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yahat intibalanndan 
Bana seyahat intibalarltlll soracak dostlara her 
şeyden evvel bunu söyliyecelim. Düşman çok 
kere th arıda delil, içeridedtr. BOyOk milletler 
bu içerideki dQşmantarı metanet ve ciddiyetleri 
ile suaturmuflardır. Ontara yüz çevirmemişlerdir. 
Onların mürai ve adi sözlerin• baş çevirmişlerdir 

Millf Şef 
Bafdat Elçimizi 
kallal ltDJDrd• 

Rus taarruzu genişliyor 

= J 

Anka.ra. 25 (A.A.) - Rei· 
si Cumhur İsmet lnönü bu
gün 12 de Bağdat Elçimiz 
Cevat ÜfJillılü Çankayadaki 
köşklerinde 'kabııl boyur • 
muşlar ve hakkında. bir ilti • 
fat olarak kendisini öğle ye
meğine alıkoymuşlardır. 

Alınan esir sayısı 36 bini buldu. 400 bin 
Alman askerinin de vaziyeti tehlikeli 

Yazan: Hüseyin Cahil Yalçın 

C .:edlerimiz ~s ett'ikleri muvaffakıyet için elzem olduğu
impııratorluk ile üç ~t'- nu bilerek tahammül ediyor ve 
anın büyük parçası uze- tahammül etmekten gurur du

rinde hwdm olmuşlardı. Fakat yuyor. 
o zamankj bütün dünya kendile- Dema.goğltı.r her memlekette 
rine düşman idi. "Bugün 'Nirk vardıJ'. Fak..:ı.t halkın ıstırabmı 
Cümhurivcti milli hudutları için- istismar ederek kendilerir.c istı
d bir suİh ve müvazene unsuru fade ve şöhret temin edenlere hu 
olarak duruyor. Fakat Şlmdi memleketlerde tesadüf e<lilmiyor. 
bütün Diınyanın hatta Yeni Milyonlarca halk azap çekerken 
Dünyaoın kalbini fethetmi§ bu· bunların haTine acıyormuş gibi 
lunuyor. lngilt:ere ve Amerikada davranmak ve davacı bir vaziyet 
üç ay clevam eden seyahat esna- almak pek kolay ise de hele harp 
smda Türkiyenin Dünya içınde- zamanında bundaı1 adi ve ~ğrerıç 
ki durumuna dair edindiğım ın- bir haı cket yoktur. 
tiba budur. Türk olduğunuzu Bana. sevahat intibalarımı so
her mezru:lkette n~iha~ ile i'Öyli-

1 
racak do~~la.ra he:. şey~.le.1 .. cvvel 

yebihrsınız ve dcrın bır ?.1u~a.b- bunu soylıycx:egım. Turkler 
bet ve ta.kdir hissi bulabılır.sın::::. büyük milletler arasında ken-

ingiliz 
başvekili 

---O•---
İspanya e lçisinin 
şerefint: verdiği 

ziyafette bulondu 
Londra 25 (A.A.) - Salı gü

nü İspanya büyük elçisi Duc 
d'alba tarafından Elç.ılik bina -
sında verilen öğle yemeğinde 

Ba._,c::vokil M. Cörçil de hazır bu
lunmuştur. Ba.c:.ka davetliler ara 
sın.da Aı·jantini ve Portekiz bü
yük elçileıi de hazır bulunuyor· 
tardı. 
Geııeraı Fra.nko Lizb<Jn'<ı mı 

Gidecek1 

Moskovanın 
fevkalade 

tebliği 
Londra, 25 (A.A.) - Mos\ı:.')

va diin ge--oe, ilçilncü defa olma.lt 
üzere husu.si bir demeç neşret. 
mi.ştir. 

Bu demeçte şöyle denilmekte· 
dir: 

Kıt.a.a.umız ileri hareketine de
vanı etmektedir. 24 sonteşnıı 
gününde taarruz inkiş:ıf etmiş 
ve kuvvetlerimiz 40 kilometre 
kadar ilerlemişlerdir. Siravinik<> 
§ehri isual edilmiştir. 

Don dirseğinde kuvvetlerimi.!: 
6 iliı. 10 •kilometre ilerlemi~ler 
ve 5 kö"-U zaptctm.işlerdir. 

Kletskaya'nın cenup batısın· 
da kuvYetlerinıiz 3 düşman ili
m.enini g-eneralJcri ile birlikte e
sir alnu.şlardır. 

Volga üzerinde 3 köy geri a
lınnıı~tır. 

• l'Cl1t1ı:. 
0T1'lis 

- Bu 'fi}n. 
re:; c~;,, 

• • • • ı 5 r'""""' 
9'2 Ct>Ji'll• 
durumu 

- Demir. 
Yolv 

Bu muvaffakıyetin sırrı n~- dilerini t u t m a k i ç i n 
dir? Bunu '!'ürk inkılabının bil- asil meziyetlerini muhnfaza et
yüklüğünde, '!'ürk politikas~n~n meli ve onlar kadar metin, la
temizliğmcl ve 'ftirk ıdaresının haınmüllü ve sabırlı olmalıdır. 
al7.Cttıği iı:~t.ıknır dünyasında a- Düşman çok kere dışarıda de
ramak lfı1'Jmdır. Türkiye her ta- ğil, içerdedir. Büyük milletler 
rafa eınnıyet telkin etmiştır. bu içerdeki düşmanları nıetanet 
Turkiyedc yuksek insanlık \'e ve ciddiyetleri ile susturmnş
alıJilk id lı uğurnnda bir samı· !ardır. Onlara yüz vermemişler, 
mi savaş vukua geldiğine ''e onların mürai ve ildi sözlerine 
bunun devam ettiğine büti.ın baş çevirmişleı cfır. Kazandığı
dünya kanaat getirmıştir. r:ı:~ı:_k· mız hürmet, muhabbet ve iti~· 
h•ıin en halis bır şulh ve suknn dı muhafaza ebuek ıstersek bı
Jı.ieali uğurunda <;ulıştıklal'ın<la l'..inı de aynı sW'etle hareket et
kim:K·n·ın şiipheHi kalmamıştır. meıniz lazımdır. 

Stokholm 25 (A.A.) - I.iiz · 
bonda lsve<; telgraf bürosuna ve 
rilen bir habere göre mahalli 
mahfillerde, galip bir ıhtimallc 
General Fra.nko'nun da içinde 
bulunacağı bir hey'etin T..izbona 
gideceği söylenmektedir. 

Sta.lingradın cenubunda ha • 
reket etmekte olan latalanmız. Kafkcuycuun vaziy etini ve Stalingradın mevkiini gösterir harita 

15 urı 20 kilometre ilerlemeğe ölü dal?& vermiştir. Böylelikle törıu taşıt, 5000 beygir, a mil- A I m a n ı ara 
muvaffak olmu.~lardır. Bu ke- · 18 ;ı.. f" . 
simde Sarfovoyi şehri işgal edil- ta.a.~ başlıyalıdanberi ölü a.- yon menru, m.._,.on ışe.I:.. 
rniştir. dedi 42.000 i bulmuştur. Tuhlilrode Kruan Orllulnr 

24 sonteş.dn gününde yeniden 19 • 2• sonteşrin nrasındn Beynıt, 25 (A.A.) - Rus ccp-

.. 
gore 

Rus Tarruzu 
Nihayet Türkler müstakar bir .-:oı;:;;::=-=· ;.;.;.:;;;;.~;;;.;;;.;===--~-~. -~;;;;,~== 

hüküm et kunnasıru bilmiş ve M h k t Of• • t • 

Hey'et:, müttefiklerin ~mali 
Afrikayı işgalleri neticesinde L-; 
panyada ve Port.eJdzde hasıl o
lan vazivet hakkında "kat'i mü· 
za.kereler., de buiunacaktıı·. 

12.000 esir alınmıştır. Esir a- ~l.lvvetlcnmiz düşmandan şu hooinde ~-ılıyan taarnız rn~
de<l• böylelikle 36.000 i bulmak- gana.imi ekie etmişlerdir: va.ffakıyetle devam etmektedır. 
tadır. Aynı gün, düşman 15.Q{){) 1164 top 431 .tonk 894-0 mo· füs~aç hareketi devaın etmek-

hiç sarsıntıya ve kargaşalığa diiş- a ru a ısı emı- ----------- ' ' tedır. 
mcden memleketi idareye mu- , 
va.ffnk olan b r nullet oldıiklnt'l· nat venyor 
nı isbat etmişlerdir. 

Bı7.e muvaffakıyet t mm edc.1 
ve Türk adını medeni memleket
lerde muhteı·em ve sempatik ha

k! ').()ltaıı bu esaslar, bundan soma. 
1 

kı politikamızın yolunu aydınla- ı 
tacak bu ışık olmak !cabed.~r:. 1 Harpten.beri her mıllet buyük 
bir imtihan devresı geçirıyor. 
Tehlike zruua.rıında. her türlü 
hissiyatı susturmasını \'e y~lnız 
vatanı düşünmesini bılen mıllet: 
ler arasında Türkler de ıncvkı 
aJmıştu·. Biz resmen harpte dc-ı 
gıliz. Falmt w: senedenberı m~~ 
leketiml7. sanki harpte muş gıhı 
yaşıyor. Bu noktayı lnı;:ıliz \'C 

Amerikan dnstl rımıza, bıllıaS5a 
tebarüz ('itJr:mev.-t> çalı.1tık. Biz ! 
de harbin bütU ı zorluklarına ve 
ıst.waplarına eogı.is germış bulu
nuyoruz. Türkiyenin sıkıntı1a
nndn.n bahscdıldıği znma:n ~
bebini anlıyamıyanlaı· bu nokta- 1 
yı bilmiyorlar demektir. ı 

Memurların ve m uhtaf aile· 
/erin odunu muhakkak 
surette temin edilecelr 

8nc· or cak? 
Bir Ui~;rn .. na:.h usulüne yanaş f Dinlenmeden T rab usgarbe dogr"' 

mıya.n komurculer, kış ya.kln§ -
tıkca insaflarııı~ daha fazla u • d d k k ) k 

·ıerle ekte 
nutınaktadırlar. Halkın clrne • evam mJ C ece t YO Sa ma zeme Ve aS erce 
risi ~1tlık ~htiyacmı teınida ~ k tJ k • • b• •• dd bekJ• k •? 
~::~;:bıe~~~u:ıe ıK~n~~smını~ uvve enme ıçın ır mu et ıyece · mı. 
ihtıy:'\.çlannı hiiliı t.emıu edeme-
dikleri malfımdur. Bu hususta Kahire 25 (A.A.) - Orta .. motörlü avcılarımız tarafmd!Ul 
kendisinden i7.ahat isteyen bir §8.r~ İngiliz m~terek tebliği: düşüıiibnliştür. 
uharriı·imizc Mahrukat Ofisi 8 inci ordu kuvvetleri, dün de Yalnız bir u~ü-ınl1z Vst;iine 
Umwn Müdürü Emekli G1..~eral çekilen düşman üzerindeki taz. dönDl4:nliştir. 
Seyfi şunları söylemiştir: yiklerine devam etmjşlerdir. ltaltıaıı Teblit]i 

"- Mahrukat Ofisi daha zi. Libya savaş meydanı ÜT.erin- Roma 25 (A.A.) - İtalyan 
yade geçen s<!ne çekilen o<hm ve deki ha.va muharebeleri, büyük orduları umumi kararg&hının 
kömi.ir sıkıntısı göz önünde tu- mikya..c;t.a devam etmiştir. Pazar SH numaralı tebliği: 
1ularak kunılmuştur. Y.:::.<;..-ı.s gaye tesi gecesi müttefik ağlı- ve or- Sirenaik'do fena hava şartları 
bu olduğuna göre biz; tüccar • ıta. çapta bomba uçakları Giridi her iki Uiraftan da. kara ve ha
ların .şehrimize getircl>ildiklc • hava a.Janlannı bombardıman va faaliyetlerinin mahdut <>l -
rinden arta.kalan ihtiyaç mikta- ederek büyük yangınlar çıkar - mamna sebebiyet vermiştir. • 
rmı getirttik ve bunu da şimdi mışlardır. Av<-'l bomba teşkil • St>.A~ ordu TrciblU8garlxı 
resmi mü~eselere memur, mü leıi, Sicilyada. bava alanlarına Girooek mit 
t~kait, yetim ve kaymakamlık - hücum ederek d~cmıan batarya- Londra 25 (A.A.) _ Agada.b 
ların tesbit r.-decekleri muhtaç lan üzerine tam isabetler kay- ya, İngiliı.ler tarafından Binga
ailelere dağıtmaktayız. Bu ara- detmişlerdir. zi.nin sukutundan üç gün sonra 

hatlarını evvelce kfi.f-i derecede 
organire etmiş olduğunu isbat 
eder. Rornmel, pek büyük bir 
darbe yemiş olduğundan Dej • 
dnbya"da geri clönmeğe muıvaf
fak ol:unanıı..'}tır. Şimdi askeri 
mesleğinin en mühim ka:rarını 
ittihaz etmesi lfızım gelmekte -
dir: Ya El Agheyla'da durmak 
veyahut Trablusga.rµ yohmu tut 
mak. 

Rommelin klt'aları, Tobn.ık 1 
ve Bingazinin gnrnizonlan ve 
s.'l.hilin ufak gamiU>nlan ile 
takviye edihniştir. Fakat El Ag 
heyla'da durncak olursa kendi
~:ne erzak ve mühimmat yctiı.;
tirebilecck yegane liman <>lan 
Trablusa 700 kilomE>..tre mesafe-

<la mekteplerin ihtiyaçlarının Tunus ba.tı kıyıları açıkların- ~al edilmiştir, bu da general 
bır k ısmı karşılanmıştır. Bunun da şimale doğru uçan Alman Montgomery'nin Binga7..iden da
da sebebi bazı depol&rıınızda tayyarnlerinden en az ikisi iki ha ile.riyo giunek için münakale 
kesme mo!örünün bulunmama - ========================================= 

(Sonu S;ı. S Sii. 6 te) 

sı veya ihtiyaca .kfüi gelmeme-

Zannedildığine ~öre, şimalden 
ve cenuptan gelmekte olan Rus 
kuvvetleri c.rasında 50 kilomct· 
relik bir mesafe kalmıştır. Bu
nun 4S saat içinde knted'!lebilc
cei;ri sanılın:ıktadır. 

Kı.<OOıç hareketi tamamlan<lı~ı 1 
tnhtlırde, çevrilmiş bulunacak o-, 
lan Alman ve Romen kuvvelle
rinin e.dedi 300 na 400 bin tah
min edilmektedir. 

T • 
scı a 

e it 

B<>rlıı 2;) lA.A.) 
on:ıul:ı:'l b .... kumu.nd rn .,..mın 
tPblıgt 

h.a.1 k:ıs\. da sad('(.'e ma' .:tlH 
AAvaşla.r olmustur. 

KuJınuk'lar stepınde •not ırlu 
!Sonu Sa. 3 S , ı ) 

a 
Müttefikler hücumdan evvel 
askeri f ahşidat y apzyorlar 

Cezayir 25 (A.A.) - Mütte- te olan 1n ;ıı,. k >ll:1r1, . fihv-..r 
fiklcrin kuvvetleri Trablusgar- km•\•ctlen•ıin O('' rıyelerı ile l ar 
bın batısında bu şehre 500 kilo pısm.ı;lardıı. Me~l:C'i'.İ Tunu ·a 
ya vaı,-ıl olmuşlardır. Öncii kuv-t yol '~ren iki ge<:ıdd(' müttt.fik
vot. Tunust.an 40 kilom,.tre u· lerın ku\'Vl•tk>ri, 48 saat düşman 
zakta bulunmak.tadır. Sahil bo- la C'arpH~mı .• ln.r ve gcqidleri mu 
yuncn Bizerte 'Üzcnne yüriiınck csonu sa. 3 Su 6 d") 

ika da ası 

Türkiye' de ha.ı bin yalnız 
kan doktilme saflıası eksiktir ve 
bugünkü durum da tamamiyle ı 
bir harp durumudur. Buhramu 
Hk giinlcr:inde memleket bu ha
kikıı ti çok iyı idriılt etti. Vata
nın harbe sürüklenmesıne mcy- I 
dan vermiyen zım:ımdarlara mın 
nettarlıkla hürme~ ~itimat beEı· 1 
letli. Harbe gırnuyelın! d~ her 
turlii ı:;ıkıntı ve fedakal'lıh"G ha
zırız, dedı. İugillez·e ile Amerika 
hem Jıar•be ofrmiş, hem mahru
.nuyctler ve f cdaklirlıklar içisde 
kalmL5 bir halde bulunuyor. ln
ı;.ltere haı bın daha içindedir ve 
a'hrlığını bliytik bir vakar ve ci<l 

sidir. Bütlirı t-alepler kesilmişı 
odun üzerin olduğundan bu w.
ziyet dahilinde istekleri zama • 
nında kıırşılnyamadık. Maruna • 
fih şundi depolarımızı mütead· 
dit motö!'lerle takviye e""..miş bu
hmuyoruz. Muht.~ halk:ı veri
lecek odunlara gelince, mahalle 
birl~kleriııdc...,1 hcniiz beklediği • 
miz beyannamelerden ancak iki 
tane gelmiştir. Halbuk~ b.i~.daha 
sekiz yiiz mahalle bırhgınden 
beyanname bekliyoruz. Sinekli 
ve civarında bekliyen odun ve 
kömürler için \'asıta. bek!iyoruz. 
Ba1J deniz motörcüJcri havala 
rın bozuklu~ıu ileri sürerek 
sefere cıkmak istememektedir -
ler. Blitün bunlaı· bazı ~mtı -
tara amil olmaktadır. Muma -
fih reemi müesseooleıi, memur. 
mütekaid, dul. yetim ve muhtaç 
aileleri <>dnnsuz, ltömün,;iz bı
rakmıyaca.ğı7.. B\mların haricin
de kim~e tevziat ynpmıyaca.

, Mahkeme heyeti nakze uya
rak muhakemeye başladı 

dı,·et ile ta.ı;ımaktadır. 
Londramn müh·ım bir kısmı 

harabe halindedir. Fakat halk 
bunu gayret ve feclakarlıkda .hiç 
bir şeyi esıl'gememek .suretıyle 
karı;.ılıyor. 
lngiltN e mahrwniyctlere u~~ıs 
\·cri\•or. Bütün kazancıru huku· 
ınete teı kediyor. !ngilterede fi. 
y.ıtlar c k artmamıştır. Çünkü 
saun ,ı'. cak fazla paı·a kimse
de vokt.ı .. Heımı bükumetindir. 
Ka7.anc. vergısinin yüksekliği 
havrct 'erecek bir haldedir. A· 
ıncrikad. e yüroe doksam bu· 
luyor. 'l't.crıibelcrindcn istifade 
İ!(inı b.aı ışlerin başına getirilen 
büviik sanavıciler bir tara.fhn 
hıÇ bir kar ntnıczken diğe~ ta
raftan biı· dolar gibi timsali bir 
ticrct mukahilinde çalışıyorlar. 

lngilteredc lilks addedil€bile
t-ek scyler kalkmıştır. l\'.ralın 
sarayında hizmetçiler askere 
gı~tir. En zengin kadınlar 
kö. itlerinden Londraya inmE>.k 
için ba.za.n otobüsleıin basrunak
lart:ıd::ı. otunıyorlaı·. Fakat bü
tün İngiltercdc ve Ameıiltada 
uır ufak s'kayet eactj bile yok
tur. Herkes bunun zaruri ve 

ğız. .. 
Meclisin dtbıkl 

toplantısı 
Ankara 25 (A.A.) - Büyük 

Millet Meclisi bugün Doktor 
Ma'Zhnr Germe.r:ı'in başkanlığın
da topla.narak İzmit ceza evin-T 
de mahpus Hü...c:.ey:in Avni Par
maksız ile Şp.kir Tnndoğmuşun 
cezııla:rının offı h:ıklmıdnki ka
nunun blliıici mtiz.ıkercsini yap 
mıatır. 

ı/l! 

Falcı - Yakında ba'ına bİT Jevkt kufu konacak! 
ita/ya - A caba Alman clevletinin luqları mı, y oksa lngiliz devletinin kuş-

ları mı? ' 

Dünkü celsede heyeti hakime ile 
Pavlof ara11ında münakaıalar oldu. 

Mahk eme bazı şahiterin celbi 
• • • 
ıçın g e rı 

Ankara, 25 (Yeni Sabah mu
habirinden) - Alınan Büyük 
Elçisi Ii'on Papen'e suikast da
vasmın nakzan durusmasına bu 
sabah saat 9,30 da Ankara Ağır 
Ceza mahkemesi e devam e· 
dikli. 

Abdurrahmruun avukatı Şakir 
Zıya I\arnçay da muhakemede 
hazır bulunuyordu. A\'ukatın 
Ankaı-:ıda bürosu bulunmadı
gmdan Ankara bi.irosu idan• 
meclisince baro levhasından kav 
d:nı11 silinmesı hakkında.ki kıl
ı ..-ı.r aleyhine nıkubulan itirazı 
iizeı me Adliye Vekaleti hukuk 
if;iC'.ri mi.ldiirlüğünden mahkeme
)" ·;öndeı ilmiş olan bir tezkere 
oı< ndu. 

ıJunda Şakir Ziya l~araçayuı 
ıt t•u.zında d('ı-nwy R 'l cttiğı ~iLl 
An .nrrıı:h lıüro buhranı Gol.ı}l· 
b ylc büro~ tl.7. k lıGJ :tı bılcliflmck-

bırakıldı 
tc ve baı·oca karar verilmezden 
CV\'el avukatın dinlenmediği kay 
dolunmakta., bu itibarla baronun 
bu kararının yersiz olduğu ya
zılma:ktndır. 

Bu tc>..zkere olaınduktan sonra 
keyfiyet Sovyct maznunlara t.cr
ceme edilerek bildirildi. 

Sovyct suçlulardan Paviof söz 
alo..rak dedi ki: 

"- Şa.!tir Ziya Karaçay mu· 
hakemede faşizm propagandası 
yapmış Ye Sovyetler Birliği a
leyhine mi.itcıruı.di isnatlarda bu
lurunuştur. Şakir Ziya J{~raça
yın bu usule muhalif ifade ve 
hareketleri gazetelerde de uzun 
uzun ııeşredilmi~tir. Yükselt 
m hke.nıen·n bilhassa bu nokta
ları gdzöniinde tutarak mahl·e
mcde bulunınasma müsaade et· 
m(mt ini rica ederim." 

CSonu Sa. 2 Su. 4 de) 



Sa,J'fa : t ... , 
f~Yu nan i sta n ı n ™)ır:-ğ ~·i ' çi karnesi 

-e~ı,. lara _ la gblerl :z _ I a. m.11 
"-- .• T u ·ı -~- .,.. .c üı 14 10 ktwı•• Vila.)"'dnden: ı---... . rQft~- 6 err a 0

• ı _ Hukumetçe ekmek ve 
.l-lllalıılse g'Öiiiillti..,. iştirak edell bir Ynnanhnııı hatıru.ları ekmeklik hububa.t ve saire 

eşya ve maddelerin dağıtıl-K 11 malHlanhğ ı n mühim evrakını ma.sına dair talimatname hü-

Kavalaya götürüp getirecektim 
1 ~:~~1:rıfe;: aitm$~ri~~ 

U1941 Eletr. Krak il iMi Jorj. - Ben Golosluyum. Or,p.da ba ekmek kartı verilrniyecek • 
~-- BOBra talime dev&m balllln çıf.tlik en var. Harpten t' ~· ır. 

.etik. O geceyi ise yüriiyerek sonra yolun düşerse gel. Eğer 2 ,... Memur ve müstah· 
w :y11ta kalka geçirdik. Bundu raşarsam, beni veya aılemi gör. dem olup da ekmekte kart 
lııiy1e bu usul devam ediyordu. işte adresim. usuhinün tatbikatına aıt ta
Çak yoruluyorduk. Cebinden bir kartv1zit çı<kar- lunatname hükümlerine gö-

Bir hafta sonra kar yağmağa dı bana verdı: re ke.rıdilerıM ağır işçi ek-
başladı. Şiddetli bir kuru soğuk - Muhakkak gelırsın. mek kartı verilenlerin bu 

IBSll olmuştu. Tumometre n&kw - Seninle hayatımın sonuna kartlarını toplayıp yerleri -
aeikDi pt;eriyordu. Parmakla • 1lader arkadaş olmak i9terdilll. ne .. B., ka.rtla.rı verilmek il-
rıaıa tüfeği mr kullanabiliyor· - Ben de öyle. zere d&ire mutemetlerinin 
du. Fakat bu soğuğa da yav~ Ertesi g1in bana emanet edi- resmi bir tn.kere ile, kaza· 
y--. alıştık. Ara eara köyüa ılıen evrakları Kolordu Kumen • lardsıı almazı Qrtlar için 
ycime 9inemMtna gittiğim aa- duhğıu teal!m ettikten sonra. kaymakamlıklara, belediye • 
-...-ıanm buz ke!!liliyordu; 'lllllumi meydaalarda dolaşıyor- den alınan kartlar i<;in de 
buıumJa beraber gece nöbetlerin dum. Parklar sığınak haline ge- Belediye tktısat İşleri Mü • 
..ôln. ...__ soguv gunv W" f" ..Jr.,_,:ı" - 1• tir;ı..,,;,.,.ı.;• Kum ,,.,...,bala 1 buyük 
~ .,. ı. culLLUJW1, ~ UUU9W '-'iL dürlüğüne müracaat etme -
mujöidmn. binaların hemen yarısına kadar lerı ehemmiyetle tebliğ olu- ı 

Bir gün Mavrudis ile gezinir- yığılmış bulunuyorlardı. Sert nur. 
ken komutanımız Statha.kis'e \ e soğuk bir rüzgar yüzümü \. J 
nuıtıacbk. Selam verdik, o da kamçılıyordu. Saat ıltiye gelı - --.-.----------
Yerdi «>nra beni çağırdı: yordu. Daha üç saatim vardı. u J J J 

- Vasilyadi, hemen birinci Biraz da soka.klan dolaşmaga Ç ay ) ( aflD 
~ kumandanına git, seni is- koyuldU111: sonra aklıma bir ha 
tiyw: mama gıdip yıkanmak geldi.j tevzı·ı· başlıyor 

-

0

8aşüstüne, hemen gktiyo- Yoldıın geçen bir bayana sor -
rwa. dum: Üç aylıklar kanunucvvelin 

- Benim tavsiyemle seni ye- - Affedersiniz bayan; ben Ü<'üııdeıı itibaren dağıtılacaktır. 
.ili bir vazifeye göndet'ecek. Dik buranın yabancısıyım. Bır ha - Şımdlden mal müdürlüklerinde 
katli 'Ol. mama gitmek istiyorum. Jii.zımgelen maaş yoklamaları 

- TeşekJtUr ederim komuta- Genç bayan: yapılmaktadır. 
na. - GeHn göstereyim, dedi. 

Kop koşa üsteğmen Kamila- - Teşekkür ederim. Erulüc Bankasına maaşlanbnı. 
ki9in JU11'anesine gittim. Ka - Yolda konuşınada.n yürüyor - ~rdır~~~ Kan:ı~evvelin 

1
1-

PIJI wnıp 4~i girdim. Kuman duk. Bir iki dakika sonra bana rmden ıti ren ıyat yqn a-
Gaa meşcuklü fakat beni göriin- bir hamam göstererek: . caktır. _ _ __ _ 
ce itini bıraktı. - İ§te buraeı hamamdır dedı..--~ 

- Vll8ilyadıs Teodoros sen - Çok teşekkür ederim. za.nı F el•efe de ralerin-
'JDİ8İn ! met ettiniz. d • t • l 

- Evet kumandanını. - Bir sey değil dedi~ uzak e yenı erım e r 
- .Asteğmen Stathakıs senin laştı. . Liselerde felsefe grupu ders-

içia iyi şeyler söyfüyor. Hem de B~ •. ala.tu~~. 1!ir hamam:: leri bu ders yılından itJ'baren ye-
talimlerde Qok iyi mişsin. Sahıbi de Türkıyelı bır m.uh ni terimlere göre okutulaeaktlr. 

_ !... cirdi. Kendımi takdım ettim ve Bu terimler Türk Dil Kurumu 
- Suıa yeni bir vuife vere- ahbap olduk. . ta.rafından baatın1an ve öğret-

ceiim- .. , YHcandıktan sonnC ~ıraz .ko-1 menlere dağıtılan (Felsefe ve 
- Emredinız. nuştuk:. sonra da oto~ b~ne- gramer terimleri) adlı kitaptan 
_Haftada Uti ttç defa Kava- r~~ dogru Elefterupolıs e don - toplaıunıştJ.r. 

laya gidip geleceksin. Yalnız <lum 
çak dikkat 1.iztm. Çünkü aarıa 0~ beş g'iin aoora. yine Kava- . Psi~oloji, mattıtık k.itaplan ;re-
b.,..daa kolordu kumandanlığı- lada bana hamamı gosteren ba nı tenmlerle tM>ett'irilmelrt.edir. 

b. k ' ti d B - .. ~ nı Gelecek ders yılı başına kadar na teslim edilmek üzere ır ço yana ras a un. u nçı..er ya - bütün kitaplar yeni terimlerle 
.wm mıane cdıleceıktir. Bun- na yakla.ştım ve sordum. bet . ·ım· lacaktı 
lan kayıl:>edersen harp divanına - Affedersiniz bayan sizden ta tin 1§ 0 .. r. 
verileceksin: belki de ku~l.Dla bir ricam var. Mantık, ~osyo'?Jı, . felsefeye 
disilinıin. - Buyunınuz. ba~langıç ve estetik lritaplannm 

- Kabul ediyorum kumanda- - Sizi rahatsız ctmiyecek - eskı baskılarından yalnız bu yıl 
sem kaputıunun aöltülen cebini d& istifade etmek için öğretmen, 11

~ Pek iyi. Öyle ifle hemen di~enizi istiyecektim. ~ yenı bi~ bah~i vermeden osman
Allla7& git 8eni gonderdiğimi Yüzüme ba.kanı.k manalı ma- bca terimlerm karfılıklannı fd-
söyte. Yarın işe başlıyacaksın. nah güliimsedi. sefe ve gramer terimleri Jtita-
Benden sana iyi bir tavsiye: Bu - Siz nerelisi.ım? buıdan hazırlıyacak \'e dersin ilk 
vazifene dair hic bir zaman ba- - tstanbullu. on dakikasında taıebeye yazdı-
his açma. _İstanbullu mu? Sız bir tki racaictır. Öğretmen kitapta ilk 

- Anladım kumandanım. av evvel gelen g,önüllilletden ol- def:a geçuı osmanlıca terimin 
~ Selim W!rip <;ıklım. Albaya mıvasmız"' altını da ~izdirerek ve kitabın 

gittim o da hernen hemen ayni .:... Evet. onlardanım. İsmim kenar&ndaki bothığa kartıhtı o
tavaiyelerde bulundu ve göster- de Vasilvadis Teodoros'tur. tan törkçe terimi koyduracak-
ctiğim disiplin icin beni tebrik - Be~im ki de Hrietina'dır. 1 tir. 
etti. - Çok memnun oldum bayan Bu hususta, bu dersle ılgili bü-

Bir saat sonra Aateğnıen Stat Hrietina. . . . tün okul öğretmenlerine Maarif 
'halds'e Averof lokantasında - Pek iyi. E.e gehnız cebı-ı Vekilliğince icabeden tebligat 
rutgeldim. Ona her şeyi anlat- nizi dikeyim. yapılmL'IUr, 
tım.. Beni tebrik etti ve: -Teşekkür ederim. - .. • • 

YENi SABAH 
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T oksuzlar ne 
B. k.. ·· uht k• • Kurnaz 

ır omur e ırı ·ıh ıAt 1 
• • 

yıyıyor, "le 
.. .. kal d ı a a çı ar 

suçustu ya an ) Y!ik~k fatura ite nıal 
içiyorlar! 

ithafitma meydım 
Kömürü 15 kuruıtan sathğı anlaşılan v.rffmiyecek ı 

B aşı karlı dağlar ar..ı....,. 
kömürcü Osman 50 lira ağır para Yakınşark memleketlerinden --~ >eşİJ ~:_\ 11 ına-

Yazın: Nasuhi Baydaı 

ç • r P t 1 r 11 d 1 ve bilhassa Mısırdan itiml olu- da odı .... n tombnl memeli ~ 
C e Z a S 1 D a nan her nevi eşyanın ekseriya ~.ı...~- •- -

Dün nt,. ... _ geç "ftLkn 1 Numa cünün yamndaki ıb8kkal dük - yiikaek fi~~-'- fat-. ... &......-a.ı. ~yle taıudJğuna JJ!\lv-

ralı milli~~ mahkemesi bir kimna girip gô7.etlemeğe b&o • m mü~~r-~. ::. ~ ~~y~~"1 
kömür ihtiki.rı .i3iııi muh&Jreme lamışlardır. Bu defa ithalatçı ve ihracaıtçı ·Smılo..ır _ ~-, __,. ~ 
ve suçlusunu elli lira ağır para '"--~;.; nM- uzun-"-~;.. biriHtler:i umumi eitipliği bu. ,,_.., __ .., "- • -- ....._. 
Cezasına Ve ""·· na .... yı vermedi- ... ___._.as-~ -.o.<Ul&;l&UlllJ gibi' y..J----ı..ı.-. ~-~ı.. ~ ........ ~ Ji'raaseda ljlal'ap .aadir tHılııt' 

uı& r-o-: bunu müteakıp Seviın isrnind&- ~:ı ~ ...._,... -- LL.-.J.A ....... --.. tt'."'lnı"•tı -gı-· takdirde ""--tahviline ve U5 re mühim bir tedbir almı• bu .. .. ..... UQ' uu:ıı.a uaaım "'' ' "' ıa...y~ 13 yaşlarında.ki kız gelmiş ve "' VMdile deniz 8ı!ıVI meın~ 
gün de dükkanının kapa.tıJma - elindeki torbaya. k5mür alarak lunma.ktadır. Buna göre ithal doo getirttiği gıda 

1 
l:lcleriY· 

sına, bir hafta da icrayi llcaret- k 'de k 1 ki olunacak malların nev'ine gö - le eksiğini t.aınaımla)il• rah:'* 
ten m<>nine mahkiım etmiştir. ~ı ıpkgı r . eıı men:~. ~r zca- re alakalı ithalat birliklerı bu , ... ~ .. h A~-·p .. 

1 
... ı?:·un· t>UL...L:L 

gt7.a ömüni ka_ı:a aJUJgını sor- ek 1 rd . ha.ı l cak .,-•. ., .... ... ... ... ıu.~ ,.. .. pu-Dernıeyan Oln ...... - •ddiaya ve , k meml et e en ıt o una ~ u... ~ ~ d ha d~ - ...._~ .. duklarında, çocuk, '15 uruşa 1 . . .. r· """o' ın~ OCGKınoege, a .,,..-
mahkemedeki evıra:k mündere • aldım,, deyince kızı alıp kömür- ma !arın siparışınden oncc ı - su ~~ pltşa)·oı'. .,..ran!lllr 
catına nazaran, Eminönü Mer - cünün dük.kilnına götürmüşler yatları kontrol edecektir. Bu iri yiyip İ(me bakmundaıı di,ceı' 
kezi mürettebatından Belediye ve keyfiyeti bir de kömürcüden karara göre ala-kadar tacirler AlTuplhbua ui&beüe kaneatki' 
Komiseri Bürhan, refakatinde- eormlJllanlır. ithal edeceği malın ffy.tt.ı hak- sayıtınb, ortaluna hesapla y1ldJt 
ki polis memuru Niyazi ve Şev Kömürcü Oe:nıanın filhakika kında birlikler umumi katipli - 185-kilo ekmek. ~ kilo et, S idil 
ket ile birlikte Küçiikpu.ar rnın ~nin mutaba:1<ati~~ ~ et:ne- bahk, 120 kilo süt. 20 .kilo ~ 
takasını kontrole çıkmışlardır. on beş kuruş aldıysa da bir bu· ~ kAlat't eıpabunşınilhı ~~ı~ l9 kilo teker, 4S kilo y~ vr kU-

hk olarak K'u·,.;;ı,p .. -"...:ı- kö- çuk kilo verdiğini kekeliyerek .. ~ur. man m .... 11.unu nı 
5 

kilo kah çaJ 
JJ ~ ~ua bildirmesi üzerine memmiar he hilifında hareket eden ithalat- . me~'a, . '~ 'e 

mürcü Osnwıın dükkanına uğ- men çocuğun elindeki torbayı çı bili ka.ydü şart birlikten ib- IÇer veya ~·erdi. A\·nııtalıRm. t1t'" 
ramıslar, etiket sormuşlar1 ıkö - . ed'lecek bö leiikl h' b ' nıfsız \'e)a U.rp dışı Auupl&lı
mürcü çekmeceden çıkarmış fa- ~atanr ~~~ımbi~~~~ ~_1 lk d· .. Y 

1 
:th 1f ... ır 111n bttPa ne !\irip ~ bal'" 

kat bu etike't.te 10.5 kuru§ ya - 6"'~.,.. - ~1 _..._ oLUo~ • er_ı ıs~e ~a .1 a '<:'~ - kuıda a& çok f'.ık'ir edinmdt iç•• 
zılıdır. Halbuki Belediye Daimi kömürcü Oama.ru ve bwnm böy- mekş:-9!':1ahı~adetı venı::;_ıedy~~rır. 1 !IU ~ lw.kum, n ilk öıı
Encılnıenince yerli mangal kö - le satma işini lrol&ylqnrdıjt nuuı.ye ar a. ''-' erci ee, en tııahüyu A\TUpahlarl• 
mürünün perakende olarak 12 kanaatini veren yanında çalış • ~e h!lsust t~a.s ~oltle yaP.':lan '.rürklet-, P«Mcidiler ve Jııi\~lı
Jruruşa satılmasına. dair biT 'ka-ı tırdığı İzzeti Milli Konmma ıthalatt.:ı tatbik cd.ılen ve- mus - Jer olduğunu bir tlll'lltiı. .kaydt'Jdı· 
rar verilmiş ve bu kararın mil- mahkemeaine teslim etmişler - bet netıcel~ ~ıs .. ota~ bu u_- iliz; ~-ı.*'kü bu.-nla ~da 1111&tl• 

le dir. eal lbu yem tedbtr uzenne *ltr det.~ ts.'Mllanm . ~-ildir 
nasip vasıtalarla ve ga,;eteler. Dünk. u" mub-.... --ede .,,.ır ...... _ tekillerde ithal edilen meHarn ~-:....di ~A »i .ı...;.. ~•d· 
ilin edihniş olduğunu bilen me- n.A-...... ,~& ..;ı_ • ed''-· bul kt ·~· • 'Tlll.aDIU _,,...,...,.... 
murlar. evveli kömürcünün bun da anla.ttığımızşekilde anlatılan d;' teşmıl ı.rmlA lınma a • hurulan bıattbyallnıı: hpan)tula 
dan bihaber olduğuna hübnet- mesele mukabilinde mah'keme r. ~ ;günlük elunt-k mik1an, 200 ıcrw 
melde beraber ortada bir kur - dediğimiz cezayı kömüreU Os - • - - t ...... ı•ı nu •şınantak üz_.•re. )er )H" illİP 
nazlık olduğunu da müli.bua mana ve izzetin de cürmünü sa 1MR"a8 vs811 uu Zil• ~)or. Zeytinlikleri'IP JIW""hı~r 
ederek (etiketi ~rine tak! ~ - bit ~rak beraet karan lnta a-.n - ~ ~ıu mnı*:ke~e ~~}~ 
rnişler ve çıkıp giderek komur-1 vermiştir. tayın• ayda. bir Jıtrftlir. .Et .-

Suikast davası 
Dünkü iki celsenin tafsilib 

Karagümrük merkezinde bu- donı•z \'t.l'ya balık eU - 1•,. 
lundukla.n sırada Şev.ket adınd:ı ~r.am! ~l'Mt ülkrsi Frau ?d• 
bir adamın ölü olar.ak bulwıdu- f'iikmf* f&yini ftl119p .kon~,.ıın 
ğu ihban üzerine ceset üzerinde ıdaıı da azdır. Şimali Afrik~da&JI 
y.aptıkl&rı aramada ellerine g~·- biraz et, bir parça ,'8,; ve n ..,_. 
çen para (130) lira oldu u h.ıJ- ü yağ JtdİyonltL .Müttt>fik ...,.. 
de (76) lira olarak göst<>r tikleri kit; ~)<thdaoberj bu it:hsli" 
ve mütebaJc.ismı zımmPllenne trn dunnllf' ~u ta .U
geç'irdikleri iddiasiyle Fatih ka- gfü: değildir . .Bogü11ün Fr.a· .... ., 

- Beş taıafı 1 incide - l mıwın İstıuıbulda .zabıtaya ver- zaaı idare hevei.ince haklarında tfünı.:·~ •rusl7.ıa ,·udi~!lin :_ş~ 
Pa.vlofun bu müt.aleuma Kor- d®. üadeeinin okunınumıa sıra verilen Iillwnu n1uhakeme kara- l>iritai )iyemiyor. Topra~• """' 

nilof da iştirak ederek bu talep geldi. Fakat Sovyet ~r- riyle ı inci Ağırceza mahkemesi- ki~ 266 k'Şain ~ ~~ 
kabul edilmese bile mahkemeıüo da.n Pavlof bu arada BOZ M.rak ne verilmiş ve bir müddcttenberı mış 41'1~ kaJabaJık \e sa~ •Y'1" 
avukata ihtarda bulunarak mah kendisinin ilk celselerde de bu muhakeme edılmekte bulunmuş ci BN<:.ika. dön\"tllllJI l~i f~ , .... 

kemenin propaganda yeri o1ma.-' ra.porlann okunulmasını rica et- olan .komiser muavini Zekı ıl<· rimli ~r:ıa.tbi )'apar.t.f'n de• ,:tth• 
dığını, yahuz At.duıTahmanm miş, fakat. mahkt;znenin .. bun~ polis memuru Salihin dün y.ıpı- nı:wl lderiıN&.,ki uolıl .. 1:.u • • ... ar· 
durumuyla alikada.r olması li- reddeylemış oldugunu soyledi lan aon muhakemelen nctıccsı ı- d:m ı:dit1t~;;j ıiW t< lüfi t der· 
-zımgeleceğini bildirmesini iste - ve Profesör Payyonun ranorun- de iddia olun. n fiilin mertt.~ı tli; Holıla:ıda, \'aktı) w il .. 
di. dan başka .isim ve nwnaralanıu subute v:üsutü görüJemed ğmden .nu· ~iği kiraz. amıut, t..-

Mütaleası sorulan müddeiu .. verdiği diğer bazı raporlann da beraetlerine karar verilmiştir. ihhf• fttt~i ~dl'llZ. '!lntmt. h1'8 
mumi muavini Kemal Bora, Ad- oknnQl861nı istedi. Bu taJıebe Kor !!!!!!~~!!!"!!'!~"""!"!!~!'!!!"!""~~~ w o ~~ iM.· halu,.Iı•riai • ':t· 
Tiye Vekaletinin okunan tezkere- nilof da iştirak etti ve fakat türk.çeyc taıaamcn vakıf olma- l"fi< çandMr iltrbtsı haf~ ·~ ·tır· 
sinden sonra avukatın duruşma- bundan evvel temyiz karıınnda dığını söyliyerek bir tercenwJı m=·ı ,~ hu sureti~ l..cn Uıw 'A'" 
da hazır bul11Dmamasıru icabet· mevzuubahis şahitlerle başkaca istemiş ve yeniden bazı ifadeler- m1•:, auıl•fıııbtnw ant-.tlnnııs '"". 
tirecek bir meı:;ele bulunmadığı- göstereceğ'i şahitlerin' dinlenme- de bulumtcağını bild~ı.rerek, Gu- bilir. l:<'ake.t ku-Jtrolti ·:ıltın ' ı bt•'" 
ııı bey&ı etti. leri.ni ve raporl&nn bu.odan son- neş berber ı:;alonu aa.hıb~ lsmaıfüı lun tu~u hü,\ iik konM;t.ı:-.11 *'1 ıl' 

Heyeti hakime icabını düşUtı- n. ekunmasmı istedi. de şahit sıfatiyle tekrar celb ve y.,.;1 ı ic,""~ .ı, ilaha nıit. .. ıu ' , .. 
dil: MUtaleası sorulan müddeiu- dinlenmesini istemiştir. dyct.t.- bttlwınl:asma ~nw , ı· 

A\'ukat Şakir Ziyanın bürosu mumi Cemil Altay, muhakeme Mütale..-ı.s.ı sorulan J.lüd<lciu- kıntı if.'lin* kın».ıum Da.ıi·~:ır-

- Artık Kavala senin ~in Tek katlı güzel bir evin önü-
bir~ti yeri olacak. dedi. ne geldik. leeri girdik Beni kız 

olmadığı ileri sürülerek baro Jo- usulü kanununa göre evveli ra- mumi Kemal Bora bu taleblerın .kaera laaliadc-n aalaılllfllk kct.bıl· 
casından kaydının silinmesin2 porlann okunmasını, sonra rie- reddini istemiş ve Süleymanm •lir: lhl.-•rka iw pek n1Ar~f 

Belediye cezaları karar verilm'ış bulunmasına rağ- Uller ikamesine sıra geleceğ. ı<i ycnı jfadelerde bulunmak ste<~i- fliitterini •ocak gramla ~ib· 
men vekaıetin bu husustaki tez- sövlemi§tir. n.in davayı yanlı.cı istiku11ıetlcıc yor. )ıthöia.ru11 Alnua.)a~a il•-:"' - Saycn;wc. kardeşi Diamando ılc tanıştırdı. 

- Bol bol eğlenirsin. Belki de KaputllDlun cebini dikti, biraz 
nişaalaııırsın. konuştuk .sonra gittim. Bundan 

- Bu olamaz. sonra Kavalaya her gelişimde 
- Neden olmasın. Orada öy- Hristinaya uğruyordum. 

le g,ilıeller var ki. Keşke yerin- .29 lkincikanunda Met.aksasın 
de olsaydım. öldüğünü isittik. O gün matem 

- Evet. fakat ben her gene tuttuk. On gün sonra tahmleri
kızm kalbi ile oynıyamMn. Bir mizi bitirmistik. Bu arada Tepe 
ay sonnı • ilci de burada olmı- deleni de km~etlerimiz ~gal 
~"-=· etmişlerdi. Bundan iki gUn s~-

- Bu doğru. Fakat: çok de - ra mUhirn bir vazife için Sela -
rin diişünüyorsun :ki bu c4 ye- niğe gönderildim. Orada iki gün 
rinde değil. llıaldım. Bu iki gün zarfında da 

- Seni tanıdığıma ~ mem- ltaıYa.n esirlerile kon mak fır-
nunum. satını ka~ırmadım. 

- Bea de sizi. (Det»tfı tJdeoek) 

Belediye zabıta rnemurlan keresi nazarı itibara alınarak BüOOan sonra., mahkemede o- sevk arzusuna delalet edebilece- ~ ~dek De\iaıiea pe)111r· 
tramvaylar ytirürken inen ve .avukatın şımdilik duru!flll&ya kwunamış olduğu temyizin na.kız ğini .söylenıiştiı. )eriyle yaııam•p ~.~or. Nor· 
binenler hakla.rmda. şiddetli ceza kabul edilmesine ve bu huwun sebeplerinden bulunan Pof1S En8 lcahuıı dü.şünen heyeti ha.ki- W'Çin haJi, 9Mleee, harapbr. \·,· 
tatbi-kine devam etmektedirier. baroya bddirilerek ne dii§ündük- titüsünde Profesör Payyonun me, Süleyma.nı.1 taleplerinin rcd nıpanıa ebedi tand'sr.ıı hm:· · 

Dün de şehrin muhtelif semt- Jerinin sorulmasına. ve temyizce raporu da okunmuıtur. eline k.arar ve.rmiş ve Pavlof- de her tüıW yiyettık ve ~iytıee • 
lerinde buna cüret edenlerden verilen bozma kararına uyulma- Bu raporu müteakip A.bdur - tan okunmasını istediği vesika- t"'i\a.Hı- isiih.Jiki smtrla ••~-
56 kişiyi yakalıyarak birer lira sına karar verildi. rahmamn lırtanbul zabrtasında laıın neler olduğunu sormuştur. tıı·~~ Adam ba.şıaıa ayda ....... !u" 
para cezasına carptırmışlardır. Burulan sonr.a maznunların verdiği if.ade okundu. Vakit ge- Fakat r,ıvlof ta bunları söyliy\·- 600, unlu maddeJer ~1, "" 1 

Bunlardan maade. uygunsuz reddi hakim talebmin reddine ciktiğinden saat H te devam ceği yerde, P,ayyonun raporıında l!JelWıe 400
1 

un, .irmik ve mts.ıraıı41 
bir şek'ilde hareket etmekte olan dair Çankırı Ağır Ceza mahke- edılmek üzere celseye n'.lhayet tenakuzlar mevcut olduğundan 500 ~ıağlı madtıeler SGO P'"• uır 
~förler haklarında da muame- mesinin kararı okundu ve Sov- verildi. bab ... e başla.roı~tır. f.oo: İmltwı 250 gram üze~ :1 
le yapmakta ve ceza tatbik et- yet maznunlara anlatıldı. .IKlNCt CEl..SE Reis, bunları11 evvelce de mev claiıtllryor. İtalya harbe glıi,1 
mektedirler. Ezctimle dün geç Mütealuben tem.yizce bomıa Abdu.rrahmanın ifadesinin de zuuba.his olduğunu ve müdafaa- ceye kadar u gok fcıah K~ 
vakte kadar kanıesız bir şof'öre km'arı sebeplerinden olarak IÖS· okunmasını müteakıp öğle tatilı sı sırasında tekrar, uzun, uzun ıs~, 1939 Jlaai.l"AIUocilul MC> ı 
'beş lira, beyıınnamesiz bir oto- terilen Ankara Polls Enatitösü için celseye nihayet veri~tir. bahsetmek hakkını haiz bulun- ra satın aldığı birkaç gemi~· · 
mobil salul>ine de 3 lira ceza tar- profesörlerinden Payyouun ra- Öğleden sonraki celsede ma.z... d.uğunu, fa.kat şimdi sadece so- :nup .Anııerllautı ile garp A.f ik 
hetmi§lerdir. poriyle mamunılardan Abdurrah nunlardan berber Süleyman nılan suale cevap vererek okun- •DCWu tedarik ettiği ~)llJll 

~-------------------------------------------------------------·, malannı 'istediği vesıkaları söy- POl"i:elm liD18ekınoa .lahıt.ı.e 
ıemesı lüzmnoou Pavlofa bildır- talı..-WS etmişti. Lilda, b unl 11 - Bendeniz de o fikirde idim. 

ı EBU ALI• SJ ... NA ı Nakil ve iktibas - Ah şu adamı bir daha ele 
geçinlcek olursam, canpı güç 
kuıtanr. Ona, benimle oynama
nın ne demek olduğunu öğrete
:ceR"B. 

- Ben denize tfl di buyurmuş 
olduğunuz vazife bu cüretkarla
r.ı meydana ~aktır. Bunu 
baprdıktnn 6i0nra efendimiz no 
mu. ibuyururiana yaparlar. 

DNillıar s dediği gibi yaptı ve 
bir afsuala kendurini göz'ie gö
rünmez bır hale soktu ve Şeasi
cJıaruıı peşine takıldı. Geceleyın 
devan eden öır saatlik bir yürü-

9-Jmeı:lf.ıa sonra Şernsicihan heh•a· 
-01-clükkimnm önüne geldi. Ve 
iQeri lirdi. 

Ebülharis derhal saraya dön· 
dü w Miktimdan. bunu haber 
ven1i. 

Hükiimdv lMl ite çok sevin· 
milti: 

- N'ıhayet bu h&lnleri ele ge
çireoeğmı demek, diye söylendi. 
H&Jlij d~hal gidelim. 

- Emredersiniz. Ancak aciz 
köhımzin bir istirhamı var. 

,__Nedir? 
- !Böyle gitmek doğru olmaz. 

SiziDle derv'ış kıyafetine girelim. 
Bu %ıy&!'e~e .. istediklerimizi daha 
nıhit goruruz. 

- Doğru söyl iyorsun. Biiyle-
1 kle her ııeyi <laha iyi öireniriz. 
Ancak nereye gidec('ğfa 

- Bı.r dükkana. 

• 

TE F.RIKA 
Ne. 80 hakkı mahfuz dur 

'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-. 

- Ne dükkanına? 
- Helvacı dükkanuıa. 
- Kwm orada mı? 
- Evet, oraya girdı. 
- Şa§ılaca.k fleY· Haydı da.ha 

fazla buralarda durup vakit kay 
betmiyelim. 

Hükümdarla Ebiılharis.az son 
ra sokağa çıkmışlardı. Doğruca. 
Şemsicihan sultarun gimı.iş ol
duğu dii:kk&nın önüne vardılar. 
Ve kapıyı itip içeri gird'Jler. Dük
kimn bir köşesine oturdular. 

Hükümdar eözlerine inanmak 
istıe.miyordu. Çünkü mı, k-arşa
SMlda adi bir helvacı ıle dimize 
oturmut muhabbet ediyordu. 
Dük.kinın b"ır kö§eainde de Ebu 
Ali Sina yer ahru§t.ı. 

l!J>u Ali Sina, gelenleritı kim. 
olduklarını - hemen tanumştı. 
Derhal hükümdara doğru yürü .. 
dU ve §U sözleri söyledi: 

-- Ya Emir! Artık kendini 
gizleme. Bu gördüğün genç, be
nim evlidımdır. Bu kız da senin 
yavrun! En iyi yol biröırlerini 
seven bu gençleri bir an evvel 
birleştirip evlendinnektir, 

O zamana kadar' kendisi.ni tu· 
tan hükümdar arbk da.yanamı
yacak hale ve.Jm.iati. BQ M küs-

tahlık; saygısızlıktı. Bu adi a
dam kim oluyordu da bu kadar 
cüretkarlık gösterebıliyordu. U
tanmadan, sıkılmadan kendisini, 
bir hükümdarla bir tutmağa 
kalkışıyordu: 

- Madem ben.im kim olduğu· 
mu t.aıudwı! Böyle bir~y tek
lif etmeğe nasıl cüret edersin'? 
diye haykırdı. Seninle benim a
ramda ne kadar büyük farklar 
olduğunu azacık olsun düşünme-
d. '? 
mmı. 

- Ya Emir! Ben, sadece ik'i· 
:mizin de insan olduğumuzu gö
rüyol1Ull. Fark ancak hayvaıılar 
arasında. olur. Bir ta.vuk bir ke
diye, bir balık bir ökUze benze
mez. İnsa.nlara gelince buıılar a
rasında hiç bir farlt yoktur. Bir 
hükümdarla bir köle anısında 
benim nazarımda hiç b1r fark 
yoktur. İkisi de A1Ia1wı kuludur. 
ikisi de öldükten sonra yaratıl
mış olduklan toprağa kanta
caklardır. 

Bu sözler hitJriin..Jan Adeta 
kudurtmu.ştu. Gözlerinin akını 
meydana çıkara çıkara haykır
dı: 

- Vay haddini bilmez adam 
vay! & sözlerinin oeza.sını eana 

çektireceğim. Sen beni hır köle 
ile beraber tutarsın öyle mi? 

Böyle diyerek ayağa kalktı 
ve Ebu Ali Sinanın üzerine Yil· 
rüdü. 

Ebu Ali Sina hiç istıfini boz
mamıştı. Yumruklannı sıkmış 
bır halde üstüde gelen hükümda
ra ve Ebillharise karşı birer af
sun okudu. Bunun neticesi ola
rak ikisi de bir an içinde kendi
lerini Mısırdan çok uzak bir 
sahrada kumlar arasında buldu
lar. Hükümdar evveli Ebülha
risi görmeın1şti: 

- Eyvah! Nerelere düştük! 
Ebüllıaris nerelerdesin ? diye 
haykırdı. Ebülharis cevap ver
di: 

- Buradayım lıükiimda.nm. 
- Nedir bu başımıza gelen-

ler! Eyvah o ne, kocaman bir yı
lan! 

Filhakika koca bir yılan hü
kümdarın yanmdan hemen ken
disine sürtünürcesine geçmişti. 
Ebülhaıis de çok dütüııceli idi: 

- Çok korkunç bir yerdeyiz. 
Etraf, yılan ve çıyaılla dolu. U
fak bir dildrateiztik ve dalgın
hk iManl öbür dünyaya gönde
rir. Bu yerdeki yılanlarım Ye CI· 

yanların hepsi tehlikelidiı. 
- Peki, şimdi ne yapacağız? 
- Sabaha kadar bu tdılikeli 

mahlfıkatın şerrinden uzak duı 
ınağa çalışacağız. 

- Sonra? 
- Sonrası Allah kerim. Flbct 

kurtulmanın yolunu arıyncağız. f 
- Acaba Kahireden cok uzak; 

ta mıy.ız? 
_ Zannederim. Nil bile P,'Ö· 1 

rünmüyor. 
- Bütün l>unlar nasıl oldu ' 
- Doğrusunu ıstersenız itir.:ıf 

edeY.im ki bu afsuncu pek ·1· 

man bir adam. Ben hayatımda 
nefesi bu :kadar kuvvetl1 sihırf 
görmedim. İkimizi de hır anda 
dünyanın ceheDıDemine a t1w·ı ~ 
di. 

:..__ Evet, öyle ... P.ek y·rn ı ııı rJ.t' 

adam. Acaba kim ot~ gcı t•.K 

- Ben dünyanın her v r.ı 
gcZ<l'İm. Her taı aftaki siJ>irbaz 
lan gördt:m ve tanıdım . l''alnı 
bu, on\a.rd:ın büsbütün b< k· 
kuvvette bir adam. Bu der ı;: 
mahir, bu derece usta b' ı 'h r
baz göriilmiis . E"Y değildir . 

- Acaba kim "lla.bıliı ' 
- Aklıma birı l'iy 

Hayır, olamaz. 
- Kim bu? 
- Karde..,c;im. 
- Kardeşın mi" 

<DP-\ ı .. ı ı 

mıstir. F'akat Pavlof bir türlü prtlar iifnde, Portekiz .'1fspttn
bu vesikaların neler olduğunu ~ a _ FrBBHlt: yoüa.ruadaıu 1•.01'1~· 
söylemek ıstemiyord!-1:. Nih~yct la.nmakta devam ed8büeeek nı -
reis bunda israr cttigı takdird,.. dir? nu isöfade ~ ŞÜJ.ttM ol· 
kendisiriın söylemekten imtina duğu i~ ki &,·içre Jıiikin ... 
etmış sayılacağını Pavlofa bil- ü son güıılenle gıda .mesclesh Jc 
dirdi. Bunun üzerine Pavlof, zilıhıloıi ftıda nıeşgul 1·ata.ıı.la,"" 
mubtelif elıJi hibre raporları ile larına temin eimek isk-y~k: 
Abdurrahman ve Süleymanın "Eskiden fazla tecrid edilmiş ol
bazı ili el rinin okunmasını is- mann~a rağmen '.);yecek madıJ• ... 

ı söyledi. .ııa stoklarımız yetecek k~ü!ar· 
ıılof ;se mahkemeye 7 is- dır" ~ bey&"Datta bul~· 

tc... ı l .:3:ni ihtiva edem bir muştu. y~ fıaular! LikiO. 
ı.::.t •• v w . Kornilof bu ı,,ticia- kaç :mmmı i~.lıı? 
sın a, ,.,ahıt F ılırı Uçar:n tek- Yuv;oslavya ile 1·Wta!Jiistaıı
ı aı lın1 nmesııu cc.za cv"ndcld dan hi!' bahsetmiyf'liın: Omart0 
pas. ırtum:n geör lerek tctkık JıaJi :\'lin'kıer aCISldır. ll7 

ecı 1 ·. ahit M:ıdam Ahdul- • NASUHİ BAYD~ 
ı ı r celb ve dinlenme -
1Jl l tl\ol"ılu. r 

H.\'Uk ~akü Zıyava bir a·yı -
·c , olup lıı.aı ~ .... ı srırulunc"', o 
ı,1 Pı , , Payyonun raporu
nw l ı ) h.•ıc ınüstenıt bu
lmu.hln ı .- " bunun. nazarı. ~ı.tı-

TAKViM 

bara altnın .... n1ası ıcabettı~ 
öyledi. 
İddia 111ak:m11, maznunların 

• avukat Şak '" Ziyanın tal"b 
v~ dd al • •ıın rüyeti Y~.nız t"'n~-

ız • · ı da da göeterildı· 
gı 've h · •ı Papenin hu ur-· 
ka ı ıesi M tmazel Rozun ve 1-

1 ın ~efareti kapıClEl ]{o an
t'inm amme , iıidi sıfatıyle d'ı -
lenmel .. rin' · · tedi. 

(Sonu: Sa. 3 S ı. 3 de 
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lizcıli:ı M O tt ~ f. 
baisteri Y e_ n 1 

sıla • 
~.' · · t h · ·ı h 1 1 e · f n 5 -rnnvenn yenı a rıp s a arına K . 
karşı müttefiklerin yeni korunma A ~vvet e~ıyo1· 

k b ·ı r1 .. hJ ntıllevdekı FR"an-
ve _, a ı ı aarrt Si a arı: •ı: fil üt--11Rorvetn J "8elakat flstre n-ı,. n 

" aksaY8r lrrtlwuir,, eıa11 n 
•ıırltMan ndle nelerdir ı 

Vazan: A. Cemalettin Sarijçoğ~ 

tefik sailaı in da 
yel" aldı 

Dekann 1ft1ha1<ı 'Brezıl· 
yada memnurnyelle 

karştiandl 

i!CNI SABAH 

--~~l;BI:t.I.....:E:R>) 
us taarruzu j 

e rafında tefsirler 
--------------~ .. --------------~ 

Atman malı af ili kabahatin 
Romen f ümenlerinde 

olduğunu söylüyor 
24 .Sonteşrln tarıhlı "Tlln s" nin \0.aziyetleri artık p lı: na.2fk

gazE!tcsi ''Stalingrad'dan ılerı~c leşmLcrt.ir. Bu sene şelırin ~ 
dogru" ~vam altında yazmı~ ihtımalleri bir hayli uzaklaşnıış 

(Başlarafı 1 ıncide) 
bir A:1mnn 1>.irliği, düşman me 
zilel'ine girmiş ve onu doğuy 
dognı a.tmııştır. 

Stalingratlın Ye Don nehrınin 
büyük dirseğinin cenup batıSlJl
da dusman, mühim piyade ;Jcuv
vetlcrl ve tanklarla hucwnla -
nna devam etmiştir. Sovyct kıt 
alan, ~eniden insan ve .ıu.alv.eme 
itib&n1e büyük kayıplara uğra • 
ınuştu-. • 

.,. : 1 

l Biti SABAB J 

AceleJ• Mıem rol 
··-J' 4aM: -A • C. Saraçogla 

T tpkıı fertlerin olduğu gibi 
milletlerin de bir kere ta.. 

Iilı!,eri ters gitmeğe başladı nu 
felaket 'birbirini takip ediyor ve · 
a_nca'k ıar'ka ar.kasa gelen bu fe .. 
laketlere ~etnnetle göğüs geren 
fert ve mıllettir ki sonunda mu
vaffakıyeti ve zaferi elde ede· 
bııtyor. 

1?40 yJlmda .Fransa .çbkup 
İ.ı:ıgiliz adaları d~ ha va 
'kuvvetlerin:ın bambalan altındW 
halliç pamuğu .gibi Juu•aya sav. 
nılurken zahire bakıp hülcüq1 

ver.mekte acele edenler: 

l>i;n~a harple vaziyet ne idi?' Almanların en son ~ı t~~ "Tır-
1914 Cihan Harbinde, 0 uma- pitz., sınıfı ıbır saff lı u p genıı

llın müttefikleri de Almanların sile yahut da (10.000) tonluk 
denizaltı harbine karsı, hi~ ol - 'bır 'Cep zırhli .ile karş.ılaşıver -
~azaa. harbin ilk yıUannda, kô- mesi ihtirn&lının da.una mevcut 
' bir dunımda idıler. o .zama- olduğunda aramalıyız. Her• lca
~ kadnr sulann üstünde ge~en f ılcye bir veya ıkı zırhlının re
~ milletlerin mukadder.atım ta fakat ettirilmcsinın ne demek 
l:~ eden deniz harpleri birden- olduğu ve 'bunun ne kadnr bil -
~ b·r klSmı deniderin altında yük masra'flarn ve malzeme yrp 1 

Londra 25 (A. . - Alınan 

ract u~t nun \ c ~ · ..,n .aıw.;ı 1 

~u bır. ~~e ~üm- '"duğu gibi, farzı muha:l, ~ 
1e dıyor kı: "D~nyaıun heı iki du se b:Je harap bir halde ele 
par asında harbın mukaddeı mı-, g ecek :bir :sürü eıı'kazın - buz 
nı ı.a,; • .ı eclec.ek olan Müttefık kütlelerinin Volgayı her tür!U 
taa:ı u.zı.ınd.a ~~s oı dular.ı, şı~- seyrü~fcre ka.pamıya tıaı lacnğ'ı 
dıyt: .ad~ı mudafaa ll'ırpl rı - u sırada - h ç bir kıvm t , e 

:Şıddetli se.vaflar oeticesinde 
Alman ve Ramen dut'aıan, dijf
manuı VoJga ve Don neltirieri 
arasınd\ki ibiielm'llanm pUskilrt 
mili !erdir. ~. b\ly.il-k ve 
kanlı zıı,yiata uğramı.<ı ve 54 
tank kaybetmiştir. 

- Eh, diyorlardı, artık D& 
rnokrasi cephesi hapı yuttu. Bu 
gidışle Q., beş güne ka:lma.z, ln
Pilizler de pes ederler ... 

bir ha-Oeı,.,, -atfen bıldırıldığine 

.g· Le, Çar amb snb..'!hı Fııansa

nın Antı eır.ı rı ıi o~unun ku -
mmıdımı AJ .r.ıl Robeıt ıkuımaıı 

dasındakı ııo ıle beraber İngi - ' 
liz ve ıAmerıka ıhıra iltihak et • ı 
mi. tir. 

de deru tE' etm:ış~ oldu'.. ı 1e ı ehemmiyeti olamaz. · 
~.ıyetlı ~ s..:;eye layık bır lu ,sf'yı Şayet Hitler .Stalingr artı mut
"':'k'lenmış bulunttvorlar.Mare .Ll laka ole gecirmekte ısr r cdı
Ti.mo~enko per ,. ın bır halP gel- yors:ı bunu sır! bir şeref ve 1 
nuş .::;tal~adı.n he: ıkı kana- ha.}tı ,.et mesele.;i saydığı iç n
dında.1 bı~'tlıı mı takı~ elen d 1- dir. Siıphesiz bütün üny.a.nm 
g-alar halınde ~k .~uhım mık- nazarında, muv.affakıyetsizlı•t 
tarda ~uvvetlerı hutuma ~ev- 'PC'k goze .batar bir hal nldığın
ketmış~. 1 dnn, Alman ordusunun manlll.ılz 

Stalingra.d şehrinde diişman. 
bir takım hücumlar da bulun • 
muştur. 

S:ı.rk -cephesinin ,drğer kesım
leı ınde Alınan kıfalan, mm·af
faltjyeili .hareketler y8ıPJlll.Şlar 
ve düşmanın mahaJli hücumla -
rmı p.üskürtınüşler<liı. ı 

Harp devam etti, fakat kun· 
se iJJeS demedi. 

• • 
Mıhve-r - Sovyetıer harbi b -1· 

layıp !M ihvcr orduian So' wt 
topı akl:ırında yı1dınm Tı1 h; l• 
ilerlc.>dtltleri sırada aynı acelcoı 
h'iikömciıler: 

" oynanan bır haile halini .al- ratrmı,ya mal olacağı kolayca 
~ıştı. Fa.kat ?..ırhlı filoh~rın te- kestirilebnir. 1 
~et.tiki • hakimiyet ~·ine bü- Denizaltı ve hava silahlaı ına 
~ ezic.ı.li • 1 ıle ağır basıyor 1ıı- gelince bunlara karsı koymak 1 
~ donarunasu:un ablııkası AJ. için de yeni tektıeler bulmak ve 
~~ denız kuvvetlerini liman - deniz kafilelerini 'bu tekneler1e 
~da uywaa,ya. ırıallki'ım bı - korumak iktiza ediyoı Glu. Bu • 
l'aby•rd11. Bw haJmıuian nıüt - nun için de hıg:ili21er. hem del 
~kfere )'1yecek, aEAter ve mü- harp içinde. akdire ~yan bir 
~~mat taşıyan deniz kafileleri gayret ve himmet sarfcdcrek 
k9man hat gemilerinin, zırhlı zamane ic:ar>1arme uygun tek -
ııl~Vazörlennın ani baskınlann-ı neler meyltaııa getirdiler. Bir 
-n emin, yalnız denizaltı hü · İsviçre gru-.etesınde rastladığı · ı 
~lanndaR konın11J-B.k içın dis mız ifşaata göre bugün mütte-

oyerlcrin himayesinde ~yrU- fileler den.ız ka'fılelerinı ııaffı -
~er edebıliyordu. Hele havai harp zırh1ı1arile dtisman ağır'ı 
~Ulnları 'hesaba kntılnıağa gemilerint> karşı korudtrktan 
~iyecek derecede nadir ve başka deniza:ltı ve hava telı1ike-ı 
enuniyetsızdi ve o zamanki lcriue 'ka?'§ı nınsun 'bdlundur -

~:YYareleriıı faaliyeti kara harp mak için de "Korvet,,lerı, "refa
~e inhisar ediyor, keşif faa- kat distroyer,,leri ıve '"biiyUk bir 

Uerilc tek tük bomba1ama distroyer,, yahut da 4 'küçük bir 
~: seleri" :len ı1eri geçeımyor - kru\'azör,, diyebll~miz "u • 
' çak savar kruvazörleri .. 1<uTian-

Bugankü harpte vazi- maktadır'lar. 
~ ,...,_, Yeni .aiıalalar 

b Yeni Cihan Haromde ıise ha- "Konı,et,, denilen amıf (:700) 
~a aü. ili. (UOO) 'l:onılito ~·ükliiö-ün-t..... • ahımn btirun~ tekamülü ·---:1 .....,, 
~t?. harekiitı ü~ri-.de <le c • de, saatte yirmi mil ıkadar sür-
~lı:l llliyet.li tcsııier ve üeğişik- a.tte ve çok geni~\ bir llareket 

er yaratt'l deni k rv l · kudretıiDc maıik l 4000 mil .ka-
lıııl... 11-ı· ' .z U\ e erı- .:ı--'I gau•t .:ı--ın,.ı· "'" ımüteh· am-
~. ~ :ı fk tabiyesini almst etti. u.:ı. ·1 ;:f"" l.IC!11-. 'T~ 

Sö lendiğıne göre Amıral 
":V'ic:hy'ye danışmadan,, karar 
VeC!lisfü. 

~1aı e§<tl Pctain TouJ.on'da 

Londı"a 2.3 ıA.A.) - Alma'!l 
radyosunun 'bi!Clirdlğine göre 
Mareşal Petam Sah güııı.i Tou
lon'a giderek yüksek rittbeli 
Fransız subayları ile giktismüs
t:ür. 

'B~lyada Memnuniyl'f 

Nevyork 25 {A.2\..) - En ö -
nemli idare meı kezi Da.kar olan 
batı Fransız Afrikasınıı Bir -
leşik .Milletlere iltihakını tef -1 
sir <eden .Rio .de Janeiro ga.zete
ier.i, Breg;ilyamn 'böylece lbütiin 1 
vaıhim iehdidlerden 'kurtuhnuş 

bu'lund11t:,öıınu 1>eliı'tme'ktedir. 
Gaz.eteler, dena.a.ıtı ve deniz 

:üetil <korsanlığı ıtehli-kesiııin ber 
1:ancf edildiğini :ve :A.mer-ika !kıt-· 
aslRa qek yakın :mr na va iissli 1 
Oılarak kullanılacak olan D&ka -
rı.n ~imal Brezi{ya yolu üstün -
den 111ransatbuatik uça:Jdar için 
.kolayca seyrüsefere müsait ibiT 
merkez teşkı1 edeceğini Hl ve ey 
Jemekt:eairler. 

Miihim 1.>ir kon
ferans 

~n Biiyük Britanya suları- mil teknelerdir. Bunlardu ihem. 
~_Yecek ve malzeme taşıyan b:av.a da.fi siliı.hı, hem de aleliıde 
_.~ 'kafi~ı y.aam: Ctt!ı1z • deniz beclefl<Wıne itareı kulla.nı
'-lı siWıuuıı defil, hava sılabı- labilen bir veya iki tane (10) 
.... ~. da korkmı tehdidine ınaruz santimetre1ık ıtopla dört namlu
~ktadır. lş bu kadarla lu (40l milımetrehk uça'k savar 
~ vı ıe ıyı. deniza1tı ve tay- bir pompem 't<>pu ıve dtmizal'tıı • Ot·diıuu:yüs Profesör Doktor 
~""';~ bar*ca >Jrnfı:ıeler.c musa.1 Jara .kartı kullanılmak üzere, Fahreltin Kerim Gö~· b~n 
'tit Uc;:iincii bir düşman ,. rdır 1 (13) milimetıelik ..müteaddit' saat 18,15 de Eminönü Halkevi 
tı 'O da knrşı •twrafın &w"ın:r1 a- mitralyözler ve su bombaları 1 3co11ferans salonunda (Sosyal a
b .. ~ ~rı1vszor~. harta saffı • 1 :mayinler vardır. Bu teknelerde-· m.ılleı'in sinir cümle.sine tesiri) 
~ gemilerid'r. Filvaki 'Di?.el ki dalanış bir halde seyreden de-• mevzulu bir konferans verecek
lle"'ı.or1erınin harp gemnerindel ill-izaltı gemilerinin siper cihet - 1 tir. :Konferans serbesttir. 
~ ~Ullnnılma •a baslanması .u _ ı lerini ve mesafelerini tayine ya 
~~tr>e bugünkü zırhblann ve n.yan son derece hassas ve mii S .. kas -' _ 
tındı :ızörl ·ı ın anava.tafiın '!isle - 'te'kiaıil dinleme cihazlaı 1 saye- uı l u.a vası 
ili n uzakla ·ırak karsan !ba:r- sinde ''ıkon'et" ler deniz harp 
~-1~aprnak k b • 1~1 .ev _ teb1"ğlerinde sık .sık zikredilmek (B•ft•rafı 2 inci Sayfada) 

ili ade arttı 1 ~ -e itrtun e :n- .şerefine .erme'ktedırler. 'Neticede heyeti 'hakime şu 
,~ ..Vak caksu: ~ık tehlıke· "Refakat distroyer,,i ise bil- kararı bildirdi: 
'ttltı büı::b· un ~1 kaldıra- d~. torpido m~i~den 'Pa.vlof tarafından bozma ..se
~ tnışsa. bil buna m hayli a- b.us~ ~a gemı.lerdır. <>1;- bebinde glisterilen evraktan ma
~nııştıı. ı\rtJ:k m&&Ot 'Sarıt!Ç• Öflp hacimleri (>$90)w·lle (9_;J) aa diğer bazı evraklJl OkUllffia• 
lıatııı ağ7.ına kadar dolduıan bir t~ilaıto arasında ~gışt;ı bu ge sına müstenit olup '.Konıilof ta
ı,11.}~~misi D .mubarebe okru- n~1J;r. sa.at~e (217) ı}i (30) mil rafındun işföak edilen taleple
~ı·ı.ı esas · erinaen gimler- ~ atıincledıdor. Silı~hları, tıpkı 1 rin reddine ve ~rıca Kornilofwı 
1a h.atta harta.ar ·a uzaltlaşmak ~r..O:V:t) srnıfı gemılerıle olrl~-ı verdiği dilekçclte tevsii ıtah· 
~ii ~ır.ırrıa'hztrr ;gt>rımüyor.. Çiiıı- .gu gı~ı, hem hava'hem de ct:mz, kikat için serdefülen ve kı::;ım 
~!ijlım devırinGlıe da.ima azami ~define karşı kullaıula:bılcn, azami nakızdan evvel aermeya.n 
ı..-: atıe L. ... ~ halde dört tane (lO> oontimetıclik top 1 k . 
:"il seyre u~r ıu.ır ve sekizer namlulu (İÜ) mili _, ve ~n ı emece reddedilen ve 
~~tnnk c ·n ;mütemadıyen treı •k .. eaad· temyızce de kabul -Olunmıyan 
' P etmek me bvr.iy.~tmde ıme 1 

• ınü't ıt uçak. savar noktnlann tahkikine lüzum ol
~ n~n bultarh tekneler yenıııe :pompom tapunclan ve sekız tane ına.dığma Ö.merin sünnetli olup 
til...-~ı düfm:mdan uzak ve emin de ~izaltı1ara .~arşı 'k.ullanı - olmadığı ' ile eikilinin tet-
~u ~ü zaman Mrhal stapcr e- IJ.an agır mitralyöF.den ıbaret - kikiıı f w . . 
fı~~~ akar ·ıı.'kıt sarfis atını sı- tir. Teknelerde torpito sitobu da ~azı~atu ak:~rı:~~ 
~ 1~ ~ir<'b { e harekete g<.'Ç mev-cut olmadığmdan güverte Profesör Payyo ıe i8eh • 
h~ ı tedı~ı taman ise, tıpkı <kalabalık degildir ve bütün top- çet Kamayın şahit .olarak din
bu ke~( ı. zıı ln an bir otomo- ların serbestçe atı.~ yapabilecek..- lenmelerine mahal olmadığıua, 
11ı .... ~1 ·hı, hır mnn<'vdayı cevir - leri bir şekildedir. Bu gemilerde 

,.... 1\ "'Asdi d ·ı h · 1 Matmazel. Roz ile Jca;pıcı J{osta.u-t~l' .ın ıkııı le ıni faaJı~ei.e c,, enı eu assas ve mı.i -
'Ut' elhilrnektA ''l derhal azami tekamil denizaltı dinleme alet - tinin amme şahidi SlfatiyJc celp
~~ a ~ s-~Te b 1 clc bir \·azi- leri, 'SU bombaları ve bunları nt ledyle dinlenmelerine v.e mahkc
ltıt A1~m ıbı1rn \ ahid ha"""'HT ka- maya mahsus son sistom cihaz- mede bir almanca - tilrkçe bilen " rn • t' ı lerceman bulundurulmasına ve 

b u_0lıır. lar mevcuttur. r f -~, h.ornilo un isteği "''eçhile mild-e,., vazi,·ete kar.'1« "Uçak savar,, hafif kruvazör-~ ı 1 deiumunıi muavini Kemal Bora-
'· Yeni L Jı_l·r1 -r lere gelince ngilizlerin "Dido,.; edd va . ıeuu Ae Amerikah1arın da ''Atlnnta,, sı nuı r etüği talebin musadda.k 

~~~ıy t bu lrır esaslı bir nı'fına. mensup bir çok 1tekncler- bir -nüshasının .kendisine veril
~ ~ k (" dcgi ·ne<' ,.e dooiz k.I den ter-ekküp eden bu ç~it kru- mesine ve muhakemenin 2 Bi
~ ıtı f 'd~ ı lı ·m ha\·acta11 vazörler (5500) tonilato mn'i rincikanun 942 çaı:şamba günü 
'I'. ıtid .n ·atım n, hem de ek- mahrecinde, saatte (30) milden sa.at 9,SO a bırakılmasına JcaT'.ar 
t ~l nri n heJlffi bı bi- ful11. bir sür'atle se~·re rnukte - verildi. 
~ kork tic çe: t teh i - diT, hem ltR'Va hem cir:• ·z hedef- '!"_~!!!!!!!!!!!!!!!!~!'!!~!!il!!!!!!!!!!!!!!!! 

Tunus clnrmda 
ileri harekit Sm dort aylı.k akıllara duı- bir muhasarada ısrar He eref 

gunluı.· veren bır muha<ıar nın 1 ve haysıyetini koruması bahıs WllV~adı 
ha~gı tarafı fazlıı yıprat.nıı:ı of!: nle\"ZUU olamaz. D~er taraftan ., - _..,. 
dugu ve bu mulı~s~~dan ikı Hit;erın Almanvada şah"'i nüfuz f - Baı;; .tarafı 1 incıoe -

muha~ım~an lıJng-ısı.llll bed o v.e 5'ere!iniu muha.fazasıdır k:. h~ar.a -etmişlerdır._ Bir par1tflilt 
ve manevı mu,!-ııvemet imbht.· daha çolc nazarı .dikkat~ alın· çu ıflhlyJ, ınühi.m b.ır ucıa.k ala -
nmdan muvo.ı'.fakıy t1 çı'kunl'? mcık jcan eder. Halbuki bu da nını ~etmi-s 'VC rbu nlnm c:.m 
bulunduğun~ı ~n iic gtlu.lük mu- bir hayli .gaırret ve emek sarfc-1 almağa uğraşan Mıhverınbbir 
hare~~ler kli.i'ı derecede ı~bat et- d!~eden art.ık lconmamaz. Kcn- sı:hıı.. kolun~ .. 11öSkürt 1 
mıStiı. dıı:;ını.n şelum bu ,y~l behemehal 1 muştur. Paraşutcu1er bır mik-

'.M"aruz 'kalclıl la.rı .kayıpla .. .Al- zapted'ileceö-i hakkındaki vaadi tar esır alnı.. ardır. Her 
man .mağfübi_yctini aşııotr sure:.t- pek sann, pe"k emin ve hemen iki tara!l.ın ucak fa:n:ll)et:i !fazla
te gösternıe'ktedir. Bununla lx>- hemen kayıtsız ve .sa~ idi. dır. Mi hl erin u~klan, mütı.e _ 1 
raber Sov~·ctıer.in ciftc ileci .h:ı- Şu kadar var .ki Bitler öz \.'adi- fildamı ıka.ra ıkıt'ta:ıanna ~ ia.~ 
reketlerinin te":cfö ettiklArı i!.· ı ııi ~yalamaıktansa <laha ıbir çok hatların& şiddetle hiicum et -
tikametler de e.yrıoa nuınıdlll'- ıcmıl~ra. iklyıhnasın1 daha az ız- ımekteditıler. <Je.zıtJ'r ve Bone'a 
dır. Hücum edef\ kollania.n bin dır.s.Din'er bWnuıktadır. 1iicum eden Alman 'lılçaldamnın 
düşmanı OOI'lıyaTak" Kalaç:a tel - Son :mu\·a.ff~yetsizlikler ıak ıadedi. müttefiklerin ordaswıa 
cih etmiştir . .Şa.yet !KalıM: cc- -kında Abnan propagandası da- hücum .eden uçaklara ni:oıbetle 
n~tan ilerleyen kuvvetler tam- ha imdiden bit- talm:n teşebbi.is ıazdır. 
fından za~dileoek olursa tlci 1ere başv.urmuştur. Meseli tcb- Ea:wıolund~wıa ;gö.ıte, ha\•a 
zaptedJilniŞ.jr} Ihrıkov '\'e Kn5- !iğler ıbaşlıca SO\'Yet ileri .;ftare • ı ih.ikimiyetini elde etmek için ya 
noda:r'daıı Volga'ya doğru u- ık~tinitı .A:lman Jat'alan mmta-' ıpıla.n sa,·aş sona ermcdik<'e Tu
~n8:n iki başlıca demiryolu ke· kasında -oerey.an etmiş d)makla ın_us i~ harbe girişilmiyece<k 
sılrnış olaoaktır. Halbuki Alman ıller~ber .Romanyalılıı.r.a. ıknsur ıtir. 
orduları y.iyeceklerini ve malze- bullmduğu anlaşılmaktadır. Bi _ .Mli!f.trf'ilı<krıMı 'kt.tr.şıla{!tıl."kır.ı 
:meler~ .mer.k~ Rusya :v.e K-a- Jlaetl&leyh Almanyanın peykle 1 llÜtjk"ii'Jiit 

- Bu sıca~a kar mı ilayanıı ., 
diye gürleyorlardı. giinde Mih
vereflerın eline viiz binlerce esir 
on binlerce tank ve tOJ) düşüyor' 
On beş güne 'kahnaz Sovyctler 
diz cökcrlcr ... 

Harp devam ettı, fakat Sov
yctler dız .çökmedıler. .. . . 

Simdı de Müttefiklerin Mıstr 
taarnızu muv-affııkiyetle başlk
nu. , Fasa, Ceza,y:ire, Tuı usa A
meıikan ~·e 11\gİliz askerıleıü çı
kaı ılmı • Rusya.da kıfi ib 91:.n a
r.ak .. ovyetler umumi bir hı.icu
:ma ıgeçmiRleııdir. "Mısırda l n.,.,oiliz
ler' ıı sek zinci ordusu, Afrika 
kısılanmcle.ki :Amerikan ordusu, 
unuht lif .c·cphelerde.ki So~·et 
ıoı ulan .mııza:ff-Oranc ileı:k>mek
ıtı.ı ·rıer. M. tt:efik ıı .. ,·.a :kuvvet· 
leri lıaJyan -şehir.ıcr·ni 8ombv.
lıırkon Afrik daki Fı ~'lSU: kvv
l\~.t lerinin Müttefiklerin y.anında 
saf tut.anık :Mıh:vercileı e karp 
harbe ba."51adıkla.rına şaiıit ola
yorıız. Belki yi~ aofll müşahit, 
lel': radenız !ıatıaı_ıyle bir~e§en bu ııiRin yav~ yav.aş sön.meğe baş- Londz a 25 (A.A.) - Sicilya 

hatlar vasıtasıy1e teımn edl\'or- l.hrmlŞ olduklanna şa:şmamah -ı ve Sar errya adalanndalki !Mıh ~ - Artık cekiver kuyruğunu. 
lardı. dır. ver hava jru'Vvetleriııin ta.kviye lbu is tıammnen, diyeceklerdir. 
Kış donlannın pençelerı!lı her 1 ı-.. ı arda A8 redi:lmis alınası ynzünden, .m'iit - Y.a.kında 1taly.a perisan olur, lkti 

ts:ra'fa atara'k etrafı henüz aon- ~ tefik ,g.eımi ve limanıar.ına geniş çüklü, bü~'iiklü .M.üttefiklcı· a • 
atrrma<J.ığı 'bu mevsimde vo1lur JapaCak ? ıölçüde taa.r.ruzlar yapılması ih- man derler, Almanya da Ull8 • 
vasıtasiyle münakale temfni en llimali oldqğu bugün Londr.amn de oldnJ:"ll gibi, hic nmulmaatk 
kötü bir durumda bdlunnvoı. - ~ ......,. 1 ~ - \9aWıi~·.otli mahfillerinde ,;ıöy.le- b klemnedik bir anda. teslim ~ 
Bali :Stalingrada saldım1akUı.l de :~muş ~~· Henbal-ı ınıyordu. Alman kumandanlıg·ı. hrı.•eriT, i in !İ"indcn ıkar ... 
devam eden A'lman 'kuvvııtl{"rı- de ~gılizler., .her:_ tiiT-!ü.111~a~ Tunus simali .ile Skilya amsm- '!< 

"D- ..:2 k meu ıkı~ıJ> .ezmege ki.fi ~bım-ı daki .dar .geçid yolunda hakimi- Fakat bu sefer 01!<!11!1, unutmı~ 
ıueaava yeme ma.t ve ı'htiy.a.t ıkıuvvetlen tCJpla.- •eti tekrar tesis" cok büyük ö- yaiın ki, ıtıarp henüz dcvt1.m et· 

t •• ı..-.. •ada '!11a:ı:hkça El A~~eyl~'da da k~t- ~em v.ermektedi-ı. Bu :aebeblc - _m_e_k_t d __ h ·-- ----
evzıı .. ,, ~ ;ıyy.en lı~r'be ~ır.ışmıyeoolclerd1r., dir ki, müttefiklerin Rima:.l M-

hapyor . Bıt.ıgazüie Dını.mı rikada.ki Mihver kuvveUenmi .'Jit Y~i bC1foelrci1et fmfemi 
lflr\gıazı 25 !(A.ıA.) - Ailmanj malaı'lmn eniine gecmck icinj ıaa1ısus miıiliırü 

Kızila.y taraftndan kayma.kanı ve ttt:aJ; __ ·an .kı:t~a:r.ı ıbundan ev - Mih\(("r taı:nfın..ı-n b·u· .. nı. ~y _ 
bklar.·0 da;;..,+ı1 'ba'I f-..,- 1 B Uü "'--a o-. .Basıv.ekalet kalemi mahsu .. 

.... t> .... mı.') wıan tt..KU" ve ın~~i;.:i tahliye. e~tikleri retıeı· 'Sftrfedi~ktedh·. Sonteş-I • 
!halka mahsus bedava. yemek fİf:l· sırada sıvı! ıdareye aıt bın:ı.lar-1 rin ve .ilkkiuuw. aylarında hava- müdiit'Jli~üne hariciye m~nnn'l!l-
lerinin doldurulmasına !b~n- da yabnz ım&hdut bazı hasarlar lann bu çe\"rede dev.amh olarak rmdan Neclı.m \Teysel l1giin t:ı· 
m.ıştır. Yalnız yeınıek tW ·züne a ya,;p~ş. eulwwyorilardı. Sivil ve fena gitmesi, ıha:ı•adan ve deniz yin o1onmuştm·. 
WJn birinden itıbaren başlanaca- asken ıdareler lm;a. bır müddet aen Bi7.ertıe ve Tunusa Mihver ZAYi 

ğı .iQin kaymakamlıkların i>iı uırı 1 sonra te'lmır geri d"OrımeYi tasar sıcvkıiyabmn yaika.!8nrnası isin1j !Ernnıyct nıiıltında bulunan 96911 
evvel bu beyannameleı'i doldııı · ladıklarmdan hemen her oşcyi ,."1, ,oi;,.1...,_t=--""'·edir. 
ma!aıu ,li.?.nn.:ı.- :. ,._,. 'h-~"V nx-.t. numnrnlı cıızdanırnı kaybeıt.un Ye-

mı · sagıam olan'k yerli yerinde bı- &lilıiyetli mahf~1ıer. ha· len .... _ ıcr "-:ik •- :u.. d ı k ı ·ı:.u • LUK ni ni çıknrac:ıgımdan hulanfi ?ök-
10aıu Rı:.cn mum.aç ol uklnn ra. m~~.a.rdı. Evler '8çtk. ikalmış! kiki bir l.talyan donanmasının tur. Haaan 

tesbit edilenlere birer öğün ola- ve 8utun ~a1ar yerlerinde ~- mevcut olduğunu ve bu bakım ... --. ..... ;,;;;;;,..;;.;;;;;;;.,;;;,..iiiiiii .... iiiiiiiiiiiiiii ............. 
rs.lc 'oerJecek Tnı sıcak yemekten 

1 

~ln11ştı.1·. :ı.~lyan tıalkmm bil dan Acaı.rı ~da yn;pılacaık bU Jınmnral'ı iF'ransız teb1iği: 
herMg~~:. ~o1ruş •1:=~tn · ~ ;1.sstmıido;ehıirnalen ~1:.amış tün deniz ha.rclretlerini öı tmek Sah günü tam 1'ir süküııet i-

AWIWlll UI ıuuatOI' ve t:l ~1 • ~~s;. e pop~~ dıa.uv. - i~lıı müttefi:klerlıı her ~an çinde geçmiştir. Kayda değel 
~ em ıgen on~c~ ~a ar ıı;ı mühim .dcn'i.z kuvvetleri bulun - mühim bir hııTekct olnuun~tır. 

Bundan bir müddet evvel Bey 
oğlundaıki nıua.yeneharıesinde 
Kimlle adında lbir ikaılhnın !ken
disine kürtaj yapması t icasına 
ia.yana.ımyarak yaptığı kürtaj 
neticesinde kadının çocuğunun 

düşmesine v~ ölmesine ~ ol
duğu iddiasile bir müddettenbe
ri !hitanbul Birinci Ağırceza 
mahkemesinde muhakeme edil -
mekte olan Ratjp adında 'btr dolc 
torun bu ~şi#la.hlcane<ıe dıkkat
sizlik neticesi y~tlğı neticesine 
varılarak üc ay müddetle lıa_pis 1 

\'e yüz Ura &. para eazasma 
mahkum edilmiştir. Falrat dôk
toron bundan muada !bir suçu 
mev.ant cıbnadığı 4biıttahldk An 
laşıld\ğmdan verilen ceza ıtec:il 
edilmiştir. 

Yardımca bedea 
terbiyesi öğret

menleri 

lerme devam etmıştır.Gec n de- durmak zorunda olduğunu da Salı gecesi Bone v~ 'Ce:zayire 
!f11. !flihver ordns~u rlc'ilt hare kzydetmektedirler. Alman - İtalyan uçakları hava 
lkeıtı -sırasmda talnp etmıyen ma Razah'lanka 25 ( A A ) - 6 akınları va.,ımısla.rdır. 
halli po1is kuvvetleri, 'ke::ndi sa- · _· - ------"·-'t' ___ _ 
Uhiyetlerini, umiffi dairesinde. ·--• frıgifü: kuma11danlığma devret- Maai Caafon'-!er... Tarih 'Şahlanıyor ' 

JnJ..,c;tir. LALE 'tşgal ordulan bu sefer t-ama- Bu a'L""am S'~ ~--
mile değişmiş bir vazıyctte kar- ft9 ı,n.eDUJsınua 
şılaşmu;larchr. Bütün ehirde l
taiymı polis veya de'V1et memll
nı <ilarak ıt:ek siv:ı1 insmı bulmak 
ka'bıl olmamıbr. Bütün 'binala
rın !kapılan tersinden lrnlaslnr-, 
la rivfü ve kaıpa1ı -bnlmmmştur. 
Bi:itün ıpencereler ~e '.{'311CurlaT 
ka-panmışbr. "Bingazide oldnğu 
kndar BaTçede :A:ra-p lıalk müt
tefik. km11ve'tleri !.hararetle lı:arşı
Jannstır. İngiliz ıkuvvet1eri 'Ba1· 
çeye girerken. ~alrineli 'tüfekle 
miicelh'hez 25 İtalyan ''e iki A~
man askerinden ·fbaret bir grn
pa rnst1am1şlaTdır. Bu as.kerter 
teslim o1ur'ken, mBkineli 'tüfeği 
kendilerini tehdit' eden Arap 
hıılkma karşı müdnfttn icin mu

DaW :&ejisör: CEC.,.JL B. de MiLLE'in yarattığı 
TURKÇiE 

KAftLISALTA"AT 
IGLAUDETTE OOLBERT-CHARLES LAUGHTON 

ELISSA LANDl.FREOERIC MARCH 
gibi 4: bü~·ük ~·ıldızıu en büyük aa.fieri... Neron devrinin cıldu _ 
tan güzelleri... Baı:ı dondüren anulıteşem eğlenceleri ... Ra1b
lcn titreten kudwrmhfi .a.ı_'Sl J~rı arasında yaşanan en k~nlı 

l>ır ;tııh'tir. 
Numaralı yerleri~izi l • fen erkenden .k:ıpabnız. 

l cll'JI il : 3595 

IJilikat: l!u fı1m ayni zamanda ı/'ZlmirJe l.ALE 
ll1e T .AN •i»elrUllaruıla '6Ö8fet ikcefdir 

~ "\> llıaruz l lununc:ı deniz lerine karşı kullamlabılıl' on ta- saatte (32) mıl seyfr .kudretini 
~~-~nları ı;alı.plermin d, va - ne (13) santimetrelik top ye haiz ve İngiliz gemilerinae o1du 
~ ti)~· koı.ırnn<luğu '-e tehlike- {40) milimetrelik uçak sayar. 1 ğu gibi bircok ucalc savar pom
~ ~ ~tenaR ) koı tınma tl dbır- (16) tane pompom'la, ve deniz _ pomlara ve denizaltı savar mit-

Şehrimizde kadın Beden Ter
biyesi öğretmeni ~firmelt Ü· 

haf aza ettiklerini söylmıhder - =====================:-::--==---:7 
dır. 

zere bir kurs ıaçıla.cağını c\'Velki fll'dlelı !tollasb Denizcilere ilan 'uıı aı. 'ura tlaıı tabıi ıdi. altılara karşı <fa dörder namlu- ralyöz1ere malik teknelerdir. 
ili tr ıcın d~ k.ıfilcleri yalnız lu (12} milhnetr.elik müteaddit İşte iki nwnar.alı Cihan Har
~~Yerlcr Vf' , ılılnndınlmıs mitralyözle mücobbezdirlor. Bul binde dünyanın büyiik umman
'~ Ve Rttr' tl voku vapur - sınıf gemilerden bugün l:ızınct- lnrında mekik dokuyan deniz 
~~ baı · .t y o '" ·nn 

1 
te bul· r. ·g ri (14) tnnl' i . nakliye kafılclerini hava, deniz 

~' 1 l "o 1 T.,I nin ı . ı bilivonız. ıve denizalu tehlikelerine .karşı 
ııı~e~·2İYa:de b ı Bunl·ndan w:ü batmıs ı~ de k~-uyan yeni silahlar bunlar -
,~l'il 1 \ e en n' 'lcrn h t g - bir çoklarının inşa halinde tez- dır ve ancak bunların sayesin -

'rl 
0 

hım Vt' mek zaruıeti, gfthta 'bulunduklan ınuhakka-k- dedir ki Mılıvcr c1 ~ni?.altı ve tay 
~ ~a du. Buctın şayet bır de- ı tır. yarelerinıJl gayreti •rine rağmen 

\ ~ fij tnc:> ·'N <>on yahut Amerikanların "Atlan ta .. sı- Amorikan aeke1·h•ri Af1·ika kı-
~h ... ~n 'F::lızabe> .. nıfı bır nıf1 gemiler ise İngfüz bem.erle- yılarına av k basabı iyor ve Bü 
~~~.zırhlı ın arkad lık rinden biraz büyükQe, vani yük Britanya Ja :ırı aç ka'l • 
~i ı.~~ t'\4}'0tM!{ bumu ~ -ı \600~) tonluk, on a.ltl tane (127) mak tehlikC; i:ı en k ı bili -

"""lilenın ansı~n faraza miWnet:rellk topla mücehhez ve yor 

günkü nÜS~_!lmızda yaztnı~k. Bir iki gündür ~hrill"i~; de-
.. ~urs 1 ~ınıunuCV\"eUt~ Eı:nın- vam etmekte ol~ ekmek darlığı 
onu Halke9'.ı ~d.en 'I'etbıy<!b"l .! ı-, tamamen önleınn·ş ibulmı a:kta· 
i~:Unda faalıyeti.ne bru,lıyar:ak- j dır. Memurlar kooperat f'nm Un 

· . . .., k. p undaki fırmında dl.in oo 
28 1k nciteşrm 94- a'k a!?l1D.l b · u • lo l'kmek p'.f?ir,ilmistir 

'.kadar kayıtıa:a dm.tttn olunJ - Bu '·mc.kler da:ha -zjyade Has 
c.aktlr. !Bır KanunLievvelde 1.ın- köy "iır.ükpazar, .Feriköy ~ibi 
lıyete gececek olan 'kur· 31 Ka~ fJr:ı tuı kırpatılmış, İ8r.'si bol 
n~n~evveld': s~na erecek ve bir bulunan muhitlere dağıtılmı llr 
sozlu ve <fı.gerı yazılı olmak u- Şnndi bu fınn namına., alr.n ~ 
-zere yapılacak iki slllH.vı müte- ra'k fıı:ınlan kaJ)atılm muhl~
~}Qp muvaf~ oıan~ Y8:dım.cı lerdc yeni açılmış bzyilcre ek
öğretmen olaı~k tayın dıle Jııı.. .m k lı ııruı. i~mdc kullanıtmak 
'lerd'ır. ın alınacaktn. 

Devlet lfimantan iştetme umum mndOrl<ıtunden 

Karadeniz boğazı haricindeki 
Z:iyah şamandıra 

a.ftMii ıf-..rilUn l3 derece h ki cıhetıntle ve 11 mil n:ıe.afodc v• 
A, 41 derece. 2f'. 3a''. Ş 
T. 29 derece. 09 -80". S. G. 

Cojrafi .meukfiMe 'bnlunouı :e en ğ 
rek beyaz iimaek ;ÖStaren Kar.aaent: n 
~1.11.942 taribine1c esen i4d~ ırt 
d~'ll e~ t · ~ kic k 
rwc .• nulduıııu ve vakıldtJ(ı al 



dayfa: 4 YEN1 SABAB 
/""' ,,,_ 5 

~~::~;~:.,:;::•m•• .. ··~;;~~;;;•;:"ı:~-rı Devlet ı)~';i;yolları ilinları 1 
Y OR'O K "A~ .. !.ı ' . Ajağodo l•mi, muh•mmon b<doU ve muvakk•t tcminoU ayn ayn g()<-

• terılml~ olan muhtelif gıda m:ıddeleri 11/12/942 Cuma günü ı.>aaı 15.45 den 

1 Nakil Ye iktibas hakkı mahfuzdur ' itib:ıren kapalı zar! usulu ile Ankanıda tdare Binasında 1;ıra ıle ·lie ayrı 
_ ayrı eksıltmeye konmuştur. 

Bu i~e girmek i<:tiyenlerin listeleri hiza~ında yazılı rnuv~kkat te-
- Ne '>ldu be! .• 
- Herifi cin git1i çarptı .... 
- Şu Yörük, yaman şeydir 

~elam! 
·.-- Nasıl bağladı evvelinden? .. 
- fl'akat sonra n.e oldu? .. 
- Az kalsın SNaslı :ıeniltvor-

ılu. 
Çalık, Cazgıra : 

- Oh!.. Biraz net' e:; alı:rbi~ 
Ciim. Bu. oğlan yam.an veııselim. 
Az kalsın yeniyordu Sivaslıyı ... 

- Ben, sana. demedim mi? .. 
[)ur, bele sabırlı ol!.. . 

- Göremedim, nıwl oldu bu 
iş? .. 

Düşer düşmez de bir lastik top minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve t.eklifierini ayni gün :ıaat 
gibi havalanıp kaçmak istedi. 14 de kadar Komion.·on Reisli11inc \"ermeleri ıazımdır. 
Fakat y;;...;;ı. Ali, bir baml..A.. ~. .. ""'wı. '-"""' Şartnameler parasız o!arak Ankar;;ıda Malzeme Dairesinden ve Hay-
karta.ı gibi atıldı, kem.aneye sok- darpaşada TP.selhim Şefliğinden temin edilir. 
tu. Sivaslı, şah.landı, fırlayrp Eksiltmeye Konan Malzeme Muhammen 
kalkmak ve, kaçmak iRtedi. Çtin Bı..-ıtel 
kü hasmını hafif görüyordıı. La- Lırn 
kin Yörük Ari, derhal kazıkladı 
ve, ayaktan da köstekledi Sivas
lı Abbas, her tarafından bağlan
dığmı görünce ~ahlanması dur
du. Süt dökmüş kediye döndü. 
Seyircilerden birçok kısm1 ba
~a başladılar: 

- Yaşa Yörük! .. 
- Aferin Yörük!.. 

1 No. ıu liste muhteviyatı 

2 
3 
4 
5 
il 

> 
> 
> 
> 

> 

> 
> , 
> 
> 

Kuru fa."ulye 
> nohut 

Pirlııç 

Bulgur 
Kavurm:ı 

.Mercimek 

611.000 
60,000 

250.000 
45.000 

135.000 
14.0liO 

Muvakkat teminat 

Lira 

4250,-
4250,-

13750,-
3375,-
8000,-
1050,-

(1759) 

- G<>remedin mi, nasıl knr
tuJduğun ıı ? .. 

Çalık, derin bi'!' nefes almış
tı. Artık korkulan z:ıil ohnu~
tu. Oğlunun bir seyler yapaca

bıle ğına kanı olmıı • .,tu. YörUğü gö;1,
- Göremedim: .. 
- Sen, alta yatması.ıa 

İstanbul Defterdarllğından: 
Dosya Nl): 

55100/3422 
cın~ı 

Muhammen 
Sedel Teminat 

ıa;r.ı idin, değil mi? .. 
- Elbette ... 

E-. - Fakat gördün ya!.. üste de 
ileri.fi yenecekti. Hem de yüzde 
9'üz yenecekti. 

- Evet, Sivaslı yeniliyordu. 
Güç toparladı herif kendini. Na
sıl oldu., onu anlat şundi. .. 

- Kurnaz Yörük Ali, herifi 
nasıl bağladığını gördü.-ı ! .. 

- Evet. .. 
- Ondan ı:;oııra herifi içten 

eğilen-'.k birdenbire tek paça 
kaptı ve, )Çten çekerek aldı. işte 
bu ... 

- l-fa.! ... Bak hele şu yıımur
~··· Ulan neler de yapar be? 

ya.şlan dökerek takdir edıyor
du: 

- Ulan Yörük. sen ne 'ımiŞ8in 
be? .. 

- Hey gidi oğııl hey!. .. Afe-
• 1 

rın sana ... 

H/9710 

B ı-.ııw:ınde Yı;nikoyde P:ıııaiy• 

sıniıı Oere sok. gında ~tq :H ;renı 

ıu ev. 

rnnhalle-
45 No. 

Dedikten sonra ya.-ılı gözlcriy- . ı:w/1391; 
le Cazgıra dönerek : 

l''atihte Atik Alı Pa,·a mahallc-ınin f!fki 
Bahçıvan ojllu yeni ::-;e~ter sokagıııd.ı eıJ.ı 65 
yeni 53 No. ıu nrsa. (50 M2) 
Eınınöniınde Ahı Çelebi mahallC!>.iııin Li-
ınon iskelesi \ e Limunculnr ~oknfıncl, eski 
14 yeni 38 No. lu {;zerinde ocfaları QUlunun - Usta! .. Ne yamanmıs bu, 

oğlan be! .. 
Diyebildi. Cazgır ıla : 
- Ona Yörük derler .. (;Qr

diin ya! .. Ha.-;mı kendi oyıınuy-
la sürüklüyor. Yine kcudi oyu-
nuyla bo~"Una uğratıyor. 

- Yahu! Bıı çohan teknesin· 
den kurtulunur mu'? •. Ne yaptı 

kagir dükkanın 60/ 1440 his~esı 
F.312178 Beyoğlundn eskı Tntavl;;ı ye.-ıi Hacı Ah

met mahallesınm l.'Ski !::ia~çi yenı Sııban<'ı 
sokağında eı>ki 52 yeni 54, 51i, ü8 sayılı dlıh

512112/f.6 
kanı olan iki evin 1/4 hissesi. 
Fatihte eski A~dın Keth\idn ~en• Uzun Yu
suf mahallesinin Çatıkhanc sokaı:ında en 
eski 7 eski 21, 23 veni 19, 21 No. lu c\, Sa-

720 54 

75 6 

112,50 9 

1140 66 

herifi·~ .. 
hası (801, 70) 315 24 

BAŞ,DiŞ, 
K A_§ E,L E a:tj 

nEZLE, CiRiP,ROMATIZMA 
Ve bOton ağntarı derhal keser. ~ ~ 

Sıhhiye Vek9.lefinia.111haatı111 habxtir. Ica'bmda günde 3 Ji~ alınabilir. 

30 se~eden~eri! : l·tnlıiiclrlai U.Müdürliiğüil<teiı] 
Meşhur; bır ~ · · · · --' ~.. ~.~ 

• • ~ Malın cim'!'~ ~ günU saett 

Guzellrk reçetesı ~:~!\::~~1 kanaviçe) 500~ :n:~~e 4
·
12

;
9

•
2 ı:;: 

En sert ve en donuk blr clld1 
yumU.$atıp beyazlatmak.. siyah 
noktalan gidermek ve açık mesa
mcleri sıklaştırmak ıçın ı Be1at 
renktckl yağsız) Toltalon Kremtnl 
~ uzun seneler teerubelerln1 ge
çlrmtş güzelllk recetesını • ıtuııa. 
nlll12. 

Tof{alon··''KreTi;li 

Filitre bezi 600 adet l > 9.50 
Litoğrafya makineleri mecdane kılı!l 38 > '> 11 
Demir, pirinç ve fonttan 
Dökulmı.iş rakı müberridl parçalan Kalenı > 10 J 

1 - Yukarıda c!IE ve mlkbr1 yazılı nıolzemc pazarlık usuhlc ~ıı 
alınacaktır. . * 

2 - Pazarlık ~alarmda gösterilen gı.in \'e saatlerde Kabataşhı lC' , 
zım şubesindeki rnert.:ez alım komisyonunda yapılacaktır. -

3 - Elektrik mllt.Örü, filitre bezi sartnamelerl, branda be'li nümunşııJ 
müberrit parçaları reaiın ve listesi her gün öğleden sonra sözü geçen 
bede görülebilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin o1um:ın giin ve faatte % 15 ~ 
venme paraf.ile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur.~ 

Telgraf Memuru Alrnacak 
Devlet Demıryolları Umum Müdürlüjjı.inden: • H:ılbukı, Yörük Ali. oyunu, 

hasmına mahsusen verm~ti. Hı
)Pg>inı mahsustan lrnpbrmıştı. 
f.icr:dcm bel çaprazına bile: bile 
b lı• gııınh-,;ti. ~!aksadı. hıı...,mını 
içten tek p ... ca ile yenik düşür· 
mt•kli. Yani Yürük Ali. ha~mın;ı 
hılP. bile hareket etmişti. Yörti
~ün ha. ... mına k .• r şı bu ılk muv:ıf
fokıyetı, onu sevenleri tatmin 
etıniştı. Çalık da hiraz siikiınct 
bulmuştu. Fakat nr de ol~a h<'r
l<e.s'ııı iç:nde bır korku v:ı.rdı. 
Yörük Alinin narası ve, gul
nıi•sı de enteresandı. Şeytan Yö
riik, hasmının der<X'esinı bir o-, 

- R~lki de oyuıılıırı mahsus· 
tan verıyor. Yukarıda ,yazılı gııyrımt:ııkuller 2/12/942 Ç, r,...-ırnba günu sa:ıt 14 de ========================= ı - Teşkıl:\t garlarındaki tel evlerinde bılliil muhnbere mcmuı·lu~tıfl" 

da çalıştırılmak üzere nıüsabakn ile 40 telgrafcı :ılıııacaktır, ııJ 

- .Muhakkak! .. 
- Ne gıi7.el öndeıı kasna.K-

ladı. Ne g-iW.1 du; tırp:ınla savru
lup gil.li. Vallah yeniliyordu Si
vaslı ... 

- Di"inüp düşmese ıdi. sutı 

vurmu~u yere. .. 
- Bu, iki oldu. Si~slı üçün

cüsünü <le böyle ge<;irecek df",ğa 
yn ... 

- Yen~cek Sivaslıyı .. Muhak· 
kak ... 

( A l'kal .. ı \ 'Si") 

yuııla ruılamıştı. Onu ·çok <;abuk ---------·----

aldatıp yene<>eğıne emin olmıı$· ı·----- 1 
tu. Yörük Alı, c,Jdugu yı>rde dıı· RADYO PROGRAMI 
nıyor, gozlcriyll.' hasmını takip 
ediyordu. Swaslı, bt•nnubıd elle
nnı Ye.il' \'ıtruy•>r. çırp \:tr~K - 26 ikinci Teş. 942 -
h·ıs.mıııın İJY.Cr ne hücumlar y ı- 7 :ın Progr<lln l!l.15 Mil:nk (PL> 
pıymdu. Yonik 'ise put ı!lbı ic!i. 7.32 Viırndıımü - rn:ıo A. 11..ıbcrleri 

Yalnız g-o .leı fa.aldı Bıı '\Z da- zu <;alıştıra l!l -la <:erbcst 10 

lı.ı boylP<"P h:u'Ckct "' t ı Ht•; .Lltı ı lıın d;ılr.ıka 
d::ıkık,ıd ın soı ra S Y1slı t.clmır 

1 

7.40 A. liabcrlen 19.aJ Muı:ık 
Yc)niı..'Ürı kohırıu kapıp ı<,>tı>ıı c:o- 'l.5!i 1\1uzık (Pi) 20 Hi lladyo Gıı -
b:ın tcl-.nesı oyunun·ı J:,'lnn"k ıs- 12 3rı Program ~etesı 
lt.'dı. Hu. h.ırck(•tlPr h.ı aııd:ı, 12 .{~ Mu1.ık (Pi.) 20 ol!i Mur.ik (Pl.) 
bır haınlC'ılı ol,\ ııdıı. Abbas I.! I!"> A lfaherlcri 21 .00 Kr.rıuı:ma 
kol lc:ıpıı ı•ol:.nın tekııeo.;ııw ·~ıı·ct- l:l on ~.Juz.ı!I' 21.15 Müzik 

MUıt Emlfık Mudurlugiınde muteşekkil Komisyonda ayrı ayrı ve n• ık art
tırma ile ı;at.ılnraktır. tsteklilerın nüfu hu\·ıyrt ctızdanlrırı ve teminat mak 
bu7Jarit~ BlrlikU> ıhnle .. aııtınde Kt•miJ.yona ve faz.la ızaıı, l için l\l,lli Em-
lfık l\llidurlüfi.ıne mbracaatlan. (144R) 

Deri ve bar.flak artırma ilanı. 
Turl< hava Kurumu lıtanbut Viliyet Şubesındtn: • 
Kurban Bayramında te~,alıi ımız tarafından· Teıplnnacak dr.ri VC' bar

sakloı pazarlık suretılc ayrı a;ı.Tı aı-thrmJ~ a konulmu~tur. 

2/12/942 Çar.,amba glınu saat onda art~ınlması yapılac.ık ve fiynt mu
vafık görühınıc ihale Pdilccektir. Taliplerin nak t veyn Devletçe muteber 
bir baıı.ku mektubu olnrnk dcr1 lc;-•n bin b!'c' :ruz. barı::ık ıç!n de üç yfıı 
lira muvakkat teminat akı:elerıl"' ınezkCır gıip 'c c:antte C:ığrıloğlu,..d ~:i ~u· 

be mcrke1.11ıde bulwun:ıları. 

Şartnamclcti arzu ed<'nkr Y.l~yet Şııbcsıne mur..cn:ıtıa ;ılabil'!'!er. 
(1562) 

Sıhhat 11e ictimai muavenet 
ve haletinden 

Terkıpleriodc kınınden ··~er bulurunıy.ı ı ba7.l k()!Tıpıı ımelcrin kınin 

kotnpırımeleri iliye satışa çıkarılmış oldu ·u y .. ıııı.m te~kik ~c tııkıpler<leıı 

anlasıımaktallır. 
Memlckctunizdc sımdı D0 \ let \·~ Kmlayıııl,ım.len b.ış•:.a kinın kompri 

ln<"lcri yoktur. Bunlardan ba .rn markalı olıınlJrın--n C'wtUtl:ırı da bundan 
evvel lıukiimetçc toplatılnıı.şt.ır. Bınnennleylı c'-.. el• e de ılan edildlğı gibi 
DC'vlct ve Kızıl'ıy kıninı..nden buşka kinin kompr.m• ve drajelcrinin sahte 
olduı:u ve kull'.l111lmarn:ısı laıım geldıgl c ihetlc halkımızın bunlan s:ıtın al-
mamaları t:ıvsıye ve ılan olunur. (1721) • ken Yiirıik Alı, h • d.·n Yl' r;:im- 1 lR oo Pro;?Tanı 2 ı 45 Mü7.ık Rııcl-

t;;<ık siir"atıylı· h:ısnunı. iııı kis-1 ıs.o.1 \fo~ık yo Senfı11u Or • =====================-============ 
Jl(>l k. :;;n..ıgıııd:rn hır kazık sok- 18,20 Mıw.lt F.~ıl kestrası o 11 ı t y 11 k k M• kf 
tu.Apııdıks:ııasın kadarko- hE',Vf't 22.311A ffaberleri nuversı eve u se e ep 
lunu sokaınk ıı.;lt:ıı ~, vradı. Yi- 141.00 Konu. ... 22 .ı:; Kap:.ıu.ş 
ne bir ,.ııd ı h mını l c kcrek bir 

~~~~;'~~~,·Jlv~:~:'.:n,~l~b l;.~~;/·~t ı: ırıaç tevziatı Tramvay pasoları 
yın('(' ho9andı "· c-•rtustu yere Me.rnurla.r Koopcratifı diın 
gi<ltı:i J, ·n li ı, :. .r,. top:ırlana- bıs.~edıırlıırm:.ı l 20 kmıışt.a.n Ü· 
raJc cföaJıı. Yiırnstu yde ,lii:}tü. çer kılo p:rinç dağıt.mı tJr. D:ı

Eel~di'ye e~ki lhıisat J1.fü-
c!t;rü Ankaraya gidiyor 
Ueledırc ll•tıı-. ~t .Miıduru Saf-I 

fe1 SC'. c . pa,,,u lesi ~umwdeıı 
it l•.ıH·ıı 'ı ı•ııı \' L"~ilcsrnl ba!ila-

• . A ' 1 kt" 1 
m~ ııwr t' n.ı;:, ın va gıc ece · ır., 
Y f'n ı ı lll• ıır ı.,cı..ııc CVC' kaJaı 1.k
tı . ı llüd.ıı liigı.iııu .nıuavın K:.i~· 
rı < .uı an \ l'kalctcn ıdaı c t-de
cc H r. 
Pıô.lwsı alınan taksi 

~tılan pinnc mıktarı kafi gel
me i ~i içi•ı bazı hi."8<'<larlar pi
rını alamadan geıı dönmüşler
dir. 

lctşe kartlarıuın tevziatı 
Muhtelif resmi miies..,eseler

dcn ~c!eıı hordı·olar ii7..erine da
ğıtıl:n:ıkta olaıı ıa.."jo kartlarının 
tcvzintı bitmek iiv.!redır. Ucuz 
g-Hla m:ırl<lelcrının ne va.kıl da
~ıtılr.c;ıW'tıa cla.ır lıcnüz gelmış 
yer ı bir karar yoktur. 

inekçi/er yem İstiyor 
Z ya Avuntıuk, 274~ ııumara.lı 

t:ıı-.s1 utomobilıni aldığı biı ~h- 1 lnckcıler dün BclQdiyeye mli· 
t.ı.ı:. ıagmen :yıne Jıusu:;i mahı-1 rncaa.t. ederek vem tcdarikuıdc 
ycttC' ç.tlııjbnn.tğa clevam etti- g:i~IU.k çektikl~rini söy : ... r,üş.ler, 
ğındcn bu scf• r benzin ınlisa.a.-1 binaenaleyh kendilerine yem \'e· 
deo· \'C plakası geri ~ınnııştır. \ rilnıeei için Belediyeden yardım 

istemişlerdir. 
Tramvaydan atlarken 1 Tevkil edilen ana 
1'..,atihle Jt"'evzıpaşcı.. caddesinde j 

Başmüezzlıı sokajhncla oturan De cğul 
Mehmet oğlu Kazım adıuda bı-j s hm ı · · · ~-· .. - ı .. · b" d'~ t • ultana et. mcı Sulh Ceza 
rısı, cıu~. u.J.f ~- ~~e~ ın ıg't ram m:ıhkcme::;i, dün ak.cı.am lizerl 
vayın yı.ırudugu bır s~.ı·ada a~- Hüseyin oğlu Ha.san ~adında bır 
y:ı.} ım llcrken y~re duş~rek vu- çocıık ile Ha.sene ndınclaki anne-
cudunun muhtelıf yerlermdcn a- . . uh k tevkif etm· 
ğırca yaral:ı .. "1mış ve cclbedilcn ~~ m a eme ve • ı.~-
inıdad ı sıhhi otomobiliyle Gure- ır. . .. ., .. 
iıa hastahanesine kaldırılmıştır. İddıaya gore her ı,osı de otur~ 
Kıizımın yaralan tehlikelidir. duklan Kabatnı;t.a Toprak~ık-

H k k · . mazında bir numaralı evde kıra
ı rsı zl ı yapma ıstemış cı bulwıan Huriycnin oaa kapı-

letanbul Elektrik, Tr•mvay ve Tuneı lfletmeıerı 

ği.ınrien: 

Umum Müdürlü· 

Oniversıle ve Yüksek Mektepler talebesirıe mnhsus geçt.'11 seneye ait 
san renkli ~('-bek~ kartlarının 30 Sonteşrın 942 1.ırihlnden sonr.:. tr:um ny-
larda muteber olmıyacagı ılgililere bildırilir. d 707» 

MUHASEBECİ ARANIYOR 
Gölctlktc bulunan Deniz F;ıbrtkal:m Umum Mudürluğü emrinde istih

dam olunmak ve kıınıml durumuna gorc 260 J,ırnya kadar iıcret \erılnıek 
uzere bır muhasebed alınacaktır. 

tsteklilerin Ankarada M. M, V. Dcıuz Mıı':lteşarlıgına ve lst.ınbulda da 
Deniz Lc\azım Amirligıne henwn miıraca:ıtlıırı. (1568) 

lhtikl.lr 942/574 

runın.a 

maddeleri mucibince otuz Ura PJ!ra 
cezası ödemesıne ve 15 gun rniiddet
le dükk~nırun kapatılmasına ve lui
ki.im k&t'ileştiğinde ücreti suçluya 
alt olmak üzere karar hulfısasımn 

Y. Sabah gıızetesinde nesrcd.ilmesine 
16.10.942 tarl."ıinde .karar vcrlldı. 

(1722) 

Eczacı aranıyor 
lzmir kazalarından 

birinde bir eczaneye 
müdürü • mesut aranı
yor. 

izahat için 
caat yeri: 

mora-

Dün sabah Çakmakçılar yo- sının kilidini kınnak suretiyle ================= Fahri 
Fevzi kuşunda bir mağazayc; girerek içeriye girip yirmi lira para çal

saliıbinin gafletinden istifade su· maktan suçludurlar. Mahkeme 
retiyle bir miktar a.star çalıp ana oğulun suçunu sabit gör
kaçmak istiyen Mehmet oğlu müş bulunmaktadır. 
Muhiddin adında birisi, mal sa- Ş k ı• dd 
bibi tarafından yakalanarak po- e er 1 ma ... 
lise teslim edilmiş ve hakkında lere narh 
tutulan zahıtla lfırliktc verildiği 
Sultruıa.Jınıet 1 inci Sullı Ceza 
mahkemesi tarafından sorgusu
nu müteakip tevki folwımut-1.ur. 

Navlun fiyatlarına zam 
Maden kömürü fiyatlarına bir. 

miktar zam yapılması üzerine 
Dcnizyolları yük navlun ücretle
rine yüzde 30 nisbctinde bir zam 
yapmağa karar vermiştir. 

Zamlı tarife ayın birinden 
itıbaren tatbik edilecektir. 

Şekerden mamui maddelerde 
görülen fiyat yüksekliğini ön
lemek için beıiediye her cins şe
kerli maddeye nariı usulünü va
zetmek için hazırlıklar yapmak
tadır. Şekerin pahalıl:a§ması yü
zünden ma!iyet fiyatları düffiik 
kaJan diğer maddelerden yapı
lan şekerli mamullere şekerciler 
sırf şckerd'm yapılmış gibi, hat
ta daha fu''- ı:fı\18.t k<Mnakiı.
dırlar. 

1htıkô.r 942/547 
Karar HUlbasıdır. 

M.lnt Korunma Knnununa muha
lefette?!. Desikı:...şta Has fınn caddesi 

No. 233 
paşa caddesi 
Daire 3 
Karagümrük 

54 numarııda tatlıcılık Uc:ı\·ctile mes =========================~ 
gul Durmu~ oflu tbr.;him Etem hak-
kında tst:mbul Birinci Milli Korun
ma Mahke.mesir.de cereyan eden mu 
bakc.mcsi neticesinde suçlunun fiili 
aabit oldui'urıdan Milli Korunma ka
nununun 3l.2, 59/3, 4 ve 63 madde
leri muclblncc bea Ura para cezag 
oclcmeslne ve yedi gün müddetle de 
dükkiinwın kapattlmasına ve hll • 

Yeni Sabab 
ABONE BEDELİ 

Türkiye Eon•bi 
l•ıtelilc 1400 Kr. 1700 l<r. 
1 Aylık 160 • t460 • 
8 Aylık 4öO • 100 • 

150 
kilin 1Jmt1l~ğinde ilcrctl suçluya •-------------' 
ait obnnk üzere Jatrnr hulbstnm Sahibi: A. Cemaleddln Saracoljlu 
Yeni Sabah ı;ızetesinde neşredilme_ Neıırlyat MUcWrli: M .. Samı Karayel 

s;llıc 22..9.9U:tarlhinde.ık:ı.r.:ır -vc.dldL Bae'rttlıfh yel': H. Bekir Glirsoyfar 

Aylık 

"q;'l23)~,,,. ve.. 'A. CcmaledilTrı 8araçoğlu Mtb!r. 

2 - Mü~abakada kazananlardan orta okul mezunlarına 60, Hk olt 

mezunlarına 49 lira \İ\.'Tet. verilecektir. 
3 - 5, Bırinci Kanun 1042 giimi saat 14 te Hayd;;ırp:ış:ı, Ank:ırn, ~: 

lforalfımbonuıı ınuştcreken mü~sar- lıkesir, K.lyseri, Malatya, Adana, Afyon, İzmir, Sirkeci ve Erzurum lY'V
rır oldukları Süleymaniye Tırynkı me Mcrkezleıindc yapılacaktır. Müracaatlar bu işletmeler ve Atelyc rA 
çarşısında 97 paıtıı 433 ııcla 40 purscl durluğü ıstas~·on Şeı1iklerince kabul olunur. 

Fatih Sulh Birinci Hukuk Mahke· 
mesl Satıf Memurluğundan: Satış/232 

Enım Mc\·hıbc ile Avr;;ım oglu 

eskt yeni 47 kapı numaralı ,.e Sul - 4 - :i\ıüsabakay:ı iştiraJ; ş:ırUarı şunlardır: 
tan Süleyman vakfıl{dtm 1200 Ur<ı 1 - Turk olmak. 
nıuh:ırnmen kıymetli dükkAn izaleı 2 - F..cnebi bir kımsc tle e\'li olmamak, ) 
suyu zınınındıı ı-çık arttınna surct.ı:>- • 3 - 18 y.ı.,"lnı lııt.ırmlş ve 30 yaşını gc-çıncmiş olın~k, (30 yaş dJll 

le 17/12/942 tarıhine mus<uHf Pcr· 4 - Arkerliı;ini yapmış cılmak, ;t.f 
cembc giiıı(ı saat 10 dan ıı e kadar 5 - 1şlt'tmc merkezlerinde.· yapılacak telgnıf mulıabel'e meınıırlı.1 
aşngıd:ıki ~anlar daırc inde m:ılıke- imtihnnındn muv.ıfC. k olmnk, ~ 
me başkatiplıği odasında ~. tıl. cnk - ı 6 - !dıırc d•Jhtorlnrı tarafından yapılııc~k muayenede sıhhi duruır. 
tır. Muhammen kı~·.nctinin yüzde demiryol islerinde ,·:ızifo gcrmcı:e elverişli bulunmak. 
yetmış be ini buldugu takdır'Cic o 5 - Mürac:lat ıstidı l::ırın;ı b!?J!lanncak vesıkalar şunlardır: e!" 
giinii ih le ed•lecek ak~i t<ıkd ıoc Nufus cuzdıını, ve~:ı t:ı~dikli sureti, dıplum:ı veya tasdikname, ~.,ıc ~ 
en son :ıı·Uıran111 ta:ıhhucll\ baki kal- lik ve ık:ısı ve rıskerlik yoklamaları, polisten tasdikli iyi huy küı:ıdı, Cl 
mak bzcrc 28/12/942 t.urıl .!ne müsa- a~ısı ka<iıclı, c'w 1i c ·e\•lcnmc ciızd::ını 6 adet vesikalık fotograf. ııııJ 
elif Pınarte ı gunu <ı)r.1 maiıııl ve lstid:ıl r en son 3 Bir"nd Kanun 1942 günü saat 12 ye kncln1· itil 

·saııttc arttırm .. y::ı devt1m olıı rak olunu•·. (1453) -;:::::::::; 

en çok arttıran:ı n1:ıle cdiicccktir. =================-==================::::: 
Evsafı: l-bu dul:kan l4;50 mctrc 1 111mm!'mim'.::s:!~SllS:lll!!D!l!a!BGımBa5'J!1ım!llliill•B~B1!:!1a• .. .., mur:ıtıbuı ''i.is".tinde kfır r rf"r.hesı O 1 1 D • il 1 U M il" IBfl 

~::~a ::ı.:n~~1-~;ızc;:~~~~~ ~~:;~~~ ~· mıml'lieBiliv:ı:t.'lie_e_nı_.zy __ o .. a_nmııı'..a' ıaıı'~a·"-~ 
inş.'lat hakkı 16 pnrselc nittiı. sıyl• 

1 - İşbu g:ıyrimcnY.ulde musec-1 Dt'niıyoll:ırı Umumi yilk navlun tarifesi, yapılan zamlar dolııY1 

~eı \ c gayri musecccı h:ık sahıplcr!-I tfıdil edı lmışt.r. <P* 
nin tarihi ııandan itlbarcıı 15 gün} 1/llkkfınun/!J..2 tıırıhinden ıUbaren istanbuldan harckd ed~elt 
zarfında vesaıki ile beraber memu- vapurları~ yapılncı:lr n. k1iyat1a yeni zamlı tanfo tatbik olunac:ıktJr. 
ı·iyctirnize milracnatfarı 15.zımdır :.:ık-ı Acenttıl .. rdan ı ... ;ılı:ıt nlınabılir. ( 1708) ____-' 
si takdirde gayrı müseccel h:ı~ sa - ---------
hipll."ri puyla~maı.lan h:ırıç k:ılırl:ır. 

2 - Arttınn:ıya i tirnk edccek.kr 
ytızde yedı buçuk nl..,bctınılc pey ve-
receklerdir. 

3 - Arttırma bede!ı peş.ndır, Me
muı· kanuni mehil vcı cbılıı·. 

4 - Bedeli 1hnloyi mtişteri mi.ı-ı 
dınd:ı vermezse ıhale feshedilerek 
gDyrimenlrnl yenıclen .ırttırmnya çı
karılır. Ve en çok arttır:ına ih:ıle e
dilir ve aradnki fark ve zarnr bila 
hilktim mu~tcrıden alınır. 

5 - fhale tıırlhine k:ıd:ır ol:ııı ;·er
gilcı- hissed.-ırl:ırn 3/4 hısseyc nit t:ı
Vİ7. bedeli verild.ğıııdeıı mutcb:ıki 
1/4 hlsse~·e nit yırmi scnelık cvk • .! 
tavz bedeli 1/4 hisfe •mhıbi Har:ı-

15mboya ve yunlc il,ı buçuk ı:Jellu

liye nıüştcrıye nıttir. 
6 - Şartnnme herke~in ı;örebile

ccgi surette bu günden itibaren u
çıktır. Fnzln m:tliımat nlm:ık .~teyf'n
lerln sntış/232 numara ile s.-ıtı.ş ınc

murluguna miırac:.ıntları la7.ımdır. • j 
Fatih Binncl Sulh Hukuk Malıke· 1 

meai satı~ Memurlugundan. Sııtı,/233 

Enıine :~>le\ hıbc ile Avı am o~lu 1 
Haraliınıbo \"e L~ıgofetın muşıC'n.ken 

mutasarrıf l)lduklnrı Suley~anıyı• 

Tıryaki Ç:ıı şısı lJ7 oaftn -ı:.ıa ııda 3Y 
pars~! eski yenı 49 ı,npı Nıı. lı nısıf! 
hiı:scsi sırf mülk .ı,•e dukkon ı?~ılci 

şuyu zımnında açık nrltırnın .ureı.ıe 1 
24/12/942 tarihine müs. dlf Pcr~m-ı 
be gilnti s:ıat ı O dan 11 re knd<.r r.
şagıdaki sartlıır dairesinde m:ıhkcı'lC 
başkatibinin odnsrnd:ı s ... 1ıl<t: k'ır.I 
l\Ivhnrnmen kıymctlııin yJzdt! yctmışl 
beşini buldugu tnkdirde o günü ;h~l\' 
edilecek :ıksl t.ıkdirde eıı ron arttı
r<ına tmıhhı.idu baki k:ılnı::k üzere 
4/1/943 tarihine mlis:ıdif Paz:ırtcsl 

günU nyııi mahal \'e saatte arttırma- 1 ya devam olunarak en çok nrttır:ınu I , 

Elekt:rık 

flugt.:n her hususta tasarruf yapb§ınız gibi elektrik 
cereyanını da koruyunuı. Careyanı korurt..;ıt; içiıı 

parlak ••ık ııerdiôi holde daha az cereyan Hrfeder 
ıTUNGSRAM KRİPTON amı;.ullarıııı kullanınız. 

IU.N6~KıUI IX~ö[( ô@[X) 

IJ 
ihale edilecektir. 

1 
L. 

'Evsafı: l~bu dükkan 13,50 metre Iİtıii~:iiiiiiaiiiiiiiiiiHii9öi!ii:iirru .. ;;i~iiiiiiiii;;-;:;,;-:---_ 
mürabbaı \'ÜS'atındıı k:iğir zemını & 

çimento döşeli C'ephesj caınek. nlıd.r yüzde yedi bu"ıık nbbctinde pey 
ve zeminden itibaren 3,80 metreden• vereceklt'..rdir. 
yukarı kadimi müesses in~ant h:.ıkkı 
16 parsele aittir. 

3 - - Arttırma iıedeli ııe,iııdır. J\-'le-
1r1ıır k~nunl r,v•hi! verebilir. 

1 - l~bu gayrimenkulde miisec -
'1 - Bedeli ihale)'J nı~ıer· mi:ı -

ceı ve gayri rn\ ı sc-1:ccl hak ~ahipleri-
dında vernıcz c: ıha!c fe"hedıl tk 

nin tnrihı ilfindnn itibaren 15 zun 
:uıdmdn vesaikllc beraber men.uri
yetimize müracaatlıırı li'ızımdır. Ak
sl tnkdırde gnyri mfü.ccccl hak sa- l r. A rb'"· fa:-'.; ' c> .. 

hıplcrl paylaşmadan h.ıric kal rl. r ı J.; •• ı. nı ı te,.ıdN1 .lınıı-. 
2 - Arttrnmaya ,şUrak edec eki r ti - u .. le t • h ı~ c! ,• 

20 st' 
giler \'C nısıf hl scye ıııt otan rl'' 
ndik c•\'kaf ta .ız bedeli hisScd

3 
tC' 

ril yiizdc ikı buçuk telli'ıllyc nıilŞ 
riy.: :ıitt.ir, 

"rcbılt"' 
6 Şartn ... mc lı~rk~ın go , 

ııÇ' 
surette bug!ı11dcı ,tıb::ıl'Cll 1C" 

tı1 
malı..rnat nim· k ist Y 1 · , c!llıır 

23') No. lh , t r 

l
. ıırıdı!• 

U U J u.. l. c. t Clnat JC! • 1 ) , .. 


