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Almanya için zor günler 
Hakikat §U ki, Almanlar Rus zoru karşısm· 

da çırpma, çırpma çekiliyorlar ve bunu ne sak· 
lamata, ne makul surette izah etmeğe mu· 
vaffak olamiyorlar. O derece ki General Erkilet 
Alman ordusunun bu hale kendi nasihat ve 
irşatlarmın dinlenmemesi yQzOnden dOştOğü· 
nO söylemek zaruretinde katmı~ ve Alman 
ordusunda bir muvaffakıyetsizlik eseri mü· 
------ şahede etmişti r ---- ---

RUS HARE
KAT l N l N 
HULASASI 

Rus Kıskacı Daralıyor 
Alman son haberlere göre 

Şa1"k cephesindeki harbin U• 
mumi vaziyeti §Öyle görünt> 
yor : 
FtN' u""~--1 : 

Ruslar burada son iki gözı 
zarfında şiddetli hücumlara 
geçm'işlerdir. Kareli ber.m
hında kanlı sav~lar olmak· 
tadır. Helsinki Rus tayya
releri tarafından bombalan. 

Almanları 
ancak 30 

çeviren iki ordu arasında 
illik bir mesaj e kaldı 

Yazan: Hüseyin C ahit Yalçın 
AD man Darra göre 

nuştır. 

RJEV CF3HESi : 
JA.. lman milleti ıçm zor gün· zaruretinde kalnınıtır. Böyle bir Ruslar son 24: sa.at zarfın-
~ ı r ba Iıyor. Müttefikle- noksan, en kuvvetli imanları bi- da burada çok biiyük kuv· 

rın hazırlıkları artlk le sarsmağn. kafidir. lmanı sar- vetlerle hücuma geçmiı::!er-
ciddi sur tte taarnu.a ge~ebil- sılan bir milletin düşünmek ve dir. Kalinin şehri istikame-
ınek imkfı.nını kenciileıine ver- muhakeme etmek kabiliyetini tinden yapılan bu hücumun 
ıniştır. Cç seneden fazla bır iktisap edeceği muhakkaktır. gayesi, Leningrad'ın cenu-
ıniıddette!lberi ve bılbassa Rus Alınan milleti dlişünmeğe ve bundaki Alman kuvvetlerini 

Rus taarruzlarının 
hepsi püskürtüldü 

harbı ba.5lıyalıdanberi azami muhakeme etmeğe başlarsa bu· çe,ıirme.k olduğu sanılıyor. 
gayret ve faalıyet neticesinde nun neticesinde ne gibi hüküm- Almanlr ibu hücumu çoktan 
bizzarure yıpranan Alman ordu- lcr vereceği gerçekten merak beklediklerini bildiriyorlar v 
larının ciddi bir tecavüze uzun edilebilir. Rus kuvvetlerinin bazı nok· 
müddet dayanamıyacakları u- Her halde Almanlar gibi ger- talarda da.hile sıznıag mu-
fak bir tecrübe ıle ışte meydana j çekten kabiliyetrı ve mezivetli vaffa.k olduğunu !kabul edı· 

Rusların büyük kuşatma ma
nevrası akamete uğratıldı 

çıkmıştır. Halbuki Müttefikler bir milletin sırf fena çobanlar yorlar. Bcrlin, 26 (A.A.) - Abruuı miştir. Kısmen çok şiddetli olan 
henüz bıiUin kudret ve kabılı- yüzünden en müthiş ıstıraplara STALİN(ffi.AD orduları baş ku~andanlığının savaşlar neticesinde bütün ta· 
,Yetlcrıuı harp mnydanına atmış maruz kalmasına esef etmemek teblıği: arruzlar püsküı1:ülmüş \-C düş. 
bulunmuyorlar. Bılh:ıssa Ameri- kabıl değildir. Medenıyct ıiçin CEPID~l: Volga ile Don arasında ve Don mana mühim ve kanlı zayiat 
ka daha harp hazırlıkl.ırının cok faydalı ve müsbet bir unsur Stalingrad'ın simal ve ce- nehrinin büyük dirseginde <lü . verdirilmiştlir. Mahalli bazı gc-
başlangıcında sayıl bılır. Boylc olabılecek Alınan mılletinın bil- nubunda.n Alınan hatlannı man piyadesi ile zırhlı kıtaları- dikler, karı;ı taarruzlarla orta-
olmakla berabeı Rommel ordu· tiın dünyayı kan ve felaket ka.· yaı an kuvvetlerin blıbirleri- nın şiddetli taarruzl:ırı devam dan kalfurılmıştır. 18 Sovyet 
.... u Mısırd bıı h nıle ıle P r ıı sırgaları JÇ nd bırakmağa alet le ~n leşmesi için arad an- etmektedir. Bu taarruzlar, şid- t::ırrkı tahrip edilmiştir. 
olur ve tekrnıl Lıbl İn ılı ı ·n, teşl ıl etmesı ~ rıyet hesabına cak 30 millik bir me.q.-ıfe kal- detli sa,·aşlar sayesınde püskür- Atman ~Weritıe Gore 
elıne dil c e, Am ı ıkalıl, r A - bü) ıik bir zarar viıcuda ge- m.ıştır. Bu iki uç birleşırse tülmüştür. DU man, birçok tanıt 
lantıkteld bütün Alman denızal- t mu tır. Arlık bundan sonra orta.da kalacak olan 300.000 kaybetmiştiı. Hava taaıTUzlnn- Berlin, 26 (A.A.) - Alman 
Ularına ve uçakl rına rağmen harp sonuna kadaı Alman ırul- Alma.n askerinin imha. edil- mız, di.işmanın insan, ağır sılah- gazeteleri, doğu cephesınden ge-
Şımali Afnk ya buyük b r kuv- let içm tatlı ve bahtıyar günler mesi veya esir düşmesı mu- lar ve her nevi nakil vasıtaları len son haberlere jstınaden Don 
vct ıhracına. muvaffak olurl rsa pek mahdut ol c:ıktır. Aktedile- haft.tkaktır. Rusl.al- bir hafta olarak mühim kayıplara uğra- nehrmın büyük dirseğinde ve 
bıı az sonra neleı ~ pmaga k:ı- cek sulhun Alman mılleti için bir zarfında burada. 50 binden rnasını intac etmiştir. Stalingradın cenup batısında 
dır olab leceklen tahmın ~dılc- hakaret ve esaret gızleyeceği, flazla eS.ıı· almışlar, 44 bin Al Stalingrad'da düşmanın dün- Bolşev'iklcrin yeniden büyük 
b r . Muttef klenn böyle bn hataya. man askeri öldürmüşler ve kü hücum teşebbii. lcri de aka- kuvvetlerle Uia.ıTuz etmiş olduk-

Alman ~ keri e\ ket 'e ku<l- duşmıyeceği muhakkaktır. Fa- pek büyük miktarda harp nıete uğramıştı?'. larmı yazmaktadırlar. 
r tınin mahvoldu ınd:ın balı- kat M.ıittefikle11n ist:ıkbal hak- malzemesi ve diğer· ganaiın Cephenin merkezinde diişman, Mihver kuvvetleri, Don kesi-
setınek ciddı b r haı ekct olmaz. kında emniyet telkin edecek ga- ele geçinnişlcn:lir. Almanlar 25 lkincitcşrinde Kalcnin'in ce- mindc dar bir sabada toplanmış 
lı"'ukat inkar kabul etme ki Al- ranti tedb•rlcrını ıhmal etmeleri uütün cephelere Avrupadan nubunda ve Teropez•ın cenup do- olan vo bircok tanklnrla dcstek-
rnanyad saı lmı bır şeyler de ımkan 11.dır. sür'atle imdat kuvvetlen ğusu ne batısında geniş bır cep- !enen düşman kuvvetlerine kar-
\':ı.rdır. Hem ın nevi kuvvet. Netıcen'n n olacagı artık an- göndermiş ibulunmaktadırlaı hede beklenilmekte olan taarruzu şı bilhass. i<lctli ~ava.şiar yap-ı 
h m asken kudr t bozulmus g· - }aşıldıktan onr. çeldlecek ıstı- Y. pmak üzere saflar tel'kil et· Sonu: sa. 8 su. ı de) 

~~hl h tl~m ~~Ak~ pd~ k J~~wMill·------+------~--------~----------------
"b U r ·i .. k· nı mum· , 

ene ba l ngıçl, 1 b r raya top- kün oldugu k dar yumu.~tmak T lik l ·n d 1 D r 1 a n 
l rursa bunun O \ahım netiCt:· zannedenz kı AJman milletinin u n u s g o er l e 
ler 'erm ı pek kabildır. ı keneli elindedir. 
Almruıl r ) Afrikada. H; • )in Cahid Y AJ.çlN h h l 

ın glup olmadılar. Ru cephesin- ------------ b _. ... ••k a arp eri 
~aş~d~~~,~~~~~z g~e!~~:~~ Belediye zor ugu av 
toplı~ amndılar. Her ik sahada d 
hemen hemen 3) nı znm na tesa- durum a 
<lüf ed ı bu 1.anf • erı mah<> lli 
bır hadıse k ısında kalmaktan 
uzak bulundugumıızu ısbat eder. 
Bunun neticesi ne olacaktıı ? Al
ınan~ a hemen yıkılac:ıJ,tır, .arlık 
h:ıı o n . ıu g lmu tır demek çok 
nıa asızdıı. B \iman milletın-

Yeni belediy e kanunun an 
Mecli•ten biran erJvel 
çılıma:n bekleniyar 

Büyük .Millet Meclisinde bu
lunan yenı belediye kanununun 
henüz çıkmamış bulunması ls -

(Sonu Sa. 8 Sil 6 da) 

ln~iliz ve Amerikan tayyareleri bir 
çok mihver tayyaresini tahrip ettiler 

Mütiefikler Tunusa 39 kilometre mesafede 
den dalı c muka' eınetlere, 
savleti lı l • muvaffa kıyet-
1 4 rc ınt12 .... r t:de ız. Fa.kat bi.ltiın 
bunların bu kı olacağında ve 
nıuk:ıJdeı n t.ıcen n tahmininde 
artık kimsenı tereddüt edemı
Yeceğindc şüphe yoktur. 

Meselede Mıl clıkkat edilecek 
nokta, bızzat Alm,rnlann bu 
~agltıb yctlerı ızah hususunda 
ı leıii smdukleı mUWcadır. Al· 
:ı:nan ı , d) o. unun ne ı ı.; .ı tına gö
re St 1 nın:acl'a hucuın e~ k 
glıya . d~c Volgn ıı ·hıı üzerm
de.ı:i J~uH miin. knl im kesmek 
ıııaksadma m bnı imış ve şımdi 
nehir kı mıin scbetıyle donun
\!J! artık orad d:.ı maga hacet 
k .. lm:ı.mı . ç ılm k bund n ~l~: 
t'i g ı y rmu . Alman sozcusu 
b m n ktu azıcık daha ıleri 
g Ru l 1 ve el kl ri on b n-
1 r rlen de kı n nların ıa-
. e.,, nı Ru J, t 1 m l ederek bu 
uı tı kendi \ n hafıflet· 

:ı:n k \ Ru l n . orlu iar uğ
tatm.ık arzu u d n l ı ı eldığı
n: iddıa cdec klır. H k kn.t şu 
kı, Almanlar Hu zoru ~ arşısın
da çı na çırpına ç kılıyorlar 
.. c t ı ne nklama a, ne ma· ı 
k ı te 17.ah ctmerie nım·af
fak ol u.; oı l, r. O derece kı 
Gc ı. Erkilet Alman ordusu
ıu.ın bı hale kendi nasihat ve 
ı tI rı ın dınlcnmemesi yü
ıur.d w ttl · ü söylemek za
ru t ıd , k mı ve Alman ordu-

bu muv r. kıyetsizlik e-
St> iışahade c•miştir. 

l tc bundan dolayıdır ki Al

Ne\'york, 26 (A.A.) - Umu
mi surette iyi haber alan mah· 
fillerde hasıl olan kana.ate göre, 

Vicdansız Ana-Baba -tlç aylık çocuğunu ilaç içerek düşü
ren münire, çocuğu beraberce göm
dükleri hocasile birlikte te11hi/ edildi 
Y~iltulurnbada 33 numa~ı 

ev<le oturan ve Hasan adında bı
rinin karısı bulunan dört ço~nk 
ana..-;ı 'Münire, geçenlerde yıne 
hamile olduğunu anlıyor. 

O gece Hasan iı;;inden yorgun, 
argın eve dönmü.']ttlr. Soyunup 
yıkandıktan sonra iskemlesine o 
turarak yorgunluğunu dinlendir 
meğe çalışıriken Münir~ kocası
na yaklasara.k meseleyı anla.tı-
yor. d"' .. 

Hasan vurulmusa . on~y~r. 
Bu iş hiç hoşuna g!tı~emışhr. 
Esasen, Mtinire de hanıılc o]~u
ğınıdan dolayı memnun ?egıl -
dir. Zira çocuk olunca l'\ffi~a
lara bir müddet icin veda et • 
mek lazım gelmektedir ki, bu 
işine gelnıcmektecrr. 

Münire ertesi günıi kapı kapı 
dolaşıyor. Ve en nihayet sımnı 
açabileceği bir ahbabını bulu · 

(Sonu Sa. 8 S li 6 da) 

ın n m lleti ıçin zor günlerin • 
b 1 dı !ını kabul etmek mecbu- 1 
ı ıy t nde bulunuyonız. A man PANYA 
ın 11 li ıçin bunun ne k.acıar acı 

O!duı~nu takdir ederiz ve ken- Do••rt 
dı uıc acırız. Çünkü bütün ruh 
Ve ımanla Fiıhrcr'ine bağlı bu· 
lun n Almnn milleti büyük haı
':i l uhutlarına uğramıştır. O 
kad r tazız ve takdis edilen, la
~ hti ... ddolunan Führer yfoe 

. ·--

Şimali Afrikadaki zah'iri süku
net fırtınalardan evvelki süklı
nete benzemektedir. Henüz teey
yüt etmiyen bazı haberlere göı e 
bu sükunet şimdiden General 
He:ıderson kumandasıdaki k uv
vetlerle Mihver kıtalan arasın
da yapılan çarpışmalarla ihl8.l e· 
dilmiştir. Söylcnd'"ı.,öine göre Mih
ver Bizert - Tunus stratejik mü
him kuvvetler yığmı§tır. 

Vichy radyosu Mare§al Pctai
ııi.n Fransız donanma.sının baııı
ııa Darlanın yerine Amiral Ab

( &onu: Sa. 8 sa. 2 de) 

ll rınd hata etmi[itir ve 
ı k t ı vali.dl >'m tutamamak 

sınıfı daha 
silah 

altına çsğırdı 
},fadrid, 26 (A..A.) -- sss, 339 

940, 94.1 sınıfları l'lll&h altma 
cıu.ınlmuıbı. 

- Fransız filoıu limana giriyor I 

Yakında 
bir eyet 

gl nder cekml' 
Stokholm, 26 (A.A.) - Lon

dradan bildiriliyor: 
Even'lııg Standard gazetesin

de çıkan bir telgrafa göre, Dar
lan yakında. Londraya bir mu
rahhas heyet gönderecektir. Bu 
heyet İngiltere hükumeti ile 
Fransız Şimali Afrıkasmdaki 
vaziyet hakkında müzake.relcrdc 
bulunacak ve istikbal için anlaş
malar a.ktedecektir. Aynı tel
grafa göre Darlan bazı imt:ıyaz
lar ve krediler elde etmek için 
Va§ingtona da bir heyet gönde· 
recektir. 

Londra, 26 (A.A.) - Dakar 
radyosu, bugün "Siyah Afrika 
Lejyonu" başkan muavininin bir 
nutkunu neşretmişt'ir. Bu nutuk
ta bütün Lejyon azasının şıındi 
Darlanın emri altı.na girmiş ol
dukları beyan cdılmektedir. 

RusDcaıra göıre: 

Alınan esir sayısı 
51 bine yükseldi -Ruslar Moskovanın şima· 

/ind e de taarruz~ geçtiler 
Londra 26 (A.A.) - Rus ta· 

arrnzu, yeni ,muvaffakiyetlc~l'le 
inki~af etmektedir. 

Stalingrad • ar.kof şımendi
fer hattı üzerinde ilerleyen Hus 
lar, yeniden üç istasyon ile ~ 
mesk\ın yeri ısgaJ etmişler, l5 
bin esır alını.şiar ve 6 bin dn.-. • 
man askeri öldünuüslerdır. 

1~<>"8.l edilen ıstasyonlardan 
birisi Kalnç'ın 30 kılometr e -
nub1U1da Riçkovsk'tur. Dığer 
ikisi Don nehri kolu üzerinde 
birbirine yakın yerlerde ikı ı -
t&<>yondnı . 

1'..ie geçınlen nıevz erd, 22 ci 
clüşmwı tank tümeni bozguna 
uğratılmı ·tır. 'l'aa.n ı zun başla
dığı 19 Sonteşrmden 25 SontCI' 
rin akşamına kadar r!üsman 51 
bin esır vermı~tir. D işmandan 
1300 top 'e 5000 den fazla me>
törlü 'a ıta ığtinar.ı edilmiştir • 

Şimali garbi mmt.a.kasın 
Stalıngradın fabrıkalar mnh , 
les nde du ·man muhtelif mm ~ 
kilerı bırakmak zorunda kalınır 
br. 

Rus ha.v.l ku\~·etı. lüşnuın tt 
Sonu· Sa, 3 S 4 de) 

Trablusgrap şe r · 
şiddetle bomba anuı 

- - ------- --------
Sekizinci ordu ile çekilen nıi/ıuer 
ordusu arasında {:arpışma/ar oldu 
Kahire, 26 (A.A.) - Orta· 

şarktaki ln~liz kuvvetlcrinm 
tebliği: 

Dün kıta.atımız, Agooabya ile 
El Agcyla arasında dUşmanla 
temasa girmişlerdir. 

Karadaki kuvvetlerimızin faa
liyett~ hakkında verilecek başka 
bir haber yoktur. 

Dün Libysdaki harp çc,TesL"l· 
de ba,•a faaliyeti ,az olmu t r. 

Salı ~ı Trabhısgarp eh ı, 
ağır bombardıman uça ~ nnmız 
taı afından yen:: den bom bat dı-

nmn edilmiştir. İspanyol d ılba,.. 
kırnm yakınındaki hedeflere İ· 
sabetli endalıtıar kayded'ılmiır 
tir. Aynı gece torpıl uçaklarımız 
Sicil)lanın şimal sahilinde cenu· 
b:ı doğru gitmekte olan yüksek 
tonaJda bir ticaret gemisın<' rnu
va.ffnluyetle hucum etım· leıdir, 
Gemi, stop emıcğe mecbur ol 
muş ve kıç tarafı suy batnuş, 
tır. 

B ıcrte şiddetle bombardıman 
edılmiş ve deniz cephesı ile rıh· 

(Sonu: Sıı, S SU, 4 de) 

kere alınacak 
emurl , rın aa 

Bu hususta hazırlanan Kanun 
layıhası Mecli.se gönderildi 

Ankara, 26 (Yeni Saba mu
hab ·:-mden) - Büyük Mıllet 
Meclisinı.n yaımki {bugün) toı • 
lantısında ma.aş kanununa ek 
mühim bir kanun layihası müza
kero edilecektir. 

Bu lay ha csasla:rına göre ta
lim ve nıruıevı a s; !Jebiyle mu
,·azzaflı '{ lıizm ~tı haric"nde ilah 
altına nlınruılnrdnn 3656 ve 36.JO 
sayılı l r..nunlıu· htiki.mılcri "ıçinc 
gi en müessese veya imtiyazlı 

"rke' lcr<l n maaş veya U ı ta
lanlar silnh altında b ılun .:1 ı ı 
mi.i dct1,.. avlıklnrı.m mezl:u mu 

csseselcrden tam alncaklaı dır. 
Ancak 3659 sayılı kanuna tabi 
müesseselerde müstahdem, dok
tor, avukat, eczacı \'C kimyn.gcr
lerlc her mtiessescniıı hususi 
bünyesine göre istihd~..mına lü· 
zum gördüğü telmisyenlcr, nıü· 
tchassıslar ve müteferrik miis· 
tahdcml '"C ve belediye reıslcrıy
le 'iUiyet cncünıcnı azalarına 
silah altına alındık.lan tarihler
<.l n ı:.ibaren azami 4.5 gün için 
,. f el eri uhdelerinde ibka ve 
il et rı tam ol:ırak tedıye o! ı· 

(Sm u cı. ı Rit ~ <'le) 



c~Yunanista nın--..) Okuyucu. 
- ._ gtbılerı ~ , Dıyor ki : 
Ycac111., T. Vcul{yadU Telrilla No.. 11 Tı .ı__L •~ 

-R ?• •a,.tw Prlllll .-.aır ilfılnk edıea bir Yunuhom hatıraları r"CllllOGy llllFIUr yd..-ı 
hakkında 

'8/renler acı acı. lltttl. Meğer bir hava Bir okuyucumua ~ 
I 

~TrmıvQ idanml pek ~ 

llosan11n taarruzuna uğramıştılı olarak verdi!i son bir kararla ib-

Peı-İ§an bir halde Qdunan bul olduıım. lılamnnsunuz övle mi? tiyarl durakları kaldırdı. Bu ,. 

en. birilile lra1111rıea Jlo. - Vallahi masumuz. Aı6m' • memnum~ kmplendı f1ı11at = " rinde tedbir ---. tarafınim 

'\. btküm. Bu bir onbs.i& itli. llktal na.at kaça.rdık. ? bu arada pek ıt1zıır.m d~ 
- NasaLsm, ~? - Demek lıizi seviyonun! 
Evveli. cevap flllllell iıltmne- - Tabii - sev! nn. sae na da blııhnlıMm bir çalı --

di, sonra fikrini değiştirdi: ne i,.;... kinim ... ı-..... yo .ben rahat tan.dallan m~ldil dUr'Uma soktu. 
~ ~ Bunlar arasında hDhpM8 Harbi;re 

- Allaha liDQir, gak QıiJim. milM --in icfnde J8111W, • ile Şlill arasındaki duraklarm. 
- Selanip lMl §U'Claria chmı. Bbe sis ltarp ilin ettfgtn:f- tamamen kaldınlmaaı bu semt 

1)eğini umuyor muydun? 1İ söylediler. halkım cidden mfllldilAta uırat.-
C-evap veımecii. TakıM acır • - Bi& mi b8l'f illa ettik! 

tlum. - ~ bise, ....... böfle Jlllştlr. 
- Korkma, kcıaUI, biz med&- dediler. Bilfarz Bomonade oturan bir 

ai insanla.na; . - SiM kim bitir ne ftldl~ =:-ı: =:,. =,::. 
- AıHah ~m lloraaa. de ••muşlardır. değil JlliT mete mecburdur. A1'raca hamt> 
- Nuı1 ~e .bari>e ~ Zavallı adamc;ı.ğız acı.nacak neye tramvayla gelen hastalar da 
~uza pışmaıı oldunuz değil bir hakieyGi. &kalı bir karı.t u ayni müşkii1Atıa ltmTılaşmakta-
mı~ baktı. zamış. saçları dağınık. elbisele- dır. Bu itibarla semtimiz halkı 

_ ~- bume değil ki; ri yırt:alıımJ, deti)9 ~yor<lu. namına tramvay idaresiilden ~ 
_ Demek pifma.n oldmmz. Fakat. yqadıjma ~?~ li ile Hartı~ arumdaki Bomaa-
- Biz Yıına 0 iste pı &eVeris. . O. su-ada. alfuom ışa.reti ~- ti ~eya Hastahane duraklalı.ndaıl 
_ Yuna.nistanı severslniz 8111 eli. Birçok sırenler. acı acı otü - ı birinde eskiden oktaiu gibi tram-

ma Ywıanlılan sevmiyorsunuz yorlardı. Hemen silihıma ~1- vnylann tcvakkUf .&mesi?ı.i rieıa 
değil mi? dım ve Jramptmı çıktmı. Birçok ediyGrtUD.> 

- ııa.Yır. sızı pek çok _.. • ~ ~ ben. de ~ sipere .-----------· 
riz. gırdım. Bıraz sonra bın metre Jk• ka ht 

"-· .. ,;,;.; . . . . '-=-- yükseklildıe dokuz aça.k görün- ı me sa e-
- ~u.oeıDlZ lÇ1D m1 '~ &-

• açtuıız clil Biraz aonr& da beş t;azıe da: k,. k J cfı 
- Dedım ya. .ttabahat w.ı. ha Ara.mızda. wunmı bir ast.eğ an ya a an 

değil. men haykırdı: 
- lamın ne? - Alça.kta.n uc;arlara llteş 
- Ramo. ees kendi eınm .- ediniS!,, 

verim. Bir kanm ve iki çocu - O esnada iki iııfilik işitildi, 
paı var. Annem de hastadır. SCJ11ra iki daha.. Biru sonra da - ın.nu hart.ia llOllUllıda 'iç tane lııirds. ._,. .. tlüşmaa 
cmlara kavuşursun. uçaklarından atılan bombalar 

- Amin. Çok teşekkür ede. idi. Pek yakınımu.da. dtişmtiyor 
nm. lardı. Fa.kat mttthi§ gtırlemeler 

- Allabaı.ıpnarJadrlr. işitiyorduk. Düşman uçakla.rı 
Şimdi bqka bir mirle konu • şehir ii7.enııde derirler yapıyor 

~yordum. Bu, benim gibi bir la.rdı. Han da.fi toplan dunn&-
otLer idi. dan işliyordu. hkat isaf>et 9Bkt 

- lsmin ne? olmuyol'du. Bu anıda ona yakın 
- Bnmo. biT ucıaJt to~ peyda olmuş 
- Burada rahat mıauı? tıı. Buııla.r bizim avcılanmızdı. 
- Evet. Allah ~ Binmfan hepsi dağıldılar Ye dıİif 

dualanm dinledi. Çok şükür sa.- man bombacılannı kovalamağa 
fmt. başladılar. Dtişman tayyareleri 

- Demek ölmekten ~ar şimdi pike yaparaık üzerimize ~ 
dan. Bir aalter ölttmden korlt • t'b iniyorlar, ayni ?.llmanda mit
wwnalı. ralyözlerini de işletiyorlardı. Bil 

- Bi% asker değil esirler fi- arada pelt ya.kınımı?ifan ~ 
'blydik. btr *lllia hep birden at.et} ettik; 

- Naaıl? sonra bir daha.; bir da.ha m ni-
- Zorla size karşı harbettir- hayet: uzatdqtı. J'abt iabet 

diler. ettirdiğimize şüphe yoktu.. Tam 
- Kimler? o zaman havada alevler ve dlı -
- Faşist şefleri. man içerisı.nde bir düşman fJom 
- Demek bU rejimden mem- 1-rdıman uçabıım düşttljtlırll 

•mı değildin? gö~. Bu uc;ak kıyıya yakın 
- Sise Yunan.istaııa: şarJaJar den.ıR diişmilştii. Bunu müıa:ea -

ıla gireeeksiniz dediler, hattı kip bir tane daha, bir kanadı 
her tabura yirmi otuz tane de kopmuş. olarak diişttl Bu da d&
gita.r ve mandolin yolladılar. niae düşmüştü. Buııcian. sonra 

Bunlarn Ozerinde v. 
evlerinde yOzlerce 

karne bulundu 
kbtta. düDıı Şnwedıtin oihı 

Hakkı ile Süle)maa oğlu: ıw.. 
met aıüarmda iti arbdql sah
te karnesatarlarirm: cünılii ~ 
hut 1ıünde ya1reh"'Bğa ımavaf. 
fak olmuetur. 

Bilhassa ~ brn& IBi
mağa alışmış oı.. bu iki kafa
dardan Hakkı, düa Şehreminin
de bir qçıya bir milıtt.aı' kum 
götürmüe ve atarken aaçı•• 
çocuğu Salim i1ia farkma. var. 
rat .ili zabıtaya Jaaber venniştir. 
Hakkıyı cürmü ""thut betime 
ya.kahyan poliaJer meeele etra
finda Haldrm•a iMMine JDiira. 
caat ettiklermde Hakkı, lleh
med:i. de göetermif ve Mehmed'.iıı 
ii2lerinde yapılan aramada da 
H4 tane sahte kame zuhur et
tiğinden ~ mmnurlan • 
ramayı bnmmla lıılrakmıyarak 

her jılrisjnin evime d8 aynca '*' 
arama yapmııılanhr. Bu arama.
da evlerinde 39& adar bme 
zuhur etmiştir. 

Dün geç nJDt Sultanahııwt 
&ıih 2 nci Ceza mahkemesince 
haklarında t.eftif müzekkeresi 
ke&üerek teTkjfhn ,,. göalı riJ. 
mişlerdir. 

Ondan da aynldlm ve- kam - düşnanfar teker teker sıvı.qma
pm bir kenarında pek kederli p başladılar. Soa kalan bir u
görllııen digw er bir eeU-e y~ çağın da avcıla.nmız tarafından 
tını. Bu biraz yqlıydı. Ona yak takip edildiğini gördük. &9 da- &...... ... .... 
laştığımı IJ)riince. endişe ve ü - kika sonra airen1er gene ötttı. d"f'W ..,-• 
dintü içinde biraz doğruldu: Bu tehlikenin uzaJdsşbğın& iş& Dün bir altla 32lD .. e bir-

- Nuılsm? dedim. retti. a--
Bozu.k biı: Framaea. ile cevap Bu müthiş ve beklenilmedik ki.ilçe altın da '27 !llmuttaa ımı-

verdi: çarpı~ beni ııanmııştı. Fakat __. ~. 
- Cok şükür hayattayım. derhal kendime geldim. 
-JW; YlMflDdasıa? ~':= ~ için en tyt ses Slnema:ıuıda = ~ ~. b ·nzı.yursun. Ayni gfin, akşam üstft, trea- CAZ KONSER/ 
Bir "oh,, c.ektikten sonra ce - le Dramaya hanıket ettim. Er- 1 tlkkinun sa11-n..n saat -

'"''"" --=·. tesi wiin Dramadan <*ebiisle :S.. &- ._ . -r vu-ua n- 18,3't da SIE" aiııemamnda teh-
Ç&k ıztırap çektim Ayak- lefterupolis'e wml nldlm. rimiziıı tanınmış cuband üıltad-

lanrn donmuş. Geceleri yatamı- Bu müthiş manzarayı arita - larmdan müret.kep bir ort.eatra 
yorum. daşlarıma n,~ asteğmen Statha - bttyt1k b'ir CAZ konileri verecek-

- Bıuılara. ube•"' kiwe uma wımt aınlattmı. tir. Programda; "Arjantina"., 
- Evet, anlıyorum; fakat e • iki gün sonra binbaşı Papu- "Konga", uılama yolı:ero"' gibi 

li:mde ne "9ardı? ~op1llo9'uıı piyUıa talRanma. dır halkımızın filmlerde dinleyip IJe.. 
- Fakat maksadınız bizi zin bil old\lm. Bu tabura "ÖlUm ta- ğeııdiği p.rkıl&r ve parçalilr ~ 

cirlcmetti, değil mı? Mm•a:ffak buru,, ismini vermişlerdi. dır. BiJetler şiındlcha sinem•m 
ole.madınız, ıııimdi de knm gibi (Aıkw vw) gi;ıewiu.de satılm&ttadır • 

S&S"&lk 

IŞEHDR HABERLERD 1 
s P o R Yerli Mallar 

Bazı acı hakikatler -Futbol sahalarında hakemleri 
aldatmak isteyen İdareciler 

Yagn: BULENT TVRANL 

Pazarları ,,_'mil ..... ,. 
f8f1MNll8bşlatll 
Sümer.bwık yerli mallar pa

zarları Oroz - Dibak müessese
sinı 935 bin ~.va satın aldığına 
yazmıjb.k. Devri tesllm m~ 

Geçen hafta l'atna stadında den kaçmadı. Teıatıöas net:iEe9ia les'i ikmal edilmek Oz.eredir. Bu 
yaptlan ikinei küme müsabaka- llalQl. münasebetle müeeıııeıımin top. 
larmda. iki ~ llthit okluk Biri>irinıden çirtbı ba ld hi- tan 8'otlş - t:iaiıuin ~ ır:.m ~ 

Bizde "hadiseli bir m""" de-- ıı&ew• faillerine teıilecelt isim rôz • Dibak mağazaana nakle.. 
yince g&üm.üzün önüne~ mallımdur. Bu hareketler bile di1mi§ buhımnaktadır. 
lı, güriiltilltI, hır aper hareketi, gösteriyor ti, Jaenb sporu ve Diğer taz-aftaa yer! mallaİ" 
sahada yumru~ O'J'llDCUla.r, gayeslni .bir ~ bilmiyo- müesaese& binada tad.ilit ve ta· 
nihayet kafası, gözü yarılan ha- ruz.. mirata lüzum gördüğünden bu 
kem gelir. Dürüstlüğün sembolü olan hususta ieabeden tahsısat te
Bizim babsedeceklerimiz. bunlar. spor, bazılarımızııı doğruluktan m'in edilmiş buhmduğund:ın m
dan hic; •liri değildir. Ceza be- ıuaakla.şmasma, dolamhaçl yol- §aata yakında başlanacaktır. Ya 
yetlerinin verimli faaliyetleri ve laı:a sapmasına l'esile oluyor. Pilıuı mukavele mucibince Oroz
ahnan es~slı- tedbirler böyle yüz ı Biz kavgalı, gürültülü maıç- Dibak müessesesi şubat bidaye
kızartıcı vakaların hortlamasına !ardan uzak kakhk~a, sevinir- tinde bllıayı tahliye edeceğinden 
mani olmakta.dır. ken :karşımıza üserinde titiz yerli mallar müessesesi toptan 

Şahıdi olduğumua ve bizi spor davranılarak durulacak ye~ sa.bş mağazasiyle, Bahçekapı 
culuk namına utandıran hldiııl&- yeni meseleler çıkmaktadır. mağazası, yerli mallar müdilri
lerin birincisi şudur: Bu çirk:iıı. hareketlerin önüne yeti ve. balen Bankalar c&ddesin-

Bir maçtaa evvel futbolcula- nasıl geçeceğiz! de hnlwıan Sümerbank İstanbul 
nn nizami va.ziyet)eri tetkik edi- İdareci maçı kH.anmak içuı §'1ıbesi bu bina.ya: mı.ldohınacak-
lirken klüp idarecilerinden biri hakemi iğfal edec, futbolcu sa- tır. 
hakeme şu şekilde itirazda. bu- hada .kendine ait olmıyan bir 11- --o--
lundu: sansra g?rünmekte tereddüt et- Yiyecek fiyatları 

Ef mezse biz sporumuza na81l ve • d d d .. .. 
ismini .t:~~ =~~ A;i;i! rimll bir isti.Jtamet verebiliriz. urma an UfUyor 
(._) adındaki bir pbsı opatı- Her şeyden evvel kafa.larmııza Son ~aç gündenberi piyasa-
yor. yerleşen kötü zihniyet.ieri söküp da hissedilir derecede bir dur-

Hakem btı 'iddiamn i:lzerindıa atmamız lazımdır. Sporda ga • gunluk görünmektedir. İstilutal 
ehemmiyetle durdu. V•...n-+; ivi. ye, her ne pah~ olursa ol • mıntakalanndan yiyecek mad-

-.&J"'"'' .,~ sun ~ ~yısile aJıa. deleri bol miktarda gelmekte 
ce tetkik etti. Lisanstaki fotoi- toplamak degildir. olduğundan fiyatbır bir miktar 
raf oldukÇa eski Ye M>luktu. 0)"- Enerji ve zıekimm cmtilınen daha düşm~ bulunmaktad•r. 
natılan oyuncu)'& ait olup olmaı- 'l:.ı.. d.J.-·luk Jelıel' · · D dığı Jrati~tıe tellrit edilemedi. ua ıvıe ~ .. - ~?ı: ~~- ün Urfa yağı toptan 385 - 425 
Lisans alatondu. IHd'iae ıiı~ de .bucamak suretüe üstünluk zeytinyağı 185 - 190, beyu pey-
la ajanlığa bildirildi. eWe edersek an.ak o wıı spo nir (Edirne) 120, ka.,qar ııeyniri 

lkincl m-""Jeye ..... 1............ l'U ~ minMüe lıqarıme ayı- 190 - 196, p'rin(; 125 - 132, no· I 
""""" &~v Jahiliriz. hat 58, patates 27 - 33 kurusa 

lılaçm birinci devresiıDi mal- Biç lflphniz ki allbd•l&r eatıbmşt.ır. 
lfıp ~iren bir ta1mpın 1darecilli bu ~ barelmtler berin Alilladarlann 80ylectiklerıne 
miisaht.lcayı :muiıakkak liazaa. inceleme yapaeaklardır. Eğer gr&e pek yakında fiyatlar tek
mak gayeaiyle haftaşim arasa- netice. menfi olank ıl:allakkuk rar düşecektir. 
da oyuncu~· ~ edllrae bunlara 'Mlk* ~ -----<>----
du. Bu hareket ht=nhı göztia. çok alır ohnahdır. 

---~---...--------~ 
LAstik tevziab 

Savaşanlara 
gelince ••. 

Yazan: Nasuhi BaJllif 
o 

A ~eki ta.rB&oılmn.,,,. baskısı altında e'1.eB ... 

._ srk:mhsmdan bahse~ 
Diviipd1e cıianlum en ~ 
ğündea -~ öğrellirt9 ... 
Rnlaııdlyada yanm litN ...... 
çltswfc ~ 181 ınd ~ 
-~-·~·;~ ekmek tay1al de böyökJer iP'"' 

!O&, ~·- lçia 150::::: 
A ıetiir. F9lı:at, lııup ~ 
en --- gelea Almuty-;--_ 
Dk önce bo.hsedellm. Bu m~ 
kette ~ de\'881, lıart.i11_.;1w 
kıM ~ ~ WnniR fU'-~ 
rek, daha sulh zrunanmda e:;~ 
INftıÜe tıetllik ........... 1 
dava ortaya şöyle konnhı~ ord!. 
1009 Almoımyast - Avasiar,
Slldetier da.bil - 1914 AJIJNlllyr 
a kadar ekilebilr t.oprap ~ 
Wc olduğu hakle befıilooecek ~ 
fYSU ıs lllilyon ar'8Mş 'e ~!'!: 
lus ibtiyarlMnuştw; fU. ~ 
ekileWHr kpraklan ~ 
yiirQ. !!& eksik adıWıwk ~ 
.... Hese.p hua gift ~ 
tereyağı :;ihi IMLz& ~~ 
ktiMıi.ki t.uptm evm~ ~ 
ftniUi • hal'p lıaşlaı- -~ 
ta.,-...aş • harp aylan ee;. 
ledikçe ta,W. ..... ~· 
J>vwfr 150 - .. gnm __,,._ 
.. tabanül edip clunollo, ~ 
aayısta yat tayini babıla 1J>' 
~ ........ diijtiaiii Jtı"'f· 
Aa.ıım)...ta lq!fiı yağı a......,. 
:aş Mitli )..-Z i*•••·. ~ 
.... ft 1o1ı-aar içıt., ....... 
~ iee ayda 125 - l~ ... 'l!' ..... ~.~· 
1941 elen - ~ ~ 
lih ~~ alıilllğaadım - DP 
aya aüfU8 ...,.._ 73 ~i' 
v.,rilP' • ııilp15r. D ta~iai ...... 
da bü :iikllıır ı ...... 358 ::-.. -:-,:.ıdiıııf y ..,._ • ~ 
.. ~ ..., l!Sa- gnmwl•w. 
lilkT yalln IMwZ •I ~ 
\ı&.n k~ w tııaşkııu.JgllJUll~ 

Okulltu _... Cllleftmt Meldeplerin apar I~ LiEtik tevziatına ıiazartes1 ~. 
11!-'-tılan 1.-•lıvor ~ünden itibaI'ea başlanacak- İtafyada ı.yialeme ıu.t'I "'1r 
.... ...,..... ..,.., .., br, Yalnlll. bu seferki tevziat sa- raJc I!Nl sonkiıumunda ~ 

Okullarda. yapılmakta. olan at Lig aeyeöeri t1ıı•Mtaa. ha- dece otobüslere ya.pılacaktll'. ttatya.da gıdama esasını. ~ 
letizm ç.aJıpıalan. ~ mrlana:n ve latanbal )(wif MU Kamyon lastılderi münhasıran t'dtm çorbalık hububat ~ 
devam edilmektedir. Çahrıehr resmi müesseseler emrindeki t.f:t)iilder için baltada ili Jdltr 
ra 12 12 42 akpwn• k.ıar et. d11rfüğtbıce t:aadik ediJm png • kamyonlara verilecektir. idi. SouraJu.n me.k.u.rDll. plriof 
vam olunacak ve 18 Kiııunuev- ram ~ t.bmbtıl Kız ve 'l'evzi ~ek ~?atik .. ııllkta.:ı w un gibi ~ mad~ler te\' 
velde başlamak ilzere ID!Uhf 1tf Erkek Okull:u-1 spor faaiiyetj ~>:onlar .ıçı~ dö~ yuz, taksı- ziı a..>dan aJ"& \'e v:ti~t·tten ~ 
ımüsa~alar yapıla.caktır. t bugünden itib&reıı bqlıyacak • ler ~ _Yedi. yuz elli. tane. olnıaıc .\"'etf. d.nft-1.._.n, miktarlar nzf.l'ir 

Birinci mü...._ 13.11912 tır. Bu seneki~ Bent ü:aere bın yuz .:nı tanedir. 
1 

de-..- )---Yağ w )a•rtı ı-oat 
gilnii 2000 metre, Z't ~ bol ve ba8ketbol de ili.ve edil • T t ~ilk füıoo ay-da ffefJ gmnı 
velde Atatürk koşusu.17 klnu- . . - "lkramW&J f11r8klaft ~ d:ıhaa ~n .1()0 ~,.-.ı 
nusa.ni 943 de 3000 metre, 14 Şu mıştir. Programa gore · 1 1IO • ~ •. • • • • laıfSll 
at tH3 de bolge l>iriıııcitilderi ,,.,._ ka.r§ıla.,...• bugiln saat Tramvay ara duraltlannın ~u. Şm~ koww:n·~ ~.'· Jıl 

-3n.ı~ de 20000 etre • 14 de Emin"' il nr-n.-. • l kaJdınlması E!6U:• itibar._vlc İ'-i iJr. p!)llll",. süt, pıabt;:• ~ 4 
ve .&..1.. .ınü • m UJ8 on ~vı sa o • J ın~deieri ınnhalli "b \ ~ '" •' 
rmdeo bayrak k~ yal* _ nunda Şişli Terakki _ Cü .. mhu • neticeler vermiştir. Esasen tcc- ...._ ..... , .. cır•~re ,._..,..... İii;;bıt:.; d' 
caktır rübe mahiyetinde obn bu usul -wc ""a.. -~·-

. n,et"" lstanmu h Lilesile tecıilbe neticesine göre tadil e- ~:ye: rei*ri tar;..Uc;J~ t• 
Bu halta yapılacalt lmpa Çamlıca. arasında yapılacaktır. dilebileeektir. Bü cümleden ol- .)~ektdir. Hafb..·uu bt!f 

,.afl-a Yann &. Şeref lltadmd&, •at ınak üzere M~ka. T~iltiye, Ni- güaw.de 1'1~tır ~ti k~mi ya.~ 
lst. F'utl>ol A~ . •-L...-J... •• • • taşı Ka ak- Ban tv. MYllilı. U1lk ve .ıit\: ~t1eıı111 ' a~~ı.llV'. 84-..:ı.... l~.30 da Taksım - .muuzuuı Li9e şaııı ' r. oy, kalar gıbi ı-~nfriı gü..:...... ......... n •• biJd:viui .,ıt 
I." vıı.oruunr-- - birbirine yakın duraklardan ba- - ,.... -...-.. ·' ---= .... 
Suıt 10 TMlıim - Eyüp. Ha- aiıle, ~-·Kaba.· zılan yenidıeu lıaldınlacak, bu- cak ita.ıyuı.; Wlir. AbaaDY• 

kem: Tank, Sadik. :e.,ri. -._ l"atih Sbdmda.· at 14.30 na mukabil aralan pek açık olan cta. .fiYettk sıkıntısmJD DP ~ 
Saat 12 Be~ - A. HiRr. da Vefa· Yiice ~ &UiC.15.40 yerlere, hastahane, hükfunet mü ıfİııidetll oldağ111111 oradan ~ 

Hakmı: A. Adem. Semih, l'a • da da Pertewi,.U. - J.pt Lise- esseseleri civa.rma. yeni duraklar ler ~urlar. twyaclaki_ "! 
ruk. ,..... leri arasında f11t1Jo1 maç1an ya.- ili.ve edilecektir. kıllbmsa .g~~~i ~ ı~ 

Saa.t 14 F~ - -•ta ıı ca.ktır Şeref stadındaki .. Yeni karneler de Şii lıdll&.~., ... diı:h.·>·~= 
Hakem: Adnan. Nete*. hal. P a • .ırm. m'Jddrt 'ltatyaıia kahlaktao _... 

Şeref Stadı: samkalann hakemi Ahmed A • Şehrimize ait yeni t»asılaeak ra Bft'lble 4iöneJ1 Wr zat . ilk df' 
Saat 10 Süleym&niye - Haliç. dem, Fatih atadın:letiniza de ııt:. olan kanıe!.erin 98ıbtelen yapıl- fa ~ ~~ sehaa Y" 

Hakem: Şekip, Halit, Kiie,y& Gftredin'dir. mam!Mll ıçin bu seferki kamelt:- a Mlııilft'~: ''"İW)'adakilH biif' 
Saat.12 Uutrapsnı - Vefa. Ha- rin arkaları da mühürlenecektır. hütü ~ değil alRNMI&, ~-

kem: Hayati, Jıfııs*afa, JAtti. 942 - M3ders1lh spor mil· Diğer taraftan renklerin birbiri- JmnM :rinıi ~ t4•1i.lda et 
Saat 14 tat. Spar - Alemdar. ııe yakıo olnınsı yüzünden fırın- me~!" dedi. 

Hakem: Eşref. ?.eki. MUnlr. mıze. bap.nla.r dileriz; !arda vulmbulmakta olan yanlış.. Avrn-• ısava.,entı.r • ..-ıt ..,. ______________________________________________________________ .-................. _. ... _. ............. ~ hldarın önüne geçmek ~hı de .....- l• 
• bi da iyice YUİ\f"tte olaB va.btl!I 

'rbiTine benzemıyen renkler in- ~ndlr; Çtmkü ........ .,.,. 
- Evet kardılşim. bmt EW 

Ali Siaadır. 
- o da silridJu mıdır? 
- E>vet .DNhteFem hülriimdar. 

O da sıh rbazdır. B9eem bu R

TEFRiKA 
Na.. 81 

1 EBU ALI. SIN. A 1 Nakit ,, iktibas 
hakkı mahfuzdur ...._ _____________________________________ ~ 

mı biz kendreıle beraber tahsil le ımrayma. dönmelr gayesinde 
ettık . Yalnız o benden daha a · idi. 
.kı ı ve da.ha zakı oWağu içiD Onqr:ı için fU ceınbl verdi: 
her ~yı benden dua ıy<i oğrea- - Hele bir defa buradan kur 
mış olab lır. tnlalım da öetai kolay kızum ki 

- Nerededir keııdial? m& ".lel"ffeğimi aneak e> mman 
- &nelt!ı· vaı ki kaybettim. düşünebilirim. 

Ben Bağdada gıttiru. Ona gelin - Bu& ö.yle gıaliyor ki muh· 
nereye gı.ttiğmi bilmiyonım. terem hüliilmdar. Kızml21l o bel 

4-tc k-at ::.ıla.şlıgıın bu son hadi- vacı cırağına vermeden buralar 
sekı b na gayriihtiyaıi onu dan kurtulmamıza pek imkb 
hat Uyoc. Bu esrarlı gdamtn omnya.ca.k gibi .. 
Ebu ıwı ::>lna olması t;e>k aulıa • - Neden? 
temeldir. - Çünkü o sihirba.7.ın yaptı-

- Eger o ıse? ğı efsun böyledir. Karıinnızdan 
- Eğer o ?se onunla btışa, çı- dönmeğe razı olmaAan buradaıı 

kamayız. Lrted;ğmi yapmaja Jnırt.Wam&ym. 
mecburuz. - Hep burada mı kalırız? 

- Demek bu kadar kuvvetli? - Bu ~Her i~ lraybolur 
- Evet, o kadar kuvvetı.nr. gideriz. Za.ten her ta.raf va.bfl 

Onun yaptığı. sihri botr.acak kim ha.yvıan ve canavarlarla dom.. 
se bulunamaz. Bunlar bizi kolaylıkla ~ 

- Şu halde ne tavsiye eder- lar. 
sin? Bu s&ıler Mısır hftlrilmdanlll 

- Herhalde arzumnu. kabul adamak>lb Urkütmilştü: 
etmeliyiz. Kızınız Şemsi. Cihan - Öyle ise razı oldum, m• 
sultanı oğluna verecekeinis. _ mı ona. veririm, diye kekeledl. 

Mısır :tmkümdan buna asla Sanki onun bu rıZ3Sllll Eba 
razı olamamı. Fakat bulımdu - Ali Sina duyıııuştu. Hemen &ı -
ğu yer o kadar berbat ve tehli- leriııde bir kapı hasıl oldu. Bu
keli idi ki, hUktımdarlığı filin nu açıp içeri girince ll:endilertnt 
unutmqtu. Her şeyden evvel aara.y bahçeai.nde bak1ular. fge
lıundaıı kurinlmal; 'Ve aellmetr ri lirdikler.i ka.pı da odadım 

• 

kaybolmuştu. Hükümdar 1181'& • 
yım göri1nce çok memnun ol· 
muştu: 

- Heie şükür gelebildik. S.. 
ray:ıma ka\l'U.lltmlL 

- Şimdi bmıen yukan Çlb
nız. Sizi burada. görmesinler. 
BendenUJe de nıilsaade edin. Şu 
diilılrBna gidip adMPın karde .. 
şiıll olup olmaihjım tahkik ec»
yün. 

- Peki.la! Bana neticeyi mu
hKkak surette büdlr. 

Hiikilmdar b6yJe diyerek ~ 
buçak yatak odMtml. gitti. So
yundu yatağına yattı. Birkaç a 
at sonra UJmlcbiı zaman sabLh 
iyice üerJıemiş bulmıuyordn. tik 
işi kızını 80l'durmak oldu. ş.... 
sicilıan Sultaıı da )ine her a -
ma.nki gibi günün. p erba _. 
atlerinde avdet emıılt bulum • 
yordu. Onu yanma c;alırdı. Km
cağıs utana, sıkıla babsmmn ;,a 
mna ~ Çftn):I o pcekl hAdi 
eelert w.-mm a&mftl oldıal)a 
nu biliyordu. 
mıkftmdar Dem brgm '°" 

ze bqladı: 
- Neydi ıBdn o haJlal Bir 

hU:1dlmdar bn ~amı .... 
obıyar da um&u:Jo!'lmD? 

Kw:aim 1 ' 'ıli• 

- Faka.t babac1ğJllı. ..,a 
gidince elim a,.P. bai1amJw. 
Ne yapacağımı bilemiJOl"l8L 
Helvacı Cafer ne dese bbal ~ 
mek zorunda Jra.Iıyonım. Her • 
halde ihtiyarm. okıMluğu er.. 
bütün bunlara sebep ohaJW. 

Hiikiimdar ne diyebilirdl Ka 
disi bile yanında Ebülharis gı'li 
eşsiz bir sihil'baz olduğu halde 
bir şey yapamıyor, bunu kımı
dan nasıl bekliyebilirdi. Şüphe 
yok ki bu efsuncu ihtiyar çok 
kuvvetti idi. • 

- Ne de ols& buna tahammW 
«memelisin! O aenin ayd:ları
mn altım bile öpemezlren keıı • 
disile di2idize otur\IJOl'BWl!. 
Kmcağız hiç cevap vermeden 

msuyordu. 
- H&Jdi odana git! Abdest 

alıp namaz kıl! lşlediğin günah
Judan ötlbil affetmesi için Al· 
la.ha dua et!. 

- Olur babacıpn! 
Şemsicihan Salta. bö,S. c1i • 

yerek odadan c;*tl. 
"Padişah yukarı çıkarken E • 

blllharill de ~ çarşımıı yo 
ilunu tatmlllt& VUlt QOk erken 
olduğmdan dfllrklnlann bilyüt 
bir lamn *" pr 1'Wrat bel _. ·•••a 8Q1k M ,.,.,..,.._ 

llJiMltaris hmıen igerf girdi. 
bu Ali Sina bir kötede oturmuş, 
miirakabeye dalmıe bir vuiyet 
te duruyordu. 

EbWharia ona doğna ilerledi: 
- F=,fimü aleyküm.! 
- Ve aleykiimiipelim., 
Ebu Ali Sina. başım çe'9irerek 

içeri giren adama baktı. Ebi.iıl -
Mris konuştu: 

tillap edilecektir. Vili.yet, yeni tıa~ -mten o•.yaa•_,: 
karneler için şimdiden bazı m t- ·...,.. it 
b ö~ metnle'.k~ J!: • aalarla tenıa.sa ~ittir. ııad' 

Bazı mahalle birliklerinin ha- fftetert hata Çtk:t hP-r für'i • r; it 
Jen tefti edilmiş kame hesapla-- de ' 'e ıeşya ~,...hih'IM'ld: ~ 
n kontrol edıhnektedir. Bnna rağnm:t hthdit w ht)i" 

1 

~rbı .L. "78 ..-.~ .-.." Maama:fih halkın elindeki kar- Et ....... ; -=- t'I-·· ti 
neler:n de tekrar kontrole tabi bur olduklan ~nlük emlrt r 
tutulacağı hakkındaki şayiala t· Boınn.nyailtuı, za\'llllı Polo«') ı-
asıJsızdır. dua, ÇekJad:aü balı--· biwı~" 
Resmi dairelerde var! Merlied Avnııuunu b 1 

aiae arnban mesabesinde oJ:ın 1'I: 
kömür tasarrufu caristanda ekmek tt\)'ııi 1

60 

Kömürden. tasarruf maksa li- gıı.ıma dü.~müştür. li .,, ' ~; - Buyurun soııuna. 
- Benim kim olduğumu tanı-

dın mı? 

- Mısır hükümdarile bel'Mer 
geceleyin buraya gelen zat değil 
misiniz? 

- Doğru .. Fakat asıl hüviye
timi bilip bilmediğinizi anlamak 
isterim. Müsaade ederseniz ev -
veli ben sorayım: Sizin isminiz 
Ebu Ali Sina mıdır? 

- Evet! 
Ebu Ali Sina şimdi kar ısm

daicine hayretle bakıyordu : 
- I)emek beni tanıyorsun! 

- lWet. llru dikkat etsen, 
sen de belli taruyacabm ! 

- İsmini sö.vler misin? 
1 

- Benim -- Ebülhıı.r -
tir. 

- Ebttlharis llllİ !' 
(Dev•mı va r 

nıv.ııJa parola şudur~ Ken....--ı:: 
1 le resmi dairelerin ve okullan!ı rinizi saluıın! Avnıpa kf"fllC~ 

erken saatlerde tat'.il cdilmesı ....ı,..., ku...ı •• ı... gun·· ünü beldi) v• 
hakkı d Ankarad:ı incelem ı _..... • ~ 
yapılın t41 lıı : NASUH! BA\'1) 
P~ mi Jiiueleıın s at ~WIClt? ----------~ 

i~ bı:ı ı aıak. ö,.J e d ı -"" 
ma.d, t o•ı d tatı a ... ~ T A K V l M 
malan muh tcrndd ı. ı 
Bğer bu forın Kasmı 20 G VN SSO---AJ t J 

der ' vdl, L \• ·-

te Kaı.UW§ Ola.il ılk mekteplt' 11 1:101 27 1358 
ihtiyaçları varı vanya azalm• 
olacah"llıda.n mahı ukat tem. i ZiLKADE 2ci. T e~. 2 iııcı tel.i 
nisbeten ID:ıkan dahllın~ giı mis 17 T 4 
olacaktır. •---• 1 g 4 2 1 . 
Otobüs şasesi verifiyor 

T curet Vekileti, traınv y 1 • PERŞEMBE 
daresıne, elin.dek şasele en ·ı ı ~ G neş ôtle tkindı. 
cak on be tanesini vcr('bileceği- .! 18 7.18 9.48 Ez nl 
n i bildirm·stır. Bu şaselerı tram- 7.01 13.01 15 2' V 

" y i laresi derhal otobüt. halinel Akşam ~:~ ~3:k Ezani 
getirerek yolcu naklinde kullan-ı ıı..oo tt 
mai ba.<Jıvacaktlr. :......;.;17;.;.;.4;,;.3_.ıııiiıiiiıt.,.20._._.e •. ı.1 .. v .. : .. a_.~-





,. '"'ıı : • ·~-~·~-~··;;:;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;i~~~!!!!~~~~!!!!~!!!~~~!!!!!!!~~~'iPai~~~·!!!!~~~A~B~A~B~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!j!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!~~::~::~~~ ~ . 
YAZAN• M. S. K...,., !:::~ ~~~~~:!: Denizcilere ilin Tütün ve içki bayilerinin 
YÖRO K ALI İstanbul Vili.~: 

1 - Hükfunetçe ekmek ve ek-
• meklik hububat vesair eşya ve 

maddelerin dağıblmasına daır 
Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur talimatname hükiimler'ine göre, 

ucuz ekmekten istifade edenle-
- Bana da bne•t geldi. Ye- mmı, bu, çok emniyetli sandığı rbı memuriyetlerinden aynlma-

oecek onu... oyunlar mukabili ile yenik düşü- lan halinde daireleri amirleri 
- S vash, kendi oyumıyla ye- recekti. Zaten Yörük Ali, fena. tarafıııd.aıı fotoğraflı memur kar 

Gilecek... halde llİllirlenmişti. Talihsizlik neleriyle birlikte ekmek kartlar 
- Ö~ le ... Bak, Jrılkaınadı. ona galebey'ı vermemişti. Yoksa nnm da geri alınması lizımdır. 

Devlet limanları i9letme umum mOdürlOIOnden 

Karadeniz boğazı haricindeki 
ziyalı şamandıra 

P.omeli feoennın 13 derece hakilı:1 cihetinde ve 11 mJl mı•'eıle fto 
A . 41 der-ece. 24'. 35''. Ş 
T . 29 d rece. O!>' 30". Ş. G. 

Dikkat Nazarlarına 
28-11-942 aabahı her bayi elinde mevcut .tp 
ra ve içkilerin ve lsplrtolann nev'i paket ve ftiıJ 
hactmfan itibarile mevcutlannı bir~r beyanname 
ile aym ıon alqarmna kadar en yakm lnhlsarlaf 
deposuna bildirmeleri H6n olunur. (1791> 

- ister miaia, künte ile a- Sivaslıyı ilk bel çaprazında iken İşten a.ynlanlann, derhal halk 
eırsın ?.. iç J>89dae kapıp çekti'" zaman karnelerini alabilmeleri için dai· 

Coğraft me\'ldinde bulunan ve asetilen gazı ile yanıp her ıe ~e 
tek beyaz limeek gösteren Karadeoiz. Boğazı haricindeki zi,.alı llllWJlChra 
21.11.942 tarihinde esen liddetl.i fırtına tesirlle yerinden lcopmuıtur. Be- =======================================:::::::::I 

==~~~~~~~::~~1~1ı:::0e:v:ıe1::0e:n·1zyo;:ı_ı·a_r·ı .. l ... ;u ... -:_M·.:ı.ı·a~n·ıa~r-.ı• .... ] 
Yörük Ali, hasmına kaakh yüzde yüz mağlup etmi;. olacak· resi &mirleri, resmi bir tezkere 

tuttuktan aonra birdenbire ya:ı tı. Kör talih yardım etmedi. Ha- ve geri alınan memur karnesi 
kazığına girdi. Sivub, ayağa arı ten d6Derek yere dil§mesi- ile birlikte daire mutemedini Be
kalkmak için çabalanıyordu. D& n.in kol&yını buldu. Hele ikinci lediye İktisat İşleri Müdürlilğü.
li dolu kaplllarla hıava.l•mnağ~ oyunda lıç kaanak kazıkla, dıt De g6ndermelliir. 
çalışıyordu. Fakat Yöriik Ali, tırpanla yine yüzde yüz mağliıp 2 - Talimatname hükUmleri
hasmıını her ta.raftan bağhy<'r- olacaktı Sivaslı. Fakat bu sefer ne göre bordrolann tanziminden 
du. Nihayet Yörük Ali, birden- de talih Sivulıya gülmüştil. Yö- ve mabaup muamelelerinin ik
blre earmaya geçti. Hasmı, ay- rük, çok aoğuk kanlı bir adam malirulen 80ll1'8. o dairede olacak 
m zamanda arka ayağından bağ olduğu halde bu hallere içerle- tahavvülitın Belediye İktisat lş
laı.lı. S ''ash, küçük hasmını cw-- mişti. Hatta kendi kendine: leri Müdürlüğündeki dosyasına 
mada hafıf görmüştü. Toparla- .- Ulan! Ne talıhsidik bu be? işlenmesi evvelce tayin ecl'ilmiş 1 

oıp sarma ile beraber ayağa kal- Tuh! .. Hep de bana çatar... mutemetler vasıtaaiyle yapılma
kacaktı. Fakat ayaktan köstek- Hele Siva.slıının temkinli güreş 1 sı icabettiği halde biı c;ok daire
li olduğu cihetle bir türli.i kuv- yapmasından sonra bUsbütün i- !erin mutemetten göndermiye- t 
vetini istimal edıp doğnılamı - çerlemişti. Yine kendı kendine rek gayri mes'ul kimseleri 
7ordu. Eğer üzerinde acemi bir mülihazaya varmıştı: gonderdtği ve gelenlerin dosya 
pehlivan olmuş olsa ıdi, üstün- - Herif! Çaktı işi... Bizim ne numaralarını b:ımemeleri vü
deki pehlivanla beraber ayağa olduğumuzu anladı. Girer mi bir zünden işlerine bakılamadığı an
kalkacaktı. Sivaslı müthiş, zor- daha güreşe şimdi. 1şin yoksa laşıhnaktadır. 
lu bir adamdı. Nihayet Yörük boğuş ... Herif güreşe girmezse Daire ve müesseselenn Bele-

ZIRAA T BANKASI 
Kuruhlt tnttld: 1888 - Smmayesi: 100.000.000 2.'M ... 

Şube ve Ajans adedi: 265 
Zirai ve icari her türlü bank:a muameleleri 

Para biriktirenlere 28-800 lira. ikramiye -yeriyor 

Ali, hasmına kilnteyi bastı. Bu- ne yapacağız?.. dıye İktisat İşlerı Müdürlüğüyle 
ııu gören ey rcıler: - Yörük AliıDin sezdığı tama- her nevı temaslarının yalnız ev- Ziraat Bankasında kumbaralı •e kumbaraaız ıasarru1 hesaplannda 

- Haydı Yörük Ali... miyle aşiki.r olmuştu. Hakikaten velce tayın edilmiş olan mesul en az 50 lira;n bulunanlara senede 4 defa ç-ekilecek ı.-ur'a ile 818&'.daki 
- Dayan!.. Sivaslı, mütemadiyen hasım et- mutemetler vasıta.siyle yapılaca- pllna röre ikramiye datıtılacaktır. 
-Aşır!.. rafında sıçrayordu. Yorük Ali, ğı talimatname hükümleri ılcti- 4 _.. tao LINllll 4.- Un I * _.. • LINlııll .._ UN 
Sivaslı, öyle kolay kolay kün- b lek filin açığı gösterdiği hal- zasındandıı. Bu lazımeye riayet • • • • .... • • • • • ..._ • 

te ıle aşar mıydı?.. Srvaslırun de kapmağa tenezzül etmiyordu. edilm.esı ehemmiyetle tebliğ olu- 4 • • • 1.- • * • • • .... • 
kalçalarını dağıtmak kolnv de- Yörük Alı, hasmının harekatını nur. • • * • ..._ • 
ğıldi. Fakat Yörük Ali idf bu... dik katle takıp ed yordu. Nere· D 1 K KAT: Hesaplarındakı Pi alar bir sene içinde 50 liradan aeatı 
K'ımbilir ne manevralarla d&.ğı- den kapmak istedığini kolluyor- Dün belt:diyenİn düşmiycnlere tkramly-: çıktı!ı ta1lbrde ~ 20 fazlasiyle vft"ilecektir. 

lakenderon po•tası 
İstaobuldan 2'1.11.942 Cuma akiamı tskeonderon 10luna kalkması ,_a 

beden (KONYA) vapuru bir hafta rötarla 4 12.942 Cuma saat 18.00 .. 
kalkacaktır. (1750) 

lzmir postası 
22/11/942 taribi11den itibar~ İzmir postaları tstanbuldan Pazar ~ 

Pvııembe eünleri saat ıo.oo da kalkacaklnrdır. 
Pazar Postası lzınirden bır gün evvel kalkac.ak, tıttanbula Perşem~ 

~nn gaat ıı.oo de dönecekür, (1486) 

~o~ento sartıan.mızın 15. nci maddesi (yükleme, bosa1tma, 'l:apud 
na.kıl, ati! ve istıiten ayırma kımın tarafınd:ın yapılırsa yapılsın ma rall 
ve tehlikesi yüke aittir.) ~lindc degıştir lmışt.ir. ı. tlkkanun. 942 tar bir 
den itibaren İstanbuld;:ın hareket edecek olan \ apurlarn ve bu vapurlat
dan boşaltılacak eı;ya hakkında bu hukum tııtbık ed lecektir. Fazla j~ 
acentalnrunızdan almabilir. (1715) tırdı. Çalık bile heyecana geldi. du. Sivaslının gözlen, aklı, fik- &ar'alar ... ı1e dört ~fa 11 llart, 11 llMlrw, ıı ..._ 

O da bağırıyordu: ri Yörüğün paçalarında idi. Sı- kestı•ğı• ceza lar -.-
1 ittin 11 Birincikioua tariblerindıe ~Geldir. l •ı.---------••••---------· - Haydi aslan oğlum!.. vaslı, işı tam tutmak ıstiyordu. lllllaı•~••••••••••••••••ı•••••• i l 

- Aşır, göreyım seni!.. Gfoçük hasmını üstten bozamı- Zabıtaı belediye memurları Devlet D • JJ J J 
- l d - l k dün de tramvaylara binen ve i- =============================== emıryo arı ı· a" n arı 

Yorük Ali, şo'yle bir nefeslen- yacagını ana ıgı çın attan a- t 
ak b rd b. k nen 1 kL<Uyi birer lira para ce-~ 

dı ve, biı <>nbire künteye asıl- par ı ken ıre yere vurma zasına çarptırmışlar ve bunlar- RADYO PROGRAMI I "' 9 dı. Fakat S v lı}', yennden oy- arzusuna apılmı tı . Rivaslmuı u LU c J..l natınak kab 1 değıldı. Aman Al- dt: üncesi doğru idi. Yörüğü, dan maada .Beyoğlu semtinde .. A • 
lah, on n ~ lçaları yeı"ınden ey- ayaklarından kaparsa bir kav- beş fırına, nızamatı beledJye~e . flil1' - ,~ 1 
nar mıydı? o, ne beli adamdı. rayışta yere vurabılirdi. Yörük muhalif hareketlerinden dolayı - 27 ikinci Teş. 942 ~ · _ 
Yörük Ali, b•r ıki kere künteyı Ali hasmının gÖ7Jeri nerede ol- pa~~ .cezası y~ışlar ~~ yedi 7.30 Program 19,00 Konllfrna l 2 3 4 5 6 7 8 9 
taz ledi. Lakın hasmını yerinden dugunu sezdi. Kendi kendisine şof~rtln d_e plakalarını musaderc 7.32 Vucudwnti - 19.15 Mimk ır-~~lm!I--..-..-.~...,-.. 
kıpırdatamadı ve, kalçalanlıı mülahazaya daldı: 1 etmışlerdır. . . zu çalıitıra - 19.30 A. Haberlerı 2 1 1 1 
dagıtamadı. Yörük, künteyi bo- - Bu, herifin gozleri paça.da. Za.bı~ bu gibiler hakların- bm. 19.45 Miızik • 
şalttı. s rmada kaldı. Mücadele Artık yukardan tutmak istem.ı- da faalıyetle m-.rul olunmakta- 7.40 A. Haberleri 2015 Radyo Gn - 3 1 
müthi oluyordu. Sivaslı ka«;- yor. Başma gelecegı anladı. Alt- dır. 7.55 Muı.ik (Pl.) zetesı 41--;--+-+~:--~4--l-~-I 
mak istiyor, kalkamıyordu. Yö- tan kapıp bir hamlede yere vur- 12.30 Prcıgrıım 20,45 Mü.dk (Pl.) 5 1-r-;~=7--;-:=.!...-!-....;.--ı 

rük de hasmım b' r taraftan yen- mak istiyor. Demek bir yerden Bir ÇİYİ muhtekiri- 12.33 Müzik (Pl.) 21.00 Konuşma 
meğc uğr~ıyordu. Nthayet s . kapmak niyetinded r. Büsbütün • ı 12.45 A. Haberlerı 21.15 Temsil 
v it, b r hamle yaptı, Yörilğün, kapm::ı yıp idare etmek arzusun- ne Veri en Ceza 13.00 Müzık 22.00 MU:uk Rad-
keman~ ni budayarak dolu clız- da değildir. E! .. Kolay öyle ise... Geçecılerde Tünel civann'la 18.00 Pro~am yo Salon or-
gın ayagcı kalktı. Yörük Ali, gü- Dıır, sana bir Ali Cengız oyunu ticaretle iştigal etmekte olan 18.03 Muz.ık Fasıl kestrnsı 
luyordıı ve, bu gülmesıı de -,u oynayayım... Ogeda Sanasaryan elinde bulu- hey'~i 122.ao A. Haberleri 
man lar vardı: Yörük Ali, Sıvashya tek pa- nan bakır çıvılerl~ monte çıvı- 18.40 Miızık (Pi.) 22 45 Kapanııı 

Ne yapalım? Sopa g bı a- ça verecekti. Ondan sonra yapa- lerini müşterisine satmamak ve ======e:============= 1 
dam!.. cagını yapacaktı. Eğeı muvaf • saklamak suçlarından dolayı bır 

Gure tekrar ayakta başladı. fak olamazsa mağlup olacaktı. numaralı Milli Korunma mahke- Memurların ·maaeı 
1',akat S aslı bu sefer çok tem- Yok, eğer muvaffak olursa yuz- mesine verilmiş ve mezkUr mah· 'I 

6 • 
7• 8 -T-1 -+=:+-~--:=~...,!-1 
9 

80LDAN SAc.A: 

1 - Ugrunda harp cdılen bır de
niz. 2 - Bır k;.ıdın is i, d ğnek, 
3 - Sarı t prak, bır 1nfılik madde
si. 4 - Patates1 bol bir şehır. 5 

Muhammen bedC'lı (3480) uç b n dort yuz ııek en lira olan (132\ yOI 
otu1. ıkı adet muhtel f agırlıkuı dukm e demırden dır hem ( 4. Bırın<' ki
n un. 1942) Cuma gunu san (15) on b<?$te Haydarpa~da Gar bina ı d ~ 
lindekı Komisyon tarafından açık eks itme ul le :ıtın alınacaktır. 

Bu işe aırmek ıbtiyenlerın (261) ık1 yü ııltn ı bır liralık mm akıdf 
teminat ve kanunun fay n et• ıı "lit'! lkle b rlıkte C'ko;ıltı e gunu s a 
kadar komı.syona muracııatları Uizım lıı 

Bu 1fe ıut "artnamrle K m "Y d . laı k dagıulmaktad 
(1509 

EKSPOZiSYOrt 
Nesıbe - Vog Moda E'li Ankar;;ı - ıle b • lı.kte h:ız.ırladıgım husu

si - Kürk, Çay F.lbıı:e ı, Manto Şapk , ve o Jın 1 Ayakkabı E po
zisyonu 2 ncıteşnn 27 Cuma gunıindcn b ren a t 15.30 d t~ hı ,. 
başladıtımı ~ayın mıııst~ leııml" d !" g<Jr nek tcv<>nle ın d \eti 
duklıırını a rnoderim 

Terzi ve Kürkçü Saadet 
tsUkl.31 C', ı 292 Kıırlm ı ı ;> • 

Tc cfoıı 41 •••••••mı•-
k nlı g ı t' iiyoı du. de yüz galip gelecekti. Yörük, k~mece beş lira ağır para ceza- - Baş aıatı 1 lncicle -

S 'a ı Y · Likten ç~kınmec7e eskısi gıbı olduğu yerde duru • sına ve bır" hafta da dükkunının k "' l h tr f d d" .... naca tır. Belediye reis ve izala-
ba l mı tı . Küçük ..,.ordiı<ni h s· yoı, ya nız asmı e a ın a on- kapatılmasına karar verilınek 

Tersi bir cmır. 6 - H ıe b r nakıl 1 T 

vasıtası. 7 - Bir nakıı v~sıtaın. bır ru··RKI. YE IOŞ BANKASI n n• d" k d d' ·• \ T " } rını intihapta kazandıkJ&n bak-
mı • 'ar biı cyt• bf' z yordu. u çe 0 a onuyor. e, goz e- suretiyle teçziye ed'ılmışti. Iar mahfuzdur. 
Sivc h Abba , her hangi bir riyle hasmını takıp ediyor. Si· Mahkemece verilmiş olan bu 
blU mı ç ban tekncs'ne almak ti- Yaslı, mutadı veçhile ikıde birde cezayı az gören mUddeıumumi- Silih altına alınanlardan as
zere bıleg nden yak !ayıp yanı- ellerini yere vuruyor, BOn· lik cezayı temyı"z e ......... ve mah- keri rütbe sahiplerinin maaş 

k ı k 
· ra, yere ...:~ .... -r ooıibı" ''e yıl"• ~""' farkları Milli Müdafaa VekaA le-

na o um< ve. ı rı girmek auı...., "'& ~ kemei temyizce de nakız kararı 

~eı~. ;enti ~:~, ~~:~:!~ra asLlır, 
YU KARI DAN AŞAC.IVA: Küçük Cari Hesapları 

1943 iKRAMiYE PLANI 
kud et nı gos erdıkte-n sonra öy- gibi kollarını uzatarak hasmının verilerek dün bu dava yeniden tince verilir. 
le b r hasmı yenmeden bırak- üzerıne sıçrayarak hamleler ya- rüyet olunmuştur. Seferberlikte muvazzaflık hi»
n tk ve el n Jl kaçırmak fır- pıyor Yörük Ali ise bir heykel Dünkü muhakemede Sanasa111- meti haricinde sili.h altına alı
sat ını h } tı r 0 güne kadar gibı olduğu yerde duruyor. Bu, yanın (SO) lira para cezasına ve nanlann askeri rütbelerine ait 
goım tı. s v ·lı Abb s, bir- heyecansız ve mana ifade etmı- yirmi gün de dükkinının kapa.- aylık ve muhassesat M. Müdafaa 
kaç u ınl ki.Jçük hasmı tara- yen ayak güreş'ı tamamiyle he- tılmasma karar verilmiş, müd· Vekiletince tediye olunacaktır. 
fıı d az k ı 111 yenılecekti. Si- yecanını kaybetmişti. Yörük de:umumilik bunu da az gördü- Bunlardan 3656 ve 3659 sayılı 
v. ı, 7• 

1 
b r adam olduğundan kol kapma fırsatını hasmına ver ğünden tekrar evrakı temyiz kanuruara tabı dairelerden ma

y, 'k Al rıın ok usta , e, mahir dıği halde Sivaslı, bir türlü ya- mahkemesine sev ketmiştir. aş ve a:vlık ücret alanlar ve 36!59 
(, :ı l mı. nra gorüntirde 01• naşmı.,ordu. Evvelden ko1 kap

1
: Soförlerı·n bı·r müracaatı sayııı k·anuna tabi ) crıerde müs-

1 - Bir şehrimiz, Urgan. 2 - E
sas, vahde. 3 - Yı&ıt n kcr. 4 - Hır 
emir, yuksek bır memur. 5 - Ot, 
bir kumaş. 6 - Çok değil, palavra : KEŞİDFLEJR: 1 ~ubat, 3 Mayı~, 2 Ağustos. 1 İkincite$rin 
7 - Bir kazamız. 8 - F. kı duv. r, • tar'ıhlennde yapılır. 

yemek. 
9 

- Garkol • r- 1943 İkraİniyelerİ -, 

dugu 01 1lm dıgını, fazlaca mak içın can at.a.n Abbas, şimd tahdem tab'ibler, avukat eczacı 
\' J ta hadrlınden yüksek knv oralarda değildi. 'Dün Belediyeye Şoförler Ce- ve kimyagerlerle her teşekkill 
wtlı ve. arptı bulunduğunu Sivaslının bu çekıngen halini miyeti müracaat ederek taksile- veya müessesenin hususi bünye
e.ı 'amı tı . Hele Yörük Alınin al- seyırciler de anlamıştı. Yorüğün rın dolmuş yaparak yolcu taşı- sine göre istıhdamına lüzum gö
tı ı ıı b'r ı urliı kalkanıayışı, hasmını, yıldırdığı aşikardı. Bu malarını istemişlerdir. receğı inşaat ,.e işletme teknis-
bel ç µra.zırıdan kaldıramayıp sebeple halk sabırsızlanıyordu Diğer taraftan otobüsler de yenleri askeri bir rütbeyi haiz 
b 1 m ı , ü tı de h c b !mediği v~, bağırıyordu : yeniden zam için müracaat et- olsun veya olmasın sili.h altında 
b r ı ık O} unla çozühip :ız - Sivaslı, tut hasmını!.. mişlerdir. Her iki teklif Daimi bulunduklan müddetçe mezun 
k 1 p olacağı aklına - Kaçma be!.. Encüümence tetkik edilmekte- sayılırlar ve mensup oldukları 

8i b, temkinli ol • - Ne dolqıyorsua etrafın- dir. daire ve müesseselerce hakların-
ı m tı. Yörük Alinin da?.. Vefahlar gOnO da aşağıdaki hilki.lmler tatbik 

ı ı r te geceden Sivaslı· - Böyle güreş olur mu?.. olunur: =================· 
.}! ı durnıu l rdı. Onlar, Sıvas- - Polka mı yapıyorsun be?.. Vefa rısesinin yetmişıncı, Ve- A - Yedek subay veya aske· \~Nl ÇIKTI 

--(}-
lıyı t nım:ıdıkları halde Yörük Güreşten anlıyan usta seyirci fa İdman Yurdunun otuz dör- ri memur olanlardan rütbe m:ı-
Al d l t almak ıçın hab re ler bıı•birlerine : düncü yıldönümü münasebetiyle aşlan almakta oldukları memu
na üı t etmı lerd1: - Sıvaslı, güreşe girmıyor. yarınki cumartesi günU saat on riyet maaşı tutarından, iicretı:ıe-

- p, na b k Sı slı! .. Sakın Yıldı herif! •. Yörük yenecektı dortte Taksim Belediye gazıno- rin ise almakta olduklan ücret 
al ) a- n ha! Hasmın kü • onu .• Fakat talih yardım etme- sunda müştereken tertip edılmış derecesinin bir aşağı de ecesın-
ç k ü • mm i .. Çok yamandır. di... bır toplantı Y"'Pllacaktır. deki ücret tutarından eksık ara-
H 

1 
un ulm dık yerden yenerse- - Bak! Hep ayaklara salmak Bu aılevi toı>lantıya Vefa lise- daki farkların tamamı ve gedik- har 

BBIÇ 
Kootrakt - Plafon 

Dekli.rasyon \'e o~ un 

gaz t ı B ıç o 1 mu -
k,ıdaşımız N::ı7.ım Deı an'ın 

nı ! D kkat et! . Güreşe girer _ istiyor. Yüzde yiu. garantl"e g:- si ve İdman Yurduna mensup o- li iseler yukarıdakı fıkraların 
kcn ytlzde yüz emin olnıadığın diyor. lan herkes davetlidir. Toplantıda yarısı mensup oldukları daire ve duny, a t.ı ıımış brıç profcsur \ e 
ve kap ınadığın oyuno. girme... - Yörük, §ımdı onu, ored:ın caz da bulunacak, akşama kadar müesseselerce kendılcrine veya eksperleıınin ıniltc:ıddıt eserlerini 

. ' lı, gureş gecesi hep böy- da bozar... samimi b'ır hava içinde eğlenile- ailelerine verilir:. tetkık ederek hazı rladıiı bu kıtap 
1 Bozar Yo .. rük onu cektır' bu"' •n atı a çıl,nuştır. 

le r ' tmi ti. Eızzat ken- - ... · B - "A" fıkrası baricindt! .. ~ 
.:J- ldı ~ Çalık da· ============== Mf'mle et ınlzde l.mıınınum C'tmiş u-c:ı a O'ı oyfınlarla tehlike- · kalanlara mpşlıların almakta re u tugünü görünce nasıl 

0
• - Hay kör §eytan h&y! .. Oğ- ZAYi oldukları maaş tutannın ve üc- olan ve poker. g bl kumar olmıy n 

lur da t emkinli olmazdı. Yorük lan, yenmişti ya şunu. . Tuh!. GumrUkler Umum MudürlUğünden retlilerin almakta oldukları üc- bu kıb r, arıt ve fenni kağıt oyunu-

f Allah sını Versin Şım. dı' bo nldı;ıı.un 60 No Ju üstahdem gu nun de lilm yon ve oyun bnhı leı ınJ 
Ali, o derece zeki ve ettan idi ··· ··· • .. 6 • m m- ret derecesinden bir aşag-ı ücrc-

b 
sauna .. .;;..... .. •yor be' Ne dersın ~"- '--nemı .. ,_ Ye · teferruatile 'e b r rok k er z H' ki, Sivaslının çekin~en tr h9.l ":# ... ""6A-.r ••• rnn. ..... zayt C"6Jll, ını a- tin yansı (20) liradan aşağı ol-

1..:ı. - h --..:ı · \ b h usta' • --··~ımda -'·'-ini hukmli yo' .. ur m sııll le \ e açı'" bır l , nla ızah e-

: 
' 

] Adet 1999 Urallk 1999 Lira 
1 ,, 999 

" 999 
" 1 " 888 ,, H88 " 1 ,, 777 

" 777 
" 1 

" 666 " 666 
1 5.1)5 

,, 
" " 565 ,, 

1 
" 444. 444 n ,, 

2 
" 8SS 666 ,, JJ 

10 " 222 
" 22°l0 " 30 '· 99 ,, 2640 " 60 " .f4 ,, 264-0 

" 250 , 22 
" 5500 ,. 

834 ,, 11 n 8674 ,, 
ı. ~ 

Türkiye lcı Bankasına para yatırmakla yalnıa para birik· 
l:nniş :ve faiz almış olmaz, aynı zamanda talıhinizi de 

denemış olursunuz. 

Üniversite rektörlüğilnden 
Tıp Fa ulte inde: Hayntt ve Tıbbi kımyn, Hıjıyen p:ıtoloJik An.ı.tonı 

üçunru iç ha talıkları, Fen Fakilltesinde: Umumi Botanik, Galenik Sı .ı 
K n y. . Hukuk t'akult~inde: Devletler hukuku, ve ıktisat Fakültesınd• 
İktisat, t !etme, doçenUıl,leri açıktır. isteklilerin yabancı d'l imtihanı ti 
28,l 943 Perşembe gunü ıtailt 9 da yapılacaktır. Nrunzetlığı Veltillikçe 
bul edilenler tezlerini derhal jüri hey'etıne v~ege mecburdur. 

t .tek~ilerfn Sıhhat raporu, bet fcltoirat, nüfus tezkeresı ömegı ve il 
hıl.,:ıyetıni gosteren tı.şlenle (~ler tedris işlerj kalt uden isteııecr ) 
21.1.943 tarihine kadar Rektörlüje bal\ urmnları. (176!1) 

8.ıu.ıgını der al -..ı. e. u a- · ·· ._...,. n 'IZ>A>O n .... · mamak üzere mensup oldukları ,_ üzül • N di • · " T l'h bu H ı k ı ı LI H N 8 den böyle ukemmeı blr eser li : -
x · dü. Çünkü bu. Yörügün - e yecegım ~ ·· a ı ... aaır • e ea monoıı an °· daire ve müesseselerce kendile-
iş n g lmezdi. Hasım çekingen -Yoksa ik'.i defasında da .DMlğliıp.- lsmaıı Dizdar rine veya ailelerine v~ı'ilir. nımızdn ılk defa olnrnk ıntı ar et- • • •• 
h l lırsa, ürkerse kendisı ıçin tu. Aksi şeytan, terso getirdi JŞ.- c _ "A" ve "B" fıkraJan mektedir. , 
c; r rdı 8ıvaslı, oyuna ginne?.se te! .. H~, Yö~~ c;aktı. ~- r '\ hükümlerinin tatbikinde 3659 Kıtap 230 a< yfadan ıbarettlr. Fl-

Ankara Anonim 
k b 1 d H f bel elecegıru aııladı Ş w--ı Ba1t•• yatı 150 kuruştur. Her kıtapçıda bu 

ona ar ı ne yapa ı ır ri §iM. a g · mı· • VllA ... sayılı ka.nuna. ti.bi yerlerde müs-
ense enseye güreş tutmuy< u di de girmiyor güreşe... Alttan a B 0 N .. B E D E L ı tabdem tabibler, avukat, eczacı lunur. 
k

' ? D k•-- lk k - ..... haıyr Bilm - ~ Satış yen·ScnıhL\ıt!iKitapevi, 1937•-esıd b-'Şik ... ' .w Ak ı . .. aıma , ı ı.uu po a edı- apmaga. ~ o . em ne Tlrkl • 1 bl ve kimyagerlerle herhano-i tc- --~· n en ""' • r o=wm n n ara ve havalisi 

rd B
. 1 s· 1 1 k., All h e de Yörük y 0 "• ,... Brıç • ntörlerine ve okuyU<'Uları- k yo u. ınaena eyn • ıvas ının o aca .•. a ver . . lenellk MOO Kr. t700 Kr. tekkül veya müessesenin hususi :> pm ta olon Ank:ırnda, Banknlar Caddesinde 36/39 numaradaki 

temk"nli güreşmesi Yörilğün hıç alttaa kaptırmasa kendini ... Bu 
1 
Aylık no • 1410 • bünyesine göre istihdamına lü- _m_ız_a_t_"_si_ye_ed_e_ı_i _. ----- yaz ıl nesınde mukım cSEYFULLAH KARDAŞ VE NECiP KARDAŞ 

de ışıne gchnezdi. Yöruk, has- her f alttan kaparsa kurtulmaz ı Aylık 40I • ıoo • mm göreoeğ'i inşaat ve i§letme DOKTOR •• • .. K 0 f LEKT!F ŞIRKETb, Şiıketiml.7Jn muvafakatini iı1Uhsal etmekii-
m 1 kcndı oyunlariyle yene- adam. Tavuk gibi boğar adamı., A ı k 1ao ~yeni ve miitehassıslann- 1•••• 

t
. Dogru-

80
··ylu"yorsun usta' .. _...Y_• -----------11 n r) r ecnebi Sıgoı t:: Şırketinin aeentelıgın1 de kabul etm• .. old··ı.-un-

e ı. - · ·· dan aylıkları barem derecelerin· HA F 1 Z CEM A l ..,, ._ S.vaslı. teneşir patlatan, ka- Allah vere de alttan kaptıniıar lehibl: A. Cem•l•ddın leracetlıı den birine tetabuk etmiyenl~ el m ;ı:da mun ak d acentelik mukavelenamesı hilkl\rnlerlne ievfl-
vak, <.,'Oban taklağı, çoban saı - s .. Heriim gözil hep aşağılar- Nevly•t MDdOrü: M . Sytl Karayel hakkında aylıklarının en yakın Lokma n Hekim t>zkur Fınnadan <-entel ğlmlzin rc!.cdildiii ve bu flrmarun şır-
ması, çoban teknesi, ;lah. gibı o- da. Yörük de farkında iışin am- Buıldıiı yer: H. lftklr Güraoylar derece aybbııı alan ücretli me- le h c;bır s ı hıyeti k bn:ıdıiı allkad rl rın bilgi edin• yunlar alacak.. Yorük Ali de has ma. ·· tD~anıı var) ve A. Cemaleddln leraço6lu Mtt.. murlar ~"bi muamele olunur. ..•• • •Dmmv••li'•ota•mm••I Wımm•••• m<- er ıı: n ihın olunur 

Sigorta Şirketinden : Türk 


