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Türkiye etrafında lnhisa ar e 
o 

1 beyanatı Paris 
akınları 

Cripps 
sOylOyor OM iTLE R, 

gayretler ve 
entrikalar 

ı " 1 Jnhisar maddelerinden Tütün ve içki için 
yeni tarife hazırlandı. Satışlar bugünden 
itibaren bu tarif eye göre yapılacaktır 

Taymls f abrihala- "Haran/ık lstikb11ı Avust ralyadan 
yükselen ses 

rın Almanya için 
çalıştığını 
kaydediyorlar 

manzarası 

cesaretimizi 
lıırnıamalıdır,, 

Gri. Gordon 
\Bennet diyorki: -.- Raif Karadeniz diyor ki: 

Londra, 9 (A.A) - Bomba 
tayyarel~rinden mürl~kkep kü
çük bir t eHkilin dünlüi pazar 
giinü öğleden sonra Pari~ dva
l'ında Poisayde bir f abrikaya ta
arn1z ettikleri Lon.drada öj;rre-
1ıilmiştir. Bu fa.bn1uı.nın düş
man besabma çalıştıgı maliim
clur. Kuvvetli bir hava teşkilinin 
refakatinde bulunan başka bom 
ba tayyareleri de Fransa şima
lind~ bir elektik ı>antralına ve 
demıryolu dE"pola11na taaı ruz 
etmışl<'rdir. 

Londra, 9 (A.A.) - Mılli 
aarnıf komitesinde söyl 
bir nutukta Siı· Staffoıd Crlp 
deıni~tir ki; 

"Knr nlık olaıı \'e f ecirdel 
evw:l d, ha da kararl\C:lk o 
istikbalin manzarası eğer 
mizden geldiği kadar çalışı 
cesaretimizi kırmamalı ve azın 
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ı Teslim ohnıyaca
Qız, ölünceye kadar 

çarpışacaQız 

"İçenin par11.sından, içmiyenin sıhhatinden kazanıyoruz. 
istihlak azalırsa Devlet yine kazanacaktır,, 

Ankara., 7 (Yeni Sabah) -
Birkaç gündenberi ı:ehrimiz

de bulunan Gümrük Ye lnhi~
lar Vekili B. Raif Karaden~ 
kcn<lisile görüşen bir arkadıı.,ı
mıza şu beyanatta bulunmuştur : 

memle.kHtt> olduğu gibi bizde tle rın:ı :ı.ksettirmemiyo çalıştık. 
iptidai madde. yıyecck ve giyt..'- F':akat maliyet bedelleri ile sabş 
cek hyatl&':.ı ıle işc;fük ve ııakli- fiyatları a.r&ıındaki mesa:f e git
ye iıaetlmru ~rttiı'Dll§ olması tilı:ı,:e az:ı?dı. 
bir vakia halindedir. Yurdun \ e bunun neticesi olarak ela 
ınüdata~ı ic;i.n lüzınnlu bi.\tün ha.?.inenin inhisar r esminden 

P.arjs, 10 (A.A) - Pari ban
liyösünde İngiliz hücunnmdan 
en ziyade müteessir olan naili· 
yede dün enkaz altından yeni 
cesetler çıkanlmıştır. 

ınizi u.altmamalıdır." 

Sir Cı ipps benciliği 'e umu 
takbili et mi.· ve bu tıeb< plc 'a 
pw·larda i<.ıgal edtlt u yerleıi 
blıcok inBanlrırm hayatını kur 
tartıeak olan cephaııt'. top 

Yazan: Hüseyin Cahid YALÇIH 
~ vrııpa ve Bı.Jkan gaze
~ teler:i lstanbula ~pey-

ce g.:ç geliyorla.r. Bu 
yüzxlen, içlerindekı }uzınların 
çok kere mev·imi geçmiş bu
lunuyor. Fakat bar.ı.n, sırf bu. ı 
geç kalma yilztlndcn çok ibı et 
alınacak, ı.mzan bit· gı..ilümsenıc 
ılo karşılan cak levhalar.ı. <la 
tesadüf olunmaktadu·. 

Son g len Hükreş g:ızetell'n
:nın binnde~ .l5 kfumnusanicle ya
zılmı.c.; bır fıkrava .<>sadiif ettık 
ki işt'e bö~ le eıilluze g~ <.>rişme 
yüzünden husı. i bir mi'ı;na ve t
hemmıyet kazarunı~tır. Bu gru>..e
te yazısına başlnı Kelı diyor ki: 

"Berlın mahfiile.ı i, önümüz
deki hırka<; gün zarfında Türki
yenin k::ı.t ı olarak .tıattı haı cxc
lını ta,yin el c ... g n umi etınek
t dırler. 

E ı umen gazetesınin n~~-
ny t za.man bize tclgrn.flar 
~ ra nd , bı el rilmh; olsaydı 
bunu tckzıp olln yaza a: ımı; 
mütaleulaı anc:-a.k hır ıhti , 
kabılmden kalıl'< ı. F'akat ı-ımll 
arı':ık Berlin mahfillerinin bıı u 
mıtlere k pılmış ı)lduklarını ıs
b. t için uzun u.ı:adıya yoruln .. ya 
Jıacet yoktui. Onlar biı' bu<:uk 1 
nyd.ı.n eskı bır zıını.ınua "Bırka.< 
gi.ın ıçınd ' bızde bu değ'ış klik, 
:; ııi bir karaı 'e ycnı bir poliu
ka bekliyor! rdı. J-fosapça haıfı 
bekliyorla.ı olacak. ÇünkU Türk 
polıtikru:ıında bh r;uçuk aydan
bt. n l ırbır ~ ·mlik \ lıkua ge]mt;
mist.n. Bu u. kimse tarafmrlan' 
inknt <.'dılemıvccek bır olaydır. 
11:"l\ e ctmel ısteri ki Tüı k 
pulitı ~ı:;ıııda bir bıwuk n~ dan
bt d< 0ıl ikı b çuk sencdE-ube-
ı bıı <.leğışııdik olmamıştır ve 
OJnm;nm da 1ht.tmal yoktur. 

Bunu anlamam ~ıı. azmet.mi~ 
mıılıitler vursa onlaı ın aldarıına
~mda her halde biz.im ı<abahati
lll z yoktıır z.amıcJcriz. Çünkü 
bütün 'fiirk matbı.atı Jlk gün
den beri Tüıkıyeıtln mesleğini 
iı,} ta miltlefik bulunuyeır. Türk 
d1,;\ 1 t ad rnl ırınm bü ün reı:;mi 
be) anatlaıı aynı pı cn,..ibi fırsat 
dih1tu.ı-:çe ı fın edıyor. 

B° den ne bekleniyor? Ne is
h t 1) ur? Burasını bilmiyoruz. 
anlamıyoruz, değ1l. Fakat keli
melerin altında okunan gizli e
mellerden ve heden relen balı
! etmek ve bunl rı mtinakaşaya 
kalkmak volu tercih edHınedik
çc bazı neşri} attan bir mana 
<;ık.armıya hakil•.ıten imkan ol
madığı için, mahsus bu suali 
ooruyoruz. 

Filhakika. Bt:rlın, mahfilleri
nin yukaı ı<la haber verilen ümit
lc·rine bir bakınız: Türkive bir
kaç gün ıç n hattı hareketin i 
t. yın edectkmış! 

Bundan ~ıkan manaya göre, 
Tiırkiye sen erdenberi ne yapa
cağım bilmez bir halde, safra so
la: sallanarak 'r~ sendcliyerek kör 

brüne, rastgele yürüyoı , bu
gün bır şey söylerse yaı ın ~
mm aksini yapıyor da artık du
§iiniip taşınıp, aklını başına alıp 
~ at'i bir karar verecek zanno
lunmak ıcabeder. Halbuki biz 
kcndimızi böyle tereddüt ve ka
ıranhk içinde, hattı hareketten 
mahrum addetmiyoruz. Bilakis, 
ılk günlerde ne yapacağımızı ga
yet kat'i bir azim' e irade ile ka
rnrlaşbr:mış ve hattı hareketi
mızi çızınış old ğumuza kaniiz. 
Şıındis c kadar d bir gün evvel
!ki sozleriınize -uymıyacak, insi
ca.mı:ıız ve mant k ız bir baı ek et 
yarttı w ımıza ihtima1 vermiyo-
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Askeri makamlara 
IOzunılu her şeyin 

tahribi için selahıyet 1 
verildi 1 

Sydıley, 9 (AA.) - Syd -1 
ney'de söylediği bir nutukta J 

General Gordon Beruıet de
miştir ki: 

"J aponlara A vustralyada 
te2adüf edeceğimiz 7 .. aınan, , 
ki, onlaı-la ka.r~ıh~!i<ll'.<ığımı~.- ' 
dan eminim. Avustralya hal
kının m ücadele ı uhu ilt: l il;::· 
manı yeneeeğine ıtimal edi· 
yorum. Biz tctılim olıı ıvaca· 
ğız.: Ölünceye kadaı· ı;a(1>1şa· 
cagız. Avustraly.alfüu ın da
yanması JAzımJır.'' 

* Stokholrn, ~ \A.A.) - D .. 
N . B.: 1 

Avustralyada askeı·i ma-
kamlara. lüzumlu görülecek 
tahrıbatın y:qıılması i<;in sa- ı 
la.hıyet veıiJm.iştir. Demir~ 
)Olları, yol r ve liman tesis· 
leri bili.! iuıbeılerse tnhıip \ 
edılecektir. 

* Berlin, 9 ı.A. A.) - Avus-

"- Diinya durumıumn her t~birleıin alınması da hayati (Smw. Sa. S, Sii. ı de) 
bır zanıret halindedir. lııte bu ------ ---=-----.:_ 

•••••••••••••••••••••••• iki sebepwn dolayı devlet mas- ...... ._._._MMMM~~~NHM 
rafları bir hayH c:oğalrııış bulu
nuyor. Bunl:m ka.r§ılıyacak o
lan ha.zıne-ye yeni gelir kaynak
ları bulmak znrundnyız. 942 
mali yılında. devlet e lazım ola
cak pnralan V-ınin jçin h :sa\>a. 
katJlao muJıtt'lif kaynaklar ara
sında inhi:<nr reaimleıinin ~rttı
nlnuı.sı d&. {lii."?iinülm~tiir. Ma
liun olaugu üzere inlıisarların 
sattığı lıer malın malivet bedc
ı;. ile sauş fiyatı ai·asında.ki 
fark irihl~ resmini teşkil eder., 
Bu far k11 ti<' et aleminde kar 

Atlantik'te 
---->o.-.ı---

Mihver 
deni;: 

altılarının 
faaliyeti 
JAPONLAt' 

IFELEMENK SULAR'N 
DA 52 GEMi 
BATIRDILAR 

•••••••• 
Ba t a n Amerikan 

---00----

Felemenk 
Hindistanı 
kuvvetleri 
teslim oldu 

derler. \ 
Aı tilrılrnası <lii!jiinUlcn inhi- ı YENJ GİNEDE 

sar re.smı budur. Ha lbuki diğer· 
taraftan inhisac mallarının ma- ı 
liyet bedelleri de yükselmiştir. JAPONLAR KARA y A 
Bildiğirr.ı.iıı> gibi serbc·st pfya.'-layn ı iL ,-
tabi olan ya.prak tüfün fiyutıarı K Da::. FA ASKER 
ehemmiyetli artı. göst.enli ü- ÇIKARDILAR 
zilin, in ir gıbi b~ka iptidai GM•••• 
maddeler ile inıruatta 'kullandı- • •••••••• 
ğımız di~er malzen1e fiy,\tlan Birma o ya'da 
h nıı • da. naldh- ' e is-. 

g emiler inin sayısı ı çilik Ucrcl:leri dA artti.-Şmıfüye yarayacak her şe 
36 yı b uldu kadar bu art.ulan sntış fiyatıa-ı t a hrip edildi 

[A.A. tcl~rn!l::ırından 1 Vo n Pa f.); n [A.A. tclgrafl ıınıl::ın 
huhı ."I edilmiştir.] p • huli\:;;.ı erlilmı,tı r.] 

İmp:u·atorhık umumi karnı·- ~ Tokyodan Lildirildiginc göre. 
gii.lıı bildiriyor: Holl noa Hmdısı ,1.11 urrlUbU 

'l'a.\ m.İ8,..m Yu:tıM 
Lonura, 10 (A.A.) - Franı:ıa 

ü.:derindeki Britanya akmla.rı 
hakkında tefsıratta bulunan 
Tayıniı:; gazetesi şu satıları ya
zıyor: 

"Franı:.n endüstrisinin kam
yon isti~i 1939 eylilliinden
beri en ti iki misline çıkmıştır. 
Bu kamyonJann hemen hepsi 
Almanya ya gitmektediı . Al
man yanın yalıın. Fnıusız kam
yonlarile yılda 20-30 makıncU 
piyade tümenini cihazlandırdığı 
bildınlmektedir. Bu kamyonla
rın en az yüzde .25 ini R enault 
fabn:knlım çıkarıyor.'' 

* Vichy. 9 <A.A .) - Alın.u1 
haberll:.re göre İngiliz tayyaı e
lennın Parü; civannda Poissy'. 
yi bombard1manla11 neticeı3inde 
ölen ve yaralanan olmamıştır. 

av tayyarel~ri nakli i<:in J.; 
nılabilece<;tıni söyh.::ıııiı.;tir. 

• 
lngiltere i'.e 

arasında 

anlaşma 
Londra, 9 (A.A.) ~ Buı,'i.i· 

hariciye nazıı lığında Yunan ba 
vekili ÇudE'res ile büyilk Brit. o 
ya. hariciye nazırı Edeıı arasııı 
da imzalanan anlaşma, Yuna 
ve Britanya hükumetlerinin 
vaffa ki yelli bir netice alının 
ya kadar harbe sıkı bir işbirr 
halimle devam hususundaki 
zimlerini teyid etmektedir. 

il i iktisat Vekile 
D ört müsteşarlıkla idare edilecek 

olan b u Vekalete ait p r o j e lerin 
hazırlandığı haber veriliy or 

ralyanın İııgı tere impara
torluğundan ayrılma.qı ve 
J ponya ile ayrı bir sulh ak-ı 
tetmesi lehinde bu kıtada 
b, zı sesler yükseldiğine J:ıiı 
~anghaydan alınan habeı 1 
ilo buna benzer lıaberleı 
Berlinın siyasi mahfillenn .. ıe 
nlaka uy.ant! ı·m:ı.ktaılır. Bu 
munasebet.k> nıhai zafere ka
dar harbe miiştereken de
'am etmek hnsusunda üçli.l 
paktı imza eden devletler ta~ 
ratından verılcn azimkarane 
.l{arar hatırlatılmaktadır. 

JaFon m~rkc7. bit'!ilderi, 1- 8 Al B •• .. k Cumartesi ak~amı mütareke t.a-
, Mart arasın&ı Fclcı~enJ. HindtS man U Y U lehinde buhınnıuş've te.slim ol- . AnkRra, 9 (Yeni Sabah) -ı Bu müsteşarlıklar ticaret, z 

tanı sulamıdtt ve Hiı t Ok~anu- Elçisi İzahat ma)ı teklif ttml§lir. . Se:hrimız reHmi mahfillerinde raat, iktisat ve i~e işlerile m~ 
sunda kaçnınğa. vl"! ;.kviye Japonlar, Ra}ıtsız ve ~artsız pek yakında bir milli iktisat ve- gul olacaklardır. Aynca tek 
iutalan faşıın~a t ~ş ~den:. vermek üzere tt•sl-ııli olmak talebınde bulun- kfıletinin kunılaeağı hakkında- de toplanacak olan fabrikala 
Topyekun 200 bin tonifaÜ>hık muşlardır. Domei Ajansı, bu ta- ki nva.y tlcr yeniden canlan- mız da bu vekaiete bağlı mU 
52 düşman gemh~i batırmışlar- B e 1" ı i n d e !eb h de kabul edıldiğıni ve si- mıştır. Bu rivayetler~ baz.ılan 1 kil bir umum müdürlüğe rap 
dır. b ki ~ Jahh Holanda ku\'\'etlerinin diin kat 'i nazarile bakmaktadırlar. dileceklerdir. Bu hususta yRp> 

Japon domumıasile hava kuv- e enıyor ~ t dokuzdan ı,;onra teslim ol- Söylendiğine göre kunıl&c~ makta olan tetkiklerin hay 
vetlcri, 4/ 5 Şubat gecesi Amc- duğ\ nu bildiriyor. Maamafih. nülli i'ktisa.t vekaleti ziraat, ik- ilerlemiştir. Muhtelif projeJe 
rikan Pasifik donanması üs.cri\ne Bertin, 9 (A-A..) - Yaıı re • bu haber hcnliz teev'-·lid etme- tii~at ve ticaret vekaleti te"''"l- arasında Vekiller Heyetinin t 
b. b k l rdır mi bir kaynaktan bildiriliyor: J" :rn• sip e..'ieceği bir tanesi kanun ·y 
ırN as ınLy~fprnı~ka ge·nı· ·ni Alman hariciye na7..ırJığında, mh•tir."' lcr:inı kadrosunn ala0.ak ve dört kesbetmek üzere Büuük Mili 

orveç cı yu - ısı n bir ~uale verilen cevapt-a, Al- Bh :ia\ gon t.elgrafında bir müF>teıoarlıkla idare edilecektir. Meclisine sevkedilecektir 
Şu halde, ' ' lıir hattı hareket 

tayini" sözlerinm önünde gizle
nen maksat nt lir? Sualini sor
makta hakkımız olacağını kimse 
inkar edemez. Ac•ık ve samimi 
göriişmek ka bedeı·sc, bizdE'll 
"bir hattı harekl't tayini" bek
knmiyor, çoktun tayin edilmiş 
ve samimiliği iki buçuk senelik 
filiyat ile isbat olunmuş malfım, 
aşikar hattı hareketimizin "de-
ğıştirihncsi" isteniyor demek 

1 

batması ve Amerika Norvana ı J apon ta~yaresıle Bandoen2:'e ., · 
·ı b" ·ı p Ol · t man) anın Ankara biiyı·ik eh-isi ~ şı c ı ı e anama ympıc pe • ,. gelen bir Japon heyetinın mü?.a _ _ _ __ _ 

rol gemisinin muhtemel olarak 'M. Von Papen ın Jzalıat vermek kereler!! 2'iris.'tigıw· kaydediJ.roiatir. /" ,,, • 
k k l l d t Ü7..ere öniimüzdcki hafta Berline ~ " t. USI o OM ~~~~:~si J~ıs:u~~~:r~~n~za f~: gelmCBlnin beklenililiği bildiril- re,L~~~~~ag3 ~:~(~~~!~:ıı 1~~ ıu us T o B 1 L LE 

larının batırdıkları gemilerin miştir. 5000 yabancı saat 15 te kayıt- • 
sayısını halen 36 ya ytikscltmiş sız şartsız teslim olmuşlardır. • 

bul;::ı:t~~~r verildiğine gô-1 İNGİLİZ KREDİ Tokwwlan resmen bildirildi- - - - ----
~e,Amerikan clmh.altıları gf'".C'O ğıne g~rc, Japonlar, 8 Mart ak- Bazı kimselerin taksileri muvazaalı 
hafta bir Jııpon torpido muhr•- REı·sı· ANKARADA şamı Ra.ngonun işgalini tarı"tam-

mecbu riyetin<ıeyiz. 
bile petrol gc.ınisini baırmışlnr. . Jamışlardır. Bilin ırmağı üzerın- şekilde kullandıkları anlaşıldı, b un• 
3 Japon kruv<ızörilc tur tayJaıe --<> (Sonu aayfa 3 sütun e da) 

Göı:üyoruz ki Bt•rlin nıahfil!e
rı bizim harp harici kalmamızı, 
bi.ziın harpte tarcıf::;ız <lurmamız.ı 
istemiyor, kendi tarafında yer 1 
almamızı istiyor ve bunu temin 
için de hiçbir ~ayrett.en gerı kal-

gemi~ini ha~::ıı·a uğratmışlardır lar adli ma k amlara teslim olunaca' 
Seyahatın maksadı AFRJ.KA'DA -----

iki memleket arasındaki 
ikt•sadi münasebetleri Kuru bakla fiatleri arttınldı RUSYA'DA 

---o---
daha genişletmektir 

mıyor. Bize Suriye vadolunclu, 1 c t 
:Musul ve Irak viı.dolundu, Kaf- en U p a Ankara, 9 (Yeni sabah) ~ 
kru;ya vadoluııdu: fayda etmedi. ünayted Kıng Don namındaki 
Tiırkiye bütüıı ~ytan iğvaatma mu•• d afaa İngiliz ticaret ~irketinin umum 
kulaklarını tıkadı ve maceralara r müdürü ve İngiliz ticaret neza. 
atılmaktan g~·ri dunh •. Türkiye- h b J • reti kredi daiı esi reisi Bör 
nin evlatlarının kanı :c;,ıt ı lık bir mu are e 't"I Frank bugün Ankaraya gelmiş-
mal degı-·ldir. Türldye, ıı. .n daha 1· 

l 
~ 

fazla verirse om1n , . .• ıetin<le baş 1 ad 1 Malum olduğu üzere Sör 
çalışmak için naz .:tmi) 0 • fır- Frank ü~ sene evvel de, lngil-

iki taraf 
keşif 

muharebeleri 
yapıyor 

sat beklemiyor. Türkiye ancak -~ tere ile Tilı·kiye hükfımeti ara· 
kendi vatanının namus Ye iı>tik- sınd:ı bazı mali ve iktisadi t,e.. M it · I' 
lali ugru-nda ve saı ih taahhütle- Almanlar, Volkof a a yme gece ı m.aslar yapıldığı zaman İngiliz d 1 b b 
rini ifa uğrunda Tfü·k kanının bölgesi.nde taarruza murahhası olarak memleketi· gün üz O om ardıman 
dökülmesine razı olabiliı. Müs- mizde bulunmuştur. Bu defalti e d j 1 d i 
temlekelere giden Avrupalıların geçtiler İngil 
yerlileri boncuklar ve ayna par- seyahati de tere ve Türki- [AA. telgranorındnn 
çaları ile alclatmalan adettir. [A.A. telgrafları.nd41ı ye iktisadi miinaısebetinin da.ha hülll.sa cdilmi~Ur.] 
Biz, gözlerimiz: önun·· de §a."'"" h hüUisa edilmi~tir] genişletilmesi ve memleketi- İngiliz tebliği şudur: Dün 8 

~ Sovyet ög-le tebligwi şudur: ·zd bulun.an tn....ıı:z ı:ıirk ti · M s· "k 'd 1 saraylar parlatılması ile Afrika mı e fi...... ~ e nın artta ırenaı a a hareket er 118 Mart gecesi kuvvetlerimiz, uam la~tını yakından g··rm · daf fazl · bet d t zencilerine yapılan bu muamele m e o esı a a nıs t e evam e -
arasında bir fnrk görmeyiz. Bu- (Sonu eayfa 3 aUtun 2 de) içindir. miş, av tayyarf!leri bütün gün 
nu şimdiye kadar muhtelif vesi- ------------ faaliyet sarfeylemi~tir. Avustu-
lelerle tekrar edip durduk. Fa- hareketlere karıµ zırhlı bir hale Almanlarm bir haftalık ralya hava kuvvetlerine mensup 
kat Berlin mahfilleri sıkıntı için- sokmuştur. tayyareler, bir dilşman teşkilini 
de kaldıkça gözlerini bize çevi- Dostlarımızı beyhude ümitler- tayyare kaybı savaşa icbar etmişlerdfr. 
riyorlar. Yalnız ,·aad ile iktifa. den, gayretlerden ve neticede Londra, 9 (A.A.) - Hava * 
etmiyerek arada zımni tehditle- hayal sukutlarmaı düşmelerden muhabirlerinden birinin öğıen- Alman tebliğinde deniliyor 

1 Ankara muhabirimiz telefonla bildiriyor ı 
* Alakadar makamlara gelı:..n maliımata göre İstanbul baş 1 

ta olmak üzeıc bazı vilayetlerimizde hususi eşhas tarafından 
taksiler uzun müddetler için kiralanmakta veya hususi bil' mu
kavele ile satın alınmakta. ve hususi otomobiller gibi kullanıl
makta.dlr. 

Halbuki hükumet tarafmdan bazı istisnalarivle hu!:'mıi 
otomobillerin çalışmaktan menedilmesi benzin, lasÜk vesaire
den tasarruf yapıl:ı1ak fikri?dcn ileri gelmişti. Hükumetimiz, 
alakadar:lar, taksı otomobıllerine bu suı etle tesahüp etmekte 
bulunanların siiratle tesbit edilerek Milli Korunma kanunu hü
kümleri dairesinde tecziye edilmek üzere adli makamlarımıza 
teslimini istemiı;;tir. 

Kuru bakla flatlerl 
* Bazı kazalar ile Mersin, Çanakkale ve Bandırmnnın be

lediye hudutları içinde kunı bakla alını fiyatları kiloda 1 kuruş; 
İstanbul ve İzmir belediye hucmtları içinde de fiyatlar kiloda 
2 bu~uk kunış arttırılmı§tır. 

ltlebus namzetle ri * Münhal bulunan mcbuslnklara namzet gösterileceklerin 
bu ayın 14 üncü Cumartesi günü ilan edilecekleri tahmin edil
mektedir. 
lllakara tevziatı 

* Öğrendiğimize göre memleketimize liilliyetli miktarda 
makara ithal edilmiştir. Bu makaralar, \•ilayetleı imizin ihtiyacı 
gözönünde bulundurulmak suretiyle dağıtılacaktır. Tevziata 
önümüzdeki günlerde başlanacaktır. 

re de kalktıkları oluyor. F'a.kat korumak için bir daha tekrar e- diğine göre, mihver hava kuv- ki: ''Şimali Afrikada. keşif kol
gcçirdiğimiz tecrübeler, vasıl ol- delim ki Türkiyenin hattı hare- vetlerinin geçen hafta za.rfındaı lan geri püskürttilmüştilr. Bil
duğumuz hakikatler, hürmet et- ketinde değişecek hiçbir §eY Avrupa, orta doğu, uzak doğu hassa Tobruk tesisl@ri.ne karşı 
tiğimiz ideal ve prensipler bizi yoktur. ve Rusyadaki kayıptan 361 mUessir taarruzlar yapılmıştır. 
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·.. Kadınların çant:alannı JmpıP-
kaçmak suretile hırsızlık yapan m . 

1-' ber ntdiğumr.n göre Mnruif 
Veı<fı.leti önünıilzdcki bir kaç _ 
ne zarfü'.ıcTh. yen~ Kız enstitüleri 
açmayt 'tlü:;ünniektedir. 

' .. 
Orhnnıa zabit isimli iki gellctn Şehrimiz tarafından g-önilerilen 1000 
dün ikinci ağır ceza mahlı:eme-

Yazan: M. SaJ!ll Karaııel 

s urası ;açıkça muhakkak ın. aistbu. ~:ıervoTU .. kltcrhid·~~dJrti .. Ve, ssinınddae yucpezaılanlanddıurunlmşmaalanlan ı~s.,,-: ~ koli Yunanistanda memnuniget 
! Türlt pehlivanlığına ait • • r er ~ çe n ve, \,Ç.U • 

m-:ıUm.atımız çok dar ve kısır- akla hayret verici bir §ekilde m"stir. v .e s ev i IJ ç uyandırdı .. 
dır. Ve, yine şurnsı mu~kak ~ve tedvm eyleırıit}ler demek- SuçlUlar geçen sene KadıköyO. İstanbul belediyesihln, beledi- ~undan başka İstanbul ~ 
:ı.: "" •· '7',;·-k pehlivanlıU"I ta- ne dadanmışlar ve iki üç ay i- ye ve vila~yc:t memurları ar""'..._ d1•;csın· e b;;.,;a .. ve•--""'-: laym""-
;A.L, ıuugun, ı uı c· Ah! Yüreğim yruıanı.k ynzı- çinde mütc:ıddit kadınlann çan- ...........- 'J UJ ,..._ wuuu ...... 
ın:mııle kn.ybolınu~tur. yorLun. ,.,c,... k ....ı·-~ . kn talarını l·an"rak kaçnuşl-_..ır. da topladığı yard!m paralarile ti haiz bir Yıınan tablosu ve bir 

Okuyucularıma, m1nu cscflel . .ı.'l""Cn ·enuuıılZl Y· • I:".., ıu~ '-'" '--1~..1~ l ...ı- albUm .. d ·1-: t• 
:ı- bedip d """'~ 1 b k Maznunlardn.n Orhan geçen se- ı unan 'U\; ~ye memur arına~ gon en.llilJş ır. 

~_nyım ki, bugun·· ihtivn. rların- e ..,~a a_şmı3 ve, ~ a gı~ ttı .. lma:k uz·· 1000 k li aon·· Öf!rend· ~ · · ·· ~-ledl 
-1- J- ka....,ı,..,....,.;ı.,~ tcse'ulc " l · nenı·n i"ıcı·mcü ayının ikinci gun·· il 1• · ere 0 

t:> • o ıgımıze gore 1.1\: ye 
~~- tutunuz da r>e.nçlerınc lm- . ~-......u ~0 vcrıru- · d _..: · · tık elinde e l to lanmış b 1 uau 0 .şız ., Kn.dıköyiinde Kııdif e sokağında Cn..ugını ~ • vve ce P u U· 
dar pehlivan duasını bilen tek B~ ismini §imdilik ver- 11 numaralı evde oturan Bayan Bclcdiyen.ıizin Yunan beledi- nan teberru pa.ralarilc yeniden 
bir kişi bulamadım. .. ~fa~~ ~- miycc~ bir tarilı ltitsbımız Mel!lhabn rreec Bahariye cadde- ye memurlarını çok memnun ~ bin koli hazırlıyacak ve bunla
meyiniz.. . .Açık ve, dogrn soylu- eski güreş tekyeleriıniz ve, gü- s:nde ansızın üzerine atılmış ve den bu cemilesi karşısında Atina n Yunan belediye memurlarına 
yorum. Ve, şu yazılarımla da 1 .....,,., · . hakkı da ~ı.... içinde 13 ıı·ra bulunan lnymettar ve Pire belediye reisleri Vali ve gönuerecektir. 
işi aleniyete vuruyorın:ı. ~ ~ ~ermıız n ne mtuu· Belediye Reisi Dr. Lutfi Kırdar ~ 
s...n. pchfüanınıız yok ki, gure.' mJ.t veriynr._ Bu, malillll:4tı o- .çantasını kaparak kaçmıştır. 'bire teşekkür .. ,,.,......,ç, gön- f 
;;asını bilsin. Jtuyucularuna her aeyi öğretmiş Orhan gene aynı ayın 25 inci ra . r . """"6A..-. aşe müsteşarı 

İbti'-· ırın ' gcneine baRVU!· bulunacağmdRn aynen bir par- giinü Kadıköyünde oturan 701 dermıslerdır. g e 1 d i 
.J nl - çaaını 'buraya alıJorum: yaşındaki Hfu."eyin"-ı Yoğurtçu .. 

duru .. Senelerce güreşe .ere::·, "Tekyci l{fı§tegirsJı, yıı.ni ,gtl- eaddes:nd n geçti :1 su-ada ihti Rekl r Ankaradan !aşe mUsteşan B. ŞükrU Stk-
radrm, sordu~. Bitmı.;or. 'ı ~<;Çilerın tekyeni, Asitnnei Sey- yarlı~"lndn.n istifad .. ederek için- ld• mensüer dün sabah Ankaradan 
Ne ol.mu§ da b_oyle o1muş ··· _ I yid Ceınaleddin Sultandır. Badel de 17 linı. bulunan 18 lira kıy- ge l . ~rimlzc gelmiştir. 

Her ne hal ıse.. Bereket ver f ti.h"" · Hüd' di · · d ki k k O vaı· . be t ctm" bulunuyo- e '"'azı aven g3l' cuyuş-u ınetın e ~.antasını s.parn Bundan Uç dôrt gün evvel - ı ,.e bclroiye reisi B. Dok-
9m, n, no ış · ıi.sliım ravnak bu.lı;un için bu ka~ştır. Orhan · lcdiği bütU:ı niversite RektörU Cem.il Bilselın tor LUtfi Kırdar ve Va!i mua.Yi· 
rum. Ve, bende, ~~~anb~~C:. ı.affitaneyi gUrbüı, umma zora: suçlaı1 şeriki Zii.hir'in yardımı Fen Fakültesinin bulunduğu ni B. Ahmet Kınık dün iaşe mü-
Y8.l" ••• Bu, duayı n talık ver dilaver. hünerler için bina ile yapmıştır. 'Orhan bunu mil· Zeynep Hanım konam yan~n1 dürliiğüne giderek iaşe müst<ışa-
~·mu bir ba.§ka. haf musa- ı' · · .Amm• ha.k · · ı 2 · d ~· ~ t:"'~ d ftı..ssalan ve mehaz ~Y _enuştir. a ~ı asken ten.kip gene 6/9/941 tar.ihın e hakkında vekalete izahat ver- n ile uzun müddet görüşmtig-
~m c mu -· ıslama Te,'llak '\".e?"IDJŞtil'. l{adıköyünde Mühürdarda 139 mele Uzere Ankaraya gittiğınl tür. 
castcrurck I!~redecegım. • HaI" bunda olan Rumeli diü'l- numaralı evde oturruı Bayan Mu yazmıştık. Şükrü Sökmensüer Çbhr\miz· 

Olruyucuı nm. mehru:urun · · • u· h"' d dd ~~'h • :tin t ettiği müla.ha· e:lc.rı c~o~> h~da hir ke- nzzezııı gece mu ur ar ca e- B. Cemil Bilse! Ankara.da i- de ia.5(! mevzulan ctrafm<la t~t-
blr gu.usa ~~ a. ...1 h ,_ re cuma .gunu yetınış, seksen sinde i~indc 170 kuruş, bir altın cap eden temaslarda bulunduk- klkler yapacaktır. 

Buna göre, Adana. Afyon, An 
kara, Bursa, l.zmir, lstanbul, E
dirne vcsair vilayetlerimizde ha
len mevcut 16 enstitüye :i tip ü-
7.CM:lde dmıık Uzere 2J Kız Ens 
titüsü daha açılacaktır. 1 

Bu enstitülerin açılacağı. \ril!
yctler, Gaziantep, Konya, .Malat 
ya., Balıkesir, Mersin. Urfa, :Ma
raş, Samsun, Erzurum, Diyar
bakır, Çorum, Eskişehir, Tekir
dağ, Adapazarı, Tokat vesail'e~ 
dir. 

Bunlann bina, ders vasıtnlnn 
ve d~er tesisab için 4.000.000 
lira s:ırfcd"lecektir. 

Ha.lihazır<.la fnallyette bulu
nan 16 enstitüde de bazı sınıfla
rın ihdaaı ile talebe kadrosu 5 
bine çıl·anlacaktır. 

Kurulacak 23 Enstitüde tale
be kadrosu 7,150 olara'k hesap
lanmıştır. Böylelikle bu bir kaç 
sene zarfında 12.l 50 Türk kızı 
her sene bu enstitülerden mi.is
tefit ola0 akbr. 

\Tck"l tin maksadı kızlarımı
zın buralardan öğrmdikleri ma-
1 funatla ev idares:nde miistahsil 
bir lıale gelmE>leıidir. 

s.a.sma duşnıcsınler ... J> e I,; 1 ,.;çt - " ....... ~ - ~.ı. "'-··· .• r·k b Um ·ı ..... 'h.. • 
b" tarih kit:ı.bıdır. Sene- ,..u. ya~ muu gr~ o~'? :-e- ı goz u ve una. m a.'D eşya tan .sonra dün sabah ~i.mım Şüpheli bir ölüm 

:;ıce ~alardan sonra te- lefın sahıp b.,r_ nlan gibi Rüs- belunan c:ıntasını kaparak kaç- dönmliştUr. Ta!ebelerin sinemalara 
.. b ld - bir kıymet- tem akran w '-e t.ınana pa'h- rnı~tı:. Bundan sonra. 2/l0/941 Münakalat Vekili Fntihte oturan 70 yaşındaki · J • t · 

~iIB1,e~rıı!· u~veyim. l<'kat, j liya.n bir1bir'1e~ile mili.cıfnha c- tarıhınde gene Orhan Kadık5- • • Bayan Hatice bundan bir mild- UCUZ gırme erı em 111 
tir. 1'. 

1 .., • .._... ~ _ d'p dcstı ı :.ısidcn sanra tebeş yünde oturo.n ı:l!u:ız.rez isimli di- Ankaraya gıttı det evvel yanarak Haseki hasta olunacak 
!1!~!!1 ~~~!3' ;r:~n~inı~!ı misal ba~ to~ killbanJ? Mu- ğe-r bir bayanın içinde 32 lira Oıi gündür şehrimizde tetkik- hanesine kaldırılmıştı. Hatice Üniversite tal be birli~ riya-
--v ettl n~ eski türkçeyi uil- hammedi çekilı~ ~~cın:u ~u- bulunan 2.3 linı ılnymetindeld lerde bulunan Münakalat Vekili tekrar getirildiği evinde dUn set divam dün 'Oniversite Astro 
Ym~-ı ciheUc istik'ba.lde pehli- h:a.b~e kflştegır.füı: clti~erm- çantasmı lmpmışla.rs.'\ da. Muaz- Amiral B. Fahri Engin diln ak- şüpheli bir surette ölmüştür. nomi Enst.itUsünde F~ fahülte-ı 

d
g a.5ıl bulup okızya- de adem hayrun ve derıı beste zezin feryadı üzerine yetişen şamki ekspresle A.oka.raya. dön- Muayenesini yapan B. Enver si dekanı Prof. Fahir Yenicay'-

van uasını n ve, sergen:lan olur. lfa.ka iki bekçi Recep tarafından yakalan mü§tllr. Karan defnine ruhsat vermiptir. in reisll~inde toplanarak birli· 
caktı? .. b . .b. bir pahlivan- piri µcnreıleri olan M.ah..'llt!d I mıştır. ğiıı faaiiyeti ha.klanda b zı ka-

Hc.m -~ gı 1
• esım· içm" Püryar-ı Vclınin ruhu şerifini Arkadn~ının yaknlandığını gö rarlnr aimıfoitır. 

cık bud•u=>ı• yenı n - ad~n• · J b ...:ı. :-~ 1 zr..hir b bek . . ş k B k 1 ü . B" l"k . den . ha.yatını spor tarlhi- y \.."U;.t> cum e . ıawram u;.m• ren Ü emen çının yanı- a a y p m 1 ş u arnrıar renne r ı ' sı-
c,;.ı.kıp 1 nk mıydı'> Ver-ı mı gazaya teşvık ederler. Bu na ynnnşmış ve çantayı çalanın. > "'\.. nem:ı ver.a.ir eğlence ycrlcriu<lel 

n~ v~~d 0 ~ türkçe)ri bile- asit-anenin zeııılııi sengi (taş) si- lcaçtı.fhnı söyliyerek Orhanı kur 1" ~ 'j talebeye mühim bir tenr.iifıt ynp = o~~.,aı yah dar yağ :ıle mülemma bir tarmak istem~tir. Her iki şeriki tırmak icin derhal cap eden te-
mıy n ediw· . neler var? mey~ arl!cdedir. cürUm de yakalanmı§ ve a.dliye- 14 yaQiDda bir yaramaz arkada•ının şcbbüsatta buluıınıu.c;tur. 

_eı11k ya~~ mgüre~aşlı başms "Ehil olmıyan adam ayağını ye teslim edilmiştir. ._. Y Bu meyanda Nisruı .ayı ic;inıle 1 
"'.u.ı. -c r ~:· ·.ıı~ Ve nevi basmış olsn o sn.at kafası yere Dünkü ıduruşmnları esnasında pa""a çantasını nası] aaırmış muazzam bir "Birlik GeceEi .. ı 
bır musar~ çe.'}ldiUil • ' gelir . .Amma iki meydmı şecaat C. M. muavinlerinden B. Orhan & ~ tertip odilecektir. Bunun kin ı 
tahsı1!a. ~~~ırdır ~oi Ro- erleı i pa.brchne ~e bipralıeo Hamami suçluların cezalandınl Sultııoahmct 'OrQncU Sulh Ceza - 7•5 kt.iruşı ı;.imdid n hazırlıklara b:ıslnnmış l 

Y ... g gu~.ın 1fn.r Ve r- (çıplk ayak) bu meydruıda jki, rrıaıannı is~.emifrtir. m:Jıkemesi dün enteresan bir da- HAldm Mehmet Ali suÇleyu da tır. 1 
m.alılara a: ıyar . .. l ' B: üç saat bu } ğ üzre clbeşti ~-~ = :::: :: :::: ::=: ::::• v~ a baktı. Suçlu on bee ~ında sorguya çekti. Kenan ı:özlcrl yaşa- Birlik geces!.nin B<>ylerbfıvi 
ki Romanın merkezı o nn •· (b ~.n~ ) d 1 D - l 1 {G"" .1. k" eod d Kenan Knlkanlroya. davacı da yine znrak ayni ifadeyi tekrar etti. Şn- ~arayında '""Ptlm•""ı muhtemel-Hi dromda {'S ıttan- oı;l.49U'a e er er. egmc oru uyor ı a ımız genç _ J- ....., 

za.nsda ve d po) Rumlaı ın yu.ğ binbirine galip gelemeyip üç yüz f Prini ve, a.c;kcrlcrlni ııastl yetiş- 15 yaşında Art1n Babaoğlu.. &ıe hU Misak davet edildi. dir. 
~e~ roe.y :ın.ı da bili oru.z. altmış alb bend-i hilej [.>e."ıliva- tiriyorlarmış .. On1are verdikleri şaka mnksndile yapılan hırımhk.. - Sen kaç tevelliltlilı.itn? 
prcşı yap_:.ılt~rı~ bize ~n' t nil~rini icra ederler. Elbette! fikir ne dcl'oece kuvvetli)ıniş.) 

1 
Artin hadiscyi şöyle anlatıyor: Ce!ep'erin taf~pteri 

.fi'akaıt '"ı:"ıu b~ncı· ·ımrnır ı;0; bir luub ile (oyun} hasrnııım "Bu 1'Jdirne tekyesinde sayf'ı- - Dunk'ii Pazar günü arkada- - Anlmnıyor musun söylediği- Geçen hafta cele,plcr fiyat mü 
bklarına gorc ırı r-- k ... b d h · d if . ,-"· Şlm Misak Bagamyanla Cenbcrlltat 1 be , · ·· t . h ........... nda. Bba..."lS .Yil. es ... en anesın en, yn. şitada yüz ç t del"V'.şanı Auşte- mt? f"...aç tevellüUüsO.n? ra ta ıcomısyonuna murncaa 
K?StanUnund~ ... pılan u.o:ığ gü- kihıd ntm~ından (künte), ya Şİ· gmı.n (d rviş dedikleri pe.hli-1 sinema na gitmışWc. Salon çok kıı- _ Bı.lmbrorum. ederek son gtinlerde deri ve sa- 1 

Hipod.rom a: ;:f'ndc veJtoµr~ razl.den, ya sarmadan, '·' v:ınl:ır) hazır olup ayini pir ya labalıktı. Beklemek zorund:ı kal- _ :tnsan Yllillll bilmez mi? Bak kat.at f:iyatlarınn zn.m yapıldığı-
reşl~rı ~-ır ~e. Tfu.k vağl mcden, ya ters kep, Veli ür..ere idmruı ederler." dık. O ısırnda Kenan yanımıza '°"" zabıt varakasında 1343 d"ğuınıu ru bu itibuılıı canlı hayvanların 1 

&:..er~~edır.yaL:ın~ meydnnİıı.r- kavak dikmeden, ya ·ı d.- !~te okuyucularıma mcha- kuldu. Ark.adaş olduk. Nihayet b1- o2duğunu söylemişsin? satışında bu farkı fiyat na· rı i. İ 
gureşı ıse, bl7.e tarihleri· dan, y.a Ccza1r sarmnsından, zmı vermediğim bir tarih ki- lctlcrl aldık. Tam sinemaya ~ _ lj:vet efendim. oa dört Y~ tibare alınmadı:1tndan mUU\::ar-
aadır. Bunu ful ya 'karalnı~tau, ya h:ıvalaına- tab1mız, bi1j eski poolivanlığı- ğhniz Nrada baktım paltomun ee- r:ır olduklannı söylemişlerdi.! 
miz ö~:>etmiş bulunuyor. d k- ti bo- d bindeki para cüzdanı yok. Amaıa dayım. K · d · ~-1- f" ~- _ . - eski Romalı- an, ya u en, ye gına an, mır. :ve, pehlivanlanmız haldruı- omısyon erı ve ~~ta.t ıynt 1 

Yag, gu;eşmı:ı " · ~ :kapan atmadan, cl.hasıl bu da t-envir etmi§ bulunuyor ... E- Mis:\k dedim, bu pkay1 yo'ksa 1etı Mlı;ak Uı vakayı olduğu gibi an- !arına yapılan zam nisbetini bor-
m.rda. ve Ymıanilerdc :mcrasıme h" 1 ""'fışte ( - ) · b" mı yaptın? O Asfas üzerlne yemin lntt.ı ve bunun bir şakadıın ibaret __ ,ı__ t B .. d ld' w alümdur. Giireş- ıye J\. gure~ gıranın ı- dirnede bir pehlivan tckyesin- ~·sormuş ur. una gore e-

J ~-~ 

'(ış meıvsiminde su 
içmek ıaLımdır. 

D ikkat ediyorwn. Kı~ın berı 
gı.in su içilmez! Yazda heı

kc3 bol, bol su ıçer! Şupne yok.' 
Yazın, sıcak havm.ın te~.rıle ilk 
san çok terler. SıınuzlWı;tan yü.
ıeğ·i yan.ar, dili kurur, !kanın su../ 
yu ıazruır. Bu lhatleri gıdcrmck, 
vucudun · · söndurnıc,,, için, 
insan sn ya.cak mıktı.u:daı . , 
bardak bard.ık ooıguk su ıÇ<;r. 

l<lnl."Rt ~ın şıdcı.ctll so2Uı ... ıa
ra karşı su içmek ihti.}1.ıcı yok· 
moi go.ri.lııur. Halliı.iki, kı~ııi da 
vücudumuz suya muhta-çtır. be·' 
denimızdcki 1.clıirleri dı;µı ı at. 
mak için (24) saat zarfında hiç* 
olmazsa hır kilo ka.cbl· idrar 1 

yapmaklığımız lfi.zımdır. Bu da.ı 
ycı;mez. ıııç sezmıyerck bir ki· 
Jo Jrn.aa.r <la (ter) dcmr.ı.ı.zden 
dışarı çıkma.lrtawr. 

lıısnn, istese de, istemese de 
vücut bu lındar suyu dışan i.'l;ta
caktır. Ademoğlu, su ıçtie de, 
içnıc.ac de bu \zcluı lı suı.w J ... e
denden dışan çıkacaktır bu ci
het.le luzta. da \ı.4) saat ~urfın
da hiç oıma.zsa bir lolo Kal.l.a.ı ıyi 
su i~ek lik::und.ır. .l!.ı>e.r su ıç
miy ecek olursak, tubıati yara
tan 'lanrı her ne lizımsa yap
tırır, etleriı:nWn araaında ve Jka
nınuzda buluru:ı.n su ile zeilirle
ıi dış 11 atluır. 'ücudumll7.a. 
pek lıIBunılu olan ve lıur guıı 
yedigiını.z meyvulanıı, sebzele
rin suıannı bu unemlı i§e ayJnr 
'\ e ha.ya.tımızı, canımızı zclıır
lerden kurtarır. 

l<'ak"t unutma.nınlıyız ~i vü
cudumuzun iıçtc bıı ınucıı fazla
ı:ıı sudur. Bizı toplu, gw l..u:G, gü
zel gôstercn yalnız kemikleri
m1z, kanımız, etlerimiz deguaır. 
Bederumizm dcrlıılikıerıilde toı;>
la.nan 'Suyun da çok tesiri var
dır. 
Vücudumuzwı mükemmel fab 

rikasına lazım olduğu ltad, r su 
vermezsek, günden gune ?.ay1f
ıar·17.. Çirkinl~iriz. Hm V\!tlen 
dU~.!ri.z. Yalıuı~ pa. tınmı, çok 
twJu, soğuıı:.ı yı::md\Lt:r } edıgi
miz z~rıı.ı.ıı uol. bol su ı~eK Ka
fi dc:t;ildir. 

(24.) saat zarfında mutlaka 
bir ki.lodan fazla jy J su, ve; ah ut 
sLuu ycıaekler yemek çok la
zımdır. 

ller yemekten <>vvcl : eacık 
bir gurba içmek, yı.fül(ık u.> t • ıt> 
boşal, komposto h~lınut.· u 
yemek. aram.·a ı!ıl...ı.ı.l 11, haı ı1 
ç.:..~ Jl,lIH.:k, 'bol bol SLlıU me}'\ a
lu.ı· ~ emelı gcrcl{tır. 
Eğer bunları ) ıyenıezsek, hiç 

olmc.ı.sa., sabJ.hları bu-. '-' • u· 
ırwğinde ikı, ~ş m 'Ular nJı~ 
da iki ve yatacak vnkıt de i.Jir 
bardak ıyi su içıneK :,eh tir. 

H.ıç ıınutn • ..ı~a ... _, ı •. IJ _, • J;: 

ya~ak kab.l d'"'g...,du. ı ...... -ı:wk 
(l:ınb.iyon) ve ıht.ı_ .ı.r olru ıu ı.k 
şaıtilc, i:;ol bol su içeul rc.u. 11m 
snncıltırı olmaz. Oyn.u ) r-
dc, Ill4loallaıl» , e .u...ıw"" .-
tırb kı.ı.lnıa:t. U:anımızda, \: ı.a:u
tlumu.:Gda zehirler dnrm...z. 

tabı 0 • ugu m 1 
• rile amel edüp hasmın bir ma- den bahsedon yazı, pehlivanhk etil, aımamlj. Kafam yerinden çı- oldutımu llAYe etti. ri f.i.atları 450 kuru;;ı-t.an 600 lm-

pıer mey~ ~u:u:'l ı.~:t:. 'halini gafil bulup andan atup in- tarihimizi ca.ıihndınyor ve, bir.e ltacaktı snnklın. o sırada ben ara- H5ldm biraz BOnra kararı te!hhn J1L5a çıkanldığından bundan başı İhtikar va ~ 
dua ıneraaım :n '\: . . 'ltikmn ,alur. Zıra pehli - kıyn1etli ına:lfunat veriyor. rurkcn m%ilınllc bcltç!Si de ballmb- etti. Ru lnırnra göre hldisenin bir ka hayvanın iç kısımlarının sa- a ... a. ! 
)ara. a.fuik "!:en:J~~de de aını vanlar indinde zorba.zıı er- F..ski pehlivanlığımwn ne ~ dt!n §Ul'lıelenm~. sordu ne ancb- ş:ıkııdnn ibaret oldu!u ıınltlk".ıidı- tıııların<la da bir yükse1me oldu- 1stanbulda Parma.k Hnı ında 

T\ir.k yag gurcşı b" lililir. Amma hile erlikten sulleri, ne terbiyesi ve ne de lttmızı. Ona da oldutu ı:ibl hJktı,. tın&ı.n Kenan beraat ediyordu. ğundan canlı hayvanların satı-ı lastfk tüccarı hcga.n t -ıı k ... r-
me;asrm ~ır·8 ~mnd~ eıliktir. (D·ı-.kat ewlsin hileyi memleket müdafaasına yetiştir- ctllm ve beraberce 6incmaya gir- Kilçilk son d~ ~inç içeri- ı;.1nda kilo başına 2 ku~ zam )an Konyalı tüccarlardan Ah-
ı:! !?ür~ının ~~ 1 kanfün.. ne güzel tarif ediyor. Bugün ha- mek üzere kurduklnn müessese- dik. Baktım ki Kenan da sinemada sinde di. ı:Uikl.m keAdisiuc tekrar yapılmıştır. mede altı sandık ı ... sh tt;;•ı;. 

uıtikal e: çoktur yatta dil~ana karşı hilebaz o.- ler bugllukülere benzemiyor. beni ıörünce cüzdanımı verdi. Şa- hitap etti: Bu itibarla canlı kıvırcık 48 tır. l~egam fatura rını rli:;ı ~ı· 
Bu •. kan ~ . başhca.s~ mclt Iılzımdır.) Zira .ıatalar lisa.- Daha. açıkçası. ecdadınuzın 1ından ulmııı cebimde~ _

1 1 
Su 1ı ğı kunıc; iken 50 kunışa, 50 kwıı- bi aynca 165 lira da hlu ste-

Delillerden ırı.sı .ve, · !M nındn. erlik on, <lokuz.u 'h:te ~ spor mhasında wcudn getir- - Şa'kn olduğunu anı.. - Bak <>&:um tun ° mı.ılı sa satılma:kt:l. olan Karaman da rnlştir. Suçlu yaka1ruımış ve tev 
1W3:ur: T8., Many~~odt,,_~-m, c. .. ~~t mişler. Haka ki böyledir. Elili dikleri müessesel:cri bugiln en dın? anlQıld.ığıidan scnı bemnt et.tirdik. 52 kuruşa r,ıkanlınıstn·. kif edilmiştir. 
volista.ııda:n UAU ·""'n, ~ 1 ·ı:.'I. ·· ı::ı. kt'·~ - Deni görllr gönıleZ hemen ve- Fak11.t bir daha böyle çirkin ~aka- B da d • d d w * .c.o·l ı k b" ~ı..- W• 30 • b" TÜrkistaııdan, Knzsn- sefer olan ara sı..auşon u.A, ~ ileri medeniyet iddiasında ibulu- u zam n ogru an ogru- ,, ' gramu ır c.ıuııegı 
ve Gar 1 rodan Kırk . tandan tegirlik elzem-i lavazımdandır. nan memleketler bae dörtte bi-, rlşlndm. lar yapmamalısın. Dünyada hırsız- ya celepler istifade etmektedir. kuruşa satan kahveci Iiaik ya· 
~~ ~~an ~adolu~inc k.a; ç:Uıikü silnneti hazreti nebevi- rini tesis edemmniş haldedir- - 1çinde kaç :kUnll vardi eü:zda- hk kadar fena bir ie>' 70klur, ve- \ Perakende et sn.tı~lannda hiç bir kalnnanik adliyeye tesllm edil· 
:a-~büt" un·· bir Türldük aıemı ~· ler. nınT :levld illa tm-zlyle bile olsa ... __ .. ..Jcğlşiltlik yapılmaınıştu·. 1 m!3tir. 
UAL. ~ - a :wse;;9r- m CTFTTIZ:A4 ~_., * [fatihte se-lw.eci tınnnil fnz. 
yağ gi.ireŞi nedir bilmi~,,or .. Ka.- - -- - hı f atla maydanoz satbğ,ndan 
ra ve 'kuru giırcsle.r y~pıyor.. Fel1..e kendisine diz çöken iki , ... -. "Yeni Sabah" ın Edebi Romanı ~.:;;:sa;: * JEX • *::ıs:~~~, vazifemi hiç bir fark gözetme- 5 lirn parn cel':asına ve 7 gün 
Eğer y~ğ güreşı Türk -mc~ garsondan birinin uzattığı çubt.'- ~ ; den, fakat tam bir g'l.yretle ifa 

1 
müddetle dükkanının kapatıl-

oell olmuş olsaydı b~un ı~Jen- ~'11 scssiıce .aldı ve ciğerlerlnb s v A $ ~ ederek sizin No.g;ırakiyc dün üç ma.sına mahkum edilmiştir. 
ae bugün ~~ıüf:. ltestmıf ~:~:- bütün kuvvetiyle kili renkli du- bacalı beyaz bir vapurla geldi- ı "'\.. 
laruıda. ı~ e 1

:# • manı içine r;ekti . .Afyon buruş- ğinizi biliyorum ve sizin uzun • '1 
d\ık.. . 1 • .,ft-n tn. eridi ve buhar halinde da· r.amandmıberi bakmasına doyum en 1- Sa ~J ~ lki.nci delil: Bızansuuu • : ..._ Q • y nanı ğıldı. Fe!ze bir nefeste bi.itiln .,.:::31E Yazan: Clrmde Farrere =:ıt::lfiiEXi*tF'E5'!3EZ:W:::S: Çeviren: tıbaml Sıab, ~ıl olıruyan bu beyaz gemide geziye ~~ 
Garbi Rumalıların ve, u - çubuğu boşaltarak, göğsünü dn- çıktığınızı biliyorum. Bu gemi- 1 
k!rin yag güreşi yaptıldand.ır. ha iyi gerebilmek için omuzla- zeki olmıyan bir gezgindim. Fa- - 10 ~ rının dışı.oda söyletmemek ll· ıün Amerika milletine ait çiçek-! A60NE BEDEL 
Bu, yabancı diyarlarda "bug~ nnı yere da.yadı ve uzun uzun kat lüksü, yeri ve mahluk on bin zımdır.,, sözlerinde edebe riayet li bayrnğı taşıdığını \'e bir ka- TUrkly• Ecnebi 
bu güreşin yaşamaması da ro- felsefi :nı~inin ri ... ~;;;.; sütunlara. eşyayı temaşa. için gözl. erimı. • &.(}- .çı veya tücua.r gemisine benzer.. eden bir ilim adamı, hareketle- dına ait oldurr,unu bilivor:um. -
~csdan sonra ~eni .ikame- ihtizazl~a ba'kb.~4 

maya cebdediyoru.m. Şımdı aralı: di ki ıiki&i de büyük bir servet rinde bwıa aykın olamaz. Hiç bir şey meÇİıulüm d~ğildir. :•:.:~/: 1
;:: ~'• ~:: ~rf. 

lede ortadan ~aybouhlmak~· ki Bir dakika sonra Çeu-Pe-i ye ben~pbir .şey tetebbu etm!Y0!'111' elde etmek Umidilc dendizlcre gö- Çubuğund!ı.n bir nefes daha J?elze hafifçe kı:r.ardı, uüırunü • AYL.t K 400 ,, 800 
Yalnız §ura51 m ~ .. . ı sıra gelip te od" ;nıı. .. :ken Felzo vo gozlerım bakmasını bilmıyor ğüs germekle memnun ular. Bir çekti ve dııha kesif bir duman, ., 1 .. VLIK .. kl · ag gureşını ... -ır-· bir deri yasıbğına dayadı \'c af- ... 1&0 " ıoo .. 

~~orm etn1işler, ona dun~ _ Peı· .m-..J,,_. [1] pel7 müsa- öyle 'U'lU:tıyoı~m ayaklanmın l- Jug· n getiren süslü, altın kakma- Felze ba..,ını sallayarak: D T A u V ı· M 
Osmaıtlı Tür erı Y .. dedi ki: ve ıkurUa ta;vşan nastl yaşarsa de beni bugün orta imparator- daha kuvveUi bir koku yaydı. yon lambasına gözlerini dikti./ 

emsali bulun~ıya . malıakftr ağzınız filıenkli ve akıl darcsini tesn.düfe ve sayısız ihti b, muhteşem gemiyi düşününüz. - Benim çak makul ve çok acele alevleri ol tın ve anbc.r 1 en Ü 
JUL cak §ekildel .1.i.lo ...... ~ J-J ~ ::1- iz çökmil§ duran iki çocuk n. 

usuller v~et~şlerdir. son1 ve mantığa uygun kelimeler kul raslara bırakmış yaşıyorum. Bhiuıın· ~deemıg· o"~rili.mlü~yor· Kua.nvegbu·To!\i~ ihtiyv.r büyük kardeşim, küçiik gini alma.ya ba..slıyruı zift ırenkli Kasım 123 G .N 69 AY J 
On sekiılı;eı asnn ~ lendı. \7a.kıa deliliği gençlere Milletimin eli kalem tutarları ve U&I biraderinin boğuştuğu çamurlu l>ipoları karıştırdılar. ııı----· 

kadar pehlivn.nlanm~sJ'~ı ve &elim akıllı benim gibi boşu· memurları bana lüzumundan içinde her tiirlU sefahat; baka.- batağa dalmanuştır. Büyük kar- 136ı O 1357 
ta.5 :meydanlarda gur !>i na yaşaımQ bile olsalar, yaşlı.la- fazla itı1>ar ve şeref izafe et- ret ve zilletle nihayete erer. deşim, g&lcrile görmemitir ve Çeu-Pe-i: 

·· ··ı··yor öyle toprakta ve '"' ki h-1- ""1 k ed" rı· B ,..,,,u-P"--ı· .· bil · -1.......,ek liitfunda bultınunu?..' Sefer MART Şubat g_onı u ·· •. _ mermer m izafe etmek yerindedir. De- mc e ünSlul ıyo ar. un- 'lı(Ç """' rnıyor. ı>··· - ... 
çıınende degıl .. Yabiiı, min bahis buyurdnğwıuz devir- lann hiç biri yerinde değildir. -Kendi :bakkımzda göllt:adl- Çeu-Pe-i: derli. 

~:~~~ler~,:~e~t; t~i ~:U-~fı~;:'iJ:: :~~: :~~:~~~~~~ ıc: ~iç~~~değil~ be- di.-Biliyonun! diye cevap ver- (Arkası var' 22 1942 24 
clir-. Türk er •. u b-ctirm·",erdi ~ olan Pekin şehrini hıı.tırlı- kanaatleri olmıya.n bu adamlar Bir işaret etti ve yanında dl.ı Felze ev sahibini incelemek i- [1] Çeu ailesidir. P,e,-i asu S AL 1 
ınUvazene balinehl~ nl 'i'_1• • yorum ~·e i$le bugün ya..5lı bir baruı. 'halkın dikkatini ve cahil- ıoökmü duran uşak, çubuğu bat- ~n Mğ tarafına doğruldu. Çir.- is}mdir ki Çinh1crdc o'!.<1'.uğu. gi- .Gun., Oj!Je ikindi 
Düşünmeli ki, pc ıvc a~ y~n- adam olduğum halde deliliğimi Jerin .hayranlığını çektiler. Ba- ka bir bağa çubukla değiftirdi. linin göz kapaklannın aralığın- bi Jap071.larcla ela 'bu i..<nnin -so-
.. y.a.k, yağlı menncr _taş Uzer~ - müşahede ediyorum. Bu delilik -şun hafifti. Şan ve şerefin sıcak Çeu-Pe-i tekrar etti: .da. ancak görülebilen gözler.i o.- tıunda k·uknılır. MevTci lJO.h bi 12·10 '·14 9•31 Eza"' 
de vllcuUarı da yaglı~ oldugu benim gençlik zamanına ait de- fara.hı !başımı döndürdü ve işte - Ha1tlnnm:la gösterdiğiniz laycı v.e nafiz bir J.\Ukla pımdı- bir ()inlinin iki ismi "OO:Tdır. Bi- 6.20 12.24 15.40 va .. n 
halde boğu~'Orlariiı. ~~~t illikten, hele cocukluk deliliğim bundo.n sonradır ki bütün çirkin şiddete itirnk edemem. Qilnkf1 yordu. Çeu-Pe-i: ri htısusi, diğeri resmi i8ım. f.lu- Atqıım Ya•ı tmsak 
de bir m~arete ve •. sac aen çok daha fenadır. zevkler ve haysiyetsiz şehvetler kusursuz .adam yoktur ve yal- - Ben her ~yi biliyorum B'MI isimle a7Uxı1: en yaz,..,n aile- 12.00 l.SO 10.32 Ezatll 
aüstcro nervöye ~ rur ~1::!~ Diz çökmüş uşağın uzattığı karşıma çıktı. Bunln.n geri ço- ruz son derece namuslu a.daro- dedi. Çilnkü ben ''Gökl~- o;;ıu., ~~P~ 'bif!Jiik1:..,. hitap cdcbi?irl ı' n:l.10 Jf!.39 4.42 vaaatt 
lar xatiycn bu gureşı Y ikinci çubuğu içmek üz e sözü- virmesini bilemil•ordum. Onlann lardır ıki kendi kendileriııl hu- {2J nun yüksek emrile burada Y"'"' &-ı ı.mıındcTci Çinli Y ffi i-1 l=============-! 
}ardı. _ .. nil kesti. Sonra: esiri idim. Ev ıclı.ibiınin afü e- dut..FUZ bir surette itham ed~ bulunuyorum ve ben, yfmi onun yaşından. bi1yü.l~ olduğu içi ı bı' 

Gr. Ulüyor ~ti, Türk ~ gure- _ Pc-i-Ta..Jen, diye tekrar vine sayğım dolayısile daha ilo- ler, Diğer taraftan sizin basire- sefil teheası, noksan bir mede- yaşta bir adamı aıle fanıü 1.:a.u· 
·Bi ta.fu mile hır hile, dcsıs. i) ve, bar1ft..1ı! Ben Roma.da manasız ri gitmiycceğiın. Yalnız bana tiniz mezhebe de muvafıktır. niyet sa.bibi olan bu memleket- detmeyi eseri,.,. müellifi mmxı.f I~ 
bil" • , ku • i :r.ıe :ıc.,ı?ır. bj;~~tcp.li idim. Fakat eski hir mukayese için müsaade olun Çünh-ü Liki'de şöyle yazılıdır: te 1'<>r şeyi ~5rmeğe, anlamaya bıaı>tamış. 

1 Bl ı, beden tcrbıyesı Al~- Ustadla.rın ananesini saygı ile ta. masını rica ederim: Benim eski "Alle ocaklnrınchı. söylenmesi ve mükemmel bir rapor verme- [.2] Çinliler imJJam <>ı la 
, m.inde tniivazene harek.e.Uerı, tebbu ediyordum. Pekinde hia üı sc,ynhat gemim, mesnt bir.~ Iftzım gelen GQYJeıi aile ocakfa,. ye mecburum. nwıd.1.ll dolayı Göklerog"Tu. derler. 

Dll<l<AT-
C".ut-tcmlxe g· ndcrllcn ynı lnr 

c ccııu.!n <'<h1m in iade oluu 
..an mcs Wlyet lu 
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so AJANS VE TELGRAF HABERLERİ (HER SAi ] 
cao ... ~· a ......_ 1 ..., Bfavo Çorum Kızılay 

litklediği varidat gerilemiye yüz merkezine 

Veki
beyanatı 

--:;;=== Ameril1'4a Yfizde 7 fatzU 09mlff91 1.1. l ••rı 'iz tayyareleri r ..... A. c. SARAÇOÖLd 

bqatiude n"Wr Ç onma Kızıla merkezi iJda. 
~-_. ..,_t1a_ .-Rooanert, Jap ıtıne•tela- tahvı' 1en• ~flııl"J Sovyetler BlrliAinde iaşe Havr ve Essen doklarile et reisi nr.~llettin y., = ~J:,:li~ rinl te~kik etn:rek için 'harp 1 O.O il vaziy:ıti çok fena imiş f Şimalf Fransada bazı dan bir mektup aJdmı. Sa,_ En: ı s ıaeclieinl lçtımaa çağırdı ----. ,,,...~. ---- T«*yo, $ (A.A.) - D. N. B. hedeflere taarruz ettiler doıt;or'"'~=-~i:fi.YI!.ft~ 

varidl&Ue.mali be- V 9 (A.A.) - Reis .i'okye Nişinişi gazetesinin ..t.ondra 9 (A.A.) -Bawa ne- 'J ~UU& ~ 
ne ôltpYlanm bir iqe meaelelerini ın... Bankalarıil idİkraz hakla6daki . Kuibişef 4~ar.a'' .~i.-h~u- mretinin °bildirdiğine. göte, dun tmm yibde ~ilk oa. 

'WS11a& iY* ....,_ ve atfElk ıcı 11 ı ı· için harp mecliabd 'top. si mllbabirindeın ogrendigıne gece İngiliz bomba t&;nveleri talebesinden yardıma ~bil 
ve ;anı .. abl tarifeBi la.ntıya aavet etmidUr. Bir1eşik umumi talebi 15 milyon lirayı buldu - ~· ~ııyetıer birliğinde ia!8 kuvvetli filolar halinde Essen tırnağa<273>w yo~~ 

:iJıııeYdana getirlllt; Bu Urifenin Ainer.ik'A 'Reisi, milli ziraat im- _.. v.~eti gok '!.ıachr. flabun, t~, ile Holl•ndada bul hedeflere, o,,, ...... u ... --. --
6ihal tatbilriM JmnLr venpiş tmnıarmm -.,w tarafJDc1u im- Ankara Muhabirımiz Telefanla bildiriyor: tun v~ tereyag1 noksam rek za- Bılt•nd. ve 11&\11' .clo1dıuma vmdirildiğini miljdeliyor. • 
-..ılım ..,._ki salı gun·· i1 -·' ... ı.:ı·· .. tı .. y .. 11u.ı. VekA•-t· .. _ .. _ .... iP-' yadedir Hele sabun fiyatı ,..,. lllktuba J ikmı&ra w na-uyorus. &.- suaUIUDUJl ,,._onum . munase- -•3v aw ı ~dan pıyasaya -,,aa•naan 15 mil- · .,__ .-ıali ~ ... ~ 3 e Wll zı 

111
• ~~ s

1
.a.-- ._... 

~) -~·n itibarm 11eWe aalı akşamı radyoda bir 7on liralık «Jt 1 faizli 1942 Demiryolu TahvlReri lkı gl1n içinde ~· Dmek alabilmek J.. a..n. *1:işl~. ..... ...... _._ --- ....,.. 
tün ve "-1P• ~ ......... için- tmıı11.._.. "V!;lıpacakbr. tamamen ab1 tır B" - 1 5 ..... n,.._....,_ tah il · çm saUieree sıra beklenmekte- • 11 - ...... illi ı. ~ 7U'IUY'I 

Yem 
... ~.--..:-..1~-~_ ... 1__ w- J- .mıı • ır-ç ay evve uuovunnuL v pı- ..aı-. ~ _ ~---ıyetıerdla ~~ 

9
a .&(f ~'J _ ,_..'aUr. .._._ • 11111ıt.-x- tir fe-

~u.· .-,.._ __.. yasaya çıkanlmıştı. Son tahvil '-·r için halkın .gösterdiği rağbet yq; - - ~·UM&& .......,.,_.._, --. .....- .., .. _._ 

9.kbr. Tua f11ll8anD& Dll1 yok- lıer tlrlU tahminin Ustfuıdeclir. Daha satış ba9J•nw:tan banka- çok 9lrtntı .ıetmekte ve ....._ 1ran. ftbiba ........ tıqira6 laf•'i-. Bir Jaa.ım' ~ 
• Tatbik ı•-nının mali yıl Ar.fa.alin Yuna•... ların istilaTaz hakkındalci 41mı ı i talebi 15 mil- liraV1 bul- sematJa plmxla sona ereceğini Te 1JW&9: wsgı. mıyetiuizı bqarısmı 1s1> t el-
~ kadar tehir edilmemiş tana huğda7 muştur. 1111 defalti istik.."88 tah' ıI erinin yalnız"~ ~-hasa ümit eylemeldedir. ~ ~üd~~ ı: mekle beraber ayni zama.nd& 

ası inb.ilarlariian beklenen .11. • 1 •blab~leoeği gibi bir kayılt buJunmaslJl& ve banbla.r ...aJ bil- 1n birtakım yoksul vata.ndq • ...__,_ .... ..ıd .. +.·- bir '-·--mı yıl' gv•M" 7'9111' .,.fHr "-il 6._ * &oma -Papanın sıhhi va- giltere cenup kıyısı ilzeriııd yavrulan ....... ı.ı- ..a..; bir kusura 
ıwaaa .-... u - AJnUJ J04A. au emesatın bu istikram. işt"ı'ik etmemesine rağmen ild · ..... -a -~--, ... 1 .. bil k bt kısa b' .. ..-. ......... Btr ki ~· 6 &U& 

olan haziraDa kadaı- temin Buenea Airea, 9 (A.A.) gün gibi kısa bir müdet ..-fı ı :ı. 15 milyon l'rahk istikrazm zıyGI.& UUA.-... sa.,.~ ece 1' ır uçuş y""l'...._-.. ' olan bu nevi fot.oğr&fileri net-
WBf!l'e.k memuJMrnm daha yük- .kjaontia hilkUmeti ödeme ko- ka,patılmaa milletin, devleti& itlba.rına olan emniyetini ~...... ha1e gelmiftir. pye mitralyözle isabet olmuş retmiye kendimde bir hd 

k bir .... .,,,..a-- ~--··--ı..ıı-ek -yl.ıklanaı ....;;,,+,,n:qe •uretile --"-... -..a:- ı.ı;,. 6""""""4 ~ Stokbolm - İsveç Kralı ve bir düşmaıı tayyaresi tahrip gorınediğimden yeni ay kk la _......._ •'" """~' - ..-- ~~. ~ kimseye 10 i)ln lfradan fazla tahvil verilmem.it- -'"' +..... ellyatını tır- ...Aıı ..... ;..+ı.. ~~ ~--iUihaaaında ileri gelmiştir. w tapnB't' JrepdiM alt olmak tir. n::a. - un yap ~W&. rnusm' YOA1.Y&-. ve elbiaelerini giydikleri ıçıa 
pol&rımWt. mper elinde bu- .prtlle Ypanieta'l1l 10 bin ton makbere buciin bir sağlık yur A J yüzlerce mesut ve giller mili 
~111 mevcuilllr tükeninceye •uğday pkannıya karar wr- Çoc Ad d d\111& ~. .t rik a ' a mini çehreteri ihtiva ec1en o to-
~ yeııi f1"'8r paket ve ~ llliltir. . U 8D8dl Zİrllat * Parie - Hususi mahkeme. J ı toğrafiyi de negretmedim. Fa-

üzerine ~ i f beri• • sahte ekımlr brtları tanzimi '(~ l flCj .W/e4e) kat memlekette nfif1111 ai~ 
ke 1 ettea lw'keain haber- llmal KalHornlJ"& dı· ı en d •. ren • se er ıği suçu ile iki tifiyi möebbed ldl- Malta a.daandaki dÜflll8n bava tile yakından allkah ve geJe. 
olm 1 içia a.tJ1 tarifeleri! da feykl«ller Adana, (811191) - Şehri· 1'ie ..tıkfma etmittir. u..ı ... 1 .. - ...a-dtız bGm cek neslin yetişm . ve sıhhati-
elerle, .............. yerlerde Ne~"""• 9 (.. •) _ Cuma b • d miz.de okuJarda.ld e!dm seferber ~e!.-a~ :.n;::,,...;. v,,e, gece le ilgili bu güzel ve şuurlu yal'-

._.,.... .. .JW-, A..A. 1 r a a m * Stoklloha - Birleşik Ame- u.Rl&IUAll ---..-. dun örneği üzerinde de husasi-
v r vasıt.'\lula .ilin olunacak-, pnü şimali Aaliforniyada a2 liği etrafında va&yette Vall B. rikdenada ya1mıda grevleri mene- t:••'--• .... ,.ut -..ı...... Ha:- yetle durmayı faydaıb. buldum. 
. . fllhancı '8vkif edi'mipjr. Bil- Faik Ustüııtbı riyaseti albnda bir kanunun ÇJlnnUI beldm ...... .., .... ~ .........,. tiXnl" Hiç §tlphe k ki Kızıl §llll-
Takdlr buyunnnmuz ki fiyat tün dtlııyadaın i§itilebllecek kud- lzmı'rde yakalandı ve bütün lise mualimlerinin işttrl- mektedir. D&ik •esinde topçwıua hlma- yo ay 

_,.,mı halı: WM1a ,,~~ _oo, rette bir radyo verici istasyonu kile bir toplantı yapılmlltır. Bu ;ı 'uril llnilf ..Uy ... bııılll diJı9 ..._. ...... 1 *klJJl 
Jl,na.tta bul11nms- bır vekil ıçııı lıalunmn.a ...... deııe ed.... adli•eye verildi arada okullarımızda yapılacak - flısili• wmurlart ........ ~ ve ......... tllima prilm ~ 
-.Vkll bir ey eğildir. tir -

1 
ekim illai bakJunda baza mü- Ev ~Mantar yakalandı rllBhıa mulıı6il ni .... 1 ta lılr amıye 1ıile to-

Ancak i vkalide gUııler için- • ..:::~ıl~~=h~ir-~t him Iwıar1ar verBmiıtir. Top- Bergama, (Y«ıi Sabah) _ ll'fl ti', ME .. , •. •n_. .-.ut *'et fl'ir. Falatlt bil-= DUn~ bu buhranlı Partste 20 trişi km ftlM hırsızı zabıtaca tutulmua \ah- lantıda e!rk o~ aynca bir ...,.._ IComk nahiyesinde •ıcrdmi _., d'•...,.. ~:W .!Z ~ 
'-1 ~ ~~;;,not!: dl Z 1 l d 1 Akata ha')lınmıştır. ' :!ı,':m lflkarar~-teşekldil -..n Qlrgllhıibı evini basa- limanı tesislerine taarrus e- zwnluaudur. Kemlek ün yan. 

muha :.az •vdet edecektir. Pa.ris, 9 (A.A.) - Alman u- HeailzY:~uyq)b' anndaiddia. ~ı Bu husUiita verilen~ gö- .ftıik llmAii .,. kansı Zahideyi derek geniş tahribat husule ge- m TUrk yaVlı.IBUJlun bilg . • 
~ bu fiyat vttırıhşlan da keri makamları ,...phki HU8D'in ' ır ya •v- re talebenin teneffUa yerinden cllnatlt ..-etlle 200 lira kağıt tirmitlerdir. aıhhatll yetişmeeine bağh oldtt-
er fevkalUıl vergilerimizle -.retıııişlerdir: ~ Ltanbulda Şakir adınh fada bulunan olml bahçe, aıw. pW ı , w 1'0 tane geyrek al- fu kıabuJ ediliyorsa ona daha 

1lriikte oıtadıla kalkacaktır. 4 Mar" 1942 tarihli ilin muei- birinin "aında v b u 1 u n a ' ve tarıaıanna -.ızı nıaddeled tuı Jllw ı tıedealer yakalan ilk okuldan itibaren ya.rdım eli-
taudaşlanma 1ı.-ı daima ünce 1 Martı;& A1m&a llÖlıcqi. altl ~ yegeni Mehmedi ekilerü bmılana üiminde ve -.ur. CAVA'DA nı uzatmamız yalnız bir~ 

k dl ~ , __ ,, kul aine kal'll yapılan alçakc;a. sui- kanclırıp tımire kaçırm.ıf} ve h ~ da kul 1 ._, .&~bey ,_ .. ~ ve lutuf ica.bı değil, beliti br 
ey11 ~ ...... .-__ o~b.._ mallar- Dst faillerinin mnhitiM --- di.leJIOibk e~~e başı--. ~da ,_o 1.2ı=sup an ara-ar ~· av.7~ ~:u.a~t& OMI-·" u tır. ıtu .. da::Uke:di akraı;;;: la~ A9 uu yapacaktır. Hawı alla i;hım Çullu, Bilse- (Baştuala 1 bldcle) memleket borcu ur. 

·~.::-~ ~ ::._2~=':~~ w yahudi kw- dan 'l y;da bir çoeup u ~ ~ w::::ıı:u~ b:m~ Bozkurt ve Selih de mnttefik mukavemetinin tı, m ~· cfu~~~ycU~P. 
ıoa ~ dilşUıı&- Lm& ""'1 ııeldldo dlleııdlrenılı: oııJa.. edlleeelrtlr ~~ ~ı..:.:.ı..""ı: ol- "81111 ıfı U • ~ -
za.ru etler - 1 tedbir ola,. ~=..... ::.---cmdan iet.ttade etmek- Olwlun tatil aıııanmda malı- yi eddttl llaber 1'm'llla-ıl y na , .. ellen ::r.:-

'Nk kabul edeetWerini ümit et- US t.b.nbulha gelen Şakir ~ ~ 91,_ edilmemoei i4in öıl· Ma .. hhih yor. ~ ~ ya1- ra 
*iıekteymı." RUSYA 'DA jent-4 yaşındaki Mehmeruı: 'ka- retmen ve talebeler a1'881tlJa _.& _._ ıı.,.. cemlleti-

- Bu eeldJcle y pılan sam- .... -ıdı<r..-M .. - zabıtaya şikA.......... nöbet ce~eli yapılacak ve bu • ~ı•or Japca ı. ,. Muıi 'IMi·lılillla.--. ıitn blı1ucl ft7Jfeıitdir. 6m illWıWda rrrımaaa ilıtiina- '$'U• ~&&&..._. r-- cedvele göre hareket edtJecek- -... 3 ilk defa asker c;tlEanmelar&r. 0-- - 'ı9 ••' 1 ' ~ye-
ll'VV aumrT-lıG8119t& ne dti- , • .,._...' ı..ı..,,~... Wmuca derhal faaliyete P' tir. Askerlikle llifiği ohnıyan, Bu haber, 80l1l'& teyid editw.~... lerini, merkezin kıymetli idar. 
tlld;vc>nuııusT eep~enbı bir çok kes11!1lermde çilmit, fakat ~kla birlikte . . w. • eski harflerle okuyup yumayı ti ~ cilerini hayırlı ve fUUl'lu ı..,,. 

_ Tütün Ye ~ki hakkındaki l"aşıst Alman kuvvetlerıne kar- yakalanarak Hüseyin Yılmaz: tırdim. Bu bır sulsç degıl kt .. Şa,~ bilir müsahhih aranıyor Ev- r,A .......... _..__ ıa-.-ıeri, Sala nla.nndan dolayı içten gelea btr 
asetimizi lılilll. tI açıkça tes- ~ taarruz hareketlerine deftlll - Şakir bu çocuğu dilendiri- kir de suçludur. tanbulda onun velce bu işte çalışmış oİmak ~34Ôkllom~b;~up ba- takdirle kutıanın. 
•tmifW'. İ4ieJWı ~ıısmdan, etmı terdir.,, yor.:~ olmut çocuk biru da yanında bir sllrli dileacilik ya- &eNilı rebelaiııiir. TP1P-ia4i· 

lpiy!ua•"'wtutnkaam. lfa•.-.•Mca.,.. '-!= t_.,.. ..... .,...-.. ı. .... ........ a 's....._ -.. .... .-•tt••Jll-.- A,mnt• 
")lıra. hM'J'k ıu'v ~ Y:c:wkova lta4Joeu di.WK& Pa- caı•hr = ":g~ 'f'ln"e '" Ti- ._... .9 u.AJ - ~ 
'1ne a~:~ •.•• = ~~ ~~ Sta- Seflınfp i&aıen A elflll 4alnJBl•tkn ~~=:!!!!!~~~~~~::.:..:~·~~&~4b~tt!iı~Jeı~·~·---- =---mi~~n:e!ı'ü 

_ .,. - a-. ÇS • -ı • l 'a -..a ı• • madıtly, Xarta1, Mlalar, flle idrilaiwie coilma. tesahOrlerle kutlmaış 
rilt w t ttsr"'rıar....,Veıt .. , tilıtmden ._ ._ caadb• .. .._ _.. » ın - ..,.. ' n a • • 12'1, m. m, 190, m ~di Jwtar- Ç•-- DoğUW'IJI ki ıa::;: ' 
telill edM Jffu· dmunun aıra.tinta taa1)6ı etr ru .- talla Ula llWı altına llmata' ._ *• .... ...- ..., · IS& 
ı-Y-.ıd tt11ut --- -. ~UD taildimıi(ltil'. n 7••cı as .... tw>•(ın• -..ıet 'WI. - .... "'' , ......... K lı ..... rf ıı· ie ek 

Jı eri bı .. an H:llı ıv ._.. e- B.._ göre lılıt wnaları •-.. ili9m ct1t PriM b9 ......._ ,. Miat • ~ 
4U.A u......_ in)! ı. ımt1n Be .... glla, 8 M.- S.... -- kalılet 1 \ IDler 1-kka .. aaıs.tik __.... -ab'R• l. COl'Ulllda dolum ve tlllllk bakJm ..-... 1 il 41 ' il& b-

~ .• ~ E,t:•'Zs: !:Ale-- r. • ~ ':/t:i: 19 ıılbllc .-llleı • lr blltnm• ---~ ;)ilah~ usulile ekailtınve konutııalııltur. ~ ~ 
1 

~... .wMI•• ....aa."1ıiıiıı. &. - T«mk' ..... bedeli •Jlldl bin ........... üç llta J'9tm'I 
41• a~eye ....,. iıltJet 119 fioe- '-re~ 1ılıt J-. aft41r t! .. ~-·-•11 ·~ L- 0c _...,,__ ilµ M rt O 'nah lıia- J11& Mil ........ iı1 lı o' a. 
ler • • 11 1Llr • -. .. +.ts s O rıa; lıaratıl• & uc~ r"lJ..__ .__,_iledlWft'lllt ,..,, •· 

CL~=:i!ia:-'Ctı.!:t a:; ·=~_.~ .. 1s1a r ·~· • • Ştrludbulal :~ ~ cehreli 
DıtWameJUn kal...-St için b.ğının'blldıftlitt.egftre, Malt- • ..= ::--..:=:.!:'::U::ı::::S: ~ C) 1teetf YD.I ..we 
IQetA!lede .,. •• rte ıoJmıyan • So'fJ'K Jatal8n ti) .. 'b 1 ,.,., , - 2 '* il)lrt ................ ... 
Jerlerde diler mttnulp vuıı..l Ladoga gölll ile Volkof aram- dar J'abrikaaandaki cla1rel ma1tsuwmtı1 ..... ~ t ,a.n. 1ltıl ~ umumi prtnamesi 
larıa Bla eııılilll ı!:tir. '8 J• M *'-1 mf• 11J!I' ... ....._ ollu:ak ...,,..........,.. T~ .. ' 

0 

• ............ ar- e) Hususi prtname 

~=r:;--~urt. fr~ı-ı. = r1:r .. atefl ;-:-ın 7~~ ~ =-: , .. ·.! ;_~* ~ ~~ 
..... mn.QA--" ~: VQlkot k~in.de .4Jmen .... ADl TOPLANTI 4Hl ... tııal trt N!!w ......... ~.... • • 1 uı - 9 

2

• Nt' •• llhık'Nrhro 
Birin iel, ~ bugUuldl va Jmv:wtleıliae ~ mtlhlm ı - ldare medlsi raporunun oltunalMı w MI ...... .,.._ v. 1ra- 'Ve .ıa,bılirler. 

4urumu tııııla41ıaiıt it 13 Sh tıJ!Hır.soıe-tlaılıa.6thılüıa,. ~ beııltbmın tetara • ı.ıı.wııL 4. - Eksiltme Coramda ~ s•hııldl ~ ıı 11ar1 
ıeni.al ÜI ve.hayati ehemmiyet rı Uzerine bilhaaaa ıPddetli tau ı - Mflraldp rapea*= • aıL • ~~ba günü saat 14 te ~ •• sn . 
aı-·- bttlunsD m mlda.faa 1'9Z1atıla ~r. _...... .... tstcltlilerln yukarda yUllı muı il• 11 ı MJanm M2 yıla Ticuet Oda· 
~-1 .a-.. ·--~ ---•. a..,.k nzp'~t,, ~ ireli- ---1111: ,....... ...... .UZIMııllE .. IUcouacu n&UM m'-CV a• .IWllJ&.o.L '9""• "" >11-.:ıu ,,,___r 91 \"UikHIDI ihale ıünönden • 81,...._. ..-I vili3ret makamına mOra-"= i.etll'e ..... J!M"\dir. mlnde yeni mldafaa -~ 1 - 942 Şubat ıayealne kadar dtMUn eden deYni ~ ""- caaQıa aJacaklan ehliyet vellkulm w'll 91 maddedeki evrakuı surecleriıı 

1k1nclat dl. bil mamaDlıri yap- teri eeıeyan ~- lıiik • JrooperaWm ~. bn1ınt tarifata uyıun urat kapah Wldll mektup1ariJe birlikte ibaleden 
1laak ıçm JmBımllan y41& ti- t .. •Vana ...... Sov,et- 1 - liF'ıtl .._ • lı uıw:am ...... Alılllı D Mıııı. ...... lıir ••t önce komilına rrtd•lfee JM'kbm _.akaWltnıle waaıeleri veya ıö -

ina1r vpa 'ft kljıt .... mrMl ..... tllırbetmif.-1 .. ~ l tlenaf!leri ~ ~ 
+ ı - l'~· lııııJ 1•F ı a -.ı1e ,ww 111 a ~· ••• ---:,411Dm• 11910 .. , 
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gelwWir. Yavruya uzu 
1er w aadetler te:u.mni 

Ev~nrne 
()tretwten Nezihe M 

... adfi791 C M ı 

Ali KetUJ. •len işa!ıhür. l'lbri1t 
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--···-· 
inhisarlar Umum Miidiirliiğiinden: 

TiitUn ve müskirat mamulatı için 10 - 3 • 942 tarihinden it ibaren tatbik 
~dilecek olan satış ffatleri aşağıda gösterilmiştir. 

• 

SiGARALAR 

TUTUNLER 

Ne'Y'I 

Sipahi 
Samaw:a 
Yata 
Çeftt 

" ,, 
Boğaziçi 
Yellice 
Serkldoryan 
Batnmaden 
GeJJneik 
En '1A 
Tiryaki kalın 
Tiryaki ince 
Birinci kaim 
Birinci mee 
Oçündl ince 
Hanımeli 
Halk kalın · 
Köylil JraJ.ıq 
Köylü ince 
poğu 
1kii 
Yeni harman 
Subay 
Aaker 

En aıa 
Batra 

Satıı fiaU mildafaa 
verıiai dahU 

Paket K ·m-----

20 tik 
20 ,. 
20 .. 
25 ,. 
50 ,, 

ıoo u 
20 lik 
20 " 
20 .. 
20 ., 
20 " 
20 ., 
20 " 
25 fi 

20 .. 
20 " 
20 fi 

20 ,, 
20 " 
.20 .. 
20 • . " 
2) • 
20 " 
20 " 
20 ,, 

20 Gramlı1t 
•t 

• 

M 
r;o 
60 • l20 

240 
40 
89 
25 
25 
25 
25 
24 
24 
22 
20 
15 
17 
H 
11 
ıı 

9 
ıt 
55 
18 

ISPiRTO ve iSPiRTOLU IÇKilER 
Sabı fiatj mGdafaa 

vergdt dahil 
... uutre • ..., 

Votlra 

Kanyal 

Vermut 

( ........ ~ 

... _ -
( 
.t 

" it 
( 
( 

( 

........ - ( 
( 

( 
( 
( 

( 
( 
( 

( 
( 
( 

Sofra !IU'&Plan - - "-"-·· ( 
(Şİie depozltoeu hariç) - '""'" ( 

( 

Mis.ket şarabı '""" ........... "".. ..... C 
(Şişe depozitosu hariç) ·····- ( 

100 '"° M 230 
25 125 
15 78 

100 116 
50 ~-25 85 
15 58 

100 245 
50 130 
25 70 

3.00 270 
&O lf5 
25 75 

i '10 245 
• 35 135 
u 70 
ıoo 180 
70 135 
~ 110 

MO 160 
200 110 
70 50 

200 150 
70 70 

Litrt8i 40 
Tatlulert i"abıib 
Tatbaert ,Atelye 
vinci~ 
Vinci A~e 
n mcı Köylü 
Yerli enfiye 

20 
25 
25 
25 
25 
20 
26 
20 

,. 

" ,, 
,. 

2b 
18 
18 
15 
14 
12 
10 
20 
46 
75 

" -" 
400 

Fıçıh sofra şarabı .... - .• , ( 
I Suma - - · ·--- l 
ll Suma . ·-·-... . ( 

~ fişesi ···-"" "-··· . ( 50 30 
(Şigıe depozitosu hariç) -""'"" ( 

" Bira f ıçılı ... "_ .................. """" ( Litresi 52 
u 

T\lrk pipo tütuml 
Pipo tütünü 
t.falMuı bohça 
t.fahan 1 

100 " 1000 .. 
:a5 .. 1300 

28 
25 

Birinci IJllllf likörler 
100 360 

50 200 
.25 .JOO 

100 300 
50 175 Isfahan ll 

PUROLAR Toros 
EBmer 
Moda 
Ji1orya 
Marmara 

KAŞELERi 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRİP ROMA TlZMA 
Ve i>OtOn atrlları derhal keser. 

Sıhhiye Vekaletinin nıhsabnı haizdir. icabında. günde 3 kate alm•billı. 

lstanbul Matbaacı-, 
lar birliği toplandı 

Dün heyeti umumiye iQtimaı
na akteden Matbaacılar BirJiği. 
uın seçtikleri idare heyeti aza· 
laı ı 9 3 1942 tarıhınde ilk içti
maını yapını, ve aralarında ri
yasete, Osman 11kbasan, umumi 
katıpl · ğe Mithat Dördüncü ve 
vczııeda.rlıga Ahmet Sait Q. 
n$ ile azahklara da rey ~rasile 
Sinan Onur ve Kenan Dinçman 
ıntihap edılmı !erdir. Reisicüm
hur Inönü'ne, Başvekile ve 
Dahiliye Vekiline ve Matbuat 
Umum MUdürlüğline tazim ve 
saygılannı telgrafla arz ve .~ir
hği ilgilendiren meseleler uz.e
rinde görllı,meler yaparak bazı 
kararlar ittihaz eylemişlerdir. 

-----·il---- -
Yahudiliti 

yaymak iatemifler 

• 
HOLANTSE BANK -ÜNİ N." 

I S TANBUL •uaest 
GALATA: KARAKÖY PALAS 

AJANSI s MEYDANCIK, ALALEMCI HAN .... 
BOTON BANKA MUAME.LELERI 

KASA iCAR ..... 
MERKEZi ı ICORASAO 

f')'llURt t &llSNllDAM • llOTTl •DAll - 8UUIGS MAii 
~& • MARACA190 - MAll'A - WILUllSTAD • oawat• 

9IO Ol MNllAO • Ull'.IOI.. • _. NUloO 
Sehrimiz.de Yahudiliii yay

n ak ve cemiyetler kanununa 
muhalif hareket etmek su~- ~~~~~~~~;;~~~~~~;;~~~~~~~~~ 

dan diln Nealm, Mişel, Hanri, ---------------------••! Mordo, Salamon, Elyazar isimli 1 1 
!c:~:! ~~~~=~ ~ı~~~ Devlet Demir Yollan ilanla~ 

>ir muddet evvel Galatada bir ••••••••••••••••••••••11-
spor kulübU açmışlardır. KuJU-
bün kütüphanesinde yapılan a
raatırma neticesinde kütüpha
nede Siyonizme ait muhtelif ki
taplar bulunmuştur. 

Bunun Uurine suçlulann mak 
satlarının başka olduğu ve ce
mıyetler kanununa mulralif ha
reket ettikleri görülmüş ve ya
kalanarak adllyeye verilmişler
dir. 

DünkU dul'\lfma sonunda 18· 
hitlen dınl nmemne karar ve
rilmiftir. 

1stanbulda 'Univenite ve yüksek mektep talebelerlnln Şehir nakil va
sıtalarında muteber fotolratlı mn,teıek hilvfyet varakaları, 10/4/19'2 ta
rihinden JUboren D.DJ109 NoJu talebe aylık abonman tartı tarifelinbı tat
bikinde de muteber tutulacakbr. 

Fazla tafsJlAı IÇin latasyonlara mQracaat edllmelldlr. ~llH) 

D.D/502 NoJu antrepo tarifeslr>in antrepo edilen enaıun kaJdınl
masının talep edllcblleceii zamana a.d mOddetleri blrinct nevi antrepo
lu lcin 7 ıüne ve ikinci nevi antrepolar için 10 ıDne indirllmek auretıe 
ve l/4/UM2 tarihinden mutebU' olnıak Clure dellltirl1miltlr. 

l'azla tafsilAt için istasyonlara müracaat edilmel1dlr. (3173) (1118) 

a.tılbt A. Cemalıddln a.ww;o1ıu ..... yat MGdGrG> M. laınl Karayll 
....,dıfı yer: (H ... kir GGNOylar ve A Cemalıddln ..... ootıu rn8tltaual 
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Adedi .. 
.. 

1'1 
8 

20 
22 
25 

8af ispirto - ~ .. 
Yekılacak ispiıtu - FAçılı 
KolGllya ispirtoeu - Fıçılı 
Kolonya 

S:ı.f ispirto - Şişeli 

Tuvalet ispirtosu 

20 90 
Litret;j 130 ., 65 

" 
130 

50 120 
25 70 
!)() 170 
2.5 85 
15 52 
5(, 70 

1 Asllerllk işleri 
- . .. ,, . . ~) . "" . 

EntlnlnU Vırll A&. t. Ba9kanlıtıntılan: 
15 Mart 942 de n l ı yetlenecek el

an Yd. Subay ye d maı;ı İ\:fn llAn 
edilmiş eOn1erde ı ı" aat etrnemı .. ' . .. 
ve yoklamasını l. ı> n mamı11 Glanlar 
dahi ınüncaatlan · c yoklama niha
yetin~ kadar gelmlyt>nler hakkında 
(1078) 1l81'l1ı kanun u tbık edılec:eıı 
iUın olunur. 

ZA Y 1 SABAH, ve AKŞAM 58 uııcu ilk mek*epte-n 136 - 887 
. tedris Rnminde ahnış ülduium ~ba
detııameınl zayi etliaı Yenlalnl çıka
racatımdaıı eskJslnin hükmü yoktur. 

Her yemekten sonra gQnde 3 defa muntazaman dişlerinizi flrçalayımz, 

Faaa.O.ar 

Satılık Emlak & ki • • n a d ide lra n halıla•ı 
Honu;an, Sanık, Sine, t~fahan, K... ve Buhu-a 

hahhm San.dal Bt.>desteninde t~hlr dedir. Mıırtın Hl ınca Pazartesi .u»ıı EmliJlı ve Egtam Bankaaından 
Kıym•I !!ııaa!!!t!!!l3~,3~0~da!!!~sa~tı~lac!!!!!!ak~u~r~.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
T. Lirası Mevkii ve Cinıl 

149,150 Keırımpaşada '.Enilhüm Ahmet Efendi mahallesi, Camii- 45f.-
eeril sok. ı;ı ki 38, 38 mü!<errer yeni 4J, 43 No.lu Ud 
evin 3/ 4 hissesi 

844 YaültaPı Yalı mahaDeal Orta bo8tan eokail .... - ada 130.-
119, ~1 5 kapı eski 18 yc?ni 27 NG.lu 130 metre murab· 
... ana. 

X 1'18 Rumeli Hi Hacı Kemalettin mahalleei Türbe 90kaiı eski 4157.-
31 7eal 43 numaralı tahminen 131,30 metre murabbaı ar-
sanın icareteylnU muanen rn:ıhalUle sırf mülk muanen 
maballn tamamı. 

HOO Kumkaift Muhalne hatun malıalesi Fındıkkıran ııokaiı paf- 484.
ta 114, ada 1J9, parsel 27, kapı eski 18 mükerrer ,.eni 28 
NoJu '4 metre murabbaı aralıiı olan kArlir e\'in 8/18 
JdueSi • 

1604 Yeolkapı ' alı mahalelsi Kunısal sokatı, pafta 210, ada 320.-
841, panel 3, kapı bili numaralı 640 metre murabbaı ana 

1'101 ~llu Ferlk6y Cobaıı ''Dabajhaue,, sokatı eski 34, 38,7 '1113.~ 
numaralı taıuninen 1431,50 metre murabbaı Uç kıt'a arsa 

11'79 YenlkaPl Yalı mahallesi Dnvutpasa lakelesl sontı pafta 183.-
210, ada 1118 P8nel ıı. kapı eski 1, yenı 1 numaralı 133 
ınetre uıurabbaı 81'11. 

lMIJ Yenlkapı Lanıa Talberıtçi Hilsameddln mahallesi Yeni· 217.
kapı bariCi Solancı R&fit sokQğı pafta 143, ada 77&, par· 
Ml 27, kapı eski 25,2'1 yeni 21,23 No.lu 181 metre murab-
baı ana. 

2178 De)razlt T8\şantqı mahallesı, Kalaycı sokatı, Hasanpap no.
ham içinde pafta 135, ada 825, parsel 34, kapı eski 19 
yeni 19 numaralı 40 metre murabaı tonoz oda. 

1844 Edlmekapı Tekfur A1'&yJ Cııkırağa mahallesi eski Han- ısı.
Ot. ... li km.. ye.ni UlubaUı Hasan sokaiında elkl 41, yeni 
39 numaralı tahminen 86 nıetre murababı evin 15/100 
biuesi. 

8162 .Beyoila K111oncu Kulluğu mahallesi, Kordele sokatında 430.-
18, ada 441, p:ırse.1 4, kapı 4 mlikerrer yeni 8/1 numaralı 

• 215 metre murnbbaı y{lzsuz arsa. 
154-l Aksarq lluratpap mahallesi, Kaı.ganı Sadi Camii ve 970.

Yekta Efendi sokaklannda pafta 216, ada 1098, parsel 5 
kapı eekl 1, yeni 10 10/lı taj 10/1, 10/2 numaralı 1538 
metre murabbaı kulObell bost;ının 9/30 hisseal. 

1821 Oaldklar Puarba11 Nuhku,-usu Cad. eski ııo, ,.enı 112 127'.
Ko:hı U'll,89 metre murabbaı un. 

1896 Be,.ollu BOlbOl mahallesi, Sel'dan Ömet'P&I& caddesi 1198.-

pafta 44, :ıda 556, parsel 3. kapı etokl 26--28 28 milken-er 
yeni 20 22- 15 numaralı 135,25 metre murabbaı iki 
dükkanı ol. n kargu evin 1/2 hl$: esi. 

2724 Beyoğlu KalyoncukuJluıu mahallesi "Akkiraz., ~ llM.
sokaiında pafta 18, adil 448, pnrsel 8, kapı eski 2, 1'eDf 5, 
ıaJ 5 numaralı 33,50 metre Murabbaı klırgir ev. 

2784 BeyotJu Kamer Hatun Bostan mahallesi, eski Bahçe Ye· 51'1-
ni Dilbaz sokağı eski 21, yeni 33 numaralı klrlir eviD 
8/16 hiMesi. 

2785 Bey~lu Bülbbl mahallesı BUyük Kırlanllç sokalı pafta U3 -
42, ada 519, parsel 28. kapı eski 15, yeni 18 No:lu 
49,'15 metre murabbaı kitrglr evin 5/64 hl8seııl 

X 2788 tstinye Neslı Şl.'h Sultan mahallesi eski Deiirmen, 7eni 1'18-
Hamam sokağı, eski 81 yeni 8 numaralı 200,50 metre mu-
rabaı ev. 

2789 Beyojlu Billböl mah. Gölbaıtı 1C>kalı pafta 48, ada iN, m 
parsel 28 kapı eski 18 yeni bl taj .ff No:Ju 57,50 metre 
murabbaı ahpp ev. 

2814 BOyükçarşı mah. Kürltçiller çarşısı Rebia ban alt ı at paf- 315 
ta 8, ada 2718 parsel 27 kapı eski H yeni 14 numarala 
35 metre murabbaı kArglr oda. 

2879 Eminönü Dayahatun mnha1Jt-t1i Yaldızlı han Ost kat pal- "100-
ta 160, ada 630, kapı 16 numarala 54 mette murabbaı oda 

2912 Eminl:inü Bilyukçarşı mahalle8i Yağlıkçılar caddesi Al- 200.
tarcı han alt kat pafta 141, ada 2812, parsel 103, kapı eski 
80 yeni 24 No:hı oda. 

2966 Beyoğlu Kalyoncukullutu mahalle8i Kinııan ve Kalyonco- 'lf!l • 
kullutu sokııiı pafta 18, ada 449, panel 28 kapı eski 47, 
yeni ı, 147 No:lu 80 metre murababı dOkkAnlı evin l/t 
hissesi. 

Yukarda adresi ve tafırilAtı yazılı «a.Yrl menkuller pefin para ile ve p:ı· 
zarlık usulıle &atılllcaktır. , 

Müzayedeye iştirAk edecekler muk:ıdder kıymetin yüzde onu nlabetin· 
de teminat yatırmaları llzımdır. 

tbale 18/3/11M2 Pereembe l(lnQ saat ondadır. Satış esnıwnda veı•kl' 
bedel mukader kıymeti geçtili takdlrıle teminat akçesi derhal arttmlmll
yarak ihale ldmin uhdesine icra edilirse teminat akçesi ona ikmll .tbri· 
lecektir. 

isteklilerin tfrnhıat üçeet nOfut takeresl ve Oç kıt'a fo\nltafJa bir· 
likte blldlrllen ıon ve aate kadar cubemlı EmIAk servisiııe ıebneleri. 

NOT: X lpreW IQrl menkulleıJn lhaled Umum MüdürlQ(ln taa\'l• 
- "'8e arzedil41kten IODra ,.apılacaktlr. f922) (3051) 


