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Miibim bil' karar 
Bankalar, Türk parası olarak yapılan 
tevdiat müsaadesini ecnebi parasma 

tahVil edemiyecekler 

ıf'tkametgihı Türkiye dışında bulunanların Türkiyedeki mallarının irad-' 
ları ve satış bedelleri, sermaye ve iştirak hisselerinin gelir:eri• her 
nevi mevcutları ve alacakları yerli ve ecnebi menkul kıymetleri 

b-ugünden itibaren bloke ediliyor 

Japonya 
Rusyaya taa.-

ruz edecek mi? 

1 
Ankara, 3 (Vaaıı.) - Bugün 

neşredilen Resmi Gazetede Türk 
parasının kıymetini koruma hak· 
kındaki kararnamenin 8 inci mad
desi deflştlrilmiştlr. Yeni kararnL 
meye göre bankalar Türk par~ı 
olarak yapılan tevdiatı müsaadeııiz 
hlç bir suretle ecnebi parasına tah
vil cdcmtyeceklcrdlr. İkametg&hı 
Türkiye dışır:dR bulunan hakiki ve 

hükmi şahı~ların Türkiyedekl mal j yapılacak maııraf ve mubay8.aları 
!arının iratları ve satı~ bedelleri kar~ılamak üzere har!çten gonde· 
sermaye ve i!Jtlrak hisselerinin ge· rilen serbest dövizlerin satışından 
lirler! ve Türk paraslle olan her mütehassil paralar blokajdan müs 
nevi mevcutları ve alacakları, yer· tesnadır. Hariçte bulunan haklkt 
li ve ecnebi menkul kıymetleri ve hükmi şahısların Türkiyedek• 
bugünden itibaren blokedir. Mu· bloke alacaklarını istifa ve men
ayyen bir bankaya yatırılması ka· kul kıymetlerini tesellüm edecek 
nun ve kararnameler iktızasından 

1 
ıanıslar kambiyo mürakabe mer. 

bulunan memaik ile Türkiyede (Denau: S.. S. Sil. i; ") -!· 

• 

llılıerr arau t'anık Mısır Krallçe.I Feride 

Rommel, lngHiz ~ eri 
cenuptan mı cevir~cek ! 

! 
Kral Faruk, hükum ~ ti Su~ana 
nakil için ·iazyik 

.. ' . c c. ı ı ıyorm !J Ş 
Vifi. 3 ( A.A.) - Zannf'dildlflne ı çok Alman tankı tam l!ı&betıerle tah

göre, Mareşal Romnıel lııgll\z km·- rlıı ectllmı~tlr. 

• ispanya 
kabinesi 

.değişti 

Scrano Suner 
istifa etti 
--

Hariciyeye G~nerol 
H )dana getiri ldi 

Batweklletl, Fruko 
kndlal llerUte etti 

B 
Yazan: İRS~N BORAN 

undan btr iki ay evyel Ja

po ·•.rın Mançuride biiyük 

kuvvetler topladıkları şayiası çık· 

lıiı ıaman, Japonyanın Rusyaya 
saldırac,tı bakkı:ıda türlü türlü 
itttima!Jer Heri •ilrüldü. Biz o za· 
mau, brylc ihtlmalıt;r yürütme~~ 
vazlyetla hiç müsait olmadığını 

belirtmiştik. Japonya, o sıralarda 
Çinin dolu vllAyetlerlnde Çin or· 
dularına karşı büyük mikyasta ta
arruz! harekAta ıirişm!ş bulunu· 
yordu. Paaiflkte de, Amerıkaula

ra karşı Aleoutienne ve Midway
da havtl - deniz muharebelerini 

RUZ Ve 1 t' m le 11 et 1 er ar a s 1 ~=~~e~!~:. ~ı~:i~a~l~~;~rn~;ı~hc 1 ~~~~~ ı ~~:~ra~~~h~:~~~~l -:u:U:ute;~ldiğl ~errano Sunner 
'etleri hafıf Ingllız i:i"lcll lrnvvE>tlcr 1 e\'\'elce haber \'erilen şiddeti! sav11ş- -
h tt . ·· f h ı Lor.dra, 3 (Radyo · 0,4:>ı -a ını )ararak asıl muda na attı- Jr.rdan sonra yeni bir slikOnet dev_ İ . 

. , ~panva Hariciye Nazırı Scranc 
na \iarmı~ bulunu;}orlar. ıesi hasıl olmus ve bu dene e3r:a- • • 

b 
. ' Sunner kabınedcn çckllml~tlı·. 

1 h. ı· \J • h . vı,ı. 3 (A.A.) Kahlreden ıtlı· ınnda her iki tarafın hsva kuvvet· B k"l t 'f I I G , 

ta e e lr )gine itap etti nan b'.r h~.~ere göre. lngillzler Kral !eri onemli faa'iyetler gost~rmlştlr. ~,~=~~o a ~cruh;::~~~~"tir. ~:;:: 
Faruk u hukiımetl Sudana nakleL 1 Dıı!lv Telegraph gazetesinın aske. 

1 
}{ 

1 
d H . 1' .,._, 1 · ra oc ana n arıc ye ,~eze.ret· 

mesi için tazyik etmektedir er. 1 rl muhablrı, ş!ddetli muharebeler- .. 1 1 ti 
Z d ·ı · 1 · d . ne Jletırı m § r. 

• .anne ı dığ ne göre M. Çörçll soıı en sonra muvakkat bır sUkQnet · H d İs d h.1• h . . ı o ara panva a ı ı mu arc· 'I [ / h ""/ ••k •• •• t k ııevahatlnde bızı1at Kral \'anında bu devre~ı haEıl olmu' olduğunu. fakat · 
Ş enen ata arın gu unu . aşıma h;susta teşebbUı;te bulu~mıışt111. a.._keri hsrehata tekrar girişilmesi- beler! esna1sında Fralnkonun en ya· 

. kın \'C faa arkada~ arından biri· 
Londra, 3 (A.A.) _ Müttefik ne lntı1.ar etmek ıcap etmekte bu_ 

1 

g ine genç/ere du··şmektedı·r tankları ııe top~u .. u ,ımdı namey- 1ıınduğunu yazmaktadır. _a_r_. ----------

ka:,.betmiştl. Japon gazeteleri, o • 
' I nat ilf' RmıeJ!'t&t teptt.I a.raınnda Al- Mare,al Romm•l. karşısında hiç • d 

Ankara, 3 (Radyo Gazetesi) - manlarla muhaN>be~e tutu,mu, hu_ bek"emedlğ! bU~iik bir mukavenıet ıran a propa• 
~aır.an Japon • Rus mimll6ebetlerl· 
nin deiilllliyecetlni defaaUe yaz· 
dılır. Aradan iki ay ıeçtıtı halde, 
Mançuride toplandığı haber veri
len Japon ordueu yerinden kımıl· 

damadı. 

Bir:eşik Amerika RelsıcUmhuru B. lunu~·orlar. Amerikan t.Ankları e!tkl- bulmuştur. Bu eebepten dolayı plA.n-
Rusv.It.. milleUera.rlliı taleae. ;kon- sinden dehe falla mlktftnladır. A- , lUH\l 4etfVtlrmeel ihtimal dahilin· gan da faali yetı• 
gı-ealne ıutap ederek bir nutuk söy- merlka11 pUoU•n Jlommi!I kıtale.... dedlr. Vuku• 1relen muharebelerl:ı J 
leml~Ur. bombardıman Ptınek lfl11 lngllb:I~"' Kl\hlı·edc tehmln edildiği vechlle düş 

Şimdi bu mevzu tekrar tazelen· 
dl: Bunun sebebi, Japon Har.ciyc 
Vekili Togo'nun ıstıfa etme6i ve 
bu miln-.ebetle Vaıtnıtondan sı· l 

· Mihver radyoları da Ruzvt'ltln bu ,·ardım e«il~·nrlar. Almanların ~tüne man zayiatının bizim za)iatımızdan 1 • 
nutkundan bahsederek yUz bin Fran- korkun~ bir at~ yağmuru yafmak. l daha lazla olmasını intaç eden dik_ lrontn harbe Sİreceğ 
sız gencinin ö!UmHnden Ruz\'eltin ta.dır. Amerikalılar kendi bomM 11- kate ~ayan hususiyeti, lnglliz tank- I k f 
m~sul olduğunu ilerı ı;Hrmllferdlr. çllklarmı en ıl:rnde ı.ırhlı tümenleri !arının bilhvssa bizim tarafımızdan , Ş:JyİO Ort Ç! Crl ıyor 

Ruzvelt nutkunda. cDilnya genç. ye kından takltl eden ma'ır.eme ve ı inbhap edilmiş olan kuvvetli mev· ' At: kara, 3 (Radyo gazetesi) _ 

zan haberlerdir. Japonyada göz 
hapsine alındıktan sonra Birleş'. kf 
Amerlkaya dönen Unlted Pr€ss'ın 

Tokyodaki müdürü, Togo'nun ls
tifasile Japon kabir.esinden son si· 
vılin de uzaklaşmış olduiunu söy· 
lemlıtlr. Yani Japon kabinesi tam 
bir askerl kabine haline gelmiştir. 
Bu hidise, Vaşinıtonda Japonya· 
nrn Rusyaya taarruz edecegı ma.. 
nasına da. alınmaktadır. 

llği, akıl mutlaka ya'!'a ba~lı değil· mühimmat kamyonlar,nıı bombala • zilerde düşmanın ilk sademesine ta_ Gelen haberlerde İranda propa· 
dir. Fakat umumiyetle biliyoruz ki mak l(in kullanmaktadırlar. Tayya_ 1 h1.mmU1 etmeleridir. ganda faaliyeti artmıştır. İtalyar 
gençler Pkıl"ıdır. fakat i'lımen hata- rf'lf'r Alma11 tanklannı bombalamak Alman tankları, yedl Jcadem top· radyosu l aplığı bir neşriyatta hal. 
ların yilkUnU taşımak gençlere dUş. ~in . de ~ok pyrd tarfectl~·orlar. Bir (Devamı: SL a, Sil. 2; de) • f. (~1.·amı: SL S: su. :; ı\e)XX 

Biz Vaşinıtonda yapılan bu tah· 
minleri, Japonyanın gitgide fena· 
taşan vaziyelt dolayısıle ne siyasi 
ve ne de askeri bakımdan realite· 
Ye uygun bulmuyoruz. Japonlar. 
Cini bertaraf etmedikçe ne Rusya. 

co.. .... : ,..,, a; ~ z .. > ... 

Eden 
diyor ki: 
Hitlerle uzlaş-

"' mıyacagız 

Beyaz kitap, 
şöyle yazıyor 

-

mektedir. 
Siz milletlerln bu mücadelesinde ' 

tahsilinizi. l~inlzi feda ederek müca-ı 
. deleye atılıyor~unuz. fakat harp bı

t ip de geri dönd!l~ilnUz zaman ge_ 
Mllletlerarası Talebe Btrlij1Jle ltttap eden Roo11evelt çen harpte olduğıı gibi bir iktıııadl 1 

e e -ı;:."''""" il• ""'""moy•cak"n~ 

V ılkıe, Nahas 11 Mrii Şeften 1 

paşa ile gÖİ"Üştü! K~r:~~!.,::~:~a-
Kud\18. 3 (Radyo) - Kahlreden oradan Orta Şarka dotru seyahati-' ~ınd-n dolay: t J ziv~ 

bildiriliyor: Miııter Ruzveltin fUısl ı ne devam edece~nl söylemiştir. 1 Ankara, S (A.A.) - Relııl· 
mUmessill V. Vllkl, bug!ln berabe_ Londra, 3 (Radyo) - Ruzveltin cü.mhur l"met lnönö Kent Dükün 
rinde Amerikan sefiri olduğu halde 

1

1 hususi müıneuill B. V. Vllkl Moıko· öltimü dolayı!lile lng-ntere Kralı· 
Nah&.1 Paşayı ziyaret etmiş ve Uç vaya da giderek B. ıfuzvelUn bir na bir tulyf't telgrafı KlindıPr. 
saat kadar bır görüşmede bulun- ı mesajını Stalln'e götUrecek ve ora- 1 ml!fo lncfllz Kralı da hun t~-
mu,tur. Bay Vllkl gazetecilere iki dan Çine giderek Çan . Kay • Şek'le kürle mukabele etml,tir. 
Uç gUn daha Mısırda kalacağını .,.e 1 g~ektlr. ı 

Gazetecilerimiz Londranın hücuma 
uğ1ayan yerlerini gezdiler 

~~.~:~~::~,:~~!~n Taymis, gazetecilerimizden sita
~~:~~A:~il·~:,~.~~,,~ yişle bahseden bir makale neşretti 

h&.rbe ıirişinln dördüncü yıldönil· 

:~,.j~~~·:~~re~~~~~~:an birçok Ahmet Emin Yalman ziyaretleri hakkında 
Vaşinıtonda ne~redilen Beyaz. 

kitap ıöyle demektedir: «Düşmanı Britanova muhab~rine beyanatta bulundu 
Yenmek için bütün kaynaklardan . 
istifade edilecektir., Londra, 3 (A.A.) - TUrk gazete- olduğıı hakkında arkadaşlarına iza_ 1 Son ziyaretim esnasında Londra 

İngiliz Hariciye Nazırı M. Eden elleri, dUn West End'ln en yüksek bi· hat vermlftir. 1 halkının harbe karşı pek o kadar 
de şöyle demiştir: na.la.rmdan birine ı;ıkmı~lar ve ora_ Türk gazetecileri, bugun Londra- ciddi allka göstermemekte olduğu· 

«- Hitlerle hiç bir zaman uz: dan bombardımanlar yüzünden Lon- nın bombardımanlardan en ziyade na şahit oldum. Halbuki şlnıdl bu 
laıma yapılmıyacaktır.. dranın uğramış oldıığu hasarları bir müteessir olmuş olan mahallesini zi· sahada pek kuvveuı bir azim ta,1• 

M. Altllt: ise charbin dördüncü panorama sryredcr gibi temaşa et· yaret edeceklerdir. Bu mahallede bir I makta olduğunu görüyoruz. 
senesine ayak basılırken tnı tere- mı,ıerdlr. Fransanın mütareke tale- çok Müslüman grupları .sakin bulun.

1 
Türk gazetecılerl, dlln akfam ken_ 

nln ıeçen senelerden daha iyi ha- binde bulunmasından ene! Londra- ı makta idi. dilerinin refakatinde bulunan Tefmen 
zırlanmıı bulunduiunun söylemiş·! da bulunmt:I} olan B. Yalman, Lon- ı B. Yalman, Britanova muhabırlne I William Allen'in tertip etm!.f olduğu 
Ur. dranın simasındaki det!4ikli~ln ne! tu beyanatta bulunmu\!tur: 1 (De,·amı : Sa. a, su. 7 de) -

Alman - Rus harbi 
. 

Stalingradda vaziyet 
vahim bir şekil aldı 

' -=~ ,..,,..,,, .. ~ .,,.;,.: 7 ' 
1 ----=--

Londra, 3 (A.A.) - Stal!ngraddP 
vaziyet vahamet kesbetmlştir. Rus 
lar şehrin cenubu ı;ar,blsinde kıtala· 
rının yine geri çekl'd!ğinl bildirmek_ 
tedırler. 

G<ltlc 

w,.;,;,,;,. • 

...• ş,,.. 

-~- .. --

Şimali ~arkl kesiminde Ruslar dm 
nıadnn Almanların cenahlarına mu 
kabil taarruzlar yapmaktadırlar. Ya 
kında Stalfngradın Almanlar tara-

• 1 fından çember içine alınması bek e_ 
nebll!r ise de Rusların Vol&a Uzl•ri:ı· 

de bir mahreç kılmaları muhtemel· 
dir. Bununla beraber Stallngradııı ya_ 
kında zaptedlleceğinl sanmak hır hıı· 
ta olur. F..mrlnde pek çok kıtalar bı; 
Junan Ttmoçer.:ı.onun Almanları şeh. 
rın kapıl•rınd& durdurması beklene
bilir. 

Almanlar Rjev'de Rusları geıi pUs 
kürtmek !çın çok miktarda tayyare 
tah~it e~lerdir. Çarpı.~malar so

(Devamı: ısa. 3, SU. ıs de) ) : ( 

Şimal Te Merkez cephelerinde Bm ta anmlarile Stallaırad Ye ~7acla A!maa f.a~'!Ttl1.!ı.1'lru ~&t~r..r lm>l.1 
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lağnos Paşanm düşünceler i 
Ek~.~~.:.::~esi Deniz kuvvetleri Bir ağaç devrildi .. 

d~lr kın ırk denlldlı> nevinden hi: 
tl)tılro ~rlnl hild)Je H~·a tenkit I'· 
derci: im tıanınal ınrz. Sadece, haklkj 
ha.' nt ahııclerlnden birini anlataeır 

ğım: 

Yazan: Zlp l•klr Bir~:::::,:Ok:sa· ,ve deniz savaşl~rı 
sında 150 den fazta Yazan· Hüsa"i. eddin ÜL .. SEL 

Ak~a111 saat br. !itılıımuja, GalatÔ
ıla o .. ııı:ınlı Ranka'-ı yanın«lan Tünl'• 
le lnl'n 3old11n g~lyordum. On. on 
beş ml'trr. ill'rlıııde tılr ç tırdı, bir 
ı;jiriilt 11 Jifll'I ıı . Çat ırd? ı ıiu.'·un<".A :ı

tlk da,rıınan birkaç ld,Jnin kaçıştıı.. 
!arını gfırcltinı. !Koc,. bir ağaç ı;:öro~
"İ lıli.' iik hir gıirilltü ile )·olun ilıtıin• 

-4iS - dır rda, - tıpkı 131.ıans sokakla-
Bu sukut uzun surmedı. Zağnos rında ve mel danlarındıı. oldugu ı;ı. 

Pa,p dJ du~r.duklerlni şoylcce bı - pek :ı;nkında bır hırtstiyıJn or· 
Ol'1cdı: dusunun, buradaki dinda larmı kur 

- Halil r> a ser. ".! ,.c hepimizin 1 tarmıı n geleceğinde , buyuk blr 
ce:-aretinı k ırmak istiyor. Faknl c- Uıtın donanmasının Sakızadnsı ö· 
mln olsun kı, buna muvaffak olıı.· nunde çtlma ettiğinden, Bızans gL 
:nı:ı; acak .• Yunanıstandan kalkıp 1 bl eski bir hırlstlyan hUki'ımetlnin 
Hindi t ma kadar giden ve koca As l\hlslımıanlar tarafından ımhasına 
ya kıtasının yarısını zapleden ls- Papa tarafından miısamaha. göste· 
ker.derln ordusu. acaba bizim bu· rllcmlycccfılndcn vcsaıreden bah· 
radakı ordumuzd n dahu bliyiık scdiyorlardı. 

mu tdl? İ kentler o koca ülkeler Vakıa hunlar, Ti.ırk ordugahın
;ıgne) ip geçtıktcn sonro, bizim er. da mı\. t:vlyatı sarsacak derecede 
Jumuz, şu köhnemiş tas )'ığınını 1 tesir hu ule getirmemi~!. Fakat as
azlp geçemez m ? Hali P 5a, garp kcrlcr arasında, muhtel!I surc' tc 
kvlctler nln b ıdc'l ıntıkam alaca_ şekiller.nl dcğl tiren bu dedıkodu· 
ını so)liiyor Hangi garp devlet· lar, ho görillccek 5eylcrden degıl_ 

lcrl? Şu birbirlerini gozl<ertnı O) an dl. 
Latinler mi? Yoksa, korsanlıktan Nitekim bir aralık bu ı:nvlaları 
Ja5ka hiç b r ış görcmı;>c , Akde. 
ıı hilk(ımctlerı mi? Egcr bu dev· F a tih te işitti. Bunların ki ylizli.i 
let ve hükumetler, Bizanslılara Oeneviz casusları tarafından asker 
l ardım etmek fstcscl rdl, § mdi) e arasına yayıldı~ını anlar nnlnmrız, 

artık GaJn,alıların ordugaha gel· 
kadar buray-"1 ordular ve donan~ 1 1 1 ttl 

ekmak karnesi 
bulunqu 

Bclpğlunda Ağacamlı yanınd:ıkl 
Oc Ko rctcsJer lol\antasının prı ra 
çekmecesinde 150 den fıı;:l ı · ck· ı 
mck karı cı;I bulunrnuııtur. 
Emnı~ et Kaçakçılık ı;ubcsl me· 

murları, bu lokantal a gıder k 
karnesiz ekmek istem §ler, 1okan. 
tacı adedı 50 kuruıtan olmak üz~
rc üç ekmek satmr tır. ı 1cmurlıır 

vazıye{ın te hklkl için hu vl) etleri· 
n go tcrerek arama ;, apacaklarını 
b ldlrml.,ler ve mc\ cut korı cJerl 
ele geçirmişlerdir. 

Lok ntacının bu kadıır karneyi 
ne suretle ('ldC' C'ttlg1 ehemmiyetle 
tahk.k rdllmcktedır. 

Bir hastahaneden 200 
ekmek karnesi çalan 

malıır gonderırlcrdi .. Faı·zr>del m me er n mene · 
k bız k leye girdikten sonra intJ· Harp mccıısı toplanırken Fatıh ÇOCUk yakaland ı 1 
itam ahnaga kıılkışsınla,. ıize;ımize b raz endi5ell idi. Harp aleyhinde 

• ' - l • b , d kl b l Evvçlkl Ciln Ermeni hnstane~ln· 
.>rdular \ c donanmalar yollasınlar muta na C) an c eac erın u u· 1 
p k Al~ bi ı k · :ıabilcceg1ne de ıhtımal vermljtl den 200 c yakııı ekmek karnesi ı 

c - 1 ı' bazğlon nı ıdn arşısında el. Fakat ZaPnOs Pnşnnın harbe de ı;ırılmıştır Bu ııuretlc blrı;ok hııs-
cr m z S) ıp uracak mıyız' q - l k k ı k l b y k 

1 
· vam lehinde . o) ledlğt .sözlerin ş"d- anın c me s z a m:ı ıııa sc cp 

.. of sa, el rekve namusıımuzu rnU· del i ve ordunun man vlyatı ilze· olan bu ı;uçun faili ya}qılqnmıştır. 
·ıa lla c ece asker mi bulamıya- ' • Surlu B ı b d • jJ 
:asız? Şcvkethi hunkarımı Madem rinde büyük birer rol oynıyan Şeyh • ,.. c) er ey n o,4ran • 
k f k 1 Ak Şemsettin ye Hoca Gürantnin 1) a adında bir çocuktur. Hırsız so· 

ılı ı Ir mı.;olrb~yoırsun. Açıkça soy· ı onu tasdık etmesi üzerine bütün cuk hastalara alt olaıı bu çalınmış 
~ e:ı; m. ına ım zı sağlam tutup, . ı d f harb d . . . reyler bir tek nokta üzerinde ktırne er şuradıı, bura a sa arJ\cn 

e evam etmelıy z. En küçuk _ •a i suç üstünde yakalananık Adllye:ı;e 
1ır zaaf ve merhamet escrı göster. ) 1 n .' harp lehinde - toplam- te::.lim edilıplştlr. . 
nıede • işimizi bitlrmellvlz ..• Bom· vcrm 5tı. • • • 
bardıman arttırtımalı, yeni gedik- . Mecl.ıs da~ılırken Fatih bUyiık Kalay gızhyen bı r 
!er açılmtılı. bi.iy~k bk ecsareUe i· ı bır sevınç lçınde bulunuyordu. Ka. hl k" k l d 
1-tri tılmah. Ben, bundan başka rargiıhır:n avdet için milsnadc Is· mu e ır ya B an 1 
~ıç bir şey bllmlyorum. I tlyıen Zağnos Paşayı, yanındcı ah- Taht:ı.kaledc Ttittin.!(iimrugunde 

Zagno Paşanın bu sözlerini din. koydu. Fırın sokağı 2 numaralı tlca.rctha-
• ) eıı Fat hlr. çehresi~de bir sevinç 

1 
Yalnız kaldıkları zaman Fııtih, l nede İrar.lı Alıntn kalay istif çil ği 

bc:llrmistl. Bu defa gozlerinl, Trak· bu cesur vezire teşekkür ettı ve y;ıptığı haber alınmıştr. 
ya ordusu kumandanı Turhan Be- sonra, 0 andaki düc;iınceler ni ora Bu haberi alnn Emnly~t Ka-
ye çevirdi Turhan Bey hiç tered cöylece izaha g'lrlşti: çakçılık bürosu memur! ~rı dün 

Ot etmeden: sabah bu mağazada bir ara tırma - Cenabı Hflklun bu mecliste 
- Zacno Paşa kulunuz, çok bah etmiş olduğu fır .. u, artık bir ~ apmışlar ve 100 k lo kadnr be· 

haklıdır. B n de kendısi ıle bera· an bile ~aı;mnak i"tcmlyorum. E- yannamc kaçağı kalay bulmuşlar-
bcFim, Pad ş hım, dedi. drr. sasen on gundcı qcr· gizliden g ı· 

Fatihin son derecede IUmşt ve llye hazırlıklar yaptıp)Ordum . Bun Tticcar. emniyet memurlarına 
hurmet ttıgl ki zat daha vardı k i rüşvet teklif rde bulunmuş. me· Jnrm kiımilen ikmal edıl<;llJdpriqi 
bu !ardan b rl Şe) h, Ak Şcmı:ctUn, biliyorum. Noksanların da, bir kaç murlar bu leklıfı k•bul L'<ier go. 
diğeri de o devrin en yilksek ule- rünerek bu suçunu da tesbit et· 

sııat zarfında tamamlaıaca(;ını i.i 
maşından Ahmet Gürar.! idi. Bu mtşlerdir. İranlı kalaycı istifçilik mit cd yorqnı Muhasarıının ilk gün 
kı zat ta, Zağnos Paşanın fikrini IC'rlndcı~bcrl tP.sarlcıdıgım hiır::um ve rüşvet suçlarile Adliyeye ve-
takdır ettiler: rllnılştlr. 

noktası, nrtık bıze gcçıt vcrfcl'k 
- Harbe devam etmek liizıın· hale geldi. surlar, temellerine ka- inhisarlar Vekilinin 

dır \C Ccnııbı Hııkkın lnnyctıle, darı yere irıdl ... Anlamıık isledi m • • 
•afcr muhakkaktır, dc.di'er. bir tek no~ta var. o da, ıısj{erin letkıklen 

Fatıh, bu zatların soılerini, ı"ıde. duşilnccsl ... Sen gıt. Askerlerin - Giiınnik ve İnhisarlar Vakıli 
ta bir müjde telAkkl etti. Busbü· rasına gir. Hi.icumun pek yakın ol· diin de İnhisarlar Umum l\Iudür· 
tun sev ndl. Ve o derece hl'~ ecana J duğunu söyle. Bu söı:Un te irini tet lüi:i.ıne ı;ldc.rck tetkiklerine devam 
k pıldı ki. {ıdt'ta herkesin lşltçbılc. kik et Neticı:y 1 bana haber ver. ctm şUr. 
cc~ı derecede yüksek btr sesle. dedi. ---------....... --

Ecdadımdan hangısi, benim Z'lsr.os Paşa, derhal muhte if 
1

) 
kadar kUV\Ct ve kudret gostcre· karnrgı"ıhları gezdi. Askerleri ba. Fer1erb ~l1ç~ıı· ı er 
b lci ? o.ye soylcndl. sına toplayarak: • tl .,, 

Şu h klkati dC' söylemek IAzım.1 - Şevketl(ı Padişahımız, hafta- top 1an1 yorl ar 
dır kı, ~imdi Fatihin huzurunda ta- lardanberl devam eden bombardı-
mamile harp taraftarı ola lnrdan m:ını kqfl sörUyor ve artık hi.ıçum 
bazı arı, son sunl- rde böyle düşiın. zamanının pek yaklaştığını c:öyiü 
nu) orlardı. Ve Cıdete Halil Pasa-I ~Qr .•. Biicıım eınrınln re zııınnn 
nın fık r ı:c mütalı"ıasına uygun söz l ''crileccginı henüz bilmiyorum. Fa· 

Fcn<'rbahçc Klilbıi Umumi 
Katıpl·(:ındcn : 

c.1.} hl) orlar. haftalarda •beri devam kat bunun, pek yakın olduğu'1u 
eden rnuha aranın hiç bir muvaf. tnhınin ediyorum. c;csarclinlzl, kah 
uıkı) et temın etmediğinden, bu ramıı ı!ıgınızı v.e Padişahımız mak· 
geni mildafaa hattını btlyük bir sadı usrundak" fcdakı"ırlı~ınızı gtıs. 
rbat ve .nat ile m{ıdaf a <'den düş tcrecek zaman geldi ... N sıl hazır 

Vcrllc~·ek lzrıhal i.lı.erine id<ı· 
re hcyetınl tııdlt veya yeniden 
intihap eylemek [Jzcrc kongre· 
nln 13 cylıil !>42 pazrır gilnii 
satıt onda fevkahıde olarak top
lantıya daveti İdare heyetince 
kararlaştırıldığından sayın aza
nın o guıı ve o saatte klüp ıncr· 
kc:ı nl teşrlClerl rica olunur. 

nıan kU\ vetlcrl in kolaylıkla mag mısınız? 
Op edılemlyec. ğ ndcn bahsediyor· 
lardı. 

luhakkak olan bir ey varsa, 
Turk ordugAhında, B zanslılerın 
ııes bına çnlıı;an pek ı:ızlı bir pro
ngnndıı cebekesı vardı. B:ızı ça-

Baba ve oğul 

Mealinde sozler sm·I ycrek. as· 
kerlerin duşuneclerlni ve ruht ha· 
letlerlnı öğrcnm<'k lştcdl. 

(Arkıuıı var) 

l_ ____ , __ ___,,J 

Dort bin frank Ucuz .. Bedava de· 
sıl mi? 1tıtıyaç üzer e mnl satılırsa böy· 
le kıymet 'ndr.n çok ıı:ınf:ıya gider işle ..• 

- Peki alıyorum. Kadıncağıza yar
dım etmek ıstcrırn. 

- Her hal~ iYl bir ıs yapmış olursu
nuz. Ben maldan anlarım Kurkler çok 

cüze!. 
Tanı o sırada LIJy g ldı ve Glady 'e 

y vaşı;a dedi ki: 

:... nı-
fL.JI arekat üssürUn ınevkif jkl 

U-U btkımd~n mfıtalija edil~ 
bilir, incelenebilir. Hareket üssii· 
nün düsmanıı yakın olması kon
troldeki cmni~·et ve tcreddühıiiz· 
lük ınoktasından arzuya dcger. 
Fakat bu t:ssün dü~maıı taarruz 
vasıtalarının karşısınd!! brrakıl· 
mıı.sı, donanmanın top;ıl blr hl!· 
le gııtirllm Sl ,:lenıtı!i\lr. n··şman 
hava filolarının tehlikesi, bunµ 
doğuran bP§lıco Aı:ııllriir. Eğer ır
ınaııd;ı b r donanmanın her tür· 
hı tcciôvQze karşı torur:maı:ı ko· 
laylaşırsa o zaman bu korku da 
yok edılmlş clur. Uçakların ıtf(k 

ç;c a ı t> ıı !'C"" ır mesafeleri Akde 
nlzdc herha~gı bir iissün hava fL 
!olarının menzili hqrfclnrio ıu~I· 
maşını Imkfııısız Qırakgcaktır. 
Yalnıt 111c aftınl uzııklrg 1 tayyaıq 
t11arruzlarının çokJıı;una ye d~· 
vamlılığına marıi olablllr, 

Tayyareler karşı nıbd.ıraa u· 
• ııllorfnln ve tcrllplrr ·niıı duı:el· 

t •lmesl tehlikeyi auıltabtlir. Me· 
fBfc mefhumu hugiln an<'nk A· 
mcrikan donanması iç n dUştinii

lt>bılir. Çünkü ancak bu sulara 
ta:•:ıarf', bugün için, rınC'ak tDy· 
Ydl"C" lı• mJlçri la rwtirı ~ 9 imek· 
t dıi. "l &hıj bu tıın arc grıpllcrıııı 
nıüctafna ve ınu halaza <'lmck ih· 
t yacı da barizdır. 

B ugi.ınkü harpte deqlz ku\'• 
vdlcrlııe sahip p!mıyan 

bir devletin emeli ve dıışuncnc;I, 

harp gcmi~i l;akımıııdan o1an zıı· 

yıflı~ıqı ~oz önüne kcyarak, de· 
'lılzden kuy'retlı olan dıişmnııını · 
kara !ıarcketler i ile ıoiirmcktir. 
.Mcselfı Alman orduları ,ıcırn~ Su
rlyedcn ve gereJc Llbyndan l\Iı

sıra vıırabllınçk fırsatını pıılnbil· 

seydi İngiliz fl)o?tJnu şarki Ak· 
genizden sürml~c. ,ınuyafink plyr 
ve bu suların kontrol ve hakimi· 

• yetini k ndi eltne alabıllrctl. ~ıı-

-u-

Urdım. 

Eski Bnhrıye MUste~arı 

Maksağıııa ulaşabilın<'k için bu 
devlet bütün kudretjnl hu turaf
lııra çevirmEk mec1rnriyelindedır. 
Bu tar:ıflara ~·evrilmiş ol:m askeri 
harcliiıt dcııil harpleri nQktasın· 
dan pel; bi.iy·ıı, bir ehemmiyeti 
haizdir. Bu üsler Alınanlar eline 
ı::e<:crse İngiliz donanmasının ~ark 
taki faaliyeti üzcrlpdekl tesirleri 
ı;ok !_:ıarıl.1.dır. Çüııkü lüzum vç 
şartların icap ttirdigi bir zamırn
da a~keri bir seferin cJnya racağı 
nrıktalarrıı bu !isler oldııfu ta· 
b idir. 

c,.pıicfök. gemi ton1tjı. ı-r-mi 
~'il p•ını 

t?:!!!. cmllcrln ınjası1 ınuhafıııusı, 
~ ldamesi dcrıı;: kııvvrtın
cle iıc:uıv·ıi c~s roktııyı teşk i l c· 
rler. •ricarct filosunun eııa vuta· 
na mııhtaç olduğıı ~cvlc-r g 1ır· 

mck ve nnıı vat:ınd ım harice p,b· 
tiırın<'l: hususuncl:ıki vnzif P1cri ve 
hizmr1 rrt. den h kı:ı don:ınmn· 

tic.arct filosunun mevcudiyeti hoJlu hıı ·unca ımındı. 
m lli mi1dafaanın mukavemeti 1 ı·QlıJO kenarında yany:ına. dtı?'l'n o" 

lwş ~·irnıı mı-trtt ~'l.ikı;ckll~nde olduk arttırır. 

ld 
l ça l'iis .. eH lki a~açtıın biri, )rldırrm 

B unu geçen hıırı~c o ugu I '"rımı!lan ve.~a hlr k~m;\·on t;arpma.-
gihi bu harbin içinde de dan. k4'mllliğlnden, devrllml,,tı. Dedt. 

goniyoruı. Geçen harbin denizaltı ğlm yolun l'Jlckliğine ra~en, tyl bl• 
muharebesinin başladığı zamanlar tes!lıİıir olııri!k, ko<'tt !!la~ hf'rhenı;ıt 
da ve bu hareın ticar t gemisi hlr klnheyl\ ra~tlıyar&k e!'ief edU~ 
k l brnın aycja yarım Jı1ilronıı {!Ş· bir kaııt;\'IJ mı:.> dan ,·ermedL 
tığı aylarda bu tonaj yiikseklll!I· ~ıl< ık geçtiğim bu yoldaki Od a
r in kıymet ve ehcmmb·ctınl ıa· ğat•ın dı,tıın ö~·le kıınetıi "., 11ıhJ\.t~ 
ınamilc görduk. Sıılhteki balıkçı il hir gi•riınlışii ' 'ardı ki. hariçten har 
gcmilnripln ~arptc mu.yin ıarayan Jıııngl bir nılidahaJ• c>l"f•dan böyte 
J::<'mllerln vnzifeslni aldı(iını ve hlrıknblre ı:5<:th·eroce~ı aklmıdan ~ 
buııjnp11 mliret&ehatınıp 111Udapıa le reçıııcı;di. N~ıl grçeblllrdl ki up
h rmetlC'ri•'dC' kııllanıldıgını :da ıuuıı )t>rde yııtım gü\debine bııth 

goriJYor Mestliı İngılter~, lm kırık dallarının tıuıtaı(' olduklan "e 
bıı }\ımdaıı fm:lil endlş . duyıııııclı. !11! dııll~rın H'llll'"'ll yapraklar !!.iıı
}:lµ nıerıılekct41 !:!e>Jnl trrsar.cle· drı..ıarı görıı'hilordu. l'akat .,öylfl yak 
rlndı•ki ~·alı~mu, ctomınyonlardaki laşrr ta lnık.ıAcıı köklere yakıa a1' 
f~HıJ'yct. AmC'rıkadaki şlJldctll l ımımmın lrnrtlanmııt 'e pnu "~1e 
MP"ai Alllııın,·aııın gemi batırınq hlrılf'nlılre dc,·irN•ek kadar çlir!ijpüııJ 

Iıuc:usıınqpld az;miııl, ycr ilerlnl oltluğqnu gorıllim. 

~ nr nr koymak nırctllc. kırmıyş :'ılııharlıl efe\ letıcrln dış g<lrün\1-~ıo-
rııu":ıff k c. ldııl?ıımı :;:oslC'rdf. riııılı•n hi'>hir ':'" · anll!}ılmıyıır. Daha 

DC'nlz kuvyC'tiqin anahtarını de- dotrıu.u aıısa~laın durduklvını gu
.~lı C'lldiistrls lt!şkli cqer. b4 n1e· rii~ orıu:. Fnkat bunlardan herhan~ 
"11! 1<nr5ılor. İngilter nin {bu· hlrbl, lı;lnln belli olmadan \e yaya., 
gi ııldi ) tY'cvcudıyeli ancak iki 1uva" çhr ·mcsl yiizlinılen, hiç umgl
kuvvcte d ayanır. Bı.ı aşlkfırdır. fllDl!i" \C J>eklenmiyen bir :U1'!!ft~ 

Deniz taarruıu tıı:ıkı 0<,nııınlı Rısrıkası _ Tünel !O· 

~ lğer s l{ıhların yardımını lunıırı dı~tun ııpNlğlnm 'e tartaı.e 
tb!J gorhnrn llğ{l•·ı ı;lhl sökiinrereıktır. 

bııknı ı)\sızın yıı.lnız başı· 11j~· lıitıııip•ı·ek J:ihl görbnen lııı 
na hareket ccten bir donıınnıanııı 
~·n nı~ bir kudrr.~1 vardır. Bu kud· 
reı !:l[f!ff'!ji}i bır tr.cavii7:e prnlik 
ol:ıh!lıııec;iclir. Donanma , dllşma· 

4r ın muvasalıı yoliarına, el nlz A• 

;:;ırı nıcınlr.kellen malzcınıe ve e~
ya htl~·acına , d!iı;man ıncmlcltc· 

tinden harice yapılan lhrncata , 
dilı:ın ıı llpıanla rı ile deniz aşırr. 
lımanlar arıı~ındakl trafiğe dar· 
tıclçr indlrm<'k lnıvvf't dır. Diğer 
bir nokt darı dopannı11 CKusat· 
mıı · Muh sııra~ harekctınt d .. 
yapar. Bu hususla k4llandıgı u-

(De\·aıru: sa. a; 8ii. fi ela) 

hıırp, hirdenhire böyle bir çöküntıi 

ile bltc«ektlr. 
KÖR X ADJ 

Maili inhidam bulunan 
yurd binaları 

Tplebc Yurdlarına tahsis cd!Jcr 
bazı blnf!lıırın mallı inhidam ba
luqmaları dolayısllc, Belediye ta· 
rofından derhıı) tah11rdC'ri •stcn
nıı,ft Bu urdl rda buluna.tı-telc· 

pelerin 'er temin etmeleri için blı 
milddet Belediye Fen İşkrı. tar~
fıııdnn on gltn daha temdit edil· 
mi~tir. 

Kaza Kaymakamları 

dün topland ılar 
flprı Vilfıyette ~ııymakıırplar ftl 

l lık tc.plantılıırıpı yl)pnıı~Jıır ve kn· 
7-<ıl:mn umumi vFıziyctıerl etrorr.ı

«Mloynonıara Amerikalıların tıı. l~~l~Jan harp ı~rn A~stoı;un 1>011 ci ;ı gorµ miı Jı:rd r. Bıı çiirU~ınelc· 
arruw dr.\alll edllorı> h&\lldl ini O· gıınh tılr ytlını. )BlıU! ~lr )atıını hl· fiil ÇSlllill1J c\ ıhn zf)'ılr:\e j3~e mcsc 
Jrn,ları hlrı: llrml~ ,., 1940 E)lulwılin bfrlnılo lı 'cr· tqkil çtın ştlr. 

- l!iu l'ahudl)cr Amerikalılara lıel 1 iı..lnrl >ılı na, ) ahut ikinci yıı,ına f:'İr. l ...-......,1,._.....,,....,....-----__,.--:=-:-.,-,,,,=
hsğh~·orlardı. Z:n ıtllılfft ı>nlar dft nıl1tJr. nii~ Jc,·c de\·am (•deJi111: l!tU 
hırpalıımıı~a ba';lııdtlar, dedi. ,\ gıı .. tosunıın •on f:'Ünil Jklııd ~ ılını 

l'AJ.~IZ GEl,,Jl'.:7. 

' 
dığını henüz hissetmiyordu. 

Yalnız ba~en gtinkr ona ı;ok uzun göı 
rijnu,ror, sşatıcr geçmtk bilmiyor ve u
zuyortju. 

Glşdys, yalnız kalmasını hiı;; sevnıezdl. 
Hep etrafında rırkodaşlnrının patırdısını 

lq;nğinl sç\'en C'ri\ç~lcrin 1ath söılcriııi 
duymak istcrdı. Burları duYflıayınca canı 
sılplır, kalb1nP czglııllk ve iizii11tii dolar· 
clı. 

Dc:vet 

fstenbııl Fulh lıaldmler-inden ıı· 
lııp evvelce gpsterdigl ;ıdrcı;le pu· 
lıt;ınmıyan ve yeni adresini de 
bıldirml~·en Betıı:et Barbarosogly
nun cıcclc memuriyctlmlzc ınür~ 
enal ctınesl lüzumu ilan olunur. 

TAKViM 
4 E\'LiJJ, 1942 

--"') ı 

CUMA 
.\ )' !) ::".""GÜN ;: l7 ....,. ftlz.T ):?;! 
l\l'MI 1368 ~ AGUSTOti J?2 
lliCRİ 1361 - SABAN 22 
\'ıHOT ZEVAJ I EZANJ 
GÜNE;6 6,30 10,@I 

, QGLE 13 18 5 ,35 
İKİNDİ 113,52 !l.14 

~KŞfı.M lP,38 12,00 1 
YATSI 21,15 1,35 
İl\lSAK 4,45 0.06 

le lr f'azar g'ÜnU hlr baba \il 

{g) klu;:uk n hı parkta dol 'ırlar. 
~en tocuk ornr: 

- Bııha, elrktrik nıı ıl 

teJlrı l~·lııdcn g~ ebıllyu? 

)lalı.ı'<ı: 

-- ncraher yt'nıek yı:ı;elim. Geor~r-s le 
de goril ur, SO) lı) eccklerlnlzi cöylc-rsln Z 

Olmlil canım. Kızıma soı verdım. 
Beraber yemek l I) ecesız. Benı çok ey· 
rek gordugunden şlkfıyctçı, çocusu bu
sun artık yalnız bırakamam. 

L h• dovaınla: 
- Sızın kadar cazıtıe'I defll. Sizin \•ıı_ 

c udunuz da çok glizelcilr. O btra~ Inzla 
narın. 

- Daha çocuk... Hem de §imdt en 
çirkin zaın:Jnıdır. Çocu}dar bu yastan 
~onrn güzellcslrlcr. 

GJarlys. çoougunı.ı unutlu \"e yiqo kc~ 
clı ı;liJelllğı l)• ınrşg~ıl olmaga. başladı. 
A;ynanın QııUııç 'eçti, yanakların• yel)i 
ı;:elen allıgı ı;ijrğU, O'zcrine de bol pudra 
surdu ve baktı: 

Rır m!iddettcııpcrı her şcydC'n usanmış 
gibi idi. En ufak bir ~ebcpten kızıyor, öf. 
Jiı?I nırontıı. ~oka k ııı rasl};ıqı~ı çcn~ ,.c 
g(jzcl kadınlara bakmak istemiyor. Yş.· 
lınaynk ç1ç~k satan taze ve gürbüz ço· 
cukl:ı.rııı nc~esini Vt? gençliğin! kı kanı· 

yord4. Yıınına y~J.Jaşıp gi.l~eı kok4hı ml
mQza da1lı!rırır ıızrtttıkları zaınan onları 
ter~li) ordu· ~onra bu haşin hareketinden 
ulıınıırsk geri ı;ıığırıyor ve par:ı veriyor• 
d,u· Slnlrllllglııe kenclı krndinc bir ~ebcp 
nrı)'C•r ve §öyle düşünüyordu: 

Şeftal i marrr. ıladı 

Y az; bnınıta okka gıılü, ç!lrl(, 

dallıt lio11ra ~ lşııe 011dan 110...

ra dıı f"rik \t: rnürdıiıp erlii renııerJ 
yapıldı 'f' lıep<;i •te ;\endi bit ti. Ev re
relı;lz olmuyor. ~imdi ıto şdlall ınev_ - IU!mh orunı, deki rlk 

rıız:ta ıııalıını ılım ;\ok, cll'r. 
Bir mıııldei onrn '.;O .. ıık :\ine o. 

rar: 
- Baha, şlm~rk 'e ı;ok ;ılrilıtu iı 

11calı:ı naM) oluyor'.' 
- Oğluııı. lınl. llrn ti ı;o) temek la

zım gellr~e. kcndım de onların ne ol
duğuıııı anlı)aın dıın. 

l oll rına ılın ıırn ederlerken ı:ocuk 
'ılrd,•nblrr: 

- l'l'kl halı ı, ';'t'>-·· Yok, l Qk uz. 
~r tlııı •.• ıi'l~inıt! babıı ı: 

- 111'\ ıuıı nı:luı•·, de\ anı et: dai
m ı '"'· in •11 ~ornı3kl.ı lıilı;hlnl ıırt
hrır? di.te C'P.\aO \erir. 

Llly, iç nl kcrck: 
- Güzel blr kızınız var .• Ne mullu si· 

ze! 
Ma anın üzerinde nllın bir çcrç"vc 

çlnde duran bir çocuk re .. m e bı:ıksrak 
lifıve etti: 

- Giızel. •. Güzel ama sizin kadar de
n ... 

G ldy şcfkıı.tle kızının resmine baka· 
rak: 

Bclld n çok gitzcl olacaktır. Göre
c kslr.lz 

B r k re daha resme baktı. Bu Marie 
Tn<ıre e'ln on uç }·aşındaki bir resmi id . 
İnce ı: rtıAnalı yüzü tatlı bir gfilüm e· 
mesl "nrdı. Sarı ipek saçları bir kurd('la 
!le tepe lne topJ;ı.qıpı~u. 

Glndy , h;lnl çekti. f.'larle Theresc'ln 
ltak1ki )Bşını kimseye sövlcmlyordu. Her 
kes çocuğu on bt'f ynŞında biliyordu. 
Hulbuld o ı;enç kız olmtı~. On _şeku yn
ııına b::ısmıştı. 

Etrnfındıı yasayan hiliiin J-adınlar co
cuklarının yaşlarını saklıyorlar. iki üç yaş 
ı ksık gö:slcrlyorlardı. Anne- olmak, hem 
de senç bir anne olmak gururluını ok· 
şam:ıkla bercıbcr .}aşl~rı meydana çıktı.. 
cnk dl~·o de hepsj korku~ ordu. 

Gladys de kızının büyUdliGilne b ir tür
lu inanmak istemiyor, ona hep kliSUk bir 
kız çocuk muamelesi ediyordu. 

Cıırmcn çantasından bir kutu ~ıkşr,. 

rak Glad)•s'e uzattı: 
- istçdij niz rcn}rte allık Qylqı,ım, g~-

- GUzE:I değil mi? öteki allık ç k açık 
rcıılttL Bıı pan drıha b ı yakı~tı. 

Ağır ağır konu uyor, dikkatle aynada 
hcndinl scyredıynrd11. Her ),elde kl!ndlnl 
pcl< bcğ l')JJl J plgııı:u belli idi, GC,iılcrl 
rı:u·lıyordu. 

- G~zcl... Çok gi.i.:r.1, diye söylendi. 
Csrmeıı ijlrıı bltirnıi§tl. Veda edip ay

rıldı . Arkasından LlJy le Gladys de çık
tılar. Bahçedeki güllerin kokuı:u her ta· 
rafa yayıJmıstı. Yüksek dağlardan temiz 
ve llıtif bir riizgflr esiyordu. Kapıda dıı
ı nn otomobile bindiler ve Nice'e d()ğru 
yolJandılar. 

v 
C.laclys, suzel bir rüyada imls gı'l!ti se· 

r.P.lerln ~cçti;lni farketmeden ~:a§ıyordu. 
(iQnlerln gcçtlglnl ve yavaz yavl§ ya~lan-

...... Bıırıının ha\·ucı çok filCCik ve :ığır. 

Dana yornmıyor. Hem benim canım da 
sıkılıyor. -Ara sıra ölmüş ıınne ini düşünü~orclu. 
Onu ne kadar sevmezdi. Adeta nefret e· 
derdi. Scrşeri ruhlu, ahlaksız ve sefih 
anne!I Sophie Burnna'nın kızı oldu~una 
utanı>'ordu. İçindeki bu utancı hiç bir şey 
yok cdomezd·. ~ocukluğunda hi setti~! 
ıstırabı, elemi ve yoJnızfıgı unutn1asınn 

( .t.rk4M nr) 

lnıl reldl 'e şf'ftaıı ıtt: ~·lla';'tJ. Dün 
fü,ı kilo ıı:ertall aMım. Kah!lkltJrutı 

Myarak bil) iiı'l'k !Jlr tr:n<·.er~11 hpl 
llU lçlıııh· ~ok ;) Ulllll';'ıtk olU,lf'!l;YB l<a
dar ııı,ırıllnı, :S!.ll ıınır ııiiıdüf!J. itoi!I• 
l ıını•a hlr k"JI'"" !er ile ~r;erek ı;eld,. 
dı·ı.krlııı tı_l·ıklıldını \C l,l J<-ıı e;ıdlm. 

tırr tıııı;uı. kılr• ıııoJ\ere kaypı~nııı ıı· 

l:ın -Z.f'flall "il~ undan bir l•ar{lı!ı kıt· 

yışrak erlttllôlr.n l''Jnrı& ~ilen ,!IP.fta_ 
lileri içine ho~ıı.ltıp kaynattım. aı· 

ı 
\'!f,ma ıf"lint'fı at .. ,t~ıt tııdlrdJ111 , .• 
•qJııtar:ık k!kUk cam h\·ı.apıı.ra 
bo~ıtlt hJlı, dolıü>a dlıılim. 

CV~J:iJ 



t. D ·!UZ 

Askeri durum 1 

1 ı ... .;uiO;ül' 
**' a su asa > :cz ı a ı• 

Doğu ct:phesinde : 
;ıa um ;;;ıs 

e tılb.llrıtd meyqan ınoone

,.., beli, Rwıların aleyhine olıa.. 

rak yenı bir lluhranJı s~fhaya gtr· 
nıiştir. §ahır düşmek tehll1cest1c: 
burun buruna gelmlı gıbld~. 

Rijslar, Stıtlln,radın iimql batı· 
sıııda mudafaa mcnllerini muha· 
faıa ecieblllyorlır. Bu eena.hta tş
nrruz eeen Alınan kıtalarının in· 
Ean ve malzeme kayıplsrı büyılk· 
tür. Daha garpta Kletskaya bölı;c· 
sinde devam eden Rus taarruzları 
Stallngradın şimal baUsında bulu. 
nan Alman kuvvetlerini azçok yan 
ve geriden tehdit etmektedir. Rus· 
lar, Kletskaya' da Don nehrini ce· 
nuba geçmiş ve İtalyan kuvvetle· 
rlni yen.dikten sonra 5 meskun ye. 
ri gert almıştır. Bu muvaffııkiyet, 
AllT)an orduswıun Stallngrad şi· 
mal batısında yaptığı baskıyı ha· 
fifl~tmcktedır. 

F!kat Stalıngradın cenup batı· 

!;tnda muharebe vaziyeti tamamıle 

Rusların aleyhine dönmil&tür. Bu 

bölgedeki .vaziyete dair Londra ve 

i\Ioskovaden celen he.berleri göı,. 

dc:n geçırellm: t 

ı - Krasnya Svezda gazetesinin 
bildirdJğine gorc. Almanlar Sta· 
Jın4raciın ceııup balı yakınlıırında 
nıuthiş bir hUcuma geçmişler ve 
giinlerce süren şiddetli çarpışma

larıtan sonra Sovyet mcvzllerını 
~ a.rmışlardır. Bu vaziyet, müda· 
faal ı gı.lç bir hale sokmaktadır. 

2 - Unltcd Prcss mulıablrlnın 
.Moskovadan bildirdiğine göre, 
Stallngradın cenup batı civarlarını 
müdafaa eden Sovyet kuvvetleri 
48 saat içinde dördüncü defa ola.. 
rak yeni mevzilere çekilmek zo· 
runda kalmışlardır. St.alingradı tch 
dit eden hayati tehlike saatten so
l~ fazlalaşmaktadır. Büyük sayıda 
nllzf zırhlı kuvvetlerinin cenup ba· 
t ı müdafaa hatlarını yarmış oltlu
GU qlldirllJnektcdir. 

3 - Londra, Moskovaya atfen 
haber veriyor: Ruslar Stalingra.d· 
da hali mukavemet göstermekle 
heraher tehlike büyüktilr. Bu teh· 
ilke en zıyade cenup batıdan çel· 
nıektcdir. Ruslar, şehrin cenup ba
tısın.daJd m'Waf~a hatJşrmı Y~rıp 
g~ml~ olan Alman zırhlı ve mo· 
törlıi kuvyetlerlle ~arpıfmı9lar, 
150 Al01an tankından 30 unµ ıah· 
rlp cıpkten sonra yerı mevzilere 
çekilmişlerdir. Rus tebliğine göre, 
bu flııs rk'@ıi Alm11n tanklarının 
nus müdafıı;ı hallarını derlnlı~lre 
.rarrnasınqan ve içeriye rıufu~ ~ı... 
meierlndcn ileri gelmiştir. 

İşle by haberlerle ga:ret 11çık 

anıaııJıyor k'I Stallngradın cenup 

batıııındaki Rus cephesi Almnn 

Zirai istihsali 
arnuma tedbirleri 

Done)fma kredisi bir misline çıka
rıldı. Çi:tçid :n alınan faiz mikdarı 

yüzde alt.ya indirildi 
Ankara. 3 (Vatan) - Zırat is· ı teselsil kefalet suretile Zıraat Ban· 

tihsall o..rtırmak ıçıq çift.çiye ıaıım kası merkezlerinden kolaylıkla te
ola.n maddi ve manevi hertürlu mın edeceklerdir, Bu karar son· 
yardımlnrı yapmak ve kolaylıkları bahar ziraatı içın müstahsile ko· 
göstermek yolları ıizcrtqde ıç;ılışan layc~ ı;alışınak iıJJk&nını veret•ek· 
Ziraat Vekaleti istihsal m&snıf1arı· tir. Muhtelıf m•hşuller ·Cin dekar 
nın Yilkscldl~ı bu anlarda çl!tçL başıpa bir mislı arttırılan kredi 
nın ıhtlyacı olan kredı teminini miktarını aşağıya koyuyorum: 
birinci şart nddetmektcdlr. Dijer Hububat 4, pamuk 14, tütün 
taraftan Ziraat Bank~ı da bu şar· 40, zeytin 20, üzüm :t8, lnch· 20, 
tı tahakkuk ettirmek Jüzumunu fındık 1~. limon - portakşl 40, 
gbrmuş ve bu maksatla müstahşile ~bze ve meyvalar 40, afyon ve 
banka şubeleri tarafından dekar huhaş 10, pirinç 28, Antep ve 
j:laşına verilen çevırmc ve donatma :rerfısutı 10, ıülyağı ı~. bakla, 
kreaisi bu sene bir misli daha ar· fasulya, ııohut, me.rcfmek, patates 
tırılmıştır. Buna mukabil gerek gibi kuru sebzeler 16 liradır. 
buyük ve cerek kü~ülc çiftçiden Gerek Ziraat VekAletl ve gerek 
alınan faiz mıktarı c;(ı 6 ye indiril· Ziraat Bankası çlrtı;ı lehine veri
mırtir. Bu suretle istlbsal masraf.· len bu kararın suraUe kendllerh1e 
ları artan çiftçiler keodilerine la· bildirilmesini ıalAkadarlara tamim 
zım olan parayı ipotek veya mli· etmiştir. 

BAŞ MAKALEDEN! Iranda propaganda 
U E V A lV1 l faaliyeti 

( .. 1 lıleNe) 'JX 
kın muhalefet &öster111emes; için 
hükumetin gayret sarfelllğlpı bil· 
dlrrnektedir. 

İran radyosu yaptığı bir neşri· 
yatta İranm narp QufUffi!l k•rşı· 
sında kaldığı §ayialarının çıkarıl

dıjını. gazetecilere beyanatta bu· 
hınan Başvekilin sö:derinden bah· 
setmiştlr. 

(JIMI l ~) ... 

~·n, ne Avustralyaya ve ne de Hin· 
distana karşı buyUk mikyasta har· 
be glrljemezlcr. Şimdiki halde Ja· 
ponya jçln Rusyayn saldırmaktan 
daha büyük bir hata olamaz. Rus. 
yaya taarruz etmek. binlerce kılo· 
metre uzunluğunda olan Çin cçp· 
hclerlnı bıışhbaşına bir Mem olan 
Sıbcryayn doçru >'il:zleree ve pln-
lerce kilometre uzatmak demek. Başvekil şöyle den1iştlr: 
tir. lf,uslarm Sibcryada vı: Mançµ· t<- lranın bugünkü dıırqmda 
rı hudqdunea büylik kuvvetleri harple alakaaı yoktur ve bunun 
ilazır durmaktadır, orada kurulu sebebini de anlayamıyorum. Bir 
Jı4s sanayii, bu kuvvetlerin ihll· takım muzır ur.surlar menıle'!ieti· 
yaçlarını karşılayacak kadar bü· mlzde fena haberler yayıp karga
yük ve kudrıetlıd "r. Ayni zaman.. salıklar çıkarmak istiyorlar, fran· 
da, Japon adaları şlmaJinde Ala.s· da seferberlik yapıldıiı ve harbe 
ka ve §arki Slberyada Rı.ıs • Ame· gireceği şayialarını bu zararlı pro· 
rikan fıllj lşbırlığt ve müşterek pagandaya alet olanlşr Ç*C}rrnış· 

harbi, Japon adal?ırır.ı büyük bir lardıı·. Coğrafi vaziyetimiz nazik 
hava tehlikesine mqruz bır9kacak- oJmakla beraber hukürpetlmiz her 
tıl' Japonl•nw en eok Wo11Etutu t• ~nı~ 4!P.mt•ı._1J1r-ye-- mOtte. 
budur ve ılıtyna kendi lstcklerlle fıklerle yaptıCımız muahedeye sa· 
sebebıY.~t vercoeklerıne !lht4l1al dıkız. 

verilem,ez. Memleketi ıc;ın için "iyen bu 
i\lte}dm Tokyodan gelen bır ha- propaganda ile mücadele etmek 

ber. ılııponyanın Rus.raya ta4rruı sizin de vazifenlıdlr.ıı 

VATAN 

Aleksandrof' u;1 
Pravdada çıkan 

bir yazısı 

''Dımokroşi devletleri, 
z.Jferi kazanmak için 

her şeye sahiptir,, 
j\jos~ova, 3 CA.A.) - fJııberler 

bitrosu şefı Aleksar.drof, Pravda 
gazetesinde Ş<)yle yazıı:or: 

Harp öyle bir ı;afhayR slrmiştır 
kı harbin güdümüne all ~todlar 
hakkı,qcia plŞnlar tanıimi ve sonu 
gelmez mUnakaJtlar müstertk da· 
vaya hiç bır fayda lemin etmC'ınek. 
tc-dlr. 

l\Illk<tle sahibj mutt,p~ millet· 
lerı belli belirsiz örtülü sözleri~ 
§iddctll ı;urettc tor.kıt etmekte, 
punların bol bol yetecek kuvvete 
sahip oldukları hRld pratık neti· 
cesl olmayan sonu gelmez nokta! 
nazar teatilcrile vakıt kaybcttlkle· 
rtnı söylemektedir. 

Alckiandrof diyor ki: 
Bugün herkese ttüeen vazife 

ı;.öz~n harp plfınJarı tanzimine 
ve düşmanı zayıflatma.k tein alı_ 
ııacak tedbirlerin ınünaka§asından 

tatbıkına geçmektir. Bu tedbirler 
düşmanı hakikaten zaafa düşüre· 
bilecek pratık kuvvetli ve azimli 
plmalıdır. 

Muharrir Birleşik Aınerlkanın 
Uç senedenberı ordulıırıııı hazırla· 
mak, modern sılah istihsalir:I bü· 
yük ölçüde tanzim etmek, Alınan 
kıtalarına karşı bugiinkü ve yarın_ 
ki savli§lara hazırlanmak için bol 
bol vakti olduğunu söylemekle ve 
§unları ılave etmektedir: 

DUnya demokrasi devletleri za· 
feri kazanmak içın lazım pjan her 

şeye sahiptirler. Bu mücadele va· 

sıtalarını kullanmaktan ba§kn ya· 

pacak ış yoktur. 

Makale föyle )!>itiyor: 
Eğer pratik ve hizıımlu bu tün 

t.,edbirler alınmazsa ve elde mev
cut bütün vasıtalar kullanılmazsa 

eıı güzel ve C'n ijstıin gıtyc hakıkal 

Sincler'in 
bir ınesaj1 

Mesele, Almanyoye 

nerede zarar verır.ek 
mümkünse orQdo 

vu ; mJk!ır 
cdetegl ihtimallerine zamaqında Bir haberde İranın iaşe işlerine 
bir cçvap teşkil etmektedir. Jappn 19ir Amerıkalı miitchassısın getiril· 
Asa}lf gazetesi nDtığişmez slyasetı. dlğı bildirilmektedir. 
b ı - ıt d bl k ı Londra, 3 (A .A.) Hava 
aş 111 

a 111 a r ma a e yazmış· Dlger bir hııberdc Vekalette \'e 
tır. Harıelye Nczaretlr.den istifa .Nazırı 1\1. Sineler işgal altındaki 
etmı§ olan Toı:o'nun faallyetınden devll'!tın hususi işlerkde çalı~ıın· Avrupa memlekellerf!lQ hılDgcıı 
bahsederken d•yor ki: ların, mazisi, ahlakı, allel<'rl ve 

«- Togo, Büyitk Asyanın 1'u· mes'uliyr.t hisleri hakftınqa derin rl~d'1eCJ4mae~ot~euddlru •• ıu bir me ajda fÖY-
lank blrllklerıle tamamıle "arıtmış bir tahkikat ·vapılaca~ ı bildiri! .. '"' rulmasından evvel akdedilmiş olan "' P -
ve şetırln hçmen yakınlarında ]ius 

lar teın c;ek buhranlı blr vazi)·ct 

başlamıştır. Ruslar bu fena vız!· 

Yeti düzelteblllrlcr mi? 

Japon - Sovyet gaktının bltaraflı· mekte aksi takdırde t?ıı glbilerln Avrupa haritası ı herııJn let· 
{:ıııt tanzım ctıniş oldufunu soyle· ı~t<'n çıkarılacağı söylenmektedir. k•k ediyqrı1111. Mesele Almanı, 
mi§tir. İki memleket arasındllki kendisllle .en fazla zarar verJllek, 
mlinıısebetlcrde en ufak bir deği· Alman Ru§ harbi nerede mymkQDJ4 orada vurmak· 
,.sıkl!k voktur.1> , .. _ tır. :Hltlerjn plltüıt stratejisi t'jımv 

St 11 d b d ani "' ..... ,ı t i11Clde) ) :( 
, a ngra ın ccnu un a Y Gerek çın ve ııcerkse Amerika işine bşğlıdır. Bu tıııımll her ta,. 

Kalmuk arazisinde Rusların bü»ük fcJklarda dl!VSnı ctm~tedlr. &>vyet r11ftan "ücumla·,. mıJru7dur po-
t şimdi Japonyaya karşı tsarruz ha· tayyareleri durmadan Alman hava 1' , 

kuvvetlerı yoktur. Orada mevcu J juda ~ .. sjar hücum ediyorlar. Ba· 
d llnd~d•rler; apon ar ılk defa ola- meydanlarını bombalarnakta.dırlar. n .. 

otan zayıf ku\'vetler de Stalingra Ud" ve Aı..."eıılıae ln11IJl:ı h"v• rak ı;tratejlk sahadtı. mu··aafaa .. ·a Cenupta Alnıenlar Nov-""ı"sk ll " .,." • " lll~ydan muharebesine i§tlrak ede· " .,..,_ • dl A ,ı:eçm!şll"rdir. Bıırıa yaklaşmakta zerin<' yürltm<'kt<'dirl<'r. Berllıı rad· kııvvetlerJ hi.ic~m· e yor, vrµpa· 
rek vaziyette değildirler. Çunkü olan ki" mevsimini de ılil\•e edep· dattı t11,raftarl•rın kahramanc!J fa-
Ellsta üı:erlnden kendileri taarruza " • yosıı bu limanın J11ddetle bombalan. ft .. 1 ı... 

sek. Japonların ftusyaya taarııuz dıtmı bildirmektedir. allyetl de her tara a ıorü me.,.te· 
\lğramışlardır. Asası VolE;a boyu- ctıne;ı;lnc vazlyctl11 hiç de müsait >foskova, 3 (A.A. l ,,_ Batı şimal· dir. fpglllz ~ıwa. kuvvetleri ttıııe· 

1 

Mühim bir karar Gazeteciler 
Londrada ~ 1 ._...) ·!. l caklfr. Muvakkat bi.r matldeye 

cllerınden müsaade alarak Türk ı sore Y•nla.rında blok• para ,·c 
ltrJlarını ilıtl:fa tarihinden itlbareıı menlçul kıymet hulu .an hakıki ve 
bir ay lçnde Cumhuryet M~rkez I hükmi ~ahıslnr bu kRtıırnamenl:1 
Bankasına ve menkul kıymetler• neşri tarihinden it'b.ıircn bır lt)' 
le$elllim tarthinden ilıbar~n ayni ! içinde kamb\~o n1ürakabe merci· 
muddet iı;lnde dıledıklerı ~ır ban·: ~rhıden mücıaade elıtr&k bloke 
kaya l<.vdie mecburdurlar. Türki· : Ttlrk liralarını T.ürkiyç CUmhw 
yedek! hakiki ve hukmi şahıslar 1 rlyetl Merkez Bankasına ve meıl· 
tarafından Türkiye harlclr.de bu· kul kıymetleri de d 1ediklerı bir 
luııan hakiki ve hükmi şııhıslar le. b~nknya tn•die mecburdurlar. Ha· 
hine Ti.ırk lırası uzertndcn krcd len bankalarda bloke mebe\ııın 
açılmıy~ağı gibi le\ldlat da yapı· Merku Bankasına ~vdlı için kam 
lamaz ve TüFkiyede bulunan bıyo mürakabe mercilerinden miı· 
r.ebllçrc hiç bir suretlr. Turk pa· saade isUhsallne lüzum ~oktur. 
rasılc ikrazatta bulunamaz. Bazı 
ıstısnai ve hususi hallerde bu ş~ 
kilde bir kredi açılması \'C istik· 
raz yapılması Maliye Vekaletinin 
ve tevdiat ierası da kambiyo mü· 
rakabc mercilerinin mezuniyetine 
bağlıdır. Hariı:teki fırmalar tara· 
flndan ise teminat olarak Türk!. 
yedelıii bankalara vapılacak tev· 
dia1 kambiyo mürakııbe mercileri· 
nln müsaadesine bağlıdır. Bloke 
para ve menkul kıymetlerin Tür
}ı;iyr @hilindcki iı;tırrıal ~ckılleri 
f_.,yc Vekaletince bir talimatna. 

me ile tayın olunacaktır. Bu nevI 
paraların }Vlricc çıkıırılma ı aşa· 

ğıdaki malların ihracı surctilcı 

mumkündiir. Bloke paralsrıı~ 

transferi hakkır.dakı mukavele \'C 

tınl;ışmalar hilkiimlerl mahfuzdur. 

Anason, siinger, yabani domuz 
eti, yaş sebıe, kök br.ya, halı, lüle 
taşı, 1937 ve daha evvelki senele· 
rin mahsulü Hitıin, yaş mcy,·a, 
çovcn, f$&rap, likör, gülyagı, cehri 
nıııdensuyu, ı>.1mpara cevheri, JH•I· 
ııa küspesi, Hl41 mah&uHi kara 
üzüm, 940 _ 941 mahsulil fındık. 

Yukarıda yazıiı mallar ml\n)ııı· 

sırrt•l ecııebı şahısla~ın tabilyetınl 
taşıdıkla1'ı veya ikamet~ahlarınrn 

bulunduiu memleketlere ve ser· 
mayesi kısmen veya tamamen cc· 
nebl şlrket ve miiesse clerı, var. 
s~ ana mE rkez.lerlnın. yok a hisse· ı 
darlarının lkametl(iıhlarının bu· 
lunduğu mcınlckctlere Mal9 c Vr.· ı 
kfılctln:n müsaadeslle ihraç erl 't• 

bilir. Bu nıemlclrntler klirlnı; ,·oya,. 
benzeri bir anla§ınıı ile baR'ı bu· 
lunduğumıız memleketler nldusu 
takd•nl<- Jhraç edılen nıR ! oedel'e· 
rır:in ~liring, takas veyr, kayıt 
hıırici bırakıl~ağına dair im mfın· 
leKetlcrln alakadar resmi mucsse. 
scleriı1cien müsaadcı alır.ması vcı 

öu mUsaadrdcn oe Maı . ~ e Vek{ı

'elıne müı açaat edilrrıes• liırmd•r 
İhr:.ç edilecek mJJların navlun 
sigorta, komisyon gibi ihraç mas. 
rafları alAkadarlar tarahndan bu 
malların transfeFlerınde elde edi· 
leeek dövizlerle bırhkte ödenecek 
t r. Hcrha• ~ı blr memlekette hu· 
susl takas hesnbırnızda terakiiın 

etıniş muhlm miktar ınebanl im· 
lundu~u ve o memlckettcıı ltlıa· 

!Atın ehemmiyetli surette gii\lcş.. 
ınls olduğu, Ticari Tediyeleri Tan· 
zlm komite.si tarafından tayin ve 
k bit ~llldig ha.ilerde ruknrıda 
Y!mJr mallıtrm ihracır:R mü !IZJdc 
cdilrncylp bu nevi par4ların o 
memlekette açılmış husuı;i takas 
hesahıı11ızq~ kayıtlı mebaplqen 
mıttııub11 sureUle transferi yııpıla· 

j&TANBIJL Ni ANTAflNDA 

Deniz kuvvetleri ve 
Deniz savaşları 

<BMı 2 locJde) 
suller, ablo'ka, kımtrebarıd e~ya· 

(')in zaptı, düşnııın gemilerinin bB· 
tırılmasıdır. Ablokapın tntbıld ve 
lırnııtreband eşyanın :zaptı dli§ma· 
nın deniz a ıırı memleketlerden 
ı;ctircccği malzemeden mahrum 
etmek maksaqıpa n)atuftur. Bu 
te ebbiis askeri ve lktısadi tesir· 
lerın tıusuHi ha}cl\ıqdş~ı hareket· 
lerın en sarthidlr 

V akı-r.dan ablo1'a bır toprak 
parça ını kıtanın diğer kt· 

(Ba~ı ı **> -
8ir cocktall Zlydetınde ha~ b.Pun· 
mutıardır. Türk gazetec.leri, bu zl· 
~etten sonra West End'de bir sı_ 

r:cn1aya ııtmı lerdır. 
Londra, 3 (A.A.) - Tımcs ::a· 

::-0 smın bıı ım,'h rrirl, Londrad ı 
bı,ılı.ın(l'\a~t Qfa:\ Turk gantecile
ri hakkında gayet sıtay şl bır m .. 
kal" ynzml-tır. Mumaıleyh-' bıı 
makslcsl de şo~ le dtyor: 

"Bu gazetecner, mcsleklcrinıq 
ön safmda gelen insanlardır \ 
Türkiyedc nam ve ihtiram kazau· 
mışlnrdır. Bu ı;azetecilcr, mütte· 
fıklerın do .. tlarıdırlar, ancak blf 
dostluk, akıl ve mantı1:a dayanaıı 
bir dostluktur, ~·apmış oldukları 

bu»iik tecrübeler, kcndılerine mu\ 
tefıklerln ileri sürmekte olduklaq 
dav:.ınııı haklı \'e insani olduiunu 
\'C bu davıının Türklerin ideali ıl • 
hemahenk bulunduğunu gı:iiler-

mlştlr. Gaı.eteler, miitemadıyc• 

mihver devletlerinin propagann l 
mvıcvralarmı ortaya a\maktarı 

[arıt olmamışlardır. Londra111n 
mlsa(ıri olan Türk gazde<:ilerı, 
Balkan ve Ortaşark tşlerini çok 
lyj biliyorlar, Londradald ıkamet 
lorl bu ) \!zd~n ve J>ilhassa mih\ (,' 
devletleri propagandssının müttc· 
fıklerin gayrimuharip milletle rr 
kar~ı ş{jphelj blr takım tasavvı.ır 
lnr beslemekte oldu&una §lemi ik
na eımek için uğra~ma~ta cldu& J 

bu sıralarda pe1' büyük bir ehem· 
nııyrt lteshctmekt dir.ıı 

Time · ga:zcıtcsi, diyor ki: 
«Aldatılmalarınn imkAn mutd 

sımlıırınde.n ayırmaktır. Bunun 
tatblkı AmeFlkan muharebolerın· 
de görülmi.iştUr. Bıı hareket tor· 
pldo ve mıtyln silahlarının bulun
ması ,.e kullanılması ile kıymetini 
kaybetmiştir. G~yrl mümkiın bir 
hale gelmiştir. Bu iki sılfthın lca· 
dından f\'Vcl donanma ı~·in ablo· 
kava miır.i olan kuvvet· ~bloka c-
dil~n düo::man sahlllerlndeki top· snvver olmıyan bu Türk ga:ıeteeı· 

" !erine itimat etmek lazımdır. Fil. 
lar idi. Bir donanrna lcjn bu sahil· haklkn bu gazeteciler, müttefıklrr 
lcrı pelt yakından kontrol etmek hakkında da lntikadlarını esirge· 
lmkAnı vardı Fakat torpido ve mlycn insanlardır, yalnız hatayfl 
mayinl~rin lnıll~nılması. ab!oka· düşmelerine hiç bir veçhıle mey 
yı yapan fllonun açık bir dcınızde dan vermiyeıı ferasetlcırı vard • 
geceleri geç\rmesinl müşkül bir Burada gördüklerini gayet dolı ll 
duruma sql>.ı.ı~·ordıt· Bu silahların olarak neşredeeekler ve bugüı;!:ü 
ynpncağı tahribat eıı(lı~<' verecek inglllzlerle 1940 mayı:;ı İngllizlerl 
mahlyettedır. Yakın ablokayı do· arasında çok büyük bir fark bu· 
nanınamn. rrıe\•zii müdafaa terli· lunduğunu söyliyeccklcrdır. Tur~ 
bj!tmın çok uzaklarına açık deniz . • . . 

' tl Ga1.etecılcrınln meslekı mezıyet ıo. 
lere kadar uzaklaşmak zarıırl' t- rl onların yape<cakları neşriyatı 
de bırakıyordu . 1Dondan.~ak~~a :·

1 

ta
0

rlhln bu muazzam saatlerine la 
jisinde ilk miıh m egışı ı. u r•k olaca;ının en biiyük 111rantl· 
suretle mP-ydana geldi. Bıı nokta sidir. Turk gszetecilerinin nak'e 
üzerinde uzun uzun ~azılar ya. d ccklerl bl.rlf.k ljeyler varaır 
zıldı. Uzun. uza~ı:a tetkikler ya-• :\;emloketlcrlnln maru:ı hulundy~u 
pıldı. Torpıdo sılahı~ın deniz~~- tehlikeler erek in lltere hilku. 
lıkteki ınkıla?ı, denız ~ar~leri u- metinin ~e;ek Ank!ra de\·let a· 

. :ı;erlndekı tosırlerı bijtun ıncelık- damlarının hatırından hiç blr za· 
!eri ile el..._ndi. . rpnn çıkmamaktadır. Şu halde UıIJI 

D enııaltı ıemılı?rlııın mcycJa- bir scrbesh içinde malumat cdinıJ· 
n• çıkması bu yskın ab- mek ve vesaik elde etmek için 

loka nazariyesini daha açıklara tehllkt>ll bir seyahate ~ıkmt§ elan 
kadar sürmeğl ıcap ettirdi Bunun bu mUwtaz ga7.eteellerln miitala
denııJt r teknik ve stratejisinde. aları , }\crhaldcı ciddi :;urette nazq· 
oynayacağı rolü ilk evvel İng lız rı dikkııtc alınrpa~a şayandır.11 
Amiral Lord Fişer mütalaa \·e Tlmes gazetesi, netice olara~. 
tetkik etti, Bir abl(l\iaııın tııtbikı diyor ki: 
§gkll ''t'; ıht ıınallcri biHiin dev· ııTılr~ g ıclfe~lerl. memleketle. 
leUerln m4vafakati ile tevsi ve le· ı inç tııgillzlerın Turklerle plan .t · 
yit edild! En son olarak kullanı. tlfııklarına sadakatleri hakkınqa 
lan hava 'kuvYetleri ise b r n1em· en mutlak bir itimat taşıyarak dq. 
lckclln sahillerini mUd11f11n ctm k necckler \'El, bu lttıfakın mU~ellC'· 
hususundskı sah:J)·ı yani abloka· fiyetlerlne sadık kalmanm L{>• • 
YI açı}ç denlvere kadar silrdü. drada umumi bir arzq ql4utur.u 
Bunlar bu kadarla da kalmadı. 

RiHıaımeddin ÜLSEL KARAR Ht'LA~ASJDIR 
iht:1'6r 94~ ~67 

l\1ı1U Korunnıa kaıwnuna mu· 
tıalcfctten 1'\l§an taşı yaU~onatı 

IŞIK LiSESi 
A ' A, iL., f)KTA n LiSE ....,. YATILI, '1"41Ji1Z-Jl~. Ia~t; 

TESİS TARİHi: 18Ş5 
Til1klyenlıı ep ••iti lııt•Uliİ liaefiidlr, 

~ı;kl u..ıe;e~n 15 e) liıl ıüniae kadıtr kHydını yenilemesi liııllUltr· 
1.-\RYJd iç n nerıUn milracaat olunabilir. 'l'ıırlfname istcy!nJz. 

Tel: 80870 nu ve EJderhan'ı örtmc~e ga,yrct olmadı"ıııa hliknlcdcblllrı·z. Ja· d " 1. K d . k d 11 rın herhangı sckıldc 1ıışıtma nen'. 
l r d ., e,. ge ıp ara cnız ıyısııı an er·, .. • 

C'diyorlar. Yanı Rus ar Sta ıngra a pon • Rus h11rbl111 düşünürken, Jeyen önemli bir Alman ordmıu Sov_ I de tcsııduf ederse etsin onu tııhı-ip 1 ~-------------11!1191"------•--·---...._ 

ca<Jdesl 54 qumarada bak~alh'k t 
csp~tile meşı:ul Nıkolj oğlıı yprıı 

Ma~ropolo hGkkında İ!:tanbul Mil· 
1i Korunma mn.hkemcslnde cere· 
yıın c.clen mqhııkemesı neticeslqJc 
~uçlunun fijl, sabit olduiurıd• • 
Milli Korunma kşnur.unun 32 ı. 
59/3, 4 ~e 63 maddeleri mueibln&K 
yedi lira ağır p:ıra cezası bçlemeıi· 
ne :ve on giin müddetle dl!! dükkA
nının knp11tı\ınll§ına ve hükülf\ 
'kat'lle~tts r.de ücreti suçluya alt 
olmak üzre karar hulasasının V•· 
tan gıı;:etesjnde n~şredlhnasi il 
19 6 942 tarihinde karar ve.rllmıf 

hücum eden Alınan ordusunun ce· bir taraftan Japon adaları şimalin- Y~f.lerin elinde klmış başlıca denlı Us etmektedir • . ~im olursanız olunuzı ~ 
nup çenaftına bir mukabil taarruz de Rus • Amerikan hava • deniz terinden biri olan NO\'Oroal11ke hücum 1 siz d~ kcnd•nıze dil§en roın oyna· ı Eeyog"' lu f eşine; Noterliğine : 
~ apacak vaziyette dcglldlrler. X,o· kuv\<·cUerinln iştirakini, diğer ta- etl}lektedir. Kızıl Yıldız razet.,ı ce· yabllırslnlz. lnılirz h.a,~a .. kuvvetle· 
lclnlkovo·~an demlryolu boyuqca raftan Rus ~ çın ve hatta Anılo • reyan eden çok şlddellı muharebeyi 1 rlnln Almıınyi!ya Gölünıl~n bum. Beyoglu 5 inci Noter d<Jiresi D: 300 - 1283' 
StaUrıJra.dı yürüyen AIJT\an sıığ Sakson kara ordularının işblrlİğlnı hatıer Vl'rerek Sovyct k11vvetıerlnln balprı Yf!ğdanlı~lşrın >'tığlama bo· ı Öz: 
'!ena}lı ~an ve gerisinden ıamamile hesaba katmalıdır. Japonlar bö,l>ie bir kesimde yeni mcvzılere c;ekıldik· rularma soJçı.ılabllf!cek olan k1Jm 1 Rumellhl~arında Bebek caddt'sın-
mırıdir. f\ljtün kuvvetlerini cep.. yeni bir maceraya atılamazl3r. terini sövlemektedlr ~veya karborandon tanelerinin bü· de 30, 32 numaralı yer H: 
lıeye siırepjllr. Demek pirinci ca· İIUiAN BORAN Beri in: 3 ( A.A.) - Alman Qrdula_' yi}k ~ardı:ıflerldlr, İniillz tan4rç. 
reye lmkAn yok. rı umumi karargahının tebliği: lerl ı1lıı y;,ı.ptıkları tahr,pl~r Almıır. 

İkincı ~are, cepheden prnk~ves Rom mel, in gili zl eri Anappa'nın l'Cflllfl doğusunda tl'pe- nakliye nıHlarıncJll kendı şu),>en•z· 
ille~ ~e muktbll turrı,ız. Bu 4t l lerde bıılunan plrçok mllhlm mevzi- de segeb!~·et ver~bi·l·eC'eji~'.;ı: ııecil< 1 
kift ••Jıırıemlştir. Cereyan Men cenuptan ?l': l ler llllcısnıla zapudllmi§Ur. nıelerln ı:adeC(' buyuk. olçucje ~lr 1 

? Novoroıiık'in nnilntle bır mayin tn. niirrrnnesir.deıı ibıtrottır. F.ıı~r lil7. 
muharebeler bunu gôstermeklc.- • e ek ., 1 ti ÇCVJr C nyıcısı ile ttır salapurye batırılm ış· !er her ):>irini~ urrıum ne ce yıe- ı 
c:Ur. ,._,. ı iulM) .~. tır. rlnpekj tesir ba1'•mm~~n hl$~rıiz~I 

Üçiıncü çare, Stalingrada taar· rağa gömU!mU.,. olan tanltsa\'ar top- ~erı Atrnarı hücumbotları Kara.de· 1 düşen faaliyeti gi.>~tcrırse.r.h: şımd• 
ruı ~·!'! Alman orgys9nyn ilmsJ l•rın Vll tank tapj4pJldaJ1 daha mu. ni~e iki f)etroı cemlsi ile iki vapıır! fJ~ddindcn ıa1la rQk altınğt pulıı
Y•nı,.. Ptarruz etmektir. Rusların cssır olan bataryaların te~kil etmek- ve llır kafileye mensup altJ t>UyUk lllJJl ve şıçırdamıtlst• olan Almıın 
J\)~tfjçllyt'fli yanıık1ilP ffiGV~ij lll· le oldukları baraj sayesınde çok kuY· gemivı de eetımıışlardır. Bunların nakHya teşkilUı eııtırdeyacıktır 
~rruz hll!lll kifı degjlcjır. R4flar, vetll w at .. k•rtı•ında kalmışlar. ton!ljr ış. ıoo e •Jıt eJmtk~ır. ™ :s:m s _ =ı ==ı 
talingr8'ın ıtmal batısına şımal. ıtrr. Stalingr;ı.cl önUncJ~ Alman ve Ru. tLAN 

den kuvvet yetiştirebilirler. :sta- Bq ""rdııı ı;ertrıinde Gr•nd tapk· men kıtaları dll§maııı ,ıon iler9'le kvv 
llnır d k t k Al u Ud t dil kt B. Köy Tapu Sicil Muhafızhğın· 8 1 ur arma Ye msn or· ı ıarı Jtulunuyordıı. }>ı,ınlann tırtılları ve e nı a aa e me e .olan •evıı-

, dusunu geri atmak için baıkı çare lfum torbaları ııc muhafua edilmiş ıerqen !:lkarmıtJarı;lır t>Uımıanın yap- dan: 
Ye>ktur. idl. Alman tankları, haklkı bir atef mış oldu~ kar~ılık t1UJ.rruıJar p~ Yetllko)' eski Rumkilisesi, yeni 
, llel} dah~ bir ay evvel, Rusların ttarajı içine girmlşlC'rı.c de nUıQyet 1 kürtuımqştlir. Alınan tayyareleri St. Mirasyedi sokagında 28, 30 \'C cs
l>on dir;teil ~1malln~e bir ~rup. m~vıllertmlze ı:-irıpC'~e ve biz.lrıı 1 1in5rad"ın ııs!<erı tesislerine ve VgJp ki Erm~nıklllscsl, Y<'ll. İnci~ıçcğl 
man yapmaları liz•m geldl~lnı ve tanklarıınııla temasa geçmete mu-

1 
llzerlndeki bahri hedeflere şiddetli sokatında 2r; numaralı hane ve 

bu kuvvelin .t).lman orqysu şimal ..-a!fa.k QimYfl&rdır hi~ıımlar yapmışlıırdır. dükk6n bu kere lst. Mü!tilıglnee 
Yanına kar§I kullanılmnsı icap çqe- aımaım 4U :netice isl.itıraı,; olunur: Kıılugıı'ııın cenup batısında :ve Me. tasdikli hücceti şcr'iyc mucibince 
cellni 1a~nPJtl11'1· 9 :zawan l>~lkl 

1 

Bu hareket, 4ımanıara ı;ok pahalıya dyk·iJ} flmal oat.Jsında pUşJT1arıııı Y•P Aııastas Fotının uhduslrıdc olup 
l•rip ve manasız ~l:.kuıınlilş o1M) ıpal olmu,ııır. mıt ol(juğu bir~ok hUcurolıır kırıl· vdatı ile vcresesı namına intikalen 
'tıu fik ir, bugUn Rustar ıçın strate· Oyle zannediliyor kı iki tarafın mıştır. tescili istenllmiştır. 1515 numaraiı 
jı~ bir liizum olmuşdur. Ve te~rar tank kuv\·etlerlndcn bıd dl~eri veya Rıjf!v bölges.lnde dU~manın yapmış i<inun ve 9991 rıunıarıdı karar ah· 
soyllyeblliflm kı. Slalirıaradı kur- dığerl tamamlle tahrip edilmeden 

1 

oltluğu f;!lddetıl ht!eumlar aa ııkame- kiımına tevfikan muamele icra 
tarmalar, ve Alınaııı yaı seferinı sava.tın .ııona erm~sı lhtımı.li yoktur. l~ uıremıı,ıtır. Bu bGlg~• B..wyetle- e~ileceğfrıdt!n ıtu huıuata bir hak ı 
hop çı!Mr"'al:ırı, 911 fikr!n sür· Her i.ıd tarat, tank muha.rııtıe!.-ı I_ ttn 100 t~mlı:ı tahnp edılmlşUr. ,.e alakası olanlar ı eylül 942 salJ 
•tla tıJJ•!kına bBı,:lıdır. Akfl tak· nln hak.iki mahlyetiJ\ı pek iyi lıUdlk· ı L&doga g810nün ceıtultunda Ye l,.f:· ı gürıü mahallinde bıllı,ınar.ak me· 
dlr•• Almanlar Stı.:ingrl(lı •18<'•~- lertrıdcn tanklara yardım etmek için ningradı~ öııtURde dO.man Mr~ok hij mura vera B. 'Ki>y Teıtu Slcıt 1\tu· 
lar ve Volga afztna lllH~•ldır·. blltıln hau kınntıar nl ortaya ak cumlar yap"'ıf6• dıt hlç9ir netlea ·~ hafıztığrr:a müracaatları l{izumy 

.BoğaL•ı.ınde :Rumelıhisarındıt cskı Hat'ı Kemaleddin yenı Rum· 
elihlsarı mahalleoslqde eski Türo~ ) eni Rumel.hlsarı • Bebek cad· 
desinde 20 eski ~2 ~·eni 30, 32 en yeni k•pı ntımııralı odalı dük· 
kan Br.bek • istlnye yeılunıın tevsii için lştlmlake tabi tululırıuş ve 
rnuameilıtı evveliyesi tekemmül ettirilerek 3710 numaralı heledl· 
yeler istimlak kar.ununa tevfikan müteş('kkll ht1'dıri kıymet ke· 
ınlsyonunca bu yerin heyeti umumtyesln~ 1800 lıra kıymet takdir 
cd llp mülkün nısfı, mulasarrına rı Polimya, Hirlstina, Reynn•dan 
~ulhen ve mukadder bu kıyn1et uzC'rlnden leferruğ ~dilmiştir. 

Tapudan alınan kayıttan bu yc>r'n dıger nısıf hlssesınin istavrl ve· 
ledl Arıdon uhdesinde iken aldığı borç dolııyısıle .N'ikola;ra vefaeI} 
feraı;Jı bulunduğu anlaşılmııs ve bıı şekilde tanzım eıtilen hbar· 
name muhatablarıııft tebliğ edilmek üzere noterlığinize ıonderll· 
mekle noterllğlnlzln 6H~ numarasına kaydedılmiş tsq dQ muma· 
llcyhanın adresinde bulunamadığı gibi yapılan t•hklk@ta racmeq 
ikametı;ahının tcsbıtlne imk!ln hasıl olamadıtından adresinıq 
meçhul kaldığı mc~ruh8tile ihbarname hill tebllg iad~ eğlJın!ş ol· 
dugundan kan ur i müddeti zarfın da müracaatla takrir :verilmedıil 
veyıı ınahkeme;:.·c muracııat olupmadığı ta~qirde 3710 nt,ımaralJ 
be1cciiyclcr istimlak kanunqpı.ın 1 R ır.ci maddesinin tetbilc oluna· 
c<ıgının mczkür kııııııquıı 10 ~ını:u maddesine istınaden iki ycvınl 
gazete ile ne-:ır ve ilaqlie, l!(ını muhtevi ıazetelerden ikişer nils· 
hasının gönd;rllmeslnı rica ~derim. 

ist. Vali ve JJ. R§i,ı N· 
btlmlik Miıturü 
Ali Yavt!r M11;:al 
tmıa: ,.,. Mazal 

fshu UAnname talt11 veçhile llfııı edllmek ilzşre Vıttn G•~t.fın~ 
teblil otunur. 

BEYOÔLU JJ'!ŞUiÇf N°"Rt 
Rennl mühür ve iM~• 

tir. 9580 

ltARAR 
thtıkar 421338 
\'Iılll ~orunma kanununa muha 

lefetten I.. nga Karakol caddesi l 7 
ve 19 numarada bakkallık llcare
tlle ıneşgul Ariln kızı :\rmenuhı 
Vasllyan hakkında htan'bul M;llı 
Korunma mahk rnesinde ccreya ~ 
eden muhakmpcsi neticesinde suç· 
!unun f ili sabıt oldulundan Milli 
Konınmıı kanunqnun Si B, 59 3 
\ c 63 nıaddelerl rnuc bincc beş JI· 
ra a'ır para ceza.ı;ı bdemesıne ve 
l edi sun muddeUe de dLl:kfı'lınır 
)'apatılnvısına ye hükum kat'llcştl
ginde ücreti suçıura ait oJmak iıze. 
re karar hulasasının Vat•n gazete· 
s nde nc~rcdllmcslne 19/1 942 ta· 

, !'!hinde karar verllmlıtir. «9534& 

R.,ıd Sıza~ 
Hailde~ ........ 

ller alcffm ..._t 21 ~ta H&rltl• 
yede, DELVU t-a~• alalurlca 

imllıft .... IN .... 

ONJ,.Aa ERMİJ MU~DINA 

"".u -' -.... 
Yeni /Yc$riyat: 

J 1 a 

lliye Dotru ~cppası 

1 
Bı.i'ijn kriy me!:ell!l~rin(lcn bah· 

ıs den 'Kg~ e Dojru mecmuasının 

«hr, l mışlardır. : u edemuıtltılr 11J6ı,l olunur. l 
:>3 uncu sa;rısı bueün ı;ıkmıştır. 

"--~--!111111_. ___ .. ._ _____ _.lllll! .. ıııııııııı,... ... ıwı,,,, O}tıffucu~rııruı:a tav~ı:vı ed~iz. 
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Veliefendi lstanl:ul Y 2z Yarışl2rı Resmi Programıdır 

CUMHURREİSl İSMET İ.NÖ:\Ü'nün him•yesL de ve B')vek 1 ŞÜKRÜ SARAÇOOLU'nun riyzsetindc Yük••lt Yarıı ve Isab 

~ncün1enınce tertip edilen Yarıs~arın Re!'mi Proıramıdır. 

DGkUlUilCU !falla - 6 Eyi1i1 ı 9 4 2 
Birinci R"o,a {Satış Koşusu) Saat 15,30 da 

tkl yaıında ~ar kan lngiliz erkek 'e di'ti taylara mah~u~tur. 
tluamlyNI: 300 Uradrr. Blrin<'lye 22.'l lira, Jkin<'l:re 55 llra, U(iln<'Uye '?O liradır. Sıklet: 63 kilodur. Aı.amJ satı, ttyatı (1800) 11.ra.dır. Bundan 

&'jllğı ftyatıa l!i&tı,a. konulanlardan, b•her 100 lira itin lkl,er ktlo tenzil edlllr. M68.fesi: 1200 metrecflr. 

Sıra Hap·an sahibi 

No. 
t~m1 

renkler !eti Binldol 
H A Y V A N 1 N Taşıyacağı Sık-,\ 

j Babası \ Anıun Yaşr 
·-~~~~~~~+-~~~~~~~-+-~~~ -~r-~~~~~~~1--~~~~~~~+-:::--:-~~~~~~·ı 

l Mustafa Turgut 
2 Ah Haydar Albora 

Yıldırım 

GUrsoy 
1 

Claud Cap Mavzika 2 Mavi . Yeşil 58 ı B"ha 
Claud Cap Edeş 2 Sarı _ LAcıvert 54 Mehmet 

hılacl Kota (Bahariye Ko;usu) saat 16 da 
Uç ya.,ıntfa'kl ""'kan Arap erkek 'e diı:ıl taylara. mahsu tur. lkramJye'!li '?50 liradır. Birinciye 175, ikinC'lye ti5. ü(lln<'Üye 20 liradır. 
Sıklet: .53 kilodur. KaL.ançları yekfınu 300 lirayı dolduranJara uçer kilo, bundan fazlasını kazanmı, olanlara be.her yüz lira için lkJ,er kilo 

il<i.\e edilir. t\tesa.fe&i: 1200 metredir. 

l Suat l~arao5man 
2 Cl. Cemal Böke 
3 Ali Ersan 
4 Halim YUksel 
5 Yzb. Niyazi Ersoy 

Hızır 

Dabl 
Rint 
Şahin 

Veciz& 

Hamdani 
Küheylan Dabl 
Ktiheyl~n 

Hamda 
Peruj 

Ay 
Al Mim Ruhiye 
:P..teraır. 

Yıldız 

Cin 

3 
3 
3 
3 
3 

Mor • Krem 62 
Vi~ne çürüğü beyaz 58 

La.civert • Kırmızı 53 
:;3 

GUmU~U siyah ~tavı 51,5 

Sok olay 
Ahmet 
Bayram 

Horvart 

O 9Iac1 Bo•a (Fi orya Koşusu Hendi kap) Saat l&,30 da 
Uç ,.e daha yukarı ya,takl yerlı ~af kan lnglUr. at ,.e kısraklarına mah8u.stur. 

Jkramlyesl: S25 liradır. Birinciye 250, lkinc.·i.le 55, üçUncU.)·e 20 Jlradır. Mesafesi: 1800 metredir. 

ı Fehnıl Simsaroğlu 

2 Ahmet Atman 
3 Ah Ibrahim Aytaç 
4 S. Karaosmanoğlu 

Demet 
Karabiber 
Heybeli 

1 Davaiaciro 

Alishah \i\'a~e 

Stratfort 
Claud Cap 
Viregaskon 

Yugonia 
Thee S. Heirss 
Moda 
Si biryan 

3 
3 
3 
3 

Çividi - Filizi 63 
Mavi - Siyah 58 
Kırmızı _ Siyah 54 
Mqr • Krem 50 

Bayram 
Filips 
Ridvaıı 

Sokolan 

D6rdlaol Kota (Bazkurt Koşusu Hendikap) Saat 17 de 
l.'c: ,.e daha yukarı ya-:takl yerll yerım kan lnglllz at ve kısraklara mahsu tur. 

tkraml.)C:>I: 25-0 Hradır. Birinciye 175, ikJnclye 55, UçUncüye ~O liradır. l\leu..fesl: ZOOO nıetredJr. 

--- -----~------
1 Suat Ka.raosman 
2 HüsnU Ozen 
3 Suat Karaosman 
4 Ali Ertek 

Jı.tenevif 

Alcey1.\n 
Tiryaki 
Acar 

Viregaskon 
Olga 
Viregaskon 
Sılver GI3.1.. 

?tlis 

Al Nazlı 
Kame,. 

3 
7 
~ 

3 

!.lor • Krem 64 
Sarı _ Kırmızı 58 
~lor • Krem 54 
Vi~ne çürügU Pembe ~O 

Sok olay 
Baynım 

?tlusta!a 
Baha 

Betlacl Boşa ( Mofa Koşusu H<n f;k1p) Saat 17 ,30 da 
Dört "e aaha yukarı ya,takl saf kan .ı\.rap at ,.e kısraklara mah~u5tur. ikramiyesi: 225 liradır. Birlnclye 150, Lklnclye 55, üçilncüye 20 Uradır. 

:'tlesafe:ısı: 2,:?00 metredir. 

l Kerim Köktener 
2 Fehmi Vural 
3 J.tuzaffer Batur 
4 Şevket Kirgül 
5 Suat Karaosman 
6 Ali lbrahim Aytaç 

Bora 
Tarzaı~ 

Kısmet 

Kuru~ 
Sidlbarani 
Tarhan 

Alceylftn 
Kuru' 
Hemdanı Semrl 
Kuru~ 

Berk 
Kuru' 

ı Bulut 
SUbeyhi 
KUheyletülacuz 
Mesrure 
Kırşansa 

Mebruke 

6 
4 

14 
4 

4 
4 

"M'.avl Sarı 67 
Ye.fil Kırmızı 65 
?t1avı Kırmızr 58 
Vi~ne çürUğU Sarı 50 
Mor . Krem 49 
Kırmızı • Siyah 47 

Arkady 
Ahmed 
Davut 
Mecit 
Sokolay 
Rldvan 

Çifte bahisler: 2 - 3 ve 4 - 5 inci- !kili bahisler: 2 - 3, 4 - 5 inci koşulardadır. 

' İstanbul ikinci icra Memurluğu:ıdan: 
942/~16 

Evvelce KadıköyUnde Uzunhafız sokak 162 No. h hanede ikamet 
ederken bilahare Çatalcaya gidip oradan da Ramiye naklederek el· 
yevm ikametgıi.hı meçhul bulunan 1.-fustafa Alsancak: 

Dairemizin 942 ·516 sayılı doya~ında Ramiz Derene KaramUrsel 
asliye hukuk mahkemesinin 37J 28 ve karar 2 No. lr ilA.mında yazılı 

olan paranın temini için muk::tddema gayri menku:Umuz haciz edi
lerek bil.ihare dosya takip edilmediğinden takipten dUşerek dosya 
mahzene gitmiş idi. Bu kerre alacaklı tarafından verilen 3:j '9·12 ta
rihli ıstldada dosyanın mahzenden çıkarılarak icra ve ırıts kanununun 
78. el maddesine tevfikan mevkii muameleye konularak gayri men· 
kulun satılmak sureti'e mahkO.munbih aJıa.cağın teminini lstenmlf ve 
bu dilekçelerden birisini 78. el madde mucibince berayi tebıtğ ika_ 
metglhına gönderllmif ise de ikametglhınızın ~eçhul olmasından 

tebligat ıta edilemedlğlnde.n mezkOr 78. ci madde yenileme istidası
nın icra merci hA.kimliğinin 25 18,..942 tarihli kararile bir ay müddetle 
UAnen tebliğine karar verilmekle keyt'iyet ıcra kanununun 78. ci 
maddesine tevfikan HA.nen teblig olunur. 

ikramiye ikramiye lkramıye 
adedi m.Jktarı 

L'ra 

1 .2r.i.OOO 
s 10.000 
5 5.000 

20 ı,ooo 

eo ı.ooo 

120 500 
800 100 
800 liO 

2,000 :?O 
8.000 10 

80.000 s 

91.809 ••. YekOn. •• 

tutarı 

Lira 

25.000 
30.000 
23.000 
40,000 
60.000 
6-0.000 
80.000 
40.000 
40,000 
80.000 

z.ıo.ooo 

720.000 

tam bilet 3, yarım bilet 1,5 liradı r. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - Proje ve keşfi mucibince idaremizin Ankarada Kıhçlarda yaptıra

cağı dln&.mlt deposu ve bekçi ikametgt.lu ln~a.atı kapalı zart usulile ek
siltmeye konmuftur. 

2 - Kefif bedeli 47,760,40 Ura. yüzde 7,5 tembıatı 3~82,03 liradır. 

3 - Eksiltme 11.9.942 cuma günü saat 10,30 da Ista.nbulda Kaba~
ta levazım ~ubesindekl merkez alım komisyonunda yapılacaktır. 

4. - Proje' ve ke.,fi 239 kuruş: mukabilinde sözü geçen şubeden ve 
Ankara, Izmir baş mUdUrlilklerlnden &lınabilir. 

5 - Eksiltmeye girmek le:tiyenterin 25,000 lira.tık bu kabil ln.ş:a.a.tı 
muvaffakıyetle yapm" olduklarına dair vesika ıbraz ederek ihale günün. 
den 8 gün evveline kadar ayrıca eksiltmeye ı11tira.k vesUca.aı alm&ları ıa.. 
zımdır. 

6 - Ek9Utmeye gireceklerin milhtir'U teklif mektuplarını kanuni ve
salkle )1lZde 7,5 gUvenme parası makbuzu veya banka. teminat mektu. 
bunu ve şartname!inln F. fıkrasında ya.zıh vesa.iki Jhtiva. edecek olan 
kapalı zarflarını ihale gUnU eksiltme saatinden bir .saat evveline kadar 
mezkür komisyon ba.şkanlığtna makbuz mukabilinde vermeleri lA.zımdır. 
Postada vukua gelecek geclkmelel' kabul olunmaz. (9155) 

* Cine:J l\liktarı 

KWçe kurşun 7.000 Kilo 
Kazma !apr 500 Adet 
Posta kUreğl 100 > 

Kepçe kürek 300 > 
Çamur kUreğ"i ctupraJC iÇin> 100 > 
Pırinç tel kafes 24 M'lıtre 

1 - Yukarıda cins ve miktarları yazılı 
lıkJa satın alınacaktır. 

Pazarlığın 

gilnU eaatı 

15.9.942 salı 9.30 
> > > 9.(0 
> > > 9.30 

> > > 10.-
altı kalem ma1zeme paza.r. 

2 - PazA.rltk hizalarında. yazılı gün ve saatlerde Kab&t:a.f,ta leva.-
zım ve şube..,indeki merkez alım komisyonunda. yapılacaktır. . 

3 - Posta, kepçe ve çamur kürtklerinin resimlerile pirinç tel ka· 
fes nümunesi her gün öğleden sonra ~özü geçen fubede görülebilir. 

4 lsteklllerin pe.zarhk için tayin olunan gtin ve saa.tlerde teklif 
edecekleri fiyat Uzerinden % 7.5 güvenme para.siyle bırlikte mezk1\r 
kom~yona mUraca.&Uarı. •9319> 

,_ •• llD 

ile sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 

1 •• , ... . . ... . ' ........ \ ' •".J•' ' l' ~~ ~ • • • • :, • • : \ ~ ' : " 

İst~bul G:imrükleri Başmüdürlüğünden : 
llıale g1inü: 21/9/94~ 

M . .K.N. 
l\liktarı 

Ktlo Gram 

13 850 
101 000 

42 000 
2 200 
9 100 

111 (\()0 

169 2::; 
120 69 
437 01 
178 40 

96 40 
175 00 

Pamuk sunt çiçek 
Role halinde telegraf kA ğıdı 
Sel!Uoit ta.ra.k, toka ve pudralık 
Safi lpe4c: mensucat 
YUzü pamuk içi kuf tUyU yorgan 
l{uyruksuz piyano fIA:ıdet) 

263 
30 
266 
283 
293 

3•9 
291 
288 
287 
271 

15 000 
2 200 

220 50 
~3 20 

Işlen1eli panıuk yatak ve sofra çamaşıtt 
lşlemesiz keten sofra örtüsü ve peçete 

3 
> 
> 
> 

11 
3 
1 
> 
> 
> 

2 5M 
399 000 

162 50 
2i93 00 

S'ir elyaf ile mahlüt ipek masa örtUsU ve peçete 
Sunl ıpek ı pliğ; 

ihale gUnll: 22/9/042 

258 1589 000 
266 3 670 

6öS 
201 
137 
358 
291 

72 

00 
36 
05 
40 
80 
46 
16 
44 
00 
20 

ıtev&ddı saire ile mUrettep demir tz&be ocağı 
Ipek karyolıı ve masa örttisU • ' > 

• 
> 

285 11 400 
286 4 600 
267 137 000 

Işlemesiz pamuk yatak ve yorgan çarşatı 
Işleme.siz ipek yorgan ve yatak yastık ört~ 
Çocuk oyunca.fı IA.stik balon düdüğü 3 

> 

• • 
• 

265 17 000 
270 11 500 
260 1 030 
343 1080 000 
355 2 950 

lhale günü: 2S/9/9h 

2112 57 000 

97 
179 
608 
54 

1460 
2111 126 500 2316 
1426 50 000 67 

000 4140 

00 

Ka.sarlı panıuk mensutat 
Plastik meyva. ve sunl çiçek 
I>okunı.a ipek eşarp 
Adl demir dekovilyolu makasları 
Donatılmış pamuk kasket (98 adet) 

YUn mensucat 
00 Yün mensuta.t 
33 Kanaviçe kolan 
00 !pekli yünlü mensucat 

1 ~ 

> 

• 
1 

5822 lOi 
319 52 950 369 41 Safi dokuma. pamuk bedtn ve yatak Ç11m~11't 

> 
'> 

323 138 500 830 00 Kuş tüyü memlO. pamuk yüzlü yatak ya.stık > 
305 11 750 55 25 Ağaç çerçeveli fotoğraf resim 
295 60 000 108 7~ El ile (alınan telli AlA.tı mtl!lklyeden (Zitter, 

4426 1480 000 192 60 Kaba ağaç mamülAttan vapur sapanı iskele ve altlığı H. P*'a 

Yukarıda.ki eşya 154.9 sayılı kanun mucibince 21, 22 ve 23,·9 · 942 günlerinde Sirkeci'de Reşadiye cad 
de.sindeki GUmrUk Sa.trş Müdürlüğünde saat 13.30 da. açık arttırn1a usulü ile satılacaktır. Satıfla.n 3 gün 
evvel saat g.12 ar~ında eşya anbarlartnda görülebilir. Kanuni vesikaların ibrazı ve teminatın satı' günü 
saat 12 ye kadar yatırılnıası ilin olunur. (9571) 

Teknik 'Okulu Satınalma Kom1svonu Başkanlığından: 

1 CiNSi 

l5panak 
Pırasa 

LA.hana 
Havuç 
Kereviz Kök 
Domates Dolmaltl 
Bezelye Taze 
Taze Bakla 
Çah fasulyesı 
Fasıılye Ayfe 
Fasulye Barbun)' 
Biber dolmalık 
Taze Yaprak 
Yer Elması 

Taze Bamya 
Semizotu 
Taze kabak 
Karnı bahar 
Marul 
Patlıcan Baı, 

Yetil salata 
Enginar Baa 
Hıya.r 

Limon 
Dereotu 
Taze soğan 
Maydanoz 
Yaprık Salama 
Bal kabağı 
Nane 
Sa.rmusak l\:uru 
Ebegümeci 

> 

MIKDAIU 

5000 Kılo 
10000 > 

5000 > 
2500 > 
2000 > 
~000 • 

500 > 
2000 > 
1000 > 
2000 • 
3000 • 
1000 • 
400 • 
ı;oo • 
500 > 

4000 > 
3000 > 
1000 > 
~000 Ad•t 

?0000 Adet 
'0000 > 
6000 • 
3000 > 

15000 > 
;ooo > 
0000 Demet 
'5000 • 
1000 Kilo 
1000 > 

2000 Adet 
200 Kilo 
500 > 

TAHMiN BEDELi 

AZI 
Kur1 

ıı. 

12 
18 
10 
16 
17 
18 
22 
23 
32 
28 
20 
20 
16 
40 
10 
18 
20 
5 
6 
3 

10 
i 
5 
2 
3 
8 

80 
16 

3 
Gı. 

20 

25 
24 
20 
20 
25 
25 
lQ 
25 
25 
35 
35 
25 
25 
22 
45 
18 
20 
25 

6 
8 
3 

10 
5 
9 
2 
3 
3 

40 
20 

3 
70 
25 

Azı 

TahmJn Bedeli 
Tutarı 

LJra· Kr", 

900 00 
1200 00 
900 00 
250 00 
320 00 
850 00 

90 00 
HO 00 
250 o~ 

640 00 
840 00 
200 00 
80 00 
80 00 
200 Ot 
400 00 
540 00 
200 00 
250 00 

1200 00 
300 ()(' 
600 00 
120 00 

12i!-O 00 
100 00 
300 00 
4ı;o 00 
300 oc 
160 08 
60 00 

130 00 
100 00 

13700 00 

Çoğa 

.rahmJn Bede 
Tutarı 

Lira K..,_ 

1250 00 
2400 00 
1000 00 

500 00 
500 00 

lno oo 
95 00 

500 00 
250 00 
700 oc 

1050 08 
2ı;o 00 

100 00 
110 00 
225 00 
720 00 
600 00 
250 00 
300 00 

1600 00 
300 00 
600 00 
150 00 

12ı;o 00 
100 00 
300 00 
450 00 
400 00 
200 00 
60 00 

140 00 
125 ()() 

1872~ 00 
Yıldızda buhına.n Teknik Okulunun 194-2 Malt yılı ihtiyacı olup yukarıda cins ve mfkdarile tahmın M... 

deli yazılı 32 kalem Y"'I •ebze fartnameoine göre 24/ 9/ 942 Per,embe günü •aat 14 to Gümüııımyunda YUki<k 
"M'.Uhendis Mektebi Muhasebesinde toplanacak komisyonda ihalesi yapılmak üzere kapalı zart usulile eksiJt 
meye konulmuştur. Ilk teminat 14.0i liradır. letekJUerin şartname8inl görmek ve ilk teminatı yatırma.k üze. 
re bir gUn evveline kadar Yıldız'dakl okulumuza Ye eluiltme günü Gümüşsuyunda.ki Yilluıek Müh.endiA 
Mektebi MuhMeb~ine gelmeleri. 

TekUf mektupları eksiltmeden bir nat evveline kadar makbuz mukabilinde verilmesi lt.zımdır. Poatada 
viki gecikmeler kabul edilmez. (9567) 

Kız ve Erkek kısımlan 

BOGAZİÇİ LİSELERİ 
llna sınıfı ilk Orta Use 

Yatılı ve yatrsız talebe kaydrna ve eski talebenin k&ydmın 
yenilenmesine baflanmıştır. 

AltNAVUDKÖY ÇİFTESARAYLAR - Telefon: 36·=19 

Ista11bul Belediyesi Iliıaları 

Beycğlu Kaymakam ve Belediye şubesi müdürlüğünden: 
Beyoğlu Yeniçarşı caddesinde 39 numaralı binanın viı;islcri 

meçhul bulur.duğundan mahzurun 15 gün zarfında bedmen ·izalesi, 
aksi halde Belediyece yıktırılacağı ihtarname makamına kaim ol· 
mak üzere illn olunur. 9603 

lal&IIt.! •o -"""''"" _._. : A..lılıil.t &mla Y.u..x.t...'f 
ı . "alıaa M.,...,.. .tıı.a ı. 14. fi!. v- •·e ,, 

Askerlik işleri : 
Eminönü Yerli Askerlik 1ube

sinden: 
1 - Eminönü Yerli Askerlik şu 

besinde kayıtlı levazım ve muha. 
bere sınıflarına mensup Yd . su
bayların 8 eylul günü şubeye mü· 
racaatları. 

2 - Yd. 8 sınıf MI. memuru 
Yahya Nüzhet oğ. Abbas Recai 
(35489) ile Yd. p. Tğm. Abdullah 
(49441) ın acele şubeye geımele· 

ri. 

1 
100 
100 
100 
100 

BORSA 
3 EYLÜL 1942 

Sterlin 
Dc..lar 
Pezeta 
İsviçre frangı 
İsveç kronu 

5,24 
130,70 

12,9375 
30,36~ 

11,18 


