ektir. 
du. Ona ansızın ve, yenici bir _.__, ıı __ _.. ıı u-ı-- 11 ...._ 
hamle vap""'"ktı. Yörlik Ali, üat walar ~ıJe dört defa __..., w--, a;y-

.,,..... illi ft ll Birincikiımn tarihlerinde oelölMeldlr. 
ibteçırpınıyorve, bol bol nara llllmı• ........................... -........... Ell .. .. 
savuruvordu: 

100-. .............. Ura -. . . ..... . ,. . . . ... . 

- Hayda be! .. 
- Hayda, maşallah be! .• 

la lnrına karar vl'ri.len A" unduk Za
de bır:ıdcrler Kollektl! Ş.rket1 ile or
takları Mehmet ve thcyır ve Uruııdı 
ve Remtl ve Şevket ve Hakkı Avwı-

duklann alacaklılan ile al'tet.tiklerl 
kongurdatonun mnhkememlzcc 24/2/ 
942 tarıhlnde tasdıkine karar v~rilc -

rck işbu htikUm nl:\kadarllır tarofın
dan tcmyi:ı edilmekle tcmyız. mah -
kemesinin 3/7/942 tanh \'e 1508/2474 
No. lu k:ırarı ile tıısdik ve v:ıkl olan 
tashih talebinin dahi reddedıldı~i rın
lnşıldığından itTa ve iilas k:ınuounun 
182 inei mıırldcsinc tev!iknn irlasırı 

kalkmasına 'e borçlunun S<.""t"~tçc 

tasarrufu için mallarının kendilerine 
fadeslnc ve işbu karnrı:M usuh•ıı füını
na 21/11/!142 tarihinde knr:ır "eril .. 
miş oldıığu ilan olunur, (M95) 

Yeni Sabab 
ABONE BEDELİ 

Türkiye Ecrıebl 

&enelık 1400 Kr. 1700 Kr. 
t Aylık 750 ıt 1460 • 
1 Ayhk 400 ... 800 • 
Aylık 160 

Sahibi: A, Cemaleddln Saraeoijlu 
Neırlyat Müdurü: M. Sami K:ırııyel 
Basıldıgı yer: H, Bekir Gı.irsoylar 

ve A. Cemaleddln Saraçoğlu Mtb. 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Muhammen 
Xıymetl Xeailiıatı 
Lira JC. UI1\ K. 
H A H tıO 
15 10 l2 • 
n 11 lO ao 
13 .. • iJO 
ıs 16 1 IG 
18 • 1 .. • 
20 eo 1 IO ,. 

wo oo 118 n ... :&ıı

111 
~ 

i1 ıo Ortak~ 

Sokaiı 

Cölbap E.2IY. ~t 
Dereotu UIY. ota 
:Yenfkaf.a E.29Y. 23 
:it.araca 22 
~aval E.lOY.11.8/1 
Mmaıı ~ ~15.13 ., 
~~ ıJ.6.18.20 
Deı'll ı-tt.9.ll 

~ ~uı 1'aktı:b.ımt 

ClnA 

~a 
> ., 
) 

> 
a 

Metre 

84.50 
58.00 
42.00 
52.00 
23.25 
8UO 

:ıı~.oo 

«l.00 

H~ 

Tam 
> , 

J/4 
l/2 
ııa 

J2/H4 
T.am 

> 

°" JQ 6 w ~ g ona IIM. , "lua > 

Malın ciıı 

El<>ktrık motoru 
Brand,ı bc7.. (J .ıglı kanaviçe) 
Fil.tru be7J 
Llto,;r:-!ya makınel"t'J ınerdnne kılıfı 

Demir, pırıne ve fontta'l 

Mık tarı 

l adet 
5000 metre 

600 adet 
36 > 

Pazarlığın 

gi.ınlı saati 
4 12.94:! 9.30 

l\ I0.50 
> 9.50 
> 11 

Dokıllmu' rakı mubcrridi parçalarJ 9 Kalem 1> 10 
l - Yukarıda cins ve mlktarı yazılı malzeme prızarlık usulile ~:ıtırı 

;ı]ın, t. kt.ır. 

~ - Pnz.lrlıK hizalnnnda gösterilen gi.in ve saatlerde Kabatnşta )cvıı· 
um ~ubı•ı;ındekı merke?. alını komisyonunda yapılııcaktır. 

3 - Eiektrık ınotörıi, !ilıtre bezi ııartnnınclcıi branda bczı numurıcsl 
rnıib<.:r it p:ı~·t·:ıları n-slnı ve lıst1>.si her gün öclt'de'n sonra sö.ıı.i geçen şıı• 
bcd• gorulct., lir. 

4 1 teklılcnn pazarlık !<:in tayin olumu J,'\İn ve snattc % 15 gil• 
verımc p. t::ı ıll' biı likte adı geçen komisyona f(elmcleri ıliln olunur. (1459) --- --- -- ~ 

T. iŞ BA.l\"'KA81 
K. TASARRUF 
IIEEAPLARI 
2~ 

Ke§.ideaiıie aynlaıı 
Drnuiıiyeler: 

1adet1000 Liralık 

l " 500 " 
2 . 250,, 

14 " 100 " 
:-. 10 .. 50 •• 

40 ,, 25 
60 10 

Bu ani hareket o kadar çabuk 
oldu ki, kaşla göz arasında ve, 
bağırtıl::..r ıçinde neticeyn ba
kanlar hayretlere diiştü. Çünkü 
Bursalı sırtüstü yere düşeceği
ne yüzukoyun düşmüştü. Bur
salı, cok tetik ve, çevik bir pch
lh an olduğundan çengeli yer 
yemez havadntı dönerek kendi
sin yiizüstü ycıe ntmağa mu-
1 si ffak olmuştu. Bursalı, yere 
dü.,. r düşmez hemen kaçın.ağa 
ko)uldu. Fa.kat Yöıiik Al.~·~ h.~s· 
mının üzerine ve sırtına gogsuy
ll ve, olanca ağırlık ve kuvveti
k dii ·erek olduğu yere mıhladı. 
'n>riihlİn bu, dU.c;ü.~ü tam peh· 
fü·.ınra ve. yerınde idi. Usta 
pchfü an aı bu gibi fırsatlardan 
isf f. le ederlerdi. Bu, kalıpta. 
nıta. dusmfü; bir pehlivan üzeri
ne c<'kj taşı g'ibi düsmek hasmı
nın iflahını keserdi. Güreşini 
yan ederdi. Bu, düşiişe dayan
mak kolay değıldi. Ciğerler üze
r nt müthiş bir tav/k oluyordu. 
) ük Ali, bu, incelikleri bilen 
tı ı .ıöamdı. Bursalı, i.izerine dü
ı;cn s;kletin ağırlığı darbesiyle 
ezildi. V<', srüçlüklc toparlana
b ldi. Yörilk Ali, ha.<snunın bu, 
afallama dcYresını kaçıracak ka 
dar 7ckasız b1r adam değildı. 
Zaten o, bövle devreleri kaçır • 
mazdı. Ve, boyle devrclerl bizzat 
kendi yaratırdı. Bursalı, topar -
ı nayım derken derhal oturak 
kuntesine g'ırdi. Yörüğün otu -
rali: küntesı meşhurdu. Çapraz -
tan k:ıdar namlı idi. YorüğUn 
daha nesi me.<jlıur de~'11di. Onun 
kılçıkları etillerde destandı. Yö -
rüğün ktintesı seyirriler üzerin· 
de ıkmci ibır tesir yaptı: 

Nihavet narn.Iann ne demek 
olduğu mevdana çıktJ. Yörük A
li, son attığı naradan sonra çır
pınıp hasmının üzerine gelirken 
birdenbire beş, altı metreden da· 
lıp topuklara indi. Bursalının to
puklarından yapıştı ve, çekti. 
Bu, hareketten kurtulmak bir 
mucize ola.bilirdi. Btr an içinde 
on binlerce seyircinin nefesi. so
luğu kesildi. Bursalı, yüzde yUz 
gitmişti. Hem de sırtüstü ... Fa
kat Bursalı, bu, fırtınadan da. ya. 
kasını kıurtardı. Y"'ıııe dönilp 
kendini yüzü.<rtü yere attı. Yö
riik Ali bile bu İ§e ~. Bur
salı, yere düşer düşmez bir sıç
rayışta liistik bir t.o.p gibi ayağa 
kalktı. Yörük, toparlanıp ha.ıl
ınma yetişememişti. Bursalı, a· 
··ağa k.a1k:ar kalkmaz bir kurlu• 
Jus narası al"' Mi: Y.ııknnda ~azılı gııyrimcnkullct.in )nillkUyelleri peşin paro ile s:ıtililcnğmdnn 19/11/942 tanhinde.n bır ny 

- H v ı Yörük' (Aı1msı var) biQddetle ~o.-.bırnkılmıştır. !stf!:Z..Jnerin her 'YJ1kX V:ı'kıf Akar ve :ımhl(LU~ )'.N'\llllnc nrlmıca tları . (1634) 


