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.Mihver Tunusa miihim 
~~fi~:rtan 1 kuvvetler çıkardı 

Hükiimetçe neşredilen 
geni kararnameler 

• 1 ~ blrlm.ı; yt1 evvel 
~riı-dr:ı bile gl'ÇD'liy~k lngiliz birinci ordusu bu kuv- Taccar olmıyan1ar berhallgl bir malı ticaret maJısadlle 

stok edemlyecekler. Bu gibiler stoklarmı bir ay zarf~nda 
tasfiye etmete mecbur tutuldular. Tasfiye edllmlyea ı_ ~ yerk-r alnuş olsıı-

l'lJt hı.ı& meydmıa gelmoısini 
~lııdiıJeri g&J e ne olal»lir? vetlerle çarpışmağa başladı 

Mütidikler ç--Kim haklı?,I Amiral 
mallar bir beyanaame ile htkl\mete bildirilecek 

~ ra.ııııızlar iştihanın yedik
U- çe açıldığıııı söylerler. 

---0-h Bu sözün az çok bir 
_akıkati ifade etmekte bulundu-J 1 . 
~I ınkar cdılemez. Fertler gibı ngı/tereden yeni 
ı. _ letıer de geııiı;ledikçe hudut- t k i Petain mi? 

Darlan mı? ~·_ttıı dJha uwklaıa götürmeğ: a v -,,e kuvvetleri 
~'Y~rlaı. lçinde bulunduğumuz a I d ı /ar 
ı., Yuk mücadele bunun delilleri-
~ doludur. Versay'in zincirleri
da kıııııak g.bi çok nıC"ru bir/ 
/a~ı başlangıç olarak k .. bul 

, ('tı bu boğuşma bırçok m.llet ı 
t deyJetJerin hak ve me\'cud:

~etı " İ:ı erını ayaklar altına aldı. 
Jı.a'lı>a iııtirak eden birçok dev
et lier yeni yeni topraklar elde 
Ilı tıJeı Fakat bir noktada dur-, 
Ilı~ pek de akıllarından ge<;i_ı:
bhYorlar. Mıhvcr de,·Jetlrnne ıı
le _ak edf'n u ·ı, ufaklı mcmlekc:-
t 1 arasında Bıılgarıstaııın rnii~-
0eıına ve husuııi b;r mevkiı \"ar
b~t~ B~lkan ikinci harbi ve cihan 
~· tıııcı çatJıışmasında maffelüp 

1 " •. ıı;'"!f;an çıkan bu meml~ket 
~0nıJ muahedesıyle ~et;r. biı 
ı.ı/ıhıı.na ve sulha tabi olmw, 

Mihverin Tunusa şim· 
dilik 10000 ası..er çıkar· 
dığı tahmin ediliyor 
Londra 16 (A.A.) - Birinci 

İngiliz ordusuna mensup müf -
rezeler önlerinde paraşütçüler 
olmak üzere Amerikan kıt'aları 
nın da yardımile Tunusun bü -

Maraşaı Petain ile A
miral Darlan birer 
beyanname neşrederek 
yekdiğerinin düşman 
elinde esir, binaenaleyh 
sözlerinin dinlenmemesi 
icabettiğini illn ediyorla 

yük deniz üssü olan Bizert ci - Vichy istilibarat nezareti 
vanna kadar ilerlemişlerdir. Di dün aşağıdaki tebliği neşret
ğ'er müttefik kıt'aları Cezayir miştir: 
ile Tunu' arasındaki boğazı ~ İstihbarat nezaretinin t~-
mişierdir. MihYer Tunusa ge - Jiği: 
t.irmeğe muvaffak olduğu tak -J Faa radyosu Amiral DarlR· 
ribcn 10 bin kiı;ilik ordusunu, ınm hakiki bir isyana teşvik 
takviye etmeğe durmadan çır. - J mahiyetinde olan beyanname
Jı~maktadır. Bu ordunun, şark- 1 sini neşretmiştir. Bu w~;ka~~ 

y, .~:Dıdilri fırtmanın kopm•"' tan hareketle garp istikametin· , okur okumaz Fransa Mareşali 
. tı ı umit ve hayallerin •kla ev- de ilerleyen kuvvetlerle birleş -ı ve devlet şefi büt ün anavatan 
~co g~lmiycıı iı;ıtihahtrın U) an- m~k iı;t.eyen müttefik kıt'aları- ve imparatorluk Fransızlanna 
nı •ını mucip oldu. Alm•ny. ,,. nın bu mahadı temin etmeleri- a.şağıdaki mesajı göndeımiş
•J fına iltıhak etmekle :O:of}a bıı- ne mani olmak için sonuna ka - t ir: 
ı.:ır: Do~rucayı,. bütıin Ma- dar mücadele edeceğı zannolun- Amiral Darlan neı;rettigi 
' • lı n)nyı ı~J e~ı ve bu par- maktarhr. ~',.,nHız kıt'aları Tu- beyannamede FransıL milleti
fe • ı.aforler ıçın bn Bıılı:•r ııe- nuı;ta karava çıkanlan Mihver ne samlani düşüncenıi bildir
~ t'inın burnunu b·ıc k tm k kuvvetl~rıyle mücad ey<> devam mek irnkarundan malırum bu
ııı l'tında kalmadı. Dobru~ayı Hn-.( etmekkdir, ce-,.ayır sularında ı lunJuğumu idd 'ava • re 
ııa~-a.d.ı_n, tam Hu~yanın Be- deniz mııhnrtbcleri <ılnıaktadır. ederek benim namıma İl•ı·ek~t 
h, }a}ı gen aldıgı sır:ılarua Bunların Mihver denizaltıları ettiğini bildiriyor. Beı zortla 

-l'ıli'n '"'"sızcc kaptı. Bl.kre~ın w bomba tnvvareleri ile yapı _ kalınca boyun eğecek tıynette 
> ~r:ıl:u da kam..;ılıyaca k b:u<ka lan carpışma"ıardan ibaret oldu- bir adam değilim. Bunun ak-
~ısı}e•ı olduğu için cenuıı kom- ı ı?-11 zannedilmektedir sini telmih etmek bana hak. -
1 • nuı lıareketıne mümanaat ,.. - · ret etmektir. Afrika tav;!".ın 
dÇtn ne kuvveti, ne de vaktı ,·ar- Kor/J'İl;mla f'11 pı~ıııalar mı uğradığı zaman bana emaJK>t 
~ -Alrı;a_n ord:ıJarının Yunan i~- vlııııo,.ı edibniıı olan Fransız bakımı-
~ Yıırıımek uzerr Bulgar toı Bern 16 IA.A.) - İ>vi~re gal yetini müdafaa etniek \'Ozife-da !arından geçmcsı Ye •onra zetelerıııın Re>ma mul.abirleri 

1 

sini Amiral Darlaına te>vdı et-
k Yunanlılan ta hükiım<t rıırr-ı Korsıkalıiarın ltalyan ışgal kıt (Sonu Sa. 3 s u 6 da) 

JıuE'>.l<'l'i ne l:adar ko\'alamnhn (Sonu: Sa, 3 Su. 4 d•) \., ~ 
b;ı tün_ Makedonyay~ Hulı:ar - ._ 
h· Yragını dıkmrk .çın ~ok i~1 • 

~r ~~TR::a~;~ inı':.ı~;a~e~~d~~; Baf rada ışlenen çok 
h~rbi Makedon)ada Arnavutluk 
~ dııtıanııa ve kuvvetli do<t ve 

1 

l:ı · ıleri ltaiyun n ınlaka.<;ına 
~~~~ U?.andılar. Romadan kuv
lıeı hır SE'da yiikselmeı:-eydı. 

kı daha uza.ltlara kadaı d<ı 

feci bir cinayet 
~·eklerdi. Adriyatiğin ooiir l\flsallr OldUıiiU evla &aldblnl balta 118 il• 
Ilı Yısırıctan gelen ses. çok mem· 11 
~~n. oıma.saıar da. nihayet Buı-, diren kaW, cesedi de •alnnata kaJlrw•tı 

ı-stıuıı durdurdu. · J ...., 
~ ı~ farzolunaıbılir ki, bı<; ı Bafra, tHu~usi) - Viraııcık Yusuf Kalyon Ziya Bekt.w_ıuı 
~ Veı-ı:isi tediye edilmeden, ka- köyünün kozağzı me\'kilııde 28 der-in uy.kuya daldığı 1,aına,nı 
h.'_';11an bu arazi her fırka .,,. yaşlarında zavallı bir gencin kollıyerak o esna.da eline ge.;ir
~""OciM Rulgarı memnun eder katliyle netk-elenen ~ok feci bir diğ"i bir baltıa. ile za\'allırun ka
ı,'' 0 ncak mcıvakkat ta olsa. a- cmayet işlenmiştir. Bu vakaya 
'tınan bıı yerkrin hazmı ve ait tafsilatı bildınyorum: 
d~Uııası_ B.tılgar zimamdar~nnı Bafrad.a maNngozlukla işti-
1 .• ~ndurur. Bahusus kı cn·ara gal eden Yusuf Kalyon, vaka 
~ h 0l'lU)ularıııa ve kendisi gıbi gecesi Kozağzı mevkiinde Ziya
kıa "ere bağlı lle\'letlere ba- run diikkô.nına g;dercl< kendi~
~a ca mukadderat ''t> nasıbıllt' ııi bir gece iQin. misafır etmesini 
ç~h:ı,k . memnun olmak yakışır. rica etmiştir. Haddi zatında iyi 
ır,1 ti . Romanya kendi asket'İ kalbli olan Ziya bu :yoabaooının 
y~ ~Vetıyle geri aldığı Bt'sar.ı.b- ricasını reddedemeıniıj ve dül<
d/~ tutaı1ilmek için ~u dalöka- kandaki işlf'rini bitirdikten son· 

a.fltas dağlarında ve $talin- ra misafiı-iyle birlikte evine dön-
......___ ( &onu : Sa , 8 S ü. 4 de\ mii.şt.ür. 

r------~------.--------------,~ 
YUNANIST ANIN 1 

SON GÜNLERİ 
&;;y.;i;~~ 
ıara we Ahnaaıara karp altı 
ay llarp eden bir Yuaan p.. 
nmıısa ıaaımdn geçe• 1ew-
11a•ıt1e •Mel'&JI anlatıyor 

{ Sonu : S.. , 3 Sü. 4 do) 

• 

Darlan Taş kömürü fiyatı tonu yirmibir lira olarak tesbit edHdi 
Şimali Af rikada 

bir Fransız hüku
meti kuruyor 

-o---

Vichy nazırlarından ikisi 
t.laha Fransadan Şimali 

Afrikaya geldi 
Londra, 16 (A.A.J - Afrika. 

da M üttefik kuvvetlerin başku
mandanı ~eral Eisenhover'in 
ta.avibi He Amiral Darlan tara
fından bir Fransız koalisyonu 
hüllıiımeti kurulmuş ve bu lıü
kfımet Miiı.vere .karşı tam bir 
askeri yardımda bulunmagı ta
ahhüt etmiştir. General Giraud 
ise Afrikadaki Fransız kıtaları
nın lıa.şlrumandanlığuıa tayin e
dilmiştir. 

Ankara 16 (Yeni Sabah mu-1 
habirindcn telefonla) - Dev - ı 
letçe parasız verilecek giyim 
eşyası ve nebati mahsuller ve 
prinayı t a'sir veya tasfiye eden 
sınai müe.;ı;eselerden muamele 
vergisinin aynen alınması bak
landaki kararname bugün res
mi gazetede intiııar etmiştir. 

T'irwr Olwrıyıın14r Stok 
Yııpamıyacak 

taruıı , maliyet. fiyıı.t:ını ve bulun 1 
duğu yeri göRteren bir beyan -
name He ellerinde.ki stokları 

bildirmeğe mecbur olacaklar -ı 
dır. 

Şelocı Fiya.ı l-.' ı ılr '' }' ;;}(.-.tldit 
Bu st:nt=Y.ı ~-kcr H;tihsu.limi · 

zin 50 bin ırnı "" .. Lihlakinin 
ise 100 bın ton • .. cin. ınue bu 

(&Jıltl ,-.:Q, -!ı < li 'I d<.) 

Şeker fiyat arı 
-------~ ... -------~ 

Ketıme şekerin perakende !Jn tış fi· 
yatı 530, toz şekerin 507 huruş 
o/aralı tespit edildi 

Memurlara ay başında ucuz 
fiyatla şeker veriliyor 

Brit&nova ajansuun bruµnu
h:an".rinin terıtiıı etti~e göre, 
Amiral Darlan :Ma reşa J Petainin 
baıımuralıası olarak tanınmıştır. 
Amiral Da.rlarun bu sıfatla tar 
nınması bütün müttefakleriıı ar
zusu veçhile müttefiklerle Fı·an-

Her türlü san'at ve ticaret 
erbabıiiln faaliyet sahaları hari 
cindeki maddeleri tüccar omu • 
yanların herhangi bir ınal.ı. ti -
caret ma.ksadile stok etmeleri -
nin ya.salı. edilmesi hakkında. bir 
kararname neşredilmiştir. Bu 
kararnamenin neşri t arihine ka 
dar gerek faaliyet sabalan he. -
ri<:inde kalan maddelerden stok 
yapmış olen san'ııt ve tice.ret 
erbabı ve gerek tüccar olmadık
ları halde ticaret makfladile her l:ımuıbn l Vilii.y<'ti ~~ker fiyat· ı krnn J"-ı-ahnde •:·l ~rwn .)31J 
hangi bir maddeyi stok yapmı.ş lan hakkında a.'-'<ti(ulaki teb1 ı w toz lkr ~tall ~., ·, ;- i" ı. · 
olanlar bugünden it ibaren bir neı;retnilştir: kenıle kiln~ıınu ... ·, (tı kııru1 
ay i~imle stoklarını tasfiye et- 16. 11 942 Laı'ihınden 1tibıt-1 tan :<ııtılaca:'jı na rn J: .eümo 
medikleri takdirde bu bir aylık _ren __ ts_tan-_ _ b_u_ıa __ a_k_<'S_-_m_e_ı k_u...;· p'-ı_·_ş_e-___ _ _ _ ı s_o_n_u_-_

0
•_. _._'_• -ş'--••_> 

( Sonu: S.. 3 SU, Ş do) 

• 
mi.iddetin hitamını rakip eden 
üç gün içinde malın nev'ini, mile 

lngil.zl Bingazi 
önlerine gelmişler -Mihver ordusunun Bingazide de müdafaa

ya girişmiyeceği anlaşıhyer 
Nevyork 16 (A.A.) - Dünkü I bulunan El Algheila'da yapıla· 

tarihle Kalıireden United Proose bileceğıni bildirmektedir, 
gönderi.len bir telgraf, Alınan I f!giiiz Resmi Tebliği 
Afrika ordu.sunun kat'iyen Bin Kahire 16 (A.A.) - Bugün 
gaziden geçmediğini, fakat, doğ n~redilen müşterek İngiliz or
rudan doğruya. El Algheila isti ta;;ark tebliği: 
krunetinde kaçmakta olduğunu Dün ae:k.izinci ordu Martuba • 
bildiriyor . Alınanları takip e - nın inme sahalarını ele gec;ir -
den İngiliz kuvvetlerinin, gün • mi!'<tir. Zırhlı düşman ordusu 
de 96 kilomet re aşmak sureti • bakiyelerinin takibine devanı e
le, Derneyi geçtikleri sanılıyor. dilme.ktedir. Bingazi ile şarktan 
Ve bu kuvvetler in her saat Bin- Tokra'ya kadar uzanan sahil 
gazi doğusunda görünmeleri bölgesine Cwnart.esi gecesi bom 
bekleniyor. balar ve mitralyözlerle taarruz 

United Prees muhabiri, )\oın edilmiştir. Bingazi ımıarunda 
melin herhangi bir yerde durup bi lhaRSa şiddetli bir infil&k ol
müdafaaya teşebbüsü t akdirin- muş ve yangmlar çıkmıştır. 
de, bunun ancak, coğrafya du - Dün avcılarımız garbi Sira. • 
nı.mu bakımından Trablus doğu nayik 'te geri Qekilmckte olaıı 
sunda ta.bil müdafa.a mevzileri <llo•u S o, 3 su. 6 te ) 

~ ---~ ---. -- -
... 

--

Bulgaristandaki 
bugünkü ha,qai 

Bulgaristanda yahudi aleyho-;·h·"-rı • 
1 Amerikan ve Alman mek t ep_eri c r-· sın 
da rekabet - her şeye rağır"en rr.ek · 
teplerde yine Rusça o kui.ulu. ·or - Eul 
ıarlar istikbal için ne düşü.a-yorlar? -

-3-
Alman is.gıı.lı altında bıılunan 

bütün meınlekı-tl<'rde old11i~ıı ı;ı 
bi Bulgarbta.nda da Yahudi dii~
manlığı başlamıştı Ye bu cereya
nı Dahil;ye Nazırı "Galıaıovski"' 
idare etmektedir. Dahiliye N•
zırına orta mektep gençliği artı
sından seçilen ve "Brannik" Ü!•
vanı altında anılan ~'asist tr
me.yüllü bir teı;('kkiıl yaı ..ı.ııı 

ediyor. 
Yalnız ~uraı;ını da ka)clctrocJ.

icabeder kı Bu lga.riı;tıtnda ~lıı-

sevi mıktarı fıııla dı ;:;.Jdir ,.., 
!6.000.000) n fuıııı ıç.ıiıJ,. ,., .se
vi ~ayı:-sı (5Q.(){){n i f(C'm<'ı l)e· 
mek oluyo ... k~ nisbet \1i~1(" bir 
bilı.> tutmamakt«dır. z·,t ·n Bul
gar de\"lt•t adam! rı \ e ;,·a~et 
erkitru arabıııda b.r l< k lıılP Mu· 
sevı y ktur; bı.ııin mc•ıı' ·Kette 
tek bır Musc,-ı =«c"<'ı bulıın
madıitı gib'. 

Bugün, tıpkı oı-ta ~aı::J, nldu
ğu gıbi Mu"c.,·,kr, ke~dı"·rhe 

(Sonu S,;r. :::' Sü. 5 te' 

ı ..... o_L_A_Y_L_A_R_I N __ M_i_z A H ~ 
Vurguncunun başka tarifi 

Bir vurgun4.'uyu ya
kalanı~lar. Ayak .. 
larını kb:-h:kle -

~- ~ . .,,...~ "'! 
, Yazan , 

tıgını ou k~1ı.· ı.r< hiı.met 
helfıl olsun! ln~Hıı vazi
femı clinıdeu ht Jdlgi. ka ... 
<Lıt yapınd "ı 1.eı.h~ıyo-.. 
run•! 

nu~er. Burnuna burun
salık taknuşlar. Kuyru
gurın boty:l.adııı ıpin ôbtir 
ucunu bctl~eklarınuı ara

IAka GUndllz ~ 
~--~w· """'"""J 

Miiıal f'di'l dtıı ~udur! 

sından geçir~p çcnesindo düJ.ümle
mişlcr. Ve rnnhk.t!111t>ye dayamışlu.r. 

VurgunculuğU sabit• olunca mah
keme vern1iş hükn1iinil: $u k.<.ııdar 
yüz lira ~ır para <;c;r.n,.ı Ue t-U )(.o)_d.ar 
ay uzak bır yeı·c ( ...• ) ye MUr&ıın. 

Mahınw.lana n1ahınu2lana cezası
nl cek:ecegi vJl;jyet ınerkt:zjne sürup 
ııötu:nnU~ler. Gel gtin gıt gün. ael 
hatta git h;,ı!ta beriiın Cflnı sakılırıı~. 
H uy canın alltndadLI", can çıkma
yınca huy cıkuıaz derler. Vurgun
Nluk kırk huy<\ bedeldir. Kırk de
fa canını alnıayıncoı vurgWlculuğu
nu gideremPyi1.. 

Bakmış ki ortalık BtJt llnıan. Bu
~ün yakın bir :{oyc. ya.rın daha u
zatına, öbür gün d<.lh<.ı, dah a irDgı
na ipi kırmı~. SuıSıdan bunu, ora
dan t>Unu bol bul tıy:ıtla loplamağa. 
ba~h.ımış. A vııı.; do!ut>ü ~vanslarla 
m3h:-uJUn f,;e~ıdini sundidE'n oeyle
ın:::ı:. Bın lt>rce kHo D('ynlt bile yap .. 
tırma&a başJaruı~. Buttio istiflttini 
tıtanbula görıdt>rıyot"uıus. Jstanbul 
bu kış peyniri b 't'- vlııe yen:e bilc:in 
ki bunun yuıırn'1C"ll(llr. Herifin id
diası dii p;rtaktır n1ul:ıJ01s1 dn. He
le iddi.ı~ınd,ı \ .~1.ııu.e-verlikJe tn<ı:iııl -
,.ı tc..1J !>.ılt• ',.,, fıhf :ı N.vor k . 

- lh. u t•c:i !ehhrl ı.en ... 
be1 oturmcık. yak.JfD1RZ. Teıı be-
U A.11.ıh b1J~ ~vrııez. Bu-
rod;ı canım .itk.ıhvnrdu. Bu 
itıe ba'ilad ı m. Ti.ı'1rJ}..1 bı.11 bir uküı.t 
obun. tst..ınbu~dakindf.'n c;oit kaa -
nıyoru ın. Benıuı yuzUınci<'n \ iliıye
tın nıusta.b$iller1 de x;ı.1 nrr.J$ ulu
yor. Yeuıin edt>rim kı U<''...l.:>~t l{"a}XJt
mıyorunı. l:a.1.edik.leı-ıııdeıı faı~.ı ve-. 
rıyorum. Ben kapwrozcu dt-gılını.. 
c:iırıceleri çok korkmu turn, Çcık şu-c 
klır suodi baht,yarını. Henı <"<ııınn• 
aıkılnuyor. henı nıemlt'kPt;me b1' 
hıznıf"t eU .ı olu:voruın ! 

Bunu, btılunduıu vi1A)"ı:-tın \'ah 4 
sıne bildırolın. ·; ı:;t111;1 ra11tlarcniH 
nız !Siz oe bti?~ yaı;ııuz. 

Casw-luk. 00.LıwıculıJk ,, ,.1J1·4 iJi.,. 
tihkfımlart!l foingrc.fl.a:rını · \.'Ckn e.k."" 
le. ıni.idafa~ ıplftl'\.larıııı ._,lmllkhc ol .... 
maz k.I, d~\.Tinlü".de cıı nnihlrn <-n ı1 
~U !-luk iktisadi r ~UAltıktur, 

.... Gelge-leL~11 \ urgu~alu uo:ı b;1 ... 
ka bri!inP. 

Ge('t'lld(' yint' lıu :\/tuorltt \.ıJrıtun-e 
cuvu tttrıf ctn1~-.t1n1. s.,\'ln okurla• 
rımın h.:'1$lJrır1a itr.ı• ... • Bunlar~~aa 
b risi O.ancı y .. zı)or~ (Vllr;!UOl'UJlU D 
baska tar.:.t yok ınuUı.ır? Onu da 
yaz da biraz dr:ıh:ı J(Ulel •. ) 
Sayın okurnrun i!T7.tı unu ) r ri "" 

ne ""'hrn1pk ' ı.ı. ' nuJi • Bılclıı.;n:ı 
k;.ııı:ırını •.1rı' ı_·1 ı,.. t:ahşaynlll 
Vurnunc-,u ı t~f' d ı:r 

t-.ı('ı dıı Kı 

Harp - Yağma Hasar. m börr:iH ! 

~ ı~ ıın hr • l )'<JJ'lı •un hfıyük 
Oır :ı; l:"~t· t t nv~ı~ d .. 1ı;.;. telri -
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ıbir Yım lının h•ı.farn.I rı ~ ~ olaralt"iştmık 

bnanlann eline ge{Jmiştim. Üstiin1ü 
a.dılar, fJBpltanıdaki Yunan arma

sını kopardılar ve bt!nl tevkif ettiler 

Elektrik idaresinin bütce-
• 

-- Du.ri .. 
Birdenbire duraldadım, Kar· 

'§lmda sungtllil iki Alman aske -
rile bir çavuş bana doğru ilerle
diler. Yüzüme değil, ellerime ve 
to u uniform dikkatli -. 
atlı b ıyorb.rdı. Bu arada ça. 

vu ' nobetçilere bir şeyl&r ooy • 
Sı rek yaıııma. yaklaştı ve üm
ı 1 ı aram ağa. başladı. 

Almanca bilmed" ~·mdeu Qa • 
vlL-p Fransızca bilip bilme(f ği· 
nı sordum. Sua 'me cevap ver • 
miyerek ceplerımi nramağa de· 
vam ediyordu. En nıha~ et üze.. 
rimde buldt!ğu b"r kaç kağıt, 
sıgara ve 1600 drnhmiyı bana 
iade etti ve kolumdan tutarak 1 
şapkamı hızla aldı. Elen a.rma
smı ktü attı ve tekrar ı:;apka
mı başıma yerlef;tiıdı. 

( ozlerim ateş pı.iskilruyordu. 
F t onlara le ı zayıftım. 
l\. k ıstcdıgimi belli etme -

in el mdcn geldiğini ya -
dum. N"h y t c v un iki no 
en birını ırarak b nı 

on:: tcslım ett v b rahennde 
gotunncsini söyl di 

Yol<ia k m k fır tmı 
gozle n.rıyÔrdum Alm n • erı 
ise kend sind n emııı. u rlu 
gururlu, etrafa baka bakn, 
giıh yanımda, gfı.h arkamdan fil· 
tizamsız adımlnrla "yi.irüyordu. 

Bu esnada sokaklarda plak -
larla muhtelif Alman marsları 
dinleten otomobıllerden, b rı. O. 
temizde bulunnn b.r sokaktan 
çıkıyordu. &:raberımde gelen 
nöbetçı durdu: ben ı~ } tirli -
duru. Otomobilın cıl.tığı sokağa 

pttm, aıkama baktım . 

Alman ask i propaganda o -
tonıobılınin forıle konuşuyor -
du. Var kuvvetimle ko~mağa 
baı !adım: bıtişık bu· sokağa sap 
bm Silah sesi rı ı. ıtıyordum. 
Ilk işim, nöbetçiye ynbancı olan 
bu soknltların ıçınd kaybolmak 
tı •c öyle de oldu. Bır dakik " 
sonra yolumun üstünde bulunan 

1 

b"r alaturka h11mama giriver. -
dır.1 

Bır saat sonra. yık nmış, bh• 
kan.' sakalım iralj olmt ha -
bUl.DlC1 ile y va,7 yav ıfo; konusu
yorduk. O bana K v:ıladıi ke.l -
mam.u ve onun yanında calışma- 1 mı teklıf ediyordu. Ha!b ıkı ben 
fikrimde ısrar edıyordum: 

- Hayır! Ben esaı t alt.ınd 
yaşıynma.nı. Benim k ınım vü -
cudumu ancak hürrıyet ıçm ya
şatır. Ak i hnlde hu topı-a,:Pn ü
zerinde döki.il<'cektiı. Ben gen -
cim: sa.va!'jabıliıım. Tlit kıycye 
varabılmcrn icin her feda.karlığı 
goztlm aldım. Orada hürl r a
rasında ben de hür olurum. Çün 
kii orası benim hatta bütün E -
tenler için de ikınci bn vatan -
dır. 

- E,.et. hakkın vaı, dedı. 
Ben orasını b lirim. H ·ikaten 
'I'ürkıye y ık a vatanımız 
da. yaş1301 : ktır. 

\" e go., e!'l ya!J .. r mağa ba.<ila -
mıı;tı ki ona bir ıga.ra uz.ıta -
mk 

Haydı canım, tlzülme. BJ! 
r.amanlarda cesarctımizı kaybet 
mck değil, ka.t kat arttırmalı -ı 
yız Vatanımız bunu bı7,e enıre- ı 
der. dedim. 

Ad.anıcağız sıgnı .ıyı aldı, ye
rmd n k lktı, dı nva baktı ve: 

- Sen böyle c,ıkam.ızsın, sana 
elbL bulmak !hım .... 

- Ştiphes.z. 
kee • ~ 8onra bıvıkiarını 

eeyduı d hn. ıyi e<ierdın. 
Zannetmem. Çun'kU daha 

)?tll'Uye<.-ek çok yolum var. Ve 
bu arada b ni yine yakalamala
rı htim:ılı mernut. Boytc bir 
va~vet kurşırunda da beni :;ı.n -
ca.l' ~bıyıldar.ım kw·tı\rahılir. 

- Ne kadar da ince hesaplı. 
sın. Benim akhmdru1 luç geç -
meııxli bu doğruzu. 

- Gayeme ulaşmak için her 
çareye baş vurmalı, her nok~ 
yı Şlmd' dUşünmeliyım. 

- A:lath cesur hır g ç~in. 
lnşaaliah muvı:ı.ffak olursun. 

- Teşekkür. ederım. Eksik ol 
rna. 

Y: v yavru; aki}a.n1 oluyordu. 
Hamamcı bana nasıl \' nered n 
elbise bulnbllooe ni d ::Ji.inu~or 
du. Zıra k ndı elbisele ı bana 
pek uzun ve geniş g 1rdı. Bu 
esnada ak ıma Hrısti geldi. 
Eğer Atinaya gıtmem bana ı 
en büyük yardımlarda buhma -
bilirdi. Adresini hamamcıya ver 
dım ve bu dıh lx n m vazı -
yetimi anı tmaaını ondan rica 
crtıtim. 

Tab • gıderim. 
Diy~rek y ımdıın ayrıldı. 

sine zam yapıldı 
Vruumi Sehır Mechsı cıün mu

tad toplantıı:nni y pmak üzere 
saat on dbrtte ictima etmıştir. 

Faruk Deı eli'nin rıyasetinde 
baııhyan c l ede ev\ l.L gelen 
ev ak okunmuştur. Bu arada 'r
trma mtlddetinın 17 11 1942 ta
rıhinden it haren bir haftn daha 
u1.at:Jldığına dair riyaset maka
mından gel 11 tezkere okunarak 
ka:bul cdı mı tir. Buna göre 
Mecl , bu l :ı.fta tatil yapmıya.
rak bir hafta daha <'alı maları
na de\ am '<i cek, elmdeki müs
tacel işlerı ıkaracaktır. 

Gelen 'ı klann o unmasın
dan sonr muhtel' ncümen-' 
lcrden gelen m: v..b t ır okun-' 
mu tur. ı 

Büt ·e enciimenin gelen ve: 
elektrık traım a). 1 nl işlet- 1 

meleri '.!mum müdilı 1 " ınün 942 
biltoeswe y n den '' fJ bin lira 
ılavesine dar mazhnt kabul e-ı 
dilmi tir. Y pılaıı 1 \ dC'n, a
meleye y pılan pah lıhlt zammı 
\'e her ,;i.ın b.r kap \ n k mas-
11.!fı ve p:ilialıla an n 1 me ma
,=ır fatı kaı !anne ktır. 

Rund.:.n onra Sul..Jr tdaresi 
Artık akşam olmw tu Btitiln nin bUtre ıne daır but e encü

ş0hir sıikuta ve karanhgu kavu- meninden gelen mnıııb l2nuı okun 
şuyordu . Bu arada Alman moto :masınn ba lanmışt.ıı. K bul e
stkl ti ri en dar sokak! an hı dilen bu mazbat.a..nhk nına gö-
le g •ıı; v at.rafı kolluvorlal'· re 1943 senes.ının varidat yeku-
dı. 7.ır na caddelerden nu 2.595.000 liradır. G çen se-
Selanı e do ı mtl mndi en asi ncki varidat 2,268.700 liradır. 
ker clolu kamyonlar v bu kam- Bu var1datın 1,680.000 lirası 
yonlnrın arkasına bağlanmı.ş ha nı terkos temın etmi ·tir. 
flf toplnr geçiyordu. Gfü..Ierım ~fösanf at faslı da varidatla. 
b.t mam.aralara ınanmak iste • tevazün har ıde olurfl' 2,595.000 
mivordu Kalbim .ll'yor, nefe- liradır. Gecen seneki masarifat 
sı~ sıklasıyoıdu. Herhalde bu 2,268.700 hradır. 
el ~m bem bogacaktı. Bnvat ba· Mazbata hakkında söz alan 
na kapılarını knpıyoıdu artık. Albdül.kadır Ka:t'tl.mlirsel, Sular 
O hayat ki bana daim hüniye- İda!'esinin. mns~a.f ile varida~
tın, her hiiı ya ama llyık o- ~.n tevazuu .hnlınd olması yu
lan ıçin. ne kadar büyük bir ıde zundı:n belcdıyeye hıc yararlı ol
al olduğunu her ndc. aJısımda madıgım ve bunun .da Evkaf ı_Ie 
lıntırlatıyordu. Bundan sonra Bele<!tYt; ~arnsında~ı uzayıp.~ı-. 
ben, ıstikJfü.sı;ı; nnsıl va.AAyabı - d~ ih~laflardan. ıleri geldıgıı_ıı. 
Iııdiın? N 17 Ah' Olımpos c - soyJe.mıs \e _b~ ıhtilaf1nrnı_ hır 
tR-klcı ine biı unabıla m ! Hıç ol- an eyvel lıallıru ma.kamdan 1ste-
mazsa or ua.nn bir kiJ sınde ka 1 m1ştir. .. 
nı:nı düks~ydım. mm bılir ya - Qe1~e e:ı sonda. olarak. bu.~-
1 ın. bır hür Yuno.nıstan içinde, 1 çe en~limenmd~ gelen eski Tü

, c·ı:kl bc>lln beyaz bır gül a •

1 

ncl şırketlne aıt unnt.ulmus ~l~ 
ora d a ması :muhtancl olan bınalan 1h-

r ı. (Detwr edeN''k) bar edeceklere verilecek i~rami· 

Bozuk baskül kullanan 
bir oduncu yakalandı 
Avukat Sabri Tatarağası dün 

$ ::?lıd HaJasktir C'aıA .::u!desm
dl· . 9 num~ıa.:ı ot ı .ıu Mih l 
M .. ıs le kor l \ n den ccki
sı 12 lir rla 1 12 c;ckı odün abnı.ş. 
fakat odunl nn h<'r 11e konduw ı 
fu.ı odunluğu dol hıı ınadığını 
göre ·k ''aziyetteıı ırliphele?miş 
tır. Bunun üzerme deıpodakı bas 
külü kontrol ettinni \'c bunun! 
bozuk olduğunu mcyduna çıkaı-
mı.5t1r. 

Yapılan tahkıka.tta kendısme 
1 5 çeki nok an odun \'erildiğl 
de tesb.t cdildiğind n dün suç
lular yaknlinnr:ık Mılli Korun· 
m Hidde:.unmnnl ~ ne t~Jim 
edılmı l~rd r. Suc;l 1 r hakkında 
tahkıkata baslanmu~lı . 

(" 
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yeya daır mazıbatanın muzake
rcsı yapılmıstır. Vcrılcn karara. 
gure, muhbırler ihbnrlanndan 
dolayı bır m uliy altına gil'
mıyeoeklerdir. Yani ıhbar eden
ler kaybedil n davalarda mah
h'lmle vesa.ıre ma.sarıfi ödemcğe 
mecbur tutulmıyaood<lardır. Bu
na mukabil muhbirlere verile
cek ıkra:niyenin, talimatname
sinde yazılı mıktard n fazla o
larak istenilmesi de kabul edil
nıiyecektir. . ....- .... -
Et ueuzlay aeak 
Her ne l®iar son günlerde et 

füyatları bir miktar artmış ise 
de muhtclıf mıntakalardan bil· 
!hassa Şark Vlliiyetlenmizden bir 
kaç güne kadar mühım milttar
da kasaplık hn.~n geleoektir. 
Bunlar v~nlara yiıkl tilmiş bu 
lunınaktadır. Bu ıt1barla fiyat
ların pek yakında 140 kuruşa 
kadar dfü:;m i kuvvetle muhte
meldir. Dıger tıaraftıın Kurban 
Bayramının yaklaşması dolayı
Slyle ibazı celepler fazla koyun 
sı.pariş ettni lel"dir. Bu yıl Kur
ban C:iyatlannın g~en senekin
den fnridı olnuyacağl söylen• 
mektedır. 

Yur.tta ze!zele 
l~nbu~ 16 (A.A.) - Kan

dilli rasathanesinden bildirilmiş
tir: 

Dün akşam yaz aatlyie biri 
19 u 10 dakika 56 saniye, diğe
ri 20 yi 1 dakika 57 saniye, dJ.. 
ğer bir üçüncüsü de 20 yi 58 
dakiltJaı 24 iye ~çe Uç yer 
deprem.1 kaydedilmistir, 

Kaşıkta çıksa 
yemek nasip 

oile yine 
olmıyor 

Gazetcmizd bir 
Şehrin iki defa bahset

tiğimiz fakir bir 
içinden ailenin yaşayı 

durum.ile imkin 
nısbetinde m~gul olm ktayız. 

Yazılarımızın alaka uyandı • 
rarak bu altı çocuklu bedbaht 
aileye yardım edildiğin burada 
belirtm k de f!.en bu hayırSt'
\ er \'a d , aı ımıza karşım m 
nurıiyet du) acağımız bir vazı -
fe ll'. 

Kul d bt' ıd ki tin de -
rın 'k r in bogul b ı ailenın 
ilk gördü -4.imuz günlcı den iti -
ba en, bu ne kadar geçirdik -
l ri h } t taı zını kı aca okuyu
culurıır.ıza bidlırmckten yeni 
b:r fayda umduğumuz için bu 
mevzua bir kere duh aıvdct e -
deceı;ız. 

1nsan; tesadüflerin bu kadar 
zalım oldugunu .imkfuı.ı yok bu 
ailenin b.ır. haf ta evvel başından 
geçen vak'• yı "öğrenm den tes -
lim edemez. 1 

Arada bır olduğu gibi g~-
lerde matbaamız vasıtnsile ge • 
len bir para yardımını, feleğin 
acı sillesını yem.iş bu aileye ge>. 
türdüğümüz zaman kötü alın 
ynzısmın b\.ı k'adannn pes dedik. 

Çocuklunn ikisini evlfltlık al~ 
mışlar, fak at yine dört çıplak 
aç yavru ve bir ana baba bu u
fak mahzen kovuğunu dolduru
yor, onlar gene altı boğaz do -
yurmaktan, hele giydirmekten 
Bağdat kadar uzaktırlar. Göz -
leri her an bulutlu bır babanın 
yanında, durmadan göz ya.~ln -
rmı bosaltan ana dertli sesile 
mliyor: 

gıinü ufa:k c:ocuğum ağlıyordu, 
onu avutımak için sokaga çık -
tım. Biraz sonra tek ar jçeri 
girdim. Zaten kan koca. 8.det 
edinmiştik, geco yarıları kn.l • 
kar paranın yerind" olup olm.-ı
dıgına bakardık. Bu pararun bi 
zım olduğuna bır türlü mana -
ma7.dık. Altına saki dığıınız ya
tafil kaldırdım. Delı g"bi olmu -
tum. Yatağı :kaldırdı ı gıbi 
tnşların üzeı ine fırlattım. cıidik 
didik ettim. Yok yok. Bunu ça
lan sa<l ' on Jira bırak m , ~ m 
yüz y lira.yı a.:lıp gıtm.i ı. 
Günlerce bu paranın yüzünden 
hastalar glbi yatbk . ., 
Kadının sesi burndn hlçkırık

larla boguluncn demincckten be
rı kara bir duvar dibinde sessiz 
sadasız bir hayalet gibi sinm ş 
olan babalan Nuri utaıı rak bir 
rlcadn bulundu: 

"-Böyle yardımları alma.ık 
ağrıma gidıyor, fakat ne yapa -
hm mecburuz. Eğer bana iki li
ra gündelikli bir iş bulunsa.,, 

- Çalıştığın Sular İdaresi b r 
.zam, yardım falan yapmadı mı? 

- Ne ge1.er. Ben or~ mektep 
mezunuyum. Y~nn 38. Hcı işi 
yapabilirim. Yeter ki iki lira 
gündelik olsun. Be-n bu. iki lira 
ile geri kalan evlatlarıma baka
bil"rim. Çünkü ben ekmcğin1i 
çocuklarıma verip öğle yemek -
terinde biraz leblebi yıyerek vak 
timi geçiriyorum. Ne olur bır 
merhamet sahib1 çıkıp bana bir 
. '? 
ış vermez mı . ,, 

Böyle mer.ha.ıuet sahıbi in -
sanların mevcut olduğuna inan 
dığunız için bu bedbaht aalenin 
adresini bir kere daha ya.zıyo -
nız. 

"TUnel, Kuiedibi1 KUçUkhen -
dek sokak, Küçükh nd.ek apar -
tıma.n zemin katındıi Nuri 
IBiUıçi.,, 

Son giillierde istihsal mın~ 
kalaıındaın mühim mıktardn çel
tik etmekte olduğundan pirinç 
fıyatJarı sür'atle düşmektedir. 
Bir hafta, on gün evvel 180 190 
kuruşa satılan pirinçler 150-180 
kuruşa kadar dilşmti.sf_ür. Ala· 
kadarlann söylediklerine göre 
pırinç fiyatları 100-110 ki.ıruşa 
kad:ır düşecektir. 

Faldrler.e para 
ıcak yem it 

z 

Kızılayın yoksullara heı giin 
b"r r k p sıcrk yemek VL"rmesi 
h k n<la c·· :.hur·yet HaJk Par
tisıyle beraber yaptıg1 te. eobüs
ler ilerlcmektedır. 

Parti ocakları mıııtak ların
daki bu yardımdan istif de gö
ı ecekleri tesbıt etmcktedır. Bu 

1 
na göı e şehrimizde on altı lı n 
muhtaca açılacak olan müte:ı.d
dıt anelerdcn ay başıntl n i
t"baren yemek verilmeJe başla
nacaktır. 

arlçte ta e er 
Son günle dt- m iıtehf A vru 

pa. dcvletleı inden kendır üztim 
p:unuk dokUnttlsu, kuçuk ba 
hayvt lrl der sı g: bı bazı 

Bir motör d t: rildi 
Sürmene l manın.t bağh 80 

tonluk Güven motöriı diııı Or
Hı.köyde nıUh m miktard tü
tUn yüklii olduğu hald Kôpru 
istiknmctind ,,,eyred "km d ı -
gıılıır:ın tesu ıyk ani ol. ı nk y::ıJ
pa yapması netice ınde dC'vr·ı
mış ve hamulı::si bulunan ti.ıtun
Jeroen bır kısmı denız · dbklil· 
milştür. 

- Gazetenizde yazıldığımız 
günün ak"amı sanki bıze bir Hı 
zır yetişti. Akşam olmuştu. O 
gün hava birdenbire soğumuş • 
tu. Elimizdeki karnelere baka 
baka çocuklarımızı nasıl u~ta
cağımızı düsünilyor<luk. Çünkü 
karnelerle ekmek almağn. para· 
mız yoktu. Mahzen kovuğunun 
önünde gürUltUler işittik, bU • 
yük kızım dısan çıktl. Bir n.da.m 
"misafir kabul ed r misiniz?,, 
diye soruyordu. Eli paketlerie 
dolu bu adamı içeri aldık. 7.ıa. -
vallı adam bizim halimizi gö • 
rünce o da bir müdd&( bizimle 
ağladı· "Gazetelerin yazdığına 

Bulgaristandaki 
bugünkü haya 

şimdiye kadar inanmazdım, 

fakat onlar sızm QCil< -
tiklerinlıin binde bi:rihi bile ya
zamamışlar .. , dedi. Ve hemen 
elindeki paketleri açtı. iki ek -
mekle, peynir, üzüm, pişirilmiş.. 
torik balığı. Riı· müddet sonra 
Tophanede kunduracıhk yapan 
bu merhametli adam kızlarım -
dan Neclayı yanına, evlfi.Uık a -
!arak götürdü. Ertesi gün tek
rar ~eld lcr, kızımın bu kadar 
güzel bu kadar kanı sıcak oldu
guuu pnça.vmlar a.rn ımfa anlı
yamannştım. Onu yıkamL~lar, 
yeni elbise ayakkabı giydirmiş
lerdi, bu iyi yürekti ndarn bize 1 
otuz lira para. bırakarak gitti. 
Bir' tarafta pararu.n getirdiğ.i 
sevinç bir tan:ifta giden kızımın 
acısı, ne yalan söyliyeyim, kı • 
zımın arkasından doya doya 
bakamadan hemen sokağa. fır -
ladım. öteki çocuklar.ıımı.. bu 
para ile ötebeıi almaga ~oştuın. 
Alı ana- kalbi. guetenizin de ge 
tirdiği yardımlarla tam 180 lira 
parn topladık. Bir kızızmı dn 
başka bir hayır sahibi adam ev 
HU.Iik ola.rsk aldı. 

Yüz seksen lira oldukça iyi 
bir para idi. Çocuklara ayakka
bı ve kömür fnlan alacaktık. 
Fakat alnımıza yazılan ıkara ta
lihimiz burada da yetişti. Cuma 

cesur mu, hey.betli mi, pısınk 
mı? 

- Bat tıır.afı 1 incide -

nınhsus mahallelerde ya.,,amıya 
~r edilmekte vo kollarında 
ırklaıını gösteren bırer "Sarı 
yıldız" ta.51mıya icbar olunmak
tadır. 

Musevilerin bütün puraianna, 
müc.ıovheı !erine, aparlımanları
na ve eşyalarına el konmuştur. 
Buna mukabil Bulgar hükumeti 
kendilerine (4.000) den (6.000) 
levaya kadar aylık lbir tahsisat 
vermektedir. Aile eft adının sa
~a göre verilen bu tahsisat 
Musevi ailelerini kara bir sefa.. 
let içinde yaş:rbnnktadır. 

Sofya.dan hareketimden evvel 
yeni bir karnrnnme d:uha. çıka
rıldı. Bu kanır.nameye göre kı
çın soğuklann sıfırnltl (30) de· 
receye kadar dü~ğti bir mem
lekette Musevilerin yün elbise 
giymelen yasak edilmiştir. 

Bulgaristanda Museviler ak
şamın saat dokuzundıa. evlerine 
dönmüş bulunmak mecburiye
t\ndcdirleı. Yani saat dok\Izdan 
sonra sokağa çıkmak Yahudile
re memnudur. 

* Bulgaristaıun yeni irfan ha-
yatına:. gelince Sof~aki ecne
bi mektepleri hfila faaliyettedir. 
Mesela Bulga.tistamn Birleşik 
Amerikaya harp ilan etmiş ol
masıııa rağmen Sofyadaki Anıe
rikan mektebi hfilii faaliyette
dir. Amerikan mektebinin ya.
nındıaiki Alman mektebi de ted· 

- Tabii biliyorum. 
- Onun ismini sorabilir mi-

yim? 
l - Sora.bilirsin? Fakat bt>n 
den doğru cevap a.lamazsııı. Çün 
kü lben sevgilinü ele vermek ta
raftarı değılim. 

- O halde halinden niçin şi~ 
kılyet edi)Ursun? 

- Halimden şikayet etmiyo
rum. Sevgılimle daima bulu tu 
ğumdan dolayı memnunum, me· 
sudum, balıtiynnm. Ancak, böy· 
le esrarengiz şeklide buluşmlk 
tan şıldl.yetçiyim. Ortada onu da 
beni de avucu ıçintle tutan biri 
si var. Sen beni sevgilimle baş 
başa bırak da, bu esrarengiz a
damla meşgul ol. Onu bütün 
çıplaklığı ile meydana çıkar 

- Anlıı.,,c:uldı ki güzel kız, o es 
rarengiz adam senden ziYad 
sevgilini himaye ediyor. Eğ 
baban sevmek ve sevilmek hu
susımda sana tam b;r hürriyet 

- Beni kaçıı an adamın genç 
veya ihtiyar; çirkin veya yakı
şrklı olduğunu bUmiyorum. ıi~a
knt o, çok heybetli bır zattır. O
dama girdiği zaman bana tuhaf 
bir isa.ret yapıyor. Ben de nasıl 
hareket ettiğimi bilmeden onu 
takip ediyorum. Bir dükkfwıD 
kapısı önUnde aklımı başıma 
topluyorum. Bu dükkandan iça
ri giriyoruz. Dünyada eşi bulu· 
na.cağına 'Jhtimnl vermediğim 
bir bahçeye dalıyoruz. Orada 
sevgilimle karşılaşıyorum. Da
kikalarca, bazan saatlerce sevi
şiyDrui Bınıdan öte. ini hatır
Jıyıımıyorunı. Bir ar lık ken
dimden geçiyorum, gözlerimi a.ç
tığun mman kendimi burada, 
ya.tağmıın içinde bul yonı . 

- Sevgil1nin kim Oldı!b'1lllU 
'biliyor musun? 

verse; sevgilinle seı bestçe bu 1 
ltLsmaııa, hattıa evlenmene mü· 
saade etEe o esrarengiz a.m h · 
ner sahnesinden çekffr. 

( rlm~ ı var) 

r·satına. faalıyeUe de\" m cdı 
yor. Rusça tah~ihne gelıncc', es~ 
kiden oldugu gıbı, bfüün Bul ::ır j 
liselerinde ıkı yıl rusça t ıh.,iJ: 
mcobundır. 

Biraz da Fransız kültürüııe 
t~mas edelim: Bulgarlar I"rc1n-ı 
sızları hala'-ıi:evmektc'<!ırl r. Ge
neral Dö Gol ismi Bulg rlurcn 1 
pek mal'Uftur ve b:r Bulgatla ı 
karşılaştığınız zaman ınuh tap 
olacağımız ilk soru . 

- Siz Geneı al Dö Gol taı of
tan mısınız? oluyor. 

Bulgarlar Sırp i:Tlll mılli knh
ramam General M ihu Lvviçe k:ır
fjl da büyilk bu· sempati hi. set
mektedirler ve büyük Yugos el\' 

şefinin muvnffakıyC'tleri bUUin 
Bulgar mahfillerinde uzun uza
dıya tef ir ed lmckt~h. H:ç 
şi.iphe yok kı Bulgarlar onun 
muvıaı.ffakısetlcri karşı mda es
ki komiteci ı uhlarının uyandı
ğını hi~bneleri itibn.riyledir ki 
General Mihailoviçc karşı mu
habbet duyuyorlar. 

Bu müşahede1enme, Bulgar
ların bugünkü ı uhi haletlerini 
hülfısa suretiyle bll' son vere
ceğim: Bulgarlar muhasamatın 
sonuna kadar iki muhn'°ip taraf 
arasında yılanka'\'İ bir yol takip 
etmektedirler. Bulgarlar bunu 
pek .açık bir sek.ilde dostla1ına 
su sözlerle açıktan açığa anlat
maktadırlar: 

- Harp ilan ettil:rimiz doğru
dur. lil'kin lıarıbi bilfiil yapmış 
değilız Ki bu da bir şeydir. Ame
rikalılar ve 1ngili7Jer iyice kuv
vntlenip bızim topı aklarımızdan 
yol isterlerse: biz Almanlara na
sıl verdikse kendil~ de yol 
vereceğiz. 

:Müttefikler o zaman bize Na
zilerin verdikleri toprakları h~ 
şüphe yok ki geri alacaklar ve 
bizi 1939 hudutlarunızın içine 
sokacaklardır. Hiç şüphe yok ki 
protesto edeceğiz. Lakin bu ka:
lar ucuz lrurt:ulmuş olduğumuz-
dan dolayı yine memnun ola.
reğız. 

* lşte l942 soııbaharnıda Bul-
garistanda lböyle diişünüliiyor, 
lböyle konuşuluyor ve bunlar 
görülüyor ... 

''Losyrie et l'Ol'ietıt" 

Altın diıffıyor 

Altın fiyatları sür'atle dfrB
mektcdir. Dün bir altın 3375 ve 
b r gram külçe altın da 460 lru· 
nıştan muamele ~nnUştiir, 

' ~ 
nb ınc·ı nıenılt>I~• ı 1 r 1 

"' ·l. r ~ ·tirtmcl., sun Jil,i .. 
i · .1<11., lu mt-n h<'m ·n int4• 

d . • 1 

Hu "cbeplı•ri ı.: :' d ·lf 
so ıa "ihtilSın ilk uıwı ' 
nı t .\ a.pn or:" '>İızıı ıı 1 

du lı ıı. s, l.f'r fh atı ıııı ı ' 
1 ı rı, tsm ·ta, \ ı;J,aıı . ·ı " 
rttlldt'ıint 7;1•··: • hasl ı ı>:t ., 

.Hfi tirlcil,.,ri.ıe Nmİ.J•rjıı' ı 
1

,.. 
r1 ı:n• üdı>mc·lt, imal fı;\lıtı ıı 
1\ı ıı cdt·n hiıtiin u ı-.u ı l-t1 • 

\ iiksı>lisi J,nh;ıhmah; '\ t h ' 
; ı• ;!; li~ hulmnk 7.nrnrrti ' 
·mı st-frrM li\ a.tı.ı de 11 · ,. 
\ L ·c.nı:r, , " ı> r 'ıll ı .ı 
lı\F\J\ YEJt(~iSl'd'r lı ' 
l,ı I U~ l,,:slt1(1 f lcıl, I' { 

1 

: l'f :l-1• Jın rtw ı.;-iııti~: ni1: t 
dı• l t Hıımlaı'!ll,tı::-. r.u t, rl 
J,ı 'hol ı ıra.~ ı ı · ~t-<.:ıd ı 
llll'k'' •nll'I. İf.l• ap.ırıl. Jl 

tl.tdır. 
Hn izahın ''palıaJıh~ı ı. 

ıı.tlı:ıltlılda mii~ud h· c•l rr 1 

su.ı l'nt• llt• {'0\ UJl frs • 1 "ı t ı 
za ıııı· !e~iz: ~ı·ltt.·t·in ı ı~ 1•

1' 
o rn.ı 1 ıir htr.ıllan j..,1.ih! 1 ııı ~ 
lt>stirct·<:J•1 '\ t• di~•·r t r.ıft ııı. 
J,t•r ·' iızıiu ku <·c1ı!t, t1 ıı t • 

cak ol:m ım.ra t~l.rur pl\ '. 
do•1mt•mek lizert· Meri t ı .. I· 
ı.ası kas•ıl trına ~lrN•c ,:;.in · f 
ıı;ı!lt l İ filı fakİ.l, \'p S\I 1 
ıı:ıh.ılılıı'.:·uı ö .1. nrnt.·sinr, ~ 
tilı•iisıimlr, t\ ar ,lı n t c.lt crı..ıır 

IJu h:ıh''it-c snmt da. j, 
ınt'l. ACI'('J.tir ki dar \e s.ı ,· 
lirli vıu1dm,lıtra., ordu\ a 
tah:u'ırle.r<·, . o! un.ıra ' ·ri' it 
ol-:& •ıl~ h""I' ihtimale ı, u ~ı 1 

• 

fut ulaea.I de· milyon 1 iloıl 1 1 iı. 
ri ı,:ılac.'ll. 30 n~il~oıı k'lo 11 

1• 

1ann hıl,i -;ek r, ~eni li~ ııil..'1 (ı 
tllıF' ke :ırzohn ukfan S(I :ı ·u (' 
:\ :ı.t yüJ.Si'kliği ifo her, lwr 'h dl' 
lardel..i hu. ıısi ,·fokt.mıı 1 , 
ıtıhn_.1 1 sn~ es" .u· f.1CI ·r :ılı"1 ı 
ri•jiı lrirl,ac: a~ lık hir ı ' 1 1~ 
de\ rt'Si ~e.clı'N'.cı...f, ve hu c,ıırtı;:ı 
gelf'C't"k i!i.iU al ml'' · ~1 •• ' ~ 
dar halk scl<<'l'btz 1.ohm~ ıı 
ti~ 1 

Şeker yemenin bir ihti) •1 ı 
du~'1ı dlıctinc grJiııre; h<ih ırı ı. 1 
memleketimizin ~ ef tirtf.. 111 
ru 'iiziimlcri ihrn(' et mh prel< 1111 

ftardaın ı>clmıc-z '\ e glikoı ~ifİ ı 
tınıınıc :e bbih.iindedir. Lıl1 , t 
k ul'u iizüm, incir, ka~ ısı, <111 

11
,r 

crikl "l'İmiz, mandalm11 , -c ~t· 
tak l nmttta ki~ , , <' Jtrr 1,1 r 
fö meyvalarımızla yazın, si' dl ı 
dhttyacmı tatmin ~tn j!i 11.e 1ı 
b1r it)J at bati e bretiı mi~ ~111~1 ı 
Bıit.ün da\'a hlrn1arrn fı~ 1'tırt 

tutmak \ 'C kabil oldu~ıı ~ı~r~ 
to dii ürmekttr. Yeni tt-Jırır "'!Ji4 
bımun da limki.in olabile~ 
d6şlinıırelde beraber kuru 
l as me~'\·aJar kaldmıd:ı - (ı~tl' 
tı tutma. ve aı~tma. tı::ıln.11 ~ , 
dan - ieabl halinde 'ilıusU"1 t· 
rarlara da. gidilmesini 1ı ii!d'1111 

ten rica ecıem. 
11 

~~ 
Nasuhi BA!.!/ 

Çok feci bir kaz~ 
3856 ırumaralı şoför H ~e 

idaresmdelcl kamyon diln ;e:, 
ttzert Şişhan:e yokuşundan~ 
ken Kasımpaşada oturan 1' 
Ali namındaı birine çarp 
ğır surette ya:ralamıstıı . "l 
can kurtaran ot.omob"l vl 
tnhaneye k ldınlırk } 1 
müştür. Vak l kln 
umu ilik t hki ~ 

u. 
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• _anb~ kalmalannda yurt 1Ami~lta .~~!:)0 Ruslar yeni zaferler Ki~.~!~~Z 
IPJft hıı- bır favda olmıyan bir sızlar ar~<;mda. her türlü a.ı:tlt b · ı d. . 1 mıffl,ım . .Daha ılk çaı:pL5mada 
.,.,_.. •y "J. mamazlıgı ~e edecek It1; ıh )<'t 1 1r1 yor ar Amıral müste\•li He temasa ).___ tand ı b k te ıse de nıza.m t·c a ~ayı ~ ~u gccmekte teıeddiit ctrnemis, 

llJ.Slm va aş ar aş a ~~ CVVC} tem~l matlup olaur,:ı atc-s ke!'i einrini vaktinden C\'• 

le 
• _] . ıQ:ı~ sırf askerı se-bep~et !c ~mı- - vcl 'er rck mukavemeti boz-

yel' re muemezler mı? raıın bu sır'n!t1, ~aup bıı· ı~~ımuı- Bir haftada 2000 Ali .. ld .. - 1 .. mus ve kıtn1n.rın maneviyatıuı o· • le, muvakkat b r zaman ıcın ta- man o uru muı, . kırnmıtır. Mı ikanın müdafru. 

Yazan: SUPHl NTJBI iLERi 
olur mu, bilmeyiz amma., her 
halde pek iyi öğretmen yeti i
yor. 
Şu halde İstaubula daita ziya

de kadın öğretmen tayın etmek 
suretiyle bekar erkek ôğretmen
lerı An doluya gönd~nnek her 
h ide pek de o kadar zor bir i 
d gı, r. 
Ö~ ctmenl r içın böyle oldu

ğu g:!bı bir kıın kü iik ka p
ı- J r, bademe r ve hatta bazı 

tiı ar c naflar ıçın de mese-
l ıdır. 

f, , d ı, ka il, U\ ukat ve 
h · m c n ımtıhan \ e salıad t
n? 1 zım el 1· • · gibı pek çok 
tti car ve c n f i ın de ımtilı:ın 
usuliinu kabul etm k ve meslek
lt>rin b 1 mazdan evvel Atıa
d l b ara b r J müdd ti 
tn.y n el 1 ek hıç de zoı deg 1-
dır. 

Gm rülct n mal çıkaı nıılar ve 
orta p oktorları g'bı bh 

ta nm tıcar t 1. len varclır kı 
bunların yapab Jm k ıcın hliku
mct mtıhan mccbuı ıyetini ka
bul ctm1~tir. 

1 te bu u ulu h men her mcı;
leğe ':i yrnak kolny oldugu g bı 
aynı z m ::ıdn da eı'habını Aıuı 
dolurJa b r t Ja tabı tutınak da 
mümkimdür 

Bundan "mnk ut hem ~lnimiz 
nüfu unu bir mıktaı ai:altmak 
ve hem de A oluya bır takım 
mut h ıs m~ lek adaını ka • 
zandn maktır. 

Bugün d vletten yardım gö -
~ ~\ebelcn hükumet b~kaç 
sen A'tıadoludn ıstıhdam etmek 
hakkına mahktır. Yardım gör -
miyen tnlebeler ise Anadoluya 
gitmek (kUlfet"nden) kurtulmmı 
oluyor r. 

Ni'dı>ıt, nic 11 böyle ol.aun? 
Bu stimuı ~eng nl re bır mi.iı. 

kata ve fakırlere bır ceza mı 
teEtkıl ets n? 

BıJ' kanun ıle bu m · \".ıtr.ız- i 
Iık h men duzcltılebllırdi. Mek
tPp mezmıl ın Ana(loludn hiç ol 
mı zsn ikı sene calı ma hl m1:c
buıtl rlı:ı.r. d yp bıı kanun yap 
makt .n daha kolav ve daha ıyı 
bu ReV olamuzdı. 

Tab".j staJ ıcııı Anndoluya g·. 
decrk olarılunn ha.kıaıı ve mt n-1 
fa 1lcrı de temın 1..'<iilmch ve mt·· 
sela Van veya Bıtlise gidenler 1 
artık enclerce orada unutulflla
mıalıdır. 

lnınacaktır. • 100 den f a2la tank tahrip edil mit Sl i~ın kendisine verdi'>-ım em-
Fransri K nı'\etl n OrpDl'M. Be 1 16 ı AA) Al rı b rk ç kere tekit ettim A· 

FAiii\ or l' ın \ . . - man So' ,-etlert" Gore · 1 h . f C · 
Londra 16 CA.A Fas ordttlan baskumandanlıgının MoskoYa • 16 (AA) - Mos- 'fi~: d sı \:e ~f\ .<,(> kenernl 

lrady. osu tarifmda.n bugu··n npQ. tebliğınde bilhassa kaydedıldı - kO\a radyo' u ı mı ya- danlıu nun betma arın uman-
~,.- ğitıe göre Kafkas d Al d s ' t tl · ,, nı ~ne marn ol-

!rcdilen bu bey ımı e, bütün , .' . .. ya a man yım~_n a. .. • OV) e 11"' e erının mak bahan J) le emiı enm d • 

~
htiyatları münıki.in olduğu ita· kıt aları ıkı du,,man grupunu 7 un suren r <' rpı ma tra- lemed B . ise b 

1 
km 

Yoketmialer ve Sov et taarruz . .:ı • N J k d ~ d 1 ugun onun u u-ar çabuk 'milracaa.ta çağırmak· "' Y . . • ~~Ud. Açı c nup 0 r.rusun. ~ mand nlı tayinini ta i:k cdi-
adııı. Fransız ltuvvetl~ri 'çin 42 l~nı ~anlı kayıplarla gerı pus- H? meskun mah l etra:fınd~ ~~ yor. Gcoc>ral Gıraud ha.rb. I"ran
yaşına kadar gonüllil kabul edi- kürtmuşlerdır.. 1l7i:ı<l~!1 fa.zl:ı Alınan kerı ol- sız topraklaıma götıirrn ec b" 
~ecektir. H3:ze~ <le~ızı~ıde Alman t Y.Y~ durduklennı ~e 100 den fazla. bır d{'\ 1 t taı ıfınd~ kum n 1 

Jı.; \'iC'Jt\ azırı naha relen bır şılebı yakmışlar, ılcı du n t< nu ı :e t.ı h - mevki 1 t ım · t A :ın 
Ş:mali Afri"-"'a:\ n G~tı şılebi hasara uğTatmıı:;lardır. le g tircliklm ·ni b i ı. 1 D ırl bu u tle 1(' m 

Stnlingradda Alınan hücum Sovyet hıı:liklrı bu ü c mık· dı~ın ı k !mı olu~ 1 
tO m 

Londıa, 16 (A.A.) - Muha- kı~'aları ye~i bölo-eler işgal et- tarda harp ıınl . el tuılü m Ilı \ zifed~n\ nu 
rip Fransız malı llcıı itimada mışler ve dilfiJTianın mukab l ta d kten sonr d rd v k nar v.lı n 1 t ~ayan bir kaynakta ı, Frauden arnızlarını geri atmı.c;lardır. mnnlık )erlerd d !ılruı. F i t dıı 1 ~ rum n • z 
ıle Pccheu'nün Şim Ii Afrikaya V'Olkof ük~rinkde bir dil man b

1
'rli ıe1 r~~-temızlcm kl m' ,,ul riı 1 ' 1 t n Amu ıl D,ı 

gitmiş oldukhtını teyit eden taarruzu a ım mı.5tır. o mu~ anu.r.. da dun c z y rd b 
malUrn.at almış rdır. 

Franden Vıchy k bine hıde • -~ b r t bl rett 
hariciye ~azın, Pecheu de da.hı- Mlbver Tannsa lngillzler i gazi bu t b Alm 
tiye~ asker çıkardı önlerine gelmişler mis b 

- Baı tarafı 1 nclde ~ - Baş tarafı 1 lno de - ı.azıy tte 
Devlet iktisadi te
•elıklller toplantı11 

Ahku'a, 16 (AA.) - D lct 
iktiaadi teşekküllerı ımıumi h •
yeti bugün saat 10 da B yük 
Millet Meclısı kütüphanesınde 
Başvekıl Şlikrlı Sarncogluya 
vekaleten Maliye \' ekıli FUat 
Ağralı'npı re· li ~ nde toplana
rak bu teşekküllcr·n 1"94.1 yılı 
hesaplarma: ait yüksele. muraka
be komisyonunun raporlıtruır 
tetkik etmek ~ere be.ş komis· 
yon teşkil etmiştir. 

Umumi heyet ikin~i toplantı
sını 30 ikiTl<.'tte'?l"Jn 1942 pazar· 
~i günli saat ıo da yapacak
tır. 

Balhda emaret 
- Bet tarafı 1 incide -

fa.tasını parçalamak suretiyle 
1>1ümüne sebebiyet vermiştır. 
Bilahare suçunun meydana çık
maması için bulunduklal'ı odayı 
ateşe vererek Ziyanın cebinde 
bulunan anahtı ıtı da aimak su
ı-etıyle evden uzaklaşıp doğruca. 
dükkana gitmistir. Buında bu
lunaı:ı 100 hra kadar biT para "le 
bır kilo köyht sıgarasını da al
dıktıam sonra ka.çmıstır. 

Geı C'k Bafra müddeiumum li
ğı \'e gerekse Jandarmanın yap
tığı sıkı takip netıcesınde kat!l 
derhal yakt\lanmır-: ve yapılan ilk 
sof'Kllsunda, evlcmnek üzere bu
lunduğunu, fakat evlenmek için 
her türlü careye başvuıduğu 
hrail<le kafi derecede bir para el
de edemed~ğinden bu cinayeti iş
k'fllek mevkiinde kaldığını söy
lemiştir. 

alarma . iddetle nruka\ em et et" düıo:manı hırpala ı ga de\ an1 et bütün 
1ıikl rini bildirmekt dirle . nü lcıdır. Heinkel tipinde b1r kont u tınd 

1 ~ De i .. aıt Ba11nlmıs t~yyarc düşürillmiı tur. :re alın k .J 

Cezayır 16 (A.A.J - Gecen Agci1a ve Aged bya bölge .. lık ~" ız · f ıe 
haftn Fransız Afrıkası salulleri sitıde uzun menzilli avcılarım z du u rn nal 
açığında 13 Miln·eı Jcnızaltısı "'drp istikametinde cekilcn Mıh j baylaı 1 ;:end s: ı · 

~ d l 9azım 'm Al 
batırılmıştır. "\Cr ta ıtlarını yen en 1asara altınd k y 1 ''d 

~ıddetii Ha.\ a. MUl'plcri ufı Unışla.rdıı. v 
Londra, 16 (A.A.) Şun li nrıs1ıdaki Fıwısı .. /ilosıı I ler n d ıl meme 

Afrikadaki .Müttef'kler umwui , Knmandaııı Me-ı:kuf mııt ka~dı; 1 k ut· 1 ~ 
S 6 sa nb 'eh 

kar:ırgfıhının ne rctti~i b r t b- tokholm 1 (A.A.} - Day fe k • M' tt r 1 liğ, Tmıus kıy ı açıklarında P&sten gazetesinin bıldırdığıne re r • u e < 
Milıvcr;ıı 42 uçak kaybcttiğrni göre Mısırda bulunan Iı"ı-ansaz da ç 1 pı m ıya da' t c t 
lbildırmektedır. Fazla olaıak 'fu- deniz filosu kumandanı Amiral --~-
'llnS h ·va alanında 19 uçak ale- Godefroy maiyetınd ki subay • 
Ş" veri!miştir. !ara ve mürettebata gemıleri 
Tallasa Çıkan Miln t"t' A~ker\N·~ terkeUnemek emrmı verdı<7i ı -

P..ooıa, 16 (A.A.) - İtalyan. çın lngiliz makamları tarafln -
orduları mnumi karargô.lıını.. dan tevkif edilmiştir. 
-905 numa'r&.lı tebliğı: Giııete, Amiralın gemilerini 

İtalyan ve Alnıan kıtalar ı İngilizlere teslim etmek ısteme
Fr.a.nsız sivil ve askeri makam- mc : yüziindcu bu tedbue mü
larınıu muvafakatiyle Tunustu ra.caat edildiğini ilave ctmekte-
karaya çıkmışlardır.. dir. 

Korsikadar ve Cenubı li'rama-
dıı. kıtalarımızın hareketleri ta- Romrncl F;sir DwHiı~ormu~ 
mamlanmak üzercdır. Stokholm, 1'6 CA.A.) -- Al· 

l'ak'i.yelt>r Gı>li~ or man kontrolü altıuda buhıırın 
Şimali Afrika 'Müttefik Wlıu- Skand"nav Telo-raf a.Jausı, cuma 

'mi kaTargfrln 16 (A.A.) - Mag- glmü..Rom:melin Tobruk batısın 
Ifıp cdıhni . fa.kıat elan cok kuv- tlaki karargihına: ku.d r soku-
1"etlı olan Mihver ktıvvetler yle lan 1~iliz tankla:-ı. kendısini az 
'boy olçll'}mek U~e, Müttefık I kalsın .esir edeceklcrıni bild'ri· 
tak\ ye kıtalerı, durmadan bo- ~or. AJan.,, Mnrc. 
raya gelmekte ve hemen muha- .ge vakıt bulm 
Tebe sahalaı ına gönderılmekt . , ''e ed yor. 
dir. Alman kontl1 l' t bulu-

İlk '.mühim çarpışmanın Bi· ı nı n bu aJansı ı kull ~ lisan, 
2erte çevrcsınde ccre"ıtn edcc 

1 

Rommel in halen Af ık u bu
ği tahmin edilmeTctedir. B:nı ı a.. ludugu zannını uyan ı makta
porlara gfü'e, bu bölgede cnrpı dır. Rommel, 10 il üesr nde Be
malar ba.şlamıR. bulunmaktadır. j maturie'de.., muzta.rıpil \ e TJ u
Birçok Fransızların mü.'1teı t!k I rınge'de b r hastahanede yatı
davaya iltihak etmeleri, Gene· yordu. 

Sırp Çetelerinin 
f aaliystteri 

Mooku\ a, 16 (A.A l 
Cenewe leli Hın ati tana kı <' .. 
telerın 30 millık b•r cenhc u e 
rine taau uz ettikleı 9', bir suhü: 
ve lahkıru cdilmL<; 32 köv alıiık
lanıu, iO ki~i ~··r eti· c eı ıni 
ve mübını mıktat <la cranimet .ıl
dıkl rını bddiriv r. 

Tclgr f, savarl:uıu çok ~d
detli oldu 'Unu ilivC> cdiı;oı:. 

----o----

GBfleral Wnyoand 
tevkif edilmemiş 
Lontlr , 16 (A.A. ı G ner •l 

'Veyh nd ın Almanı, nı cmı n
de bulUıın.n Vich) pol s tnrafın
dan tcvk f edıldıgı . ovle ımektl"· 1 

dir. Maı ~ ~lain sc, bir ı ı
vayete göre, VcNmlles e ;:(tme· 
ğe hen Uz karnr vt>ı mem stır. Al
ınanı. r Maresabn o a~ a gı bp 

I••• L_ 
Acaba neden? 

Yaı.an: A. C. SarGfOj/a 

Y ·ne bu sütunda bir tek fi. 
şek yakmadan büyüyüp 

genışle~n Bul~ ·ır komşularımı· 
ztn bu zahmetsiz fetühatmdıuı 
bahsederken g zete!erinde dac~ 
ma: 

* r gazetele-

Bunun jçın ıse (rotatif) usulu 
tat'bık edilcbiiır, van· hatır \~ 
gtmiile bakmadan· muntazam 'tıir' 
sıra takıp edilır. Bu smctle her• 
genr Jtittı~ı staJ yC"rr:ıdl' ne ka- ı 
dar h""Rlacağım ve hutta sonra da 
nereye un n ohınııc·a,..rını önce
den bılır \ e bu adalett ıı enıin 
oluı'. 

Suclu bu ıfa<iesi üzerine deı ... 
lınl tevklf edılmi tir. 

:r.al Eisenhower'in vazifesini ko-, Yüksek kumaııdanlıl< Rommc· 
)aylruJtırmaktadı.r. Hava voluy- 1in Afrikadaki vazifesın en ce-
1a Tlınusa gönder'len Mihveı kilmesinc mü e ctm ş ıdi. 

olurlar. Subaylar içın olan bu u- kuvvetlerinin 10:000 kışiden i- Hal i, zırhlı alayl~r mut:tıas· 
sul neye siviller için de aynı ıle baret olduğu sanılmaktadır. sı General Guderı n tayın e-

~--u.u11 Beyıt toplantısı--, 
Türkiye Şeker Fabı .. ·kaları A. Ş. 

Zaten Anadolu saı k ve gurp 
dıye ikiye ayrılmış oldu rund<1,1 
mutlaka bir sene ırkta ve hiı 
setle de garpta istihdam ohuıaıı 
gell(,l diplomalılarımız aıtık hu 
müddetten sonra ha~ a.l ve m~s
.lekleı•ıni, !1ehir ve vılayetJeı•uıı 
de kt'IC!dılerı lst.ediklerı ı:(bi tavin 
etmek h, k \ t 1 uı ı · ı.;t ne mul 

tatbik ediJmCj;İll? 1 'Romm~h. Tr4blusg1uıptaki kuV' dılmıs dı. 
Zateıı yedek subaylıkta, sivil- vetlerini buraya gönderebiit"'C ;.,i ı ----o 

ıerimiz de aynı usule tabi olmu-, tahmin sahasmcl:ıdtr. Alman gc- •eller llw•"•n 
yorlaı: mı? neralinın <>rad.ı l p kabılıveti 1 • ., a.~ A&MR 

Hasılı maksat, hem 1stanbu- 1 ba:kunıodan ikinci d.;ı1 ecede \)() 
lun. nüfusunu a1.altımak, hem be- , bin kişisi buiundugu ~nnedil
kar veya duL kadınlara daha rnektedir. 
fıdzla iş bulmak ve hem de A'la· 'y-..aJIÇ8 artan t.t1•-
dolumuza. velev staj ıle olsun, j aua .,. ... 
daha cok mütehassıs ve meslek (Baftarafı bTrincıae) 
erbabı butup göndermektir. grad cehennemlııde evlatlarının 

(&u/t<1rafı 1 inct«e) 
nin 16 11 912 tarihli k.trarı ık· 
tizasındandır. Tebli;l' olunur. 
1'.unt l'ziim 'e lllf!iı t- l~bet 1 
Hüküımetın meşru se-bcplerle 

şeker fiyatlarına bir mikt,lJ' zam ı - Nız mı 
yapması Uzerine pryassrta üzünı 2 - Tadıliiı.: 
ve incir satışı artmış ve dun V 3 - Tadil.ıt, 

Mensupları Yardım Cemiyeti 
İdare Heyetinden : 

Suıtlti Nuri :h.*ri en temiz kanını bir sel gibi a; 
-...:::::::::=:::==========================-=====--=~==========================::::::==:::==~~ kıtmaktadır. 'Macanstaa um.um~ 

~MI!: AKLI t o~tL ~ sulhta kavuşa.bileceğını zannet .. n ~~=~-~~~~-=-:m=ı~~, tıgı topraklar 1gin sımd den blı

numaralı standaFdıze üzüm par- lf•4••B•u•tç•e•tln•t•••••••••••••••••••ll tile-n toptan 75-76 kuruşa satıl-

a..er.a1 AldlaHer .,.. ... 
lara llamaada etmlt 

B uğün OrtasaJ1ktaki İngjhz kuvve~rınc 
kumanda. eden ve sekizinci ordnaun son 

. muzaffer taarruzunu organize eden lıı-
~ız generali Alcxsander'ın vaktile Almanlara 
"'Utrıandanlık yapmış okluğuna inanır mı ınız? 

Bu hadise bundan 21 sene ev' el vukubul • 
ltıu!}tur. General Alexaander o zaman ancak 27 
)~. ında bulunuyordu ve rütbesı de albaydı. İn· 
C•lız subayı Letonya'ya mütareke ahkamının 
tatbi«ine nesret maltettdile gitnıift.i. Bu sırada. 
~~s ıhtilaiinin netic68l olarak Bol§evikler Le
t 0nyayı tehdit etmeğe başiftft'llşlardı. Memleket-
e h r omu yoktu. Bu yüzden ~üdere kar ı 
;0Ynıak imkansız gorünuyordu. ~ ~ eımada. 

tonyadaki Alman askerlerınden ıstıfadc Nhl
k dü ünUlmüıttür. Silihları evvelce ahnmLCJ 

lan bu Alman ıekerlenn& sil&hlan iade edildi 
~gen ral Alexander de bunlara kumandan ta
~ın edıldi. Bu or u Bolşevık'lere karşı koymuş 
e Let nynyı kurtannuptı lngıliı geMH'Sli o Z&· 

inan emrinde h en Alnıan aakerterini bir 
}li övmü tti. 

takıir Şmellng iç defa 
· ı 'p tıırtldl 

ı· SJo et ampıy.onu Alman 
g 1 a) tı d üç d fa ölüp 

tün. Rus eepheeinde mebıul kan 
nı söyliyerek gitmişti. Ana babası da. bir taraf- dökmektedir. Bulgari tnn bütün 
tan agiarken. bir tara:ftan da keyfiJeti beledi· Balkanlar.da en iistün ine\ kiı pe-
ye\e bıldırmişırer ve defin ruhsatnamesi iste - Ş.:n almış ve bedeli lçın bir dir .. 
mi ıerdı. Fakat Şmehng bir kaç saat sonra ken~ hem kan bile avans\ erm~miştn. 
dıeine gelmi4 ve ölüm tehlikesini atlatmıştı. E- Geçici de olsa bu kadar mutlu 
bev~ynı ~e' inç teli.şı içinde belediyeye yaptık- biı talıhten ancak memnun ol-
ları müracaatı unutmuşlardı. Bu yüzden Şme- mak icabeder ld, Sofyanın sala 
ling'in ölüm kaydı birçok sene sonra, kendisi ltlyetli ağızları her a~ıldığı va-
adamakıllı meşhur bir boksör olduktan sonra klt yeni yeni emel ve gnyelerden 
silinmiştir. ve bunların da tamamlanma.,,ı 

l"1'inci ölümü 1936 senesinde oldu. Şmeling icabettiğinden dem vurmaktı.-
o flt'lle Amerikada Joe Louis'e karşı yaptığıma- dırlar. Bu ruhi halin son teaa.Jıü-
çı kaybederek Frankfurt'a dönmüştü ki bir kaç ı ünü Bulgar Harıb"yc Nazınmn 
hafta sonra büyük bir fırtınada evleri yıkılmış "Kahramanlar günü" münase· 
ve kendi inin ankaz altında kalarak ölmüş ol- betiyle Sofya askerı mezarltğın-
duğu yayılmıştı. da söylediği bir nutukta gorü-

Oçiincii ölüm ha.beri de paraşütçü olarak yoruz. Nazır şöyle dıyor: ''En 
illtirak ettiği Girid muharebesinde oldu. O za- cesur ve en ıyi evlatlan bu 
man da bütün dünya .radyoları kendlıııinin ölmüş harpleıde fed& ettik. Bu büyuk 
olduğunu yaydılal'. Halbuki Şmeling sadece ya- Bulgar ülküsünün hemen hemen 
ralanmıştı .. Ve bir müddet tedavi edildikten gcrçeklemnış bulunduğu bu lHl 
sonra iyileşeıek hastahaneden çıktı. Alman bok· 1 de, ilR.. •. ". Açıkça görülüyor ki 
sörü simdi yeniden ringe çıkmak ic.in çalış.rnak- Nazır henüz tamam1 tamamına 
tadır. tahakkuk etmıyen giıli emeller 

beslemektedir. 
İşaret ettiğimiz gibi Balkan

larda birkaç yıl evYel hayalle
rinden bıle geooıiyecek kadar 
geniş yerler almış olanların ha
la meydua gelmesini bekledik· 
leri gaye ne olabilir? Filhakikn 
aynı Nazır nutkunda, elde edi
len nimetlerın .az olmadığını tek 
rar etmeğa de unutmuyor. Nite
kim :ı~ nı nutukta diyor ki: "E' -
l!Ua ı ı katlanmış aldukl rı 

takar ı daı bo gıtmemiştir" 
özl bu · "· 

mışb.r, Yalnız üzüm satışı diin -============---:: 
4.500 sandığı teoa:vüz etmiı;tir. 
Diğer taraftan incir satı ları art 
mı.crt.ır. Ayrıca şekere bir mik
ar zam yaptldtğından kahYeha
ne ve kıraathanelerde cay, 
kahve yenne kıalöri itibarıyle 
çay ve kahveden üstün bulunan 
üzüm ve incir verilrhiye başlan· 
mıştır. Tabaklar icerisinde 30-
40 gram üzüm veya iki taaıe iri 
incir 7,5-10 kuruşa verilmekte· 
dir. 

Mt>:tııurblra ~er V~ 
lkmur. mütekait ve yetin1lc

re verilmekte olan i:ışe belgele
nyle erzak tevziinc bulundugu
muz ıa.v içinde ba.slanm3sı muh
temeld ı. 11k defa olarak eski 
fiyatlar uzennden ~ker dağıtı
lacaktır. 

lışi arası da açık bir tuad gö
ze ~aDpmaktadır. Bulgaristan 
halc.:k!Kte umdugundan fazlası
nı elde et.mil bulunduğuna göre 
kend sini ancak mutmain mem
leketler arasında sayabilir. Hem 
de hic bir gizli emel, gay~ ~ 
ihtirası kalnıamaık şartiyle .. 

Şimdi dırayetli rical i~ Bui
ga.ristana gör~ bal'us mevzuu o
labilecek şey yeni yem nimetler 

Telgraf M~muru 
Alınacak 

2 - Ecnebi b r ıın.:ıe le e\ ıı olmamak. 
3 - ıs ~ b 'e 30 yarını gf!{,'D µı.iş oln k (30 y 
4 - Askerligını ya mış olmak ' 
5 ,.... jiJ,et.ıne merkezletlndo y~pılacak telgl'af muh bete memuılııaiu 

imtilıamada mu-. a!fak olmnk. 
8 - lckırc doktor1tırı taıafuıdan yapılacak muayenede sıhhi duruaıla-. 

n demir1'oi i§lerindc vazife ftirm* elverişli bulunmak. 
5 - MUracaat istidalarına b ilanacak vt!Slkalar şı.uılardır 
Nübls~, v.-a tasdikli suıeti, diplom.ı veya tasdikaall\~ aekerlik 

v•U.ası ve askerlik yoldamalar.ı, polisten tasdikli 1Yi :iıuy kliıdı, -tiçek 
ıaıı.sı killdı,. ~ i8e evleome cüzdanı, 5 adet v~kalılı: fotoğraf 

lefııidıtlar en &OB a Bb:kıcikAımn ™2 gwıü saat 12 ye kadar akbu( 
....... [(118) 

faydalar değil; tesadüfün eline =c::::=-===================== 
geçirdiği yerleri tekrar kaptır-
mamaktır. Bu kadarınden emm 
olsa Bulgaristan hudutsuz bir 
neşe içinde olm lıdır. Amma bu 
emniyet nerede? 

VEFA BOZASI 
l'.~"Nt SABAH ~---- Ç 1KT1 
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ly •• R ~ , t 11~2~ ~ı~~-~ ği B•ı~•~!id•~aı~~ülred~ek~a~f~he-

mı . lunma.-.ı ve ge<;en seneden mü- sabındıın ödenmesi muvafık gö-
Nakl·ı ~e ikt ibas hakkı maı...,,•,,.zdtır , •• , ,.. 3 ı r.· ı ı";lmu" b ak ti h 1 • u 

4 
L _ı _ı_ den«-!' şeker, stokunun da bu - u ş '~ u m sa. a azır a-

lll 1 İl:'I· lun;na<l,gı, istihlakin tahdidi nan tedekararnamedie lnbugünkü resmi 
Yağ güreşınde olduğu gi.bi öy· 

le ense bağlamak, karşı karşı
ya gelıp gövde gövdeye girm'
yordu. Hep açıkta duruyor, sa
ğa sola sıçnyor, hasmını bir ye
rinden kapmağn çaiıa.Jıyordu. 

Şopar, afallamıştı. Ne yapa
cağını bilmiyordu. Yalnız ken
disinı müdafaaya savaşıyor, bir 
taraftan kaptırmamağa çalışı
yordu. 

Sivaslı, fın;a.t bulur bubnaz 
derhal hamle ediyor, hazan Şo
parı bileğınden yakalıyarak sü
rüklüyordu. Bu, güreş hakika
ten enteresandı. 

Künleci Biivük Hasan ıle Yö
rük Alinin g•ı.rcşi tam usta,a 
başlamrntı. Güreş ba>;iı~·alı her, 
altı dakika olduo,;u hal<lc ki peh
livan da birlıirler·n. kiıçtik ham
lelerle vokluyorlardı. Kı.«a ham
leler, sert girisler. tam gir ile -
memiıı oyunlar b rbi r ini velı ~
diyordu. Künteci Hasan, Yi;rük 
Al'nin usta ve oynak olduğunu 
b'ldiği için çok temkınlı idi. Ha
san. biliyordu ki, Yörük mari
fotlid.r. Umulmadık bir yerden 
insanı boz'lr. Künteci de sa kar 
bir adamdı . Güreşin or11n<·u da
lı:ikalarına doğru Yöni1<, hüeu
ma ge<;ti. Bunun üwrin•' l\ün
teci de kızı~tı. Her ki ı ırnf ""' 
bir surette b'rbirleı •ll g ,,• Ar
tık denemeler, yoklam ı: ır bit
mişti. İki hasım brbirin;ıı dere· 
cesini ve kuvvetini ôl<iınü~tü. 
Yörük hücuma geçer ı:cr.nıez 
Künteci de mukabelede ;cıısıır 
etmedi. Hücunılc.r, "ert oluyor
du. Oyun kapmak için yapılan 
hamleler hep boşa gid'yordu . 
Ç\inkü her i.l<ı usta pehlivan 1 

mukabil oyunlarla, vaziycllerlc 
birbirlerinin oyunlarını çel.yor
du. Bir aralık Künteci, hasmını 
çapraza topladı. Fakat çaprnı;a 
girmesiyle boşalması bir oldu. 
Y-oıük Ali, hasmının çapı azını 
üstten girerek bozmuştu. Kün
t eci, usta hasmının bu mukabe
lesine hayran oldu. Gayri ihti
yari çırpınarak bir nara savur
du: 

- Haydi maşallah bel 
Yörük Ali de aŞka geldi. O da 

gırpınıp bir nara attı: 
- Hayda be! .. 
!ki pehlıvan, birbirini incit -

ai <lcnı. hoyrat bir güreıı yap -
rnadan tanı t1'itaca b'r muı;araii. I 
yapıyor~9rdı. Bursalı Alı ile 
Deli Musta.faya gelince onlarm 
güreşi belli olmu.~u. Mustafa, 
deli dolu hasnuna giriyor, Bur
salı ıse temkinli tutuyord\ı. Mus 
tafa ne katlar delişmen i~e Bur
salı o kad;r sakindi. Fakat tut
tuğu yeri biliyordu. Mustafa bir 
iki kere Bıır'Sllhyı çapraza aldı. 
Lakin Ali. hasmının çaprazları
nı gayet kolay söktü. Yani Bur
ınlı, gürC!ii hasmına taşıtıyor
du. ~lı ;;tafa güreşin hamallığ1-
nı yaınyordu. 

Daha gÜre!;in yirmnıcı daki -
kahııl'cla Bııı .. alı, giin..,,e hakim 
o!mao, haklc ıdı. Must;ıfa has
mt ı güre~ ııyduramanıı~tJ. Fa- 1 
kıt l'lı .'.! ustafanın talihı;izliği 
;cı·. nursalı dıı Yörük Ali ;::ibi 
ters :rüre~<:i idi. Sağlı oollu. or· 
t: lan güı-es yapıyordu. Bu <;e
l~ de mu.,araa yapan bir ada
ıı. güreş uydurmak kolay de
ğilll. Yani Mustafa, başına be
J:ıyı ;ı lmı1Jll. Yörük Ali ile Kün
t':r . birb'rinc kül yulturmağa 
Ve, b•ri>ırine hilkim olmajta ı:ay
rct c ı;yorlardı. 

vaslı, Şoparı kaldırıp götürecek
ti. Belkı dıı omuzuna vuracaktı. 
Bereket versın Şopar, yağlı vii
cudundan istifade ederek derhal 
bel dolamasını ic\.f:n budadı. Ya
kas.1111 kurtarıp kaçtı 

Sivas.lı, başını ikı tara f:ı. sal
lıyarak hasmını tehdit eder oi
du. Eğer güreş yağlı olmasa, 
eğer hasını hafif olsa omuzuna 
ald.ığ1 gibi yürüyecekti. Bere -
ket versin Şopar sallı adamdı. 

Sivaslı, ltiç durmadan he
men her elde bir çırpınıyordu. 
Ellerim yere vurarak hasmına 
hücum ediyordu. Bu, ne~eli ve, 
korkınc: harclıeticr ~opaıı koı
kutuyordu. Çıngı. nen n g >zlrı i 
hncr,ı.nın C"}indc idi. 

Yöı·uk .r\l:, ı,Ur~.n yar:.m &\

at.ne doÇ;ru yavaş y '""'l Kiin
teciye bindirme~e b~.ıılaıiı. Gü
reş hiı.kim;yeti Yöri.ige gt.e;r.ıe
ğe yü?. tuttuğu el ılc tutulur de
recede aşikar olmu.,tu. 

Çingene Şopar, bir keresinde 
S'vzslı Abbası her nasılsa bo
yundurıığ'n vunnuştu. Bu, bo-ı 
yunduruk ta şöyle olmuştu: Ab
bas, Şopara salmıştı. Ki<pct k;:.s 
naii;ından tutarak yere vurmak 
te~ebbüsüne ge<:mişli. Çınge"e 
Şopar, bunda.n islıfade etlen k 
Abbası. yukarıdan doleyar:ık >.c 
kispet kasnağını budayarak ho
yunduruğu e;e<;irmı~tı. r.ııgrne 
o derece acı ve zehir b.r boyun
duruk vurmuştu ki, gürrsin ba
şındanberi hasınının yaptığı hü
cumların int;kam ını alacaktı. 
Çingene dislerini gıc ı rdatar:ı.k, 
gözler.ai dışarı fırlatarak zoru
nu açığa vururca~ına hasmını 
boğuyordu_ Şoparın. acı acı 
'lnğına.qı çok sürmedi. Bu hale 
kimse de ses çıkarmıyordu. Çiin 
kii Şopar, hasmına karşı bir şey 
yapamadığı cihetle biç olmazsa 
bi r boyundurukla hıncını almıs 
olacaktı. 

Fakat, boyunduruk faalı b ir 
dakika bile sürmedi. Ko.;koca 
.Abbas uzun kollarından sağın ı 
b 'rdenbire ön üne uzattı. Çinge
nenin boyunduruğunu şöyle biı 
hamlede havaya dikti. Ve yine 
bir hamlede sağ pannaklannı 
hasmının ön kispet kasııa~na 
ge<;irdi. Boyundurukla beraber 
Çingeneyı kasnaktan çekerek 
önüne aldı. Şopar, afallamı~tı. 
Hasmını boyunduruk.ta bile zap
tedememişti. Abbas elini hasım 
kıspet:nin önünden içine soktu. 
Ağ kispet dikişlerinden tuttu. 
Sol eliyle de hasmının paça.;ına 
do;'.,"Tu ı>zanmağa yelteniyordu. 
:)opar, çok fena vaziyete dili; -
müştü. Yüzde yüz sırtüstü gidı
yordu. Ve, böyle de oldu. 

Çünkü bu vaziyette Şopa_•, 
boyunduruğu bırakmı~ ol:;a i' lı 
ne olacakt ı ? Ne yapabill'Ccklı .. 
Hiç!? .. Boyunduruktakı ~li bo
şalacak, ondan soora ıstinatsız 
kalarak hasmının eline büsbü -
tün dii.şecekti. Hoş, boyunduruk 
ta olmakla bir i&-tınat nokt:ı:ı 
da kalmış değıldi. Çünkü Sinı.;
lı, kalın ve kavı ensesiyle l:oı-·
koca Şoparı tartarak yükqeJt -
mişlı. Oste de sağ elini hasım 
kispetinden geçirerek tutmu~
lu. Şimdi de sol eliyle hasmının 
sağ paçasına yetıııebilirse Şopa
rı olduğu gibi kaldırarak sırt
üstü yere vuracaktı. 

Etrafta heyecan arttı_ Abba
sın kuvvet ve kudretıne herkt-s 
ıja.ştı. Şopar, çocuk gibi kaldı. 
Yörük Ali, basınını bırakıp bir 
an içın Abbasla Şoparın bu he-

1\iin' rd. ha..mın ın güreş tabi- vecanlı güreşini seyre daldı. 
:·C"; ıe m:ı~·liıp olmamak içın e- Kiinteci Ha.san da aynı hareket
i ı •"1 geleni yapıyordu. Fakat le gözlerıni güreşe dikti. Yörük 
1 •r, Ali, ha•mını yava.~ yavaş Ali, kendi kendine mülahazaya 
ı JY~ ıa gelırmeğe çalı şı~ordu, daldı: 
":.'<rii;•ün b;ı· güreş tarzı vardı. uı bu • N k · h 
J 

.. _ . - azı , ne... e avı e-
•. mı na, gurc:ool? hak.1.m olma- rif be ? .. 

d· .:ça w~. manas:yle g~reşe gir-' Çalık, şaşırmıştı. Tereddtitlii 
n ·d. Kuntecı.' kımbılir rahva- bir sesle Caz:gıra : 
n~ gelmeme-k ı<:•n daha ne ka- _ Usta' B h ı • ç· d k r 1 ırtı ... u ne a . .. mge-
~r , .. ı, •nı zor ıyaca. . neyi ne yapıyor be ? .. 

ı ... l:ı Cazgır, dızdize atur - _ Ne yaptı boyund -
1 \ ·· - ·· ed iare! urugu 

mıı, .ı , oruı;-u ,eyr ıyor ı. gordün ya? .. Böyle oyun gördün 
Ç~I.>., C:ızgırın e., tutmaşma .. 1 
n ·:-ı:nın o:makla beraber Yörü- mu· ·· • . 
g-; •• , 1'ünteeiye tliışınesine mem- - Aıwuı Allalı, ne bela herif ! 
nıııı rı!m:ımıştı. Fakat Sıvaslıya - Çok kavi.. Haddinden faz-
d;wn•• mesinc de· meınnımdıı... la kuvvetli... ' 
Cıngıı a soruyordu. - Yörük Ali, bu herifle karşı 

~iYaslıya iyi eş bağladın, karş.ya &'clirse ne olur onun 
deli;! mı? hali? 

Elbette ... Çingenenin hak- - Vallah, çok güç ... Bu herif 
ı.r.~dan o. gelir Vursun baka- Jıepsini temizliyecek galiba ! .. 
hm tlrpanları... Bak maymun - Berbat ... 
~ .ıi .oynayor karşısında. Yanı- Demeğe kalmadı. Abbas, aol 
n;ı bıl~ .. s?.~ııJanı::yor'. . elini de paçaya geçirdi. Hasmını 

- Y nrııı.,'lln gureıµıu nasıl gö- hem pt.çasuıda.n ve hem de ön 
rurnruu.n? .. . kasnak içinden iyfoe kavradık-

- t ·ı... KtıntP<;ı ne kadar us- tAn sonra boyunduruğu da di
tıı olım<a olı;uıı .. kati)'.en gureş kerek Şoparı havaladınp ayak-
U) hınıma" Yoruk Alıye.. !arını yerden kEflti ve bir çelciıı-

Fakat dayanıyor ışte ! .. te sırtüstü yere vurdu. • 
~ Bakma sen, onun dayan

nı hlll<. Yörük, oldurur şimdi 
•nı.L .. 

Bıı aralık bir,li>nbıre Şoparın 
ı,,.tu~u gürüldü. Sivaıılı, Şopa
rı, bikğınden yakalıyarak kam
~ı s~\·urur gibi savu•du. Kosko
' a Ropar, dönC'rken birdenbire 
~ivaslının bir lıamlede Şoparı 
b<-1 n<lrn kavradığı ~iriildü. Si-

• 

Şopar, hayatında ne böyle 
mağltlp olmuştu ve ne de böyle 
bir mağlülıiyet görmüştü. İşte 
b u da bir kara.kucak oyunu idi. 
Fakat bunu yağ güreı;inde yap
mak o ltııdar kolay değildi. Bu
n u yapmak için haddinden fazla 
kuvvetlı olmak !Azırnd ı. 

( Arkrı.• ı \ ar) 

5 zımnında evvelce yürürlüğe ko- gaze neı;r · uştır. 
8 1 • 1 \ nulan talimatnameler gercgince Kiimii-r Fiyatları Hııkktııdaki 

6 E ı 1 l M 1 yapılacak tevziat haricindeki Kırmrnwne 
7 • . 1 U saUşlar için fiyatların arttırıl- Kömür fiyatlarının toobitine 

=---'----1 ması lüzumlu görülmüştür. An- dair bugün bir kararname neş-
B J 11 ---.-- cak es:cs ıtibarile yükseltmek redil.ıniştir. Bu kuarnameye gö 
9 1 ii muvafık görülmemişse de mev- re vasati kompozisyon taş '.kö -

J cut fiyatlarla halen satışa çıka mürünün beher tonu 21 liradır. 
SO LDA N SAGA: 1 Mlmakta olan şekerlerin derhal Muhtelif nevi taş kömürlerinin 
ı - Bir erkek ismi, yürüm~ğe ıa-ı piyasadan çekildikleri ve balkın ve kokların fiyatları bu esas ü

sıla vermek - 2 - Anafor, at yav- şeker bulmakta müşkülata uğ _, ?.erinden lktısa.t Vekaletinoe ta
rusu - 3 - Karnı acıkan, Az de _ rad.ığı görülmekte olmasına, 1 yin olunacaktır. Ancak resmi 
iil, nota - 4 - Yüklen·len şey, ce- bundan ba.~ka müstahsile teş • ve hususi binaların wtılması 
m; edalı - 5 - Pislik, işve - 6 - vik icin verilme8i mukarrer ve için (daire ve meskenlerin mcak 
Bir nevi peynir, bir mevsim - 7 - beher 100 kilo pancara muka - .ıu ihtiya.çla.rı dahil) kullanıl • 
Karadeniz sahilinde bir yer - 8 _ b;l bir kilo "eker primi '!ekerin mak üzere satılan kok ve taş 
Bır mu•iki aleti, rakam _ 9 _ c- buv'ro .. i ti_,-.ıt·armın 120 ve HO kömürlerinin 31) 4 ll43 tarihine 
mit eden, çehre. Lu:-ıış o.arJk t,_ ~bıtini icap etti?. l:adar eski fivaxıarla AAtışına 

v u KAR IDAN AŞAGIYA: mel:lc olctuğıından evvelce ncş- !r ~m olıın.ıcaktır. Bu kömür -
rollınan taıı·m,t,·1amelere müs _ le·r n 10 6 942 tarihli karama -

1 - Eğlenmek, J\:fevlu - 2 - t:- - 1 b 
tenld"ıı tesbı·t e·•ı·ıen ,.e edilecek me lükümlerine göre baŞka i -!dk, Ağız - 3 - Sic~ınin kalını, baJ '- u · l sak 

k b O'.an d·,ı·r ,.e ••bı·t gelirlilere ya- tıya0 arda kullanıl.11a•ı ya -
çı , ir nida - 4 - Elbise - 5 - '3G. H · 
D n:Ja ·ak tevz:at ı"le h·,...·ne \'e tır. ..vaga.zı ve elektrık prim· ar olmıyan, Artıstlerin yaptığı - t' ~wı l _,_. 

1 nıeklrıpJ .r gibi te•ekkül •ve mü- en i~btı kararın nef'.rini t<LJ\ıp 
6 - ken - 7 - En kuc;ük nebat - ı 0 

., J ki 
eo•=·l~re \'erilec·ek miktarlar - ~ rn mutad sayışlardatı sonra ]ar, dcn-.ı.ryolu, edat - 8 - Söz, ~~ '- ·· k 

Zulmeden - 9 - Bir uzvumuz dan geri kalacak ı;el•erin bütün ı;arlıyat için tatbık ed.ilm.iyece 
Çünkü, halka dağıtılmasına maddeten tır. . . . 

ımkiln bulunmıyacağı gibi böyle Şeker Tev::uıtı MaJuJıı.t gebrliLere 
- Dünkü bulmncanın ha!H - bir imkanın mevcudiyeti 1<abnl .. ~asıl Ya'fi"lacak1 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 ı olunsa bile tevzii mukarrer 'le _ Hükumetçe ekmeklik hu bu. -
1 • F ,, 

1
\ V U N • kerin pek mahdut miktarda bu- ba~ vesaır eşya ve maddelerm 

- -- · lun..,-;ası sebebile bu şekerlerin dag>tılmasına daır talım~tnııme 
2 IJ 'llii' S A k, A Ç 111 M herhangi bir şekilde gene fiyat nın şeker tevzı~tm.a aıt. olan 
~ ·O-N ~ H A T I! T 1 A farklarile iştira kabiliyeti yük - maddelcnııı deg>şhrerı_ ~lımat-
4 R ;. , '( p f;i B O R sek olanlara intikal etmesi mel- name bugun ncşredılmiştır. Bu 

5 A D
- -A , . R .· B Ü .i. R O huz görülmüştür. Bu itibarla maddelerin yooi şekli şudur: 

" mevcut ~eker stokundan yukar- Madik 16 -;:-- Şeker tevzıatı 
6 -f'°A-R !'lll~ · K O· K daki ihtiyaçların temin ine k ifa- '111;, "?slara gore yapılaca.ktır. 
7 yet edecek miktar bakiyesinin H uk?m_etçe yapılacak .tı;-·zıat -
B A N lil K ı A Z il ' S E yüksek fiyatla satı lmasından ~~ ıstıfad<; e?ecelıler ı<;ın şıı.rk 

N il 1 P O 1 T . A S 1!: N başka tevzl ve tanzim şekli bu-ı vı~ayetlerı ıhtıyacı .ııımdiden te-
9 K-A A M A K 8 Junmıyacağ1 kanaatiane varıl • ~ın olunmak suretıle ~ker ~.ab, 

Anormal cocuklar 
Sa.:;ır - Dil'>iz, kekemeler, körler, 
zekRsı geri kalmış cocukl<:ır için 

Dr. NECATI KEMAL 

tedavi ve temrin sean~ları saat 
19 - 21. Hergün Moda, De·vriye 

sokak, 18. 

ZAYi 
Sümer Bank Yerli Mallar Paza -

rından aldığım 669 numaralı cüzda
nı ve 17. 11. 9-42 tarihli malalma nu
mara!'ını zayi ettim. Yenisini ala...·a
tundan eskisinin hükmü yoktur. 

lıtan bul Slrk~cı Yen ı otelde mı .. 
&1fir. HUıeyln K ı r ımlı v ekili Meh .. 

met {Kırımlı) 

Huk;ıt·F~kültulne -;;,;{\dev ara 
;t_~;. ·.;edecek al-kada,l°ırı: '. "-· · 
· .... i :~ •.... ·. . ' .~ .. ,-· . ··..r. 

:·'.Hukuk lshlahlar(< 
. "•- ' L fi (; '. iı, T•i ·.. .• 

Fiıtı (1) 'Lira : 

mış ve bununla beraber hariç _ rıkaları .ş ı rketi tarafından lu -
ten şeker ithalinin temini için zwn.lu mıktarda şek~r ayM!acak. 
yapılmakta olan teşebbüslerde ve satıcılara Se'Vkedıl~tır .. 
m uvaffakiyet husule gelir ya _I Madde 17 - Hak sah ıplerın~ 
but yeni fiyatlarla istibliikin tev.zıatı yap~ak satıcılar her 
tanzim ve tahdidi kabil olursa vılayette vahler tar~~nd~ se -
fiyatların tekrar indirilmesi dü · çılecek ve .bunlaM~ .ısımlerı 5IC -
şünülebileceği ve bu tedbirler a· ker şırketine bıld ı rılecek.tır. Va 
lınırken ilerde tahakkuk edecek lı v_e kaymakamların müralıa -
zaruri şeker ihtiyaçlarını kar • besı altın?a satıcılar veya aceıı 
şılamak maksadile mevcut stok taları tah.matn~e<ll'. yazılı e -
!ardan üç milyon kilosunun da 8R61ara gore daırelerı mut~ct
ayrıca her çeşit ihtima l için el- leMnce hazırlanacak tasdıkh 
de bulundurulması kararla.ştınl bordrolar m uka bilınde bunlarda 
mıştır 1 gö.<ıterilen mıktarda Ş<'keri nıu
Üzü~den pekme-.< ve mümkün tıemedlere bedeli . mukabilinde 

1 l.k · t'hsal. v bö'yle- teslım edeceklerdir. Bu sumtle 
O Um:\ g ı OZ 15 1 ı e ., __ k 1 d '\k · 

b - k ~ ld ve 0 · be ııe<:ı=e saucı ar a ı terzı -
ce aş a mr yo an "' - tt k". •- d ··ı 
t --•·1 r· tl 1 halkın a an ıuı şen.,r mevcut eı-'1 re 
en mutc-uı ıya ar a aı·1 k · k · f ı ~ı. ·ı t• k -ııı.nm••• v ı er şe er şır ·etı tara ıııc an 

"'"'er ı 1 ıyacının a.~. - t 1 d h ı k 
da tetkik Adilmekte olup bütün ı sa. ıcı ar namnıa cı- a ~e: er 
ıx be 1 1 . bal J. m s gondcrılmesını telgrafla talep 

ı se P ere ve 11.ffi a 3 
- etmeğe ''e şirket de bu talebı 

raflarının tahav.vul etm~kle bu· derhal i~'afa mecbur· olacaklar
lunma~ı. dolayısıle _ fabrıkalarda dır. Tevziata esas olan hedef 
am.balaJsız şeker fıyatınınkükri_s- ı fabrika satıı. fiyatına fabrıka -
talın kılo•unun 480 ve pun l dan itibaren mahalleı ince te.; • 
kılosunun ~ kuruş olarak tes- bıt olunacak mutad ve ha kiki 
bıt edılmeı;ının muvafık olaca - k"I .. . 

T. J~ RANKAt'I 
K. TASARRUF 
HESAPLARI 
ı lkinciteşrin 

Keşidt'~ine aynlsn 
İkramiyeler : 

1 adet 1000 LıraJ.ılt 
1 ,, 500 h 

2 " 250 " 
14 ,, 100 ,, 
10 ,, 50 H 

40 ,, 25 ,, 
60 10 

Tünel Seferleri 
l stanbul Elelrtrilr, Tramvay ve Tünel ı,ıetmeleri 

Umum Mütlürliığônden 
18/ikincıte-,-jnı 1942 Car~mba gününden itibareı ~1 

aşagıd .. ı:cı~terilen ~e1..ıtle-r zaı-fında yapıl~atı ıa,-ın yolC'uJara 
~er:~.-~nı. 

uan "lu -
nur. (l4H) 

tık hareket 
So1at 7.30 
Saat 8.-

her ıurı. 
Pazar cunti 

Son hareket 

Saat 21.
Saat 1130 

lstanbul Emniyet Sandığı 
Direktörlüğünden : 

Adil sağh.l(ınd.-, Bf.yoıh:.ında Sarı lütfu nıahııUesinde K ançilarya okt-' 
iınrla eı:ıki zo. 22, 24, yenı 18 numaralı kitğir b·r ap .. ırtımtıtnın t.wrrırıı nt 
birinci de·ocl'<lc ıpotı·k gôıı'.ererek 15 / 3/ 931 t:.rihinde 534/1~07 h...,.P 
nunı<1r-ru:ı ı~ ı.a.ndıı;ı~nızdan aldıiı (8500) lira bon:u 4/2/942 tanhir.f" lı:;ıci• " 

ödemedıginde-n fruz. komhiyon ve masadfi ile beraber borç (7058) }ira (il ) 
kuı·u-ra v.ı:·ınışhr, Bu :oebeple 32(}2 nun1aralı kanun mucibince hc..ıkkıııda 
icra uıkıbi ba~leı.rrı..ık üzeı·e •.aııZJm olunan ihbarname boı çlunun muk .. ,·rl~ 
namf'Clc ~!!-'terdı&ı ıkametg3hına gönderl1nıiş ise de borrlu A<lilin Coz:~ 
de l~uhar·ve sok.ıgında 2 ı;~ıyılı hanede öldügü anlaşılın~ş \'e t~bl:ı.! )';ıpll<I'"' 
rn<ırıll.';'tır. ~14. .. kl.ıt ,.:anunun 45 iılCi maddesi vefot halinde teblı.ç,:.ıtın )ıa11 
stıretıle yvpllnııı~ını imirdir. Borçlu Adj} mira.c:<:ıları i:-;bu llün ;~.r.h·ııdl'9 
ıtibar~n biı buf'tık .JY ıc:inde .. anri1g:ımı1.a mürat.'~~·t1;: nltırislf"rinin bort·u·1t1 

ödcıııf'leri \'e)a kitnUnt•n kı:ıbule Ş<lYDn bir itıraıtıı.rı varsa bildirıneh:rt ln .. 
.ıınıdıt·. M ir:Jı-;1..·ıL. r 1potf"~i kurtarmazlaı- \'C.Yahut bd.~Jıyan takibi ll"\ıhı n 1" 
ircsindc d:.urlunnJ~Jar~ ipo1ckli g<.1yrinıtnkul mezJ..Ur kanUll;t g<lrc s~nr; .. 
ça ı;utıla(.·dktır. Bl.4 cihet!el· ~lfıkadarh.ırca bıEnip ona göre har,.kt.:" t·cılır J 

Ye her· bi1 ırı{' i!yrı ayr ihb.ır,rııne tf"bln:, nuık~ nııı. k,;ırrı 11 ~ T: t<. t',... 
keyfiyE·l il.in oluı.ur. ( 1 ·t 78 J 

-----.-..-~ 

Haciz Kararının Kaldırılması 
Hakkında Kararar 

Yazanlar:· Avukat Cclll . r.;.~. 
·. '· -·- !'.eyzi . G~°"'l ·-· :' ··f. '. 
B'abıi11 ·.,,{IHAN . ·ve ·, iKBAL> 

Br~·azıdd~ : !ıiLİ'.tYE-r·; kit•hevi ve • 

- k ·1m·ş v 00· l~e na ı ueretı ııo=al satış karı-
gına ararverı ı e Y-~, u· ·ı bl k · 

k · - t b't 1 y'·kMk run aveEll e u unaca mıktar Alili J\mirlık''• 21/9/942 •ün ve 68VH 332 saı· ıı koı·.,rl.' ı ar ,,,. 
şe er ıc;ın es ı o unan u ~ ı kt Sat ı h t · • " ' 
f ti rl k istihl8.k edildi'" 0 aca ır. · ıcı ar er evzıatı çın.dan maır:ı.ıın .ıJ 1 tg.ip) bulunmaı:ı scb{'bile Tlirkıye d;;ıhJ" rıdı·I\. rr. J-

···· .. · ··;;~ .. ,..' --.. -. .,. ... , ·. ~'· 

tTnl~tsSflı. : •· EÇzanesi :,.;;. kAr~lsll'\d.1 
TÜRKİYF,.;. klı,be~ inileı' bulunur . 

. · -· · '·,\~eiır··.a_'i:. l:n ıı; tı~. · : 

Yeni Sabah 
ABONE BED E Lİ 

T Ur klye Ecn•at l 

••nelik HOO Kr. 2700 l(r. 

1 Aylı k 780 • H &O • 
S Aylık 400 • aoo • 
Ay lı k 180 

Sa h ib i: A. Cemal eddin Sa ra eot lu 
Ne9rlyat MUd ürü: M. Sam i Karaye l 
Bası ld ığı yer: H . Bekir G ür1<>ylar 
v e A . Cema leddln Sa raçoğ lu Mtb. 

ıya . a a şe er · . .,. miiteakip mutemcdlerden aldık-
ta~dırdc hus~.e gelecek bi~ok ları bordroları valiliklere lC"Vdi l<ırının &elınc·eye vc->a tutu1unl·dya kad41r hal7.h~e kar .. ır \eı1lnı ~ ı 11 ; -

mıı;~onların Turk pa~a~ını_t;ı kıy edip 
0 

tevziattaki ~,,,.,.ı,e 
1 

. mum sıtıhı:re depO:iıı e-rler;nrlen olup İı:;lanbuI :Fatıh 1\s. Şubt'E\f;(' nıcrbı.t 
t . · k runmasl aıbı yuksek ' · ~ r erın Gi..ıll·e1111 .11 lı;ılJ~ııırlf' mukü_yyrt 336 D. lu Mölnoı ocl:...ı ~iko kı.~··ı: rı-oı dvcif'l 

me !nın o . "' · miktarını tesbit ve btı miklann mıllı gayelerın tahakkukunda I viiauetçe muamele uaptıkları etmı> oldı.gu. clfüı hadz >eb .. bi kalmamı~ oldu~u cıheıl~ A•. M. K. ~··; ı 
ku1lan1lmas1na medar olacak eıt . bJ"k -' . nH1rld~ı gt.'Tegincc n\nli.·fl h"'kkındaki bat:>fZ kwı-arının kaJdır·lm<:ıt. k.l .. 
kilde tarhı kararlaştırılmak ü -1 !.:- '":.kaya v~y~ şe~er fabrıkala- 1 ror v~rclım. (171~ - J4ı;li) 

Zi t Bankasında hususi .1)1 etııı{! ış arın talep ve te- As, Ad. Hk. 
rere r:ıa 1 nun edeccl:lerdır. Bu suretle sa·- llilnıı öıatr;.ı 

Adli _ ... :-r.ır 
M. ~{, V . MU'-1C' rt bır fon hesabınd:ı. top anması ve t !arı ·- tehi-ki d • tm . . . ik · · . ıcı n mus ı ere ag> ı~ ,. 

pancar :aı_:ıatını. teşv _ıçın prım 1 oldukları ııeker miktarında ye _ ı ~or~e.,t•al 
olarak muetahsıle verilecek şe- nidcn tevziat için hükiımctçe ı ___ _ __________________ <_;"_ı_.p_D_•_• __ 
kerden maada ~~ defa da ~an : teebit olunan fiyatla şeker cel
carın ltilosuna ılaveten tecliyesı bine hakları olacaktır. Dağılma 
kararla.ştmlan 2 kuruş zammını zamanları vilayetlerin coğrafi 

~ Dr. lbrahi_m Denker ' ' 

1 
Bahk .. lı hac:t. Dahi~~ye Mütehassısı 
8eyoglu, Agaciıl11lıı, Sakuagacı 

Çöplukçe.şme sokak No. 13 
Telefon: 42468 

vaziyetleri ve nakliyat iım.kan -
!arına naı.aran ticaret vekaletin 
ce tcsbit ve tebliğ olunacaktır. 

Madde 18 - Valiler vilayet • 
.leri hudutları dalıılindeki ba • 
yilere, başka ır.ahallerden tran· 
sit olarak mal getirenler de da
hil olmak üzeı e fabrikalarca 

lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
~andık bor<;ltı13rından '."v!ehnıet Ali Mi ·a..;cılilr ~,. ylıl.le 1ln ·.f·olit 
Mud,.jn,z • .s.:ığlı~ında 587/13695 he<ıap nun1i1r:ı~ile .ırıdıf!CtAı.ıdtın 11ıdı

ğı (!)00) );r,•y~ karşı K,nfllı Adrıda Car::ı;ı ,-e Sahilharı<>"lh· -.ok·\gınrı <'"· J 

yeni 2 5/1 K.:orı 3·c:cia 3-p;ır .el numaralı ve 4·i.ıııcü drl~ria .ı-ı.~r 'llicıt 

t.ıhtezzeının borul;.ırla su :ılınak hakkı bulun~.n k3r~ir rHlkkA•,1 0J;1n i.ı İ' .. 

çeli evi b rJncı dPrt:<'ede ipotek ebııiş idi. 25/l I/942 t.<ı:·ihinde I~iz kvı.ıı.!'

yon ve masr ıta l~ı bltliktt> borç (2023) lira (48) klira,;.ı baliı: o1nıuftU. 

Yeni Gelen Tipler Her "eseye Uygun göndcnıccek sekerin miktarını, 
1\ sevk tarıhlerin i , hangi bayilere 

Vildc-sinde OOrcunu ödememesinden dohıyı 3202 nuınar.ıtı :~nun rnt:
cibince 1cr, tokıbıne bacılanmış ve mcıkiu· kanuna te-...Jik~n yc1.pı];,r pı"lK 

arttırma r.C'tit·<"s;nde nlezkür gayrimenkulün (6000) lira hNft"l mtık~t:Ji!Judt 
müşt.crh=:ine l~:lo mu.,:;ıkkalai yapılmıştır. 

# 

1 

333 u. Tiı • !Ambalı 3 dala• gönderıldiğini, daimi olarak kon 
trol ve bu suretle şekerlerden 
bu talimatname hükümlerinden 
istifade edeceklere tevziatın ya 

İşbu i1.:in tarihinden ılibaren bir ay içinde 940/2114. d~:ya num~r&ı. ı~ 
sandığunızn bilmüracaa borcun baliğ olduğu mikWrı ödemet.liginiz t•~kdır .. 
de kat'i Aha1e kc.:rart verilmek üzere dosyantn icra hdkirnliiine tel.o• o\o
nacflğ1 t:on ihbarnan1e makamına kaim olmak üzere il~n olunur. (14 8P) 

244 
243 
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> 

TDrklye Umumi Acenta11: 

• 
> 

3 
3 

> 
> 

pılmasını m ümkün kılarak mik ~-·••••••••••••••••••••••••• 
tarın sevk ve tefrikini temin e- Ü 
deceklerdir, Şeker şirketi dahi T RKIVE CÜMHURIVETİ 
bu ma lıimatı. her sevki yatı mü- z • T 
teak ıp derhal valiliklere bildi - ) R A A B A N K A S} 
r ecektir. 

Kurula, tuihi: 1888 - Sermayesi: 100.000.000 Türk Unııı 
Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve icari !ıer türlü banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

TÜRK RADYO ve ELEKTRiK LtJ. Şti. 

Madde 19 - Satıcılar L'Clbe
deeekleri şekerlerden te\•ziattan 1 
istifade edeceklerin adet ve ia - • 
tihkaklarına g;;rc tev1~ ı~in muk 
tezi miktarı daima hazır bulun
durmağa ve başka müsteblikle
rc ~atmamağa mecbur olacak -
lardır. Şeker şirketi de valiler 
tarafından tevziatı yapmak Ü?.<' 
re seçilmiş olan bu bayilerin 
i•teklerini tercihan yeri ne geli
r~rek dağıttıkları •.-ihiyotçe bil 
dırilecek miktarda seker: hPr ay 
kendilerine göndermeğe mecbur 
olacak l ardır _ Valiler hiliifına ha 
reket eden bayiler namına, bir 
daha şeker gönderilmemesiııi' 
şeker şirket.inden ici.iyeceklcr -

Ziroat Banlı.asında kumbaralı •e kumbarasız tnarruf ıı.apı.rınııa 
en az 50 Uraoı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aflli'ıla-1 
plina çöre ikramiye dağıblacaktı r. 

A. 

Galata ~ laıtmu 1657, Telefon: 44032 
di r. 

Madde 20 - Şeker fabrika -
••••••, tarı şirketi muhtelif \ilayet ve 

ISTANB UL SATI Ş ACENTASI ı ı mıntakalara gönderilen seker 

Ve Y. KEEŞLOG" LU ' mikt~rın ı her üç ayda bir Tica- ı 

4 - 1- LIMlıl< 4.0Ge Lire 
4 • - • ..- • 
4 • - • 1.- • 
•• tao • ..-. 

100 ..... 
llO • ,. . .. • • • • 

....... 
~ . ..... 

, __ ret \" r:.al!'ti nc tafsilt.tlı bir cet 
ı·c!i'li ı;öntlermek suretfü, bil -

H .nbul Siı-kPCl Miaıarv<ti ·d C.ddesi No. 30/32, ~ , 1 rdir. 

o 1 K KAT : Hesaplarındaki p• al ar bir sene içlllde 50 liradan ...ıı 
~Oşmiy•nl•re lkramiy~ ~ılthj! ı ta~ 1ırde % 20 !azlasiyle Yerlleceltli1'· 

!llll"alar -.ede d~ 'i defa 11 Hut, ll JIMinııt, 11 Ilı' 
ifil \'& il nir:n ildnuu tarlbleriııde ~'""~ 

ı:t.: 


