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H A R P Tarafsız memleketlere de girmeğe başladıktan sonra: 

bu sene S. . h b. k d 1 PASIFIK1_E_. __ M_artinik~ 

bitiyor mu ? 1 n 1 r ar 1 ~ r ş 1s1 a Müttefik tay ya releri Fransız oem ileri 

r -, ld ., d •• •• 
g~.~~f!~ın~ yur aşa vazı e u uyo 

Timor adasına için bir anlaşma 
hücum ettiler hazırlanıyor 

cliğ"miz ~11', nıiitlıi~ ve m\lte
mntli bir tayyare lıiicumu~ 
ihtiyn~ \'ardır. Yahut Dogu 
<'eph !'>inde Alman ordusu ezil
meli, h~ olmazsa Alman, hu
dutlanıın kada.r ~ekilmek zo
rumla lrabnaluhr. 

l ~ 

1 Bozgunculuk silahını kullanarak sinir sağlamlığımızı bozan 1 
hainler daima pusudadırlar. Bunların gayeleri güveni sarsıla
bilecek vatandaşı dimdik duramıyacak hale getirmektir 

Yızae: HOStyln Cahid YALÇIN 
' ~ 

A l~=~~!f:ıfycg~~~ad~~lra:·: Basvekı·ı k ... t bunlar o kad:ır mcv- 1 
siım.ndedir :ki garipliği birdenbi
re göze çarpmıyordu. Sade tatil 1 
tarafı dikkati çeki~or: Ha·~.lka!; . -<>-
yakın bir barıştan umıt kesıldııp Dr. Refık Saydam Hava 

Kötü fısı tllan getir. nl r9 at na 
zarar verdiklerine inandırınız 

ve h~1;rbin k!.m~i~ir ne ~.a~a.~ ıx.· ı Kurumunun çalışma· ~~~~~~~~~~~~11111:1--:~~~~~~~~~~-

Türkiyenin başu1da her şeyi zamanında bildirmeyi 
tecc;,rı tecssur ıçındc duşunuldu- . . 
J1ii sıraclı Ameıikanın 1942 ~- larıru tetkık ettı, 
aıesi içinde hJrbi bi~jı:!l1e~ }?:m-1 başkana direktifler 
ın:ısip olacagını cluşundugunc . 
dnir telgraflar gelirse herkeste verdt vazife edinen bir hükumet vardır 
~;el~~~a h~~=;a~~t~!b?t mt ı 1 Vekı'ller Heyetı• d'u'n 1 Ankara, 22 (Radyo Gazet.c-J dir? si) - Sinir harbinin tarafoız 

F'akat bu haberler r~smi kay- memleketlere de girdiği g,örü-
ırmklarlla.n çıkmış değild:r. Gü- toplandı lüyor. Bunun sinı,ıi silahı söz-
ya ancak 1943 senesi oı-taln.rın- dür. ~1esela, biı:- tanıdığını1.a 
<la tam verimle çalışmıya baş- rastlıyorı;wıuz. Size: "Haftada 
lıyabilccck fabrikaların inııasın- Ankara, 21 (A.A.) - Baş- bir gün veya iki gün ekmek ve-
<lan vaz!?e"ilm si hakk\nda A- kil Dr. Refik S:ıyd:ım, bu sa- rilmiyccekmiıf', "İstanbula. gi-

da~ bir gün dimuik <.luramıya
cak hal gelebilir. 

Sınit· harbine gil'İÇ(·n t,ainle
l'in de gayeleri budur. 

Hepimize düşen ödevler va1·
dır. Bu ~inir bozucu fıı;ılulan 
getirenleri vatana. zarar ''erdik 

lerinc· inandınnak, gü:zel ~eyleri 
yr-ymak gibi kötü şeyleri yay
mumak d:ı. vatan bol'cudur. Tür 
kiyenin bc'lsında her şeyi zama
nında ve lüzumunda bildirmeyi 
vazife edinen bir hükfımet var
dır. 

. Birmanya'da 

Japonlar mühim 
kuvvetter getiriyor 

[A.A. telgmffomıdan 
hıdiisa edil1rıiştir.] 

Yeni Dclhiclen bildirildiğine 
gi.ire, 18 mn.yısta <loğu Assam
da küçük bir lt.ısaba üzerine 
bombalar atılmı!':tır. K2yıplar az 
olmus ve halle :-:ükimetini muha
faza etmiştir. 

Timor'~ Akın 
Uzn.J\§nl·ktan gelen haoorlt'r 

yalnız Müttefik kuvvetl<'rin ha
va ft1.aliyetincle11 bahsetmekte
dir. Timor adaomda iki vı:re hii
cmn edilmiştir. Kocpang'da yer
de iki .Japon uçağı talmp edil
mL? ve binalara hasar Yerdil'Jl-
h'liştir. . • 

Poııt Mor(r,Jby'y<' taaıTuz edeni 
12 Jn1xın uça~ndan 4. ti d iişü-
1imnü~-tür. 

* ı v· şiden bihlir:ildiğinc göre, : 
Birmanyada Japon km \'etleri 

(Sonu Sa-. 3, SO. 3 de) 

.. ~ bah Tüı·k Hava Kurumunu a· l k edı'lec"kıniı::" merik2da bir <karnr ''erilmi.oı. ı ıp ge me vaea c " • 
Bundan çıkac k neticede Amc- şcreflendirc-ı uk Kurumun ça- "ekmek yerine pata.le~ verile-
ııik~ının haı bi daha çabuk bite- hıjnrnlarıııı inC'elcmi§lcr ve 5 cekmiş", "haftada bit' gün tram 

Ha:dı anda torıfonaca'l< Seıki- · ı d' ~· ·ç· İstanbııl l1al ceğini ümit etmekte .olmasıdır. ,, vay ı§ eme ıgı ı ın 
Bu gı'bi za'-•ıf delillerle har- zinci J{unı1taya ait hazırlık- kı yollarda perişan bir halde i-

., · 1 ları gözden ge<;ircrek başkan · d' bin nihayete ereceğine emın o · mıfi., ıyor. 
mak için ııer şeyden evYel bu grzuı um :Mebusu Şiikrü I<o- Bu şayialar ve benzerleri biı·-
hükmün dayandıfrı ha\·adisle- ç:ığ diı·ektifler \'er:mışlerdir. ~oğunuzun kulağınıza kadar 

in <'ğruluğu tahakkuk etıne- 1cra Vt"ıkilleri lle~·t.ti gelmiştir. 
Jidir. j Bunları yape.nlar, bizim sinır 

Yag, _.krema ve peyiıir 
f igatları tesbit edildi 

Ankal'a, 21 (A.A.) - İcra sağlamhğımızı istemiyen hain-
Bundan ha17ka, Ameri'i<anın Vekilleri Heyeti bugün ı;::ı.at terdir ve daima puı:ıudadırlar. T k 1 • • b•td• d• • k · 

ıharbi 1942 senesinde bitirmek 15,30 na Başvekalette Baş- Mikroplan nasıl sakınıyor, icaret Ve a etının 1 ır ığı toptan ve pera ende 
istemesi. lıattfı. buna knrnr \'C'r- ''ekil Ik. Refik &\yd'.lm'ın hava tehlikesine karı::ı nasıl ted ,., ... t f• ti d• 
mı·.: olmnsı do!!ru çıksa bile harp h f 'J azamı aa lf ıya ... ını aynen netre ıyoruz: ..., ~ reisliğinde a talık toıılantı- bir alıyorsak bunlardan da öy-

Ayrıca 
--~c---

İktısadl mesel ler 
üzerinde konuşuluyor 

[A.Jl. tel!/ıuflar-mdmı 
lmlı'i.sa edilmiştir.] 

Martini:~ıtc Amiral Robcrt ve 
Amiral Hoover ar~ında ceı\>
yan eden mlizakerelerden bah
:;ed n .1: ,Cordell Ht 11, M ... rtiru1t· 
tc bulunan 3 harp gemisin.in atı' 

(Sonu Sa. 3, Sü. 3 de' 

RUSYA DA 
Harkof cephesinde 
karşıhkh büyük · 

taarruzlar yapıhyor 
---0---

Berline göre 
---0---

Kerç'te artık hir tek 
Rus kalmamış! 

---0'---
Sonkfımmdan 19 Ma~,S3 
kntıar iıt1efik ı:a~ iatı 

2 kruvazö:-, 5 denizalt, 
2 muhrip, 2 7 ticaret 
gemisi, 5 nakliye gemisi 

[A .. 4. l"lgmflartıufoıf. 
Jıuliisu cdil111i.1tfr. J 

Alınan t ·b ii!inde denili~ c11 
kı: yalnız Ameı ikanın istemesi ill' ~ını yapmı~tır. lece sakınacağız. Bu sinir har- Ticaret Vekaleti ; yağ, krema ve peynir fiyatlarının toptan '\iC perakende az, 11ıi saUı; fiyatla-

1 kazanılamaz. Amerıkan harp· b' l ·· · ı k t rını tesbit ederek alakaclarlarea tebn,.."' et.mistir. Bunlaıın ayı ı <P·'11 fivatJa11m ı,e<>rcdi_,·oı uz. 
istihHnUb p~,.,oramda kararla-ı ~~~~~~~~~~-~~~~~~-ıy~e~g_u_ve_n_ı~sa_r_s_ı_ac_a~-'-~_a_n_·~~~~~~~~ • J ., -~~-~~~~~~~~~~~~~ ·-- ı l'a~far \-şan nisbeti ümit edilıniyecck 1 

(Sonu Sa. 3 Sü 7 del 

tnrzda. geçmiş olabilir; mevcut r ' H.ahvahı için sa!ılan tercy=ığ- =1 
1 ~il:ihveccphancbüyük\·ekJ!'i 1 ı• • t 1 • k•ı IA •h ' 1 !::~~~~~~üf~~t~fi~~ HARP DURUMU --==_---· 

bir hatbc girismek için kfıfi gÖ- spır o u iÇ 1 er ayı ası C'dC'J1 tU~UZ''agrlar:kiJ~U (380), -riilf'bilir. Fakat bu silahını ı kul- " , _______________ _ 

~~n~~~~r i~t~~n ı~:x~:~~i~~~~~ -· ~ _.. .. t~;.;~~s~:~:d~F~~~~ ~~i;:a~ s ı· ı aA h 1 a n m a Ya r 1@.' 
kadar nz müddet içinde C'l' \'e yağlı tereyağlar kilosu (325) y 
komutan yetiştirmenin imkiın~ız b •• •• •• •·ı k l l A • h •• ih I kun.ışt.aıı :--.ı:tJla.caktır. lığını bize C>ğretmiştir. ~leclitıle ugun goruş11 ece o an ayı aya gore, raca KMnatar \ Yazan: Emekii General Kemal Koçer 

ı.. d ·ı • / i • i l / • ki i l "h -.ı d Jı Yüule 60 randımanlı taze Harbin bu sene hitebilmesi i- mansa l t! ısp r o ve ısp r () u ıç s l Sen e ece mnnda \'C,YCl 1nek sütünden ya-
çin valnız bir çal'e Yar: Netice- fabrikaların açılmasına müsaade olunuyor pılm\Ş hrt-malar toplan (180), 

.. 
yi uçaklar alabilirler mi Ye bu (&onu sa. 3 sü 7 de) 
kabilse kafi ucak var mı ? Buna -------------------------

D emokra~i. d1.•ni7.a~ırı dıırumuır.:ı. 1{Ü\ cııeı t "· Avı u-
1 ihtil&flanndan uzak ve üst.
d" yaşayacağına inanıyoı·, dcnız 
knHetlcrine de bir nisbet ciz
JnPk hüly:ıl.n·ı be liyorciu. BüyiU• 
Harbin maf:lfıplaıı g-ibi. mid~ 
:rrn.'bt'lesi ( Magen~achc) yi hal
ktmcl< istinııı1 ı:uaı171ınıe de is
tikbal harbini hllzırlıyordlt. 
Harp, azim bir külfdtiı', ağw 
nıa raflaı-a yol aça1·. ~üplıes;z. 
barış, millcl!ere aı atlıJdarı sa:ı
<.leti bahşetmek şaı1.iylc, en hü
yiik bir nimettir. 1''akat, aleıncle 
forller ~ibi cemiyetler i~in 
de- muHak bir müs11.,·ata imkan 
bulunamayınca, politikanın ya.
rattığ"ı sınırlarda boğuşmalar da 
clcvam edip gidecekti. Hak1on 
d1., hak~ızlığın da müdafii silih
ur ve be.şerde ihtiras yaşadığı 

miidılctı·t'. bu kaidenin hiikmı. 
yakmdıı:. Hal böyle ike.n, şilfıh· 
lnnmnda bir zi.imre geıi k .. lmış 
\'c hu fark ve zaaf ise. h• bi do
ğurrnuıjhır ... 

dair hiçbir §ey· söylenmiyor. l•'a
ıkat Arncrikadan İrlanday:ı mut
tasıl kara kuvvetleri gi1nderil
mekte devam ediluiı'!'ine bakılır
sa biitiin ümidin uçak sava~ına 
bağlanmamış olduğu anlaı;ılır. 

lrlandadaki Amerika kuwet
leıinin s.:t~rısı hakkında sarih bir 
şey malum olmamakla beraber. 
bunların Avrupa.ya ciddi bir ih
raç haıeketi yapmıya imkan ve
recek yd'runa yükselmedikleri
·ni zannederiz. İngiltere adasını 
müd:ıfaa idn biriktirill'n kuv
vetlerin neticesi büyük bir kati
yet ile kestirilemiyccek şüpheli 
bir hücum ile israf cdilmiyecc
ğinde de emniyetimiz Yardır. 

O halde, bu lfiıkırdılar nedir? 
'.Mihver efkanumumiy i üzerin
de Cesir yaparnk onları yese ve 
ümitsizliğe sc\'ketmek mi iste
niyor? Yoksa harpten bıkmı~ 
ıinsanla?":ı bir tc.cıelli havası mı 

terennüm ediliyor? Yahut, Al
manlar·a Lir İngiliz ve Amerikan 
hücumunun muhakkak ve ya
kın oldıığu kanaatini vererek 
ıDoğu ct>phesinclen kuYvet. ayır
malarına sebep olmak ·gayesi 
mi gö,.önünde tululuyor? 

İ1kinci cephe tasaYvuru hala 
modadan düşmemiştir. İngiliz 

1
devlet adamları düşmana fay
-dalı malumat vermiş olmamak 
ıic;in ikinci cephe hakkında dü
_:ündüklcrini söylemekten çe
ı:ckinmekte ve hiç şüphe yok ki 
j>ek isabet etmektedirler. Fakat 

,-ikinci cerıbe gerçekten açılacak 
ıise ne bekleniyor? Almanyanın 
Rusya ile tutuşması ve Rusları 
sıkıştımıaları bekleniyorsa ikin
ci cephe yapmaktaki fayda kıs
men kaybedilmiş olmaz mı? Bu
mt bir askeri mülahaza olarak 
değil, meselenin manevi ve siya.
si bakımından ileri sürüyoruz. 
Doğu cephesinde yalnız knlmı
yacaklarmı Ruslara gözle gö '· 
termek daha ivi çarpısmaların-

Layihanm mühim esaslanm bildirlyorüz: 
Ankara, 22 (Yeni Sabah muhabirinden) - Meclisin yarınki toplantısında, yeni hazırlanan 

ispiı't.olu içkiler layihası da müzakere olunacaktır. Bu liyihaya göre, ispirto, rakı, bira, likör, vot.
ka, kanyak ve emsali içkiler inhisar altına. alınmakla beraber bund~ istisnaen görülecek lüzum 
üzerine muvakkat bir zaman için bu içkileri yapmak ve sa.tmalç için hükmi ve hakiki şahıslara 
da müsaade edilecektir. 

da bi; amil olur. Zehirli gaz me-I 
selesınde !ngilterenin d<>rhal 
Sovyetler Birliğiyle mütesanit 
bulunduğunu ilan etmesi Rus
yuda çok iyi bir tesir hasıl et.ti. 

Harice ihraç e<lilnıek üzere lı;
pirto ve her nevi ispirtolu içki
ler imali maksadiyle fabrika a
çılmasına müsa-ade olunacaktır. 
Itriyat ve taba.bete ait yapılan 
maddeler ispirto derecelerine 

toiu içkilerin ihracatını letihil 
maksadiyle bunlardan inhisar 
rCE;-nıi alınnuyacaktır. 

Senede 200 litı eden fazla sir
ke ya[)acaklar !keyfiyeti inhisar 
idarelerine bildireceklerdir. 

Fikıimizce, Mih"er 1·çerden yı- göre inhisar re~mine tabi tutu-
• l ktı Digw er maddeler tatbiketa ve 

kılmazsa, Avrupa harbinin bu aca r. 
sene bitmesi ihtimali yak gibi- __ H_ar_ic_c_i_hr_a_ç_o_ıw_1_aoa __ k_i_sp_i_r_-_k_a_ç_ak_·c_.ı_Iı_ğa_a_it_t_ir_. -----
dir. Harp bitmek için, dediği
miz gibi, müthiş ve mütemadi 
uır tayyare hücumuna ihtiya'
vardır. Yahut Doğu cephesinde 
Alman ordusu ezilmeli, hiç ol
mazsa Alman hudutlarmıı kadar 
çekilmek zorunda kalmalıdır. 

Şimdiki halde bu ihHmallerin 
ikisi de ufukta görünmüy<>r. 
Rus cephesinde Mihver mağlubi
yeti ancak kıs sonunda tahak
kuk edebilir. Sayet oradaki bo
ğu~madnn netice alınmı:ısı bir 
kı~ daha öteye atılmazsa! 

Avrupaya. büyük kuvvetlerle 
bir veya müteaddit çıkma. hare
ketleri Sovyetlerin 1943 kı.şında 
Alman ordularını önlerine katıp 
Sovyetıer Birliği arazisinden çı
karmalarını kolaylaştırabileceği 
için Müttefikler belki en ameli 
çare olarak böyle bir tecrübeye 
kalkacaklardır. Nede olsa 1942 
senesinde harbin biteceği ümidi
ni verecekı kuvvetli işaretler gö
remiyoruz. Beyhude bir hayal 
sukutuna uğTamamak için ih
tiyatlı davranalım ve gelecek 
sene, daha öbiir sene yiyeceği
mizi, yalmcağll'r.ızı düciünmckten 
geri durmıyalım. 

ınsc~hı Cahid YALCIN 

BİR GECE 
1000 TAYYARE 
UÇACAK 

1 PASİFİK 
HARP KONSEYi 

TOPLANDI 
ingilterede böyle muazzam Yeni Zelanda mümessili, 

bir kuvvetin bir anda Muttefikler için yiirünecek 
harekata iştirak yolun uz~n olduğunu 

ettirileceği söyleniyor söyledi 
Londra, 21 (A.A.) - Birge

~e lngiliz havaı alanlarından 
1000 uçağın havalanması ihti
malinden bahsolunmaktadır ... 
Britanyada bunların kullanma
ları iGin kafi miktarda hava a
lıinı vardır. 

Mannheim'a karşı yapılan son 
hava taarruzu en son tiyıte u
çaJdarla yapılmıştı. Bunlar 40 
bi11 y.angın bom bası taşımakta 
idilpr. Sin:ıi binalarda, fabrika
larda birçok yangınlar çıkarıl

mıştır. 

V~P'ton, 21 (A.A.) - ~
~ba günü Beyazsaray'da ya
pılan Pasifik harp konseyi top
lanüsı doksan dakika sürmüş
tür. Yeni Zelanda mümessili 
Naş, toplantının son derece a
lakayı cclbedici mahivette oldu
ğunu söylemiş ve konseyin "Ja
ponya, Japoolarındır" gibi ye
ni bir remiz kabul ettiğini gü
lümsiyerek ilfı.ve etmiştir. Naş 
demiştir ki: 

"Harbin gen'el durumu fona 
değildir, Fakat, Birleşik millet
lerin önünde hcni!z yürüm>ce'k 
uzun bir vol vardır •· 

1 ,·ec; Gazetelctine Gfüe 
---0----

Almanların 
.niyeti 

o 
işgal edilen Rus 

topraklarma 3 milyon 
insan yerleştirilecek 

Şimdiye kadar 
100 bin kişinin Beyaz 
Rusyaya yerleştirildiği 

' 
bildiriliyor f 

Stoklıolm, 21 <A.A.) - İs- ~ 

Büyük Bıitanva, biriıwi cilıan 
harbinı1e olduğu gibi. bu haı -
be girerken de mükl'llr.1 bir or
duya sahip değihli: Amerikaya 
gelince o, dehrin ihtilaflariyle 
uğraşmakta bir zeyk aramamak 
tııydı ! Oysa ki. daya alemşumül
dii. Diinynları payla!'lmak gayt"· 
sinin giidüldüğünden keskin ze. 
kalı politikacılar da bihabcr
di?'lcr. 

Hazerin kılı kırk yarnn par
lamento ccr<>yanlan, gııriptir: 
Bir ordu birliğinin tek saka bey

giri üzerinde de incelt'melcr yapar 
lardı. Fakat, seferin hesabı top 

(Romı Sa. 4 Sil. i) 

- . 

HiLELi iFLASLAR Yeç gazetel~rine göre Alnıanlar. 
Alman orduları tarafından i5gal 
edilen Rus topraltlanna 3 mil- j 
yon inı:ro.n j.sitfm clmek niyetin- ı 
ded.irll~. Bundan başlıca mak- • • • ,., 
sat. münbit çeVl'elerde ~ut1ın- Adlıye Vekaletı, her türlü ıflaalar 
ler hurmaktır. Şimtlive .kadar, • • • b• k J A • h h 1 d 
aralarında birçodc Hoiıand.alılar ilÇID yeni lr anUD ayı aaı. azır a l 

~ti~;~i~~~iii~I Oöretmenler birikmis maasıarını alacakla 
miştir. j"Yeni Sabah,, m Ankara muhabirinden:f 

!stanbul • Edirne • 
1 * Adliye Vekaleti, İcra ve İflas l{anwmnun bazı madde-

lstanbu( bisiklet yarısı 1 lerini değiBt!rı:n bir "~ileli iflas ye a~i .iflas,! Iayih~~ haz.~rı.~-
' rnıştır. Bu layıhada hır çok tacırlerın ıstemıycrek iflasa suruk 

Ediı ne, 21 (Hususi) - İstnn lenmesi halleri nazarı dikkate alınmıştar. Amme hizmetlerin
bul - Edirne - İstanbul yolunda , 1 den mahrumiyet cezasına çarpıl~n hileli müflislerin Ceza Mah
pisiklet yan~ yapılmıştır. Me- kemesinden bir karar almakla itibarları yerine gelebilecektir. 
safe 500 metredir. o" ğ t 1 . b' 'k . 1 ki 

Müsabakaya 23 bisikletli i!'I- re men erın ırı mış ay ı art 
tirak etmiştir. Dün tstanbula * Vilayetlerde öğretmenlerin idarei hususiyeleı de milte-
15,58 de varan bisikletli atlet rakim olan alacaklarını alabilmeleri için hükumet yeni bütçe-
Sabahattindir. Mükafatını al~ de idarci hususiyelere yardım etmek Uzcre talisisat koymuş
mıştır. Ali Çetiner de yarışı 91 tur. Bu sen.e müt~rakim alacakları olan bütün öğretmenlere 
dakika farkla ikinci olarak bi- haklan vcrılecektır. 
tirmiBtir. 



• 
ce yfa : Z 

20 senelik müt~~ 
~~~~ 

.._.. ..... ....,. 1818 denberi lngiliz Politikasa .._....... 

·t'l'. c C. NCBfm Bt. - 'i8- Çeviren: H. Cahid YALÇIN 

• Xdwee• ... hm bitmesinden bir bestlikten istifade edemec11. 
ı~_... eaara milliyetd lider 1922 senesi TeşriııiMnisinia 20 
zaauu bir murahhaslaı- heyeti sınden 1923 senesi Şubatının 4 
'& Jwmiser Y'tlksel Sir Reginald 1hıe kadar, Türk zaferinden 

YENi SABAH 

~.ıngata'ın yanı,na giderek Mı- sonra Yakın Şarkın mukadde
nr ieler.inin müzakeresi lçtn rabnı tayin ve tesbit i<;in to~ 

Laodraya bir nilırahhaa heye- 18.nnq olan La.usan.ne Konfe
tinin glinderllmesine müsaade rnn.sı. ağır akıfını takip etti. ------~---
istedlit zaman bunda. şaıptacak Dıpndan bakılınca., Büyük Brl- y ı 
bir l8Y görülınemek li.zmıdı. tanya ile Fransa arasındaki a an ve 
Sir Regianld bu talebe mlzahe- aynbldann konfcransuı ka-

------------------------.... ~-------------------------
Ekmek karnelerini kaybedenlerden 

rette bulundu. Faka.t Hariciye zazede otmasmı intaç edecek d 
Nesanti reddetti. 1919 Mllesi- bir kaya vazifesini gorcceği aşi- uy U rma 

fo. Jlk hattalannda fll'tma pat- kar idi. Bal b&yle olunca. Lord 

ha vaziyeti tesbit ve tevsik edebi
lenlere yeniden karne verilecek 

lak verdi. Milliyetçiler cebir ve Curzon'un İtalyanın dostl1lt,Oı.ımt ------.--ı---
ri~=:=.=::·0~i~; ~~h~assave~~: şayıa ar -EJ<MEK HALiT A~I DEC?.IŞTI memleketin her tarafında in- lirdi. Fakat Sinyor Mussolini ı-
ı 4.11la.r oldu. üksek J,omıser le ilk defa olarak bulustu u 
metin davrandı. Asay:Lcı ıade e- man, İtalyan diktatörüne karşı 
dilmişti. Zağlfıl ıle ı kadaşla- pek az nazik davranmıştır. 
nndan üçü M ita,> a süriıldü. 0- Lausa.nne konferansının ikinci 
tuz ki i kadar da lngıliz asker· toplant.ısl bir anlaşma} a vardı 
leriııiıı ve slvill rirun ka.tilleri- ve Tllrkler Sevr Muahedename
oe i tiraklenndeo dolayı idaru sini reddetmiş olmalnrııun mü
olundu. l<i.fatına kondular. li'akat bir 

Bu noktada Sir Rt:gınald ın 
yerine bırdenbiı\ J-<. ret Allcnby 
gönden di. M t.cakip Uç ı:;ene 
:sarfında Whıtehall kah ~it 
ki.h mWiyım davrandı. 

kere da.ha açıkça meydana çık
mıştı ki Büyüle Brıt.anya ile 
Fransa birbirlerile şiddetli ıhti
laf içinde kalırken, umumi mil
letler arası dunun son derece 
karışık olmakta d~-a.m ede-

Mr. Balf our ve Lord C u T - ceJrti. • 
s o n gıbi id&re i"lennde tec- 1923 senesi umumi durumda 
rubelı nd&ınlann r-kta hl!r 

Sayfiye e !erinin kirala
rmı yükseltmek istiyen 

bazı k"mseler var. 
Dikkat! 

Son giilllerde yıaz mmsiminl 
geçırmek üz.ere t.aşr,adan gebri
ımize gerecek Yataruinşlara: ek-

""""'""'"'"""rvv~..,..,..~AA...~~~..hA.~~~~~·vv-. 

llalıkın istihkakını tam ver
el altından karnesiz ve 

yu .fiyatb. clanek saıttı:klan 
iddiasiy1c kapa.tıl<ın 17 fını:ıdan 
bazılannm açılarak Belediye ta
rafından ışletilmcsi karariaştı
nlımıştır. Açılacak ohm bu fınn
l:ır yuıkında faali~ geçcco'k
tir. 

k..ı.ytjedcn. bazı. vata.nd:aşlaı· alar 
bdarlara miiracaatla yenideın 
e.tanek .karnesi is~clctedirler. 
Bu gibilerin hüsoil niyetinden e
min olunduğu takdinie clanOk 
karnesi verilıne&i hususunda 
Vali, alüıadarlara tebligat yap
mıştır. 

mek kaıt.nesi verılıniyeceğine K le · · k b de a.. 
daır halk arasında şay.ıa.le.r do- arne rını ay e n~r Görülen füzum ib:erirıc dün 

Ekmek halitası deği,ti 

laşnmktadır. Belediyede 8ailiııi- Ekmek karnelerini .ıcaybeden sabalı1ıuı itibarc.n muvakkat bir 
yettar bir zat kendisiyle göri!- vn.truıd lara hiç bir suretle ye- zaman ic n ekmek hclitası de
şen bir muharrmııze bu hususta ıniden karne veımruyeceğini ya:ır ğ.işt.irilm "ştir. Yeni halitaya gö-
şu beıyanatta bulumnuotur; m.ışb.k. n ekmekteki lll?Jar ve arpa ruis-

"-Sayfiye dolayısiyle 80ll Böyle oldnD-.ı halde karnesini ibeti •• a .. ,:ıc elli.,. ..,...,._,_,...,,..,.., .. günlerde muhtelif yerlerden tııiJ. __ ;.__. __ .._,..;;;._ .. ________ ,:._.. u.LAA---.;;.."..._;; ~~--~ .. .ı.u-~~· 

E-.ı:Y.=s Fm cllardan ders almadılar mı? 
ti dolayısMe Vali ve Belediye 
Reisinin 1stıanbula gelmek isti-
,,a.;~~re gelmemelerini a.~ Bazı bak•altaf, tevzi emri verilllllden ,Winç ve yağı 
ettigı hakkında bazı §8.yia}ar • 
~· Bunlar ~ satmıya ba'laıhlar, bunlar hakkında takıbat yapıhyor 
::aş1!0: :;; = Şehrimiz pi)www.ma Ma)'IS aıyı için çıkanhmı kanaa·laştm
yekrinde Qliaafirperverlik p. lan 410 ton pinnç ile 4.000 teneke Turyağın bpıkı)raHara t:evzii 
t.enDi.Ye 8madedlr. Bu gıöi m. ~amland!ğı halde ~ ~fisinin ~ dcpo~aıı beş 
yetıer aayfiye k:ira1anııı yük- bin ~ beyu ıneymr henüz~· ".Bmıun ~ b~.ldtal
seltmek istiyenler tarafından lara tevziıtta ~~ ltakkmda enur 'Yeri~ r.ıgmerı, 
uydurulmuş sözlerden ~...ı..ft bir dfin ve evvelki gun bazl 8t!llltlerde pirimç ve yag tc9ziatma baft-

- · ~ ~r. M~ olarak yapılan lla tevziatta birçok bskkal-
şey değildir. lamı piıinefu ~adi w kırıklı ptrinçJe birlikte tı&., ve toprak 
~ da fkıarışbrd*lan anhphnpır. Bunlar hMrkmda ~ yapt

Kalclınlacak 
t.oaktır. 

Elen 
çocukları -· ·çin 
Kızılay karyola satm 
aldı çamaşır tedari· 

kine de başlam~ 
bulunuyor 

Yunanista.ndan m\:Iİıleketlıı• 
ze getirilmesi kararla tırılan 
1000 Yunan çocugu "n hn
mizdc ıcabedc:n hazırlıl lıu-a sür
at}{'I de\•run edilmektedir. Ço
cuklara t:ahsıs {.\\:lilen Balta li
manındaki Bahk~m Ensutüsii 
binasında yaptlması lizam gek'lı 
wumat. ve tadilit azami 15 ha
zirama kadar t~ı mlnnmıs ola- .. 
c:ıkbr. Diğer tar. ftaıı Kızılay, 
bu çocuklar iç.in dün Dcnizyol
hu'l idaı esinden 600 rnüst.amel 
:karyola. sa.tın ahnış 'li e bunları 
derhal tnnfu'e verm.işt.ir. HeI" 
türlU iç ve dıf çamaşıdarmın te
darikine de ı:.,ıanılmıştlr. 

>UlC 

ihtikar suçile 
mahkum oldular 

Sa.matyada fırmcdık yapan 
Hüseyinlc Kocım stafapaşa'da. 
ıfmnrılık y. pan diğer btr Hüso
yin oor•dan bir rn dot evvel 80 
ttme günlük c- anek ka.rn.esı ku
pomınu ~:> . 'lr:bal Recep. 
Muharrem. Hıimi. Mehmet. Cc-' 
mal iSimlr şahu;l;u· vnsrtasiyle 

J 

l<.>p a-

yerde eger Jıtanşıklıklardaıı iç- daha fazla bir bozukluğa ahit 
tinap edilmek isteniyorsa, poli- oldu. On iki ay, Büyük Britan
tikada ıstikraı1n gayet esaslı ya ile Fra.n.sa iyi görüşlü adam
bir lüzum ~kfl ettı~nı takdir ların "samimi münasebet kesli
chı ıen ı ~mdı. ı alln.t oyae mesi,. adını verdikleri bir vaY.-i 
goniniıyor ki bu haltıkat on- yette kaldılar. Nihai inkita ti
ların gw..lcı i ~ n k. c tı. Ç\uıjl'u mira.t meselesi munasebetiyle 
Zatu , .ib hı" ılmes gım ~o- vukua. geldı. Timırat. Car:nes
riin ıuı .. r. k:üı .. 1 ıylc rş go- da sırava konmuştu. Bundan 
rili rnek i n Down n Sr(l('t e altı ay onra. Almanya. tadil 
çagırdılar, onra Seychelles A- edilmiş vecibelerini kabul ettiy
dalarma ~lirdu! r. Belkı adam- ae de Temmuzda artık devam 
l&rdan ziyade sistcnıdo hata cclemiyccet"ini bıldirdi. tleıi stl
vanlı. Hanci ·e Nezaretının bır riilen scb p i(iude bulunduğu 
çok meaiyeUeri mev uttur. l< a- ık'Llsadi 20rluklarclı, maliyenin 
kat IU'klı bır memleketi ıdare kanşıkbgı 'e parasının dUşme
için bütün artlw-ı haız bir su- si idi. Btma karşı Frausıtlar Ali 
rette teşekkül etmemı.tır. B y- manyanın Mutan>keden sonra 
le olduğu bat e Mısırın bükü- işlerini yoluna koymak için ?ııç 
meli Hariciye Nezaretine veril- bir ciddi teşebbüste bulunmadı
mişti. Whitehall'deki tooıayül ğmı ve birbirıni takıp edca hü
yükeek komiıleri modem tipte kumct!er n . en manasız .-af 
bir sefır gibi teli.itki etmekti. ve garabetler yUzi.\ndcn kaha- tramvay seferleri 
Yi.ni, en ehemmiyetsız işler laa • olduklarım söylediler. &tanbul Tram İdan!ıai 
milsteaua obnak bere. her me- Versay lluahedena.me&inde ba be.ta· m.&emeva~ r""_.. __ 
eeJE;de talimat iatemek ıçin Lon gilai mr ihtimale karşı Wibirler .~;:. ~edjlmle _ Slı*ect 

k k d 1 
f sattırı~n yn.lt:ı1 .. ndıkfttnnd:ın l ku açma egvi mi~ ... - ..... ~=~v':~:~:~=: 'i 2\ nn yapüan dur. ~lan dün 

·~ draya müracaat cd~ e.ıtti. :&- ınmı tı. M ttctikler Almanya tn.mvay sehrlerinin kaldınl-
ltlredeki bir y ıksek of r haJ~kında ıu~mm gordükled ha- m:ım etr:ıfmda t:etlriJdere ~ 7 senelik mahkOmiyetinin bitmesine sekiz ay 
hareketlerinde b raz ı. tiklal e- rcketi !htiyar etmeğe salahı- tamışbr. Bu aemtlcrde oturaıı k·'- h " k d .a.. • fad 
8e:1i gosterirse Haricıye Neza- yctl idiler. Ahnanyanın blt tad- vaıtandaşl."\J' trenle gidip gelebi- .,.n ma kUm Ben açma tm rrrsattan tsti 9 
reti ilf' arasında mesele ~ıkıyo~ 9 ıeri bir barı> hareketi lelik- ıeceröeriHen ~ kalııhrüma- ederek çocuklarımı görmeğe geldim.,, Diyordu. 
du. ~ Reginakl Wıngate ıle, ki etmeğe hakkı yof<tu. M. sında bir mahzur göıillmemtık- Eskışehir Hapishanesinden Bur- ~ ~de 30 lira kadaT bir 
Lord enby ile, Lord Uoyd Pomcari bu hakkı kulianmağa teltir. Difiw tnranı. Mnli.yö sa HapQıbMeaine eekledQlyOftDUf. ee::r kalat11~ doiraınnu ~ enız 
ile hep böyle oklu. hazır idi. M. Bonar Law'ıa 1MJ1J- tmttma ~Yfn t:enlelW yolcu Bunl;;oa aü:ız1 .-ı ,.._. .. oi- çocakJıırr da ltwıwmda tüku)·ocdu. 

Lor'd Allenby aktıyle b hşe- ferinden hi~ biri onu kantnndaa ücretle1·tıe tıir ınikta.r Zlll1 ya- :rett crntda ~- AÜ871P sWe- LAf dc!iil ~dile k<Wıy. Taınrun ıı.ı-
dilnıiş olsaydı Mısır kavmının döndüıaıle'!di. ·pıhnMı ctiiıtüaüimıektedir. YJm ı.tıtebıMa dımail. TaG&l &. tl aeaa dört aydır yi.WerınL ı:ormu-
miunettarlıfıru kazanabı.leoet ~ böJ'le ea sm dakikada, .... derhal anlaşılm1$, rnabkl\m da va- yorum. Ark:ıdıışa yahu dedım. Gu-
birt.alwn tekliflerde bafundu Lord Curzon'un l&JUubeti es- ..& _ pur tstunbula gelir ,.._ ;,alaı- riiyorsun bUS(ht yi.m her yer kn-
yahut Lqndra taraftndan yap- nasında, tngrltere başvekili Lon f919r JI- •am...ıllflllSıMM..a.oı laı mı. Din ba f!İ'8ri11İa--.... palı. SallL fı~ de tlta1IM.ılR vapar 
ruaga se,::ıtedildi. hkta bunlar dra ile Jl'.arıa ~~ t.oşlu- Bımdan bir müddet evvel l'e- sı Suttnruılıml!t ~ ama Oıııat Yanmf. Bir Plll" bir 9Plirinı vaı
~ıe lııir QID&nda yaplldl •i fun Oııenne bar tiplü Jnırmak ~e Patrikhaneden çıkan. bir Mahkemesinde yapıldı. lahl. Bu sureUe hem çocuklnn o-
Büyül. t Britanyanın kın•f'Pttcalı._ Pru.- • B'nM ullwudml ._. eonıa •• ... lu rllr hem de tıir - kun- ahrım. ! 

- "...... n. - için elinden geleni yaptı. .l ı:uul• yangın n.eüeeaillde iki mahalle ~ ....... ..~· 
lara boyun eğcttginden başka rat borcwıun 25.000.000.000 1n- ile bir cami YaııDUI ve Kelımet kendini &01le müdafaa etti: Knbul ettiler bu teldıfıml. o gun 
bir miaı. ifade etmedi, daha gniz lıruana indiril111eaini~ ba adında bir mt!eala de "9 __ ,. - lbma firiır mraiıula ...._ ...., ertist aiıiii -• ~ lb1ıa-
fazla ka-lıkla- ..ı-.ha -ı. 3 - - yamadlrn "'tti- 7 scue7e nwWdbn. da isbatı vucut edecektim. Söz bıı 

· a~- "... uııı .._""" tutarda bonoların derhal teda.- aımnatıl. ~ ... 
ma\...,,.,,_ı.AJ.ıı'l..1-- ı" n.lcaL> ~~gı~· wy olmn• ~ ._.m •111 - .mrt Allala bir. aiaiın.ı. d5nen na-
--- •m.r _....., --.~ ri\le ~kanwaanı; Bls:sde Al Ha·dtt.....in mAO!!ılı...--..L- Ye- ._ -·-4.1.-:diıu y......a: f"'-:l;.., wv.tıtika ----- ._..._ __ a;aaaı.\llCll. 1 ayını g,.,.;.......:-.w. .,-.. ~ mıedtir. Güzel ....:ı~....ı "'"nldlk. &il 

1&1&1 oen.u. ""5' ... !:"- - man mali...-i ... ı ttnsiım ten- -.....ıty.,,.._ 1 .&nft.ı;...,.,.., ve --~......_09 ~ .. ··-- __.. -v 
8lll1n blıl tarz tefsiri hak- .T- -=- ~ ·~ -ca .... 3 sına delılikten lJtllka ne denir? El- vapura nt.radun, ver elim fs nbu!. 
bmıia aöyl.eıtilecek çok saz sike menmr ecne'9i bir ko- adındaki ÜÇ metropolkfüa mDlıa hamdulıllil aklım başımda benim, Fakat karaya adrm at:ır atm:ız yapış 
vardır Çiiııkü Buylik Bratanya- mısyonun tesisi .-rüytıe dört kemeeine dün d.eftm edilerek kafada!\ blr•sakau.ı&-ı ,._ • 19 masınlar 1111 yakama? Eh bu *ıDtı t 
DUi düByaıun her larahnda bir 11eneHk bir noratorycım kabul duruşma şahit celbi için bqka uzntml7•un tıfdıiürı ... ......_ bir hHlml •lıllr Bas BeT! Ben ! 
mt'elcyi iptida ~ aknak ohmmasuu teklif etti. &Uue bırakılmıştır. den k"'d•. &rke9in !LS4cW Jlall1ASlı ..... 1irmi dört saal 
tan imtina etmesi. pek çok vu- lngiıterenm elinde balonaıı .. kazanmıştım. Serbest bir vazl7ette sabretselerd1 ı i anlaya~kbrdı a-
kuagelir. Sonra. şiddet.le tahrik aıtm ve tevttıatı temsiı eden ha- Bir hallelnaıin marifeti ~geldik. Geldik .. .- ma o1aımt1t ~- Bundlt benım ka-
ıer karşıaında kalınca. evvelki zı mcbfağfar ile ehemmiyeti kii- da I7 71 buhnueta. Adlf7e bpü, bahatim ne? 
politikasam tadil ile lktifa et.nü çük bazı mali anlasma ar bun- Fatih Jca.ymuamhğ:ında ha- ber yer kapab. Yarwndalrt aeak- Htktm Müntb lcabmt du!!Urntü 
yeı"elr oa• temaaftl t.erkeder. dan ıstisna edilecekti. İngiltere demeük yapan Abdulbh Aka' 1 ra: -Uzun ctmeyın. Şmıan ,..._ ve firari rrr.ıhkılmun eYk .ıyle 
Böyle ohuıca da Ye""ii şeyier- başvekili, Afmanyanın mafi ia-1 dün a.kf'all1 taymalrunhktaki sına ccç vnkit geldik, bir otele ıt- Bursaya lades ne evrnkın d ::ı müd

den dolayı kiç bir tefekküre tikrara erişmek h~u.sunda. !ca- dolaba anahtar uydurarü içi& dclım, ~ orlNla ~ sa- deiunnmıihie teWüne llarar nrdı. 
nan olamaz. ll1t11r bakkıadll ca ~ h'! gaynU saı f ~Wgıne .ı.- 30 tane ~ bu ni çal- beh ola hQrrola,, dedim. Kahı et- sucm, Jan nıma rcfak.ıtind~ b-
işte böyle oldu. 1918 Teşrinisa- daır malı komıayona ıtnunaıı ~ v tiler. Otele ıtttr"k. 71karak "se- pıdıuı ~™'n Mm 8iyleiniyordn: 
DiaindıP, Britanya biikiımeti edemediği takdirde gelırlerini mıştır. AbdUftah ça}dıgı kam& c~ ll'riUlelnmel bir 1UHUe -.ltene- - Doğru ı ama bnlefiın, 
~ün, davasını anetmek U- ve riswnunu cebı"en zabt hu- leri satukea ~da:a nk g.._ Brtesi saMb ta 19 buntllı benim """ Jnnurunt var mı? 
Rre, Lotidn•a -ı__;:ne bıle • ••kı harekete 'ole ışgal e-

1 
C . .Mnc:Mehunamiliiiae tıplim e- Ma,_ Barmw kit. Akil liM ili- 1ılalııan '-"' :o,.ant heat tfnret-

J ~ • tun dalı-.eler ta1il. Paralar S1Q'UDU ti. Yoba 
na göstennedı. ll'abt ım dilmckte bulunan yeri n 1 tev- dilmiştir. ·•--------------------·----11

' 
Nİ9Ulllda, hnnaye idareei •aı- aüne ittjrak etmeğe haz.ır bu-

ııetice&avtiri1mi1Jt,ir. ' 
Ma.z:ııınl r<l:ın r iki ll~ 

yinin 100 c: lır:ı.. Ccmalın 50 
lira., diğcrleriııın de 25 eı· lira 
pua. c :u;iyle mahkfuni •etteri- -----------------
ne kar :.r Vi!.n1m r. Havagazı itçi' e-

'11 rine zam yapıhjor 
ladıtda deniz kıyısında ~n1en1e ban. 1aa1 şirtGet-
bi -ı. · k 1....ı ... ~.. !erinin iıfçileri hay.U. ;pahaJu r C1 Ye aya L'UJU.iFllU dobyısıyle ycvmiyekrine ... 

Modada deniz keoarıncia dttn 1 
lzıerinc.le tırnaki&rı olan bir elle 
bir ayak buluamu,.tur. Hadise
ye müddeiumumilik el koyarak 1 

tahkikata ba ı mı">tlı. 

-=J SPOR 

lstan~iJI bo~s 
samp;y Ha ı 

Yann ak$am Beyoğlu Hallte
vi aaloounda 941 - 94Z lstanbuı ! 
boka ~yanası yapılacaktır. ı 

ikinci ktime terfi maçlan 
önünıüzdcki (Y.l~ günu ya

plMlllilu terfi ~-
~ S.dı: 

&at 10: Da.vutpasa - Hilil. 
H~: Şekip, Fazıl, Halit. 

So.at 12: A. Hisar - Eyiip. 
Hakmı: Şazi, Zeki, es.~. 

mrn:t..-ır zom y:ı:pdma&l mı.e 11-
da. Vilayete müracaat etn mer
di. Vilayet. vu.iyetı tetki cio
rek ıı::ım yapllmumı eıa affü 
glW!nüştör. Zam Dktarı n
d:ı te9bit edilel'ek aıilkadarlara 
tetmğ edileeelltir. 
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---------------·------
dınldı. MıSJr btr krala malik ol hmduğunu da ilave edıverdi. 
malda gurur ve iftihar duyu- Bu tefditler ehemmiyetle ~ak
yordu. İti parllmento meclisi ki edilecclt hdar müeMrr idi
vanh ve megru\l bir mom.qıi- ler. l\ı.kat ~ geç kalıaı Jantı. 
nin Jllldat .aitO. ı.aneı•= Duna ut.ık bir çare kabul et
malittı. Cebir "'9 \idılet işe ya- miyeek lale VU'Qlfh Müt~ 
ru11pı 1'a8ll ~ ldndaldara .fikler ~ bir~ ayn 
Sinn fı.,eincr hareketinde ve harekete razı olma.kta.n başka 
••sutfragelte,, ter mücade~ yapüacak bir şey kalmamıgtı. 
da de eebir \'e IJl&Me mina- l'l:a.nenlıu: Rahr ha.va.ana yt

Nebab bili fÖiAiiMlle •an
mıs bir heykel gibi duruyor 
ve gözlennı lılabrel'in gözle
rinden ayırmıyordu._ Bu gö~eı
ria yalan aöyJeyıp soyJemed.ıği.o 
ai anhmek iatiyordu. 

'=HİNT ESRARI= 1~7-I~ 
neal yerinde olmadığına. hiık
mearu. mas:ısınıu ya.nı~kı 
koltuğıL oturmasını söylemıştı. 
m a beyeQn ~ve hi.l y 1• 

. pı .e k.. ı dir.üumeı.ıe l 

.at edenler emellerine lila.İl oklu- rudWer. 
lar. AYPUplUlln bi1'Ç()ll memle- a. u.nllıatiıa ~ betle- Mo 
ketinde bu kıssa.lardan hi888 dik '"' gayet şümullü neticeleri 
~ ..... eıtibnecti. ...... Alaaaya. duydap ~ 

Mr. Bonar La.w ,.__.,il sa- w tmlUiızliliıa ..,..,hap lı;in-
....,........ de, puaam.ı nihayet sıfıra v. 

fatiyle Kr. l.Joyd George'a ha- racak darececta dillirdi· Bunu 
lef olduğu zaman haricfye na- ııetic.eai au oldu ki Almanya mr 
zırlığında bir de~ikUk olma- darbe ile dahili borçlarından 
dl. llaama!ih Harieiye ~ kurW]du. Fakat ba. umn sene
t.in.in hattı hareketinde bir ek- terdenberi kendiainin helltenü
aildik vtıktlagddi. lMr1I Sil' lbai teşkil etmi§ olan orta -
Winston Chmclııfl ''Mı Ye ma- fı mahvil harap elmet pahaa
hirine,. diye tal'Sif ctmİ§l!ıe de Bu. amıfuı genç efradı baba
bizzat Lord Ctırzon 'Ağır .,e la.rının istifade etmiş olduğu 
belki de çok geç., addebniştir. nimetlerden mahrum kaldılar. 
Bialı, Bari ye Nm yeni :e. auretıe, cP'D"tin normal 
Bafyekilin id esinde eskisin- hallıer ve pıtlar içinda bir is
de ol<iığundan C'Ok daha ser- tikrar kaleei vW:uda. getiren 
bllt llardtet . mkDJ. r ıu.mı inkılio iç.iA o1pn lıila 
aı buldu. F k · fıtri geldl 
maı~d y ti .J bu ıaoz- (ArkMı varl 

Ayai aakia ve tehdittir toDr 
la: 

- Demek ki. dedi. Si& de bu 
Lotiis i.ijaretiai tarjayan W.ıa 
,.,.me•aa razı oldnnur-

Bu -- gülmek aır&lll Kab
ftl' • eknifti. i'akat bu ne teY· 
tanı. !e mel'wı bir güliittii. Bar 
11 mürai bir triinMtıe yere eği 
mit. gö:&teri akından ürlaya.cat 
gibi yana ka.çmıf, dudaktan 
bttkük~ 

- A.-letm.Nıp --. tek fena 
tanıyorlar. • 

- Ba.Jll', llaJll'- Ptık jJi tar 
nıyonmı. Delikanlı ne zama.a 
aldü! 

Maksvel saatini çıkaıuak 
baktı: 

- Dört akşam enel .aat 
~e alb ara8IDda amlş ol
ması gerektir. ~ bat bir 
zehir damlası bahman bir myu 
veya her hangi mayii içeeek ve 
JJehir son &ftce mahirane ter
tm cdildlftrvle-:a ide .. la lımık 

dı~ ''et baızaıı ciOell~ geri 
dönmiJ~ 1İDİ illn etme
dim! 

- Mükemmel dü i.ınınüşsü
llÜI. ai.ua S-ae ,.ıuız esnn
nma vakıf olaa diğt!r kim$>Clcre 
kup da dikıa.tmizi uyanık bu· 
lundmmak tav&,esınde bulu
na.cağnn. Bir kelime ile ön iımU· 
• ~Jmcalr biitüıa baillere kal'f'jı 
hazır bulununuz. Afa ıafta.n çe
kiuleyiniz. SU. hvüubua bir 
kredi aç>yorum. 

- lıfWıterılı olunuz;. Ben her 
tflrıtl tedfürferi aldrm ve a?aca
fllll. PaJrat aeah .AmWmeab 
Ha,n - Sm&'ia yana Hindsa .. 
-. 1ııanbt e*ağiııcien maıu-
mattar mısınız? · 

- Evet, bm d& gidiyonnn. 
- Çok iWl Prena llazrctleri; 

Ama ben gitmiyeccgım. Burada 
kalmam lazun. Burada tmlmak 
için bir bahane bula m ve 
Raca m mh•nni kabuf ecıeı
Cllltik 

- Ali. & hwruM ben de 
size ya.rdtm edenm. Kabul et
tiririz. 

- Evet, burada kalmalıyım. 
Çli?ı:rrtt bir möcfdet, arzettığım 
delika.nhnm ctrafmda bulunan
ıann harekatını daha yakından 
kontrol etmem lamndır. 

Nt'bab bintz evvel yaktığı 
Hav.orayı 8ÖDcJi.iğ\i için atb; 
altın ta•traamc;taa bir )'P.ftilini 
pbrcb. Yaktı ve bir nefes çek
ti. Sonn bqiyie muhat.atanı 
@d3mbyarak; 

._ ~ Makavel bütün 
bmılazıa ueuOOıa liize aynlmıı 
bir servet var. 

Dedi ve çıktı. 

v 
Zavallı Haşim, polis rcf".a.ka.. 

tinde gümrük merkezine girdi
ği zaman komise!', memurur. bir 
işaretiyle k aıa.ğına sö;;lediği 
birka\' sözle O&Uln akil müvue-

olaıı lii ·ıa buııw.ıki vazı~ t nı 
d ·'tmc;:;ı hen.. kıl 1 ı
) ı d ı. Neden gı.ı a ıto; 11;t•r 

yum ak ve gonül alrı f>i ses
te: 

- Azfaim dedi. Sizı Slkmııj
lar. Bir derdinı~ \'ar ~ .ba 
fsteraeniz onlar çık ınlar da 
haşhaşa kom alım. 
Hişim ka1"Şl~i11I o ta.dar 

garip ~ mi'naın bir bakışla 
seyredfyordu Jn ottan haJanteıı 
bir deli ftT<t bir meemp oldu
~ Jriikmctmel tabii idi. J'a
kat znvnilı ın nkl mm hep f(.a 
C'tl • k ' ft verdi-
ği acı i e, Jremfüıine kumlaıı 
tmaJi:ta r ı ve bu tu~a muka
bele edemer.riş olmm!!n garezi
le içınd n t:Wğtinürlten bir de şu 
sıra.da Fm..ada kuııılım13 bir 
tuzağı derin bir enctife ıle dil· 
şünü'yonlu. Yak mni Penı
pa}asa kadar çekerek zavallJ 
Feriıadı öl:liirmeye kaJinn...,,_. 
sa!_ 
yor. (Arllaa _, 



YENi SAnAB 

BALKAN TÜRKLERİ 
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1 si ez 
~azan: E5ki Moskova BOyQk Elçisi Zekai Apaydın 

8- Röytere g~ı-e 
ra anı v ziyeti 

&ura M. 1236 ya doğru Ta. · 
~1.u- Batu 'Han idaresinde da-

a ilerlivreeklcrdir ... 

l 2
J ::ıurentine Kroniğ:ine göre M. 
36 ağustos.un 3 üncü Jıa.fta
~ .e-ün.cş hemen tutulmu:'.} v 
~leden somu 4 günlük bir a 
~klinde görürunilş. Ayni yılm 
~ Bu~ara runa
~ t Th:t:a..rlnrm lıücumıı v.E.ld-

du. ~ olan Kaz3n'ı 

1 (1) ~wogor od kroniği. Cil. 
't. ~. 1 lfc 21.7, Cl roniqw Lo.u

ll vıc. 
~ (2) Horde d'or par Grek.ov et 

· 1a7cıiba ' 7ci. 

aldılar. Ve heriresi ~estiler, şeh
ri ya.ktJlar. 

~r? 

23 .. 4 .. ~42 de ilan edilen azami satış fiyatlarm· 
dan bır miktar prim verilm si kararlaştırıldı 

Anka'!'B-, 21 (A..A:t - Ticaret nos } p:ıJısuıın beher kilosu i-Ayni mem.baa göre Buls;ar
!arda.ıı açabı1enler Vladlı:n.ir 
preı:ısliğme müracaııt edere1t 
yer istediler. 

Vekiletinden tcblig olunmu.5- · 7n · f h 'k tur: Memleketımi2 M · uı ~ın ı:·, yarını kan beher kilosu 
ransa a 1 atte harp ğwıuw tesvik ıçin yerl~~r~o~ sçın o:.:.5, M~ ktwı yün.Un 

ha ·nde iıni~1 yapağılarına rs:. 136 sayılı knra- keza beher kilo 65 kunıı;tur. Prens Yuri onları dm.sabalara 
le§tirdi. . C Essir(3) den d:-tuyoruz 

ki, Cengiz .Hanın M. 1220 de ve
fa.tıntla üçüncü wlu Oktay yo
rine han nıtihap olundu. Büyük 
oğlu Cüçi'ye gelince ona Deşti -

r ra tcvf ikan t bıt ve 23/4/1942 Bu prim d~il olduğu hald 
Londra, .. ı {A.A.) - Royter tarıhinde ilan olunan azami sa· bir k1lo saf kan rinos y pa.. 

Kıpçak verildi. . 
Cuçin'in oğlu B'ltu ordu im

mandruılı ~ nı deruhte etti ve yu
karıda söyledığinıiz (Kalka) 
muhnrc00sini kazandı. 

AjanSllllll diplomatik nıuhıı.bıri, tı~ fi 'atından ba:;kı:ıca bir mik- gısının SUmerbruık Bursa M~ 
Cezair sahih açığında Vieı hü- tar da prim vcı ılme i 1.;ırarlaş- rinos fabrikasında 320 ya.rım
kfıme~~e ai_t bir ~·nwmz av tay! tıııl~~ır. Azami hadleri Zira- )tnu 300

1 
Mt-rino kwm yünün de 

yııresınm bır denız tayyı:ı.ıesinı at \ clrnletJ .tnr fında.n tayin O· 250 kunıştım mUbayaa olunaca 
denize d:.t irme.,i mim ~betıle lunan bu pr.ımler sa.f l.ıın Meri- "'., il n oluntu'. 
• ı teL ı...,ındc b:ı !ne; ıız tayya ----~--.._;......::.:.:::..::=.::....:....!:.:.:.::~.:::.::~~------

Dikl·ate şayandır ki Tü k i
simleı:ıuin muhtelif lehçelerde 
ayrı ayrı ve yanlış konuşulın:.ı
sı yüzünden biz Türkler Cengi
zin büyük ocrluna Ouçi dccli~i
miz halde. Ru lar bunlara hfilfı. 
Çaufjil r { Cavmılnr) de:rlcr. 

Kıuçakl.ardan urtulabilenler 
de l nl<'.rı Kotiyan'la beraber 
Maı: ıri ,tana doğru gittiler. 
(Hordc d'or. Sayfa 195 - 205) 

Mub - ·tın Prof. Köprillüzade 
M. Fuad m "lnflucncc du Ch:ı.-1 
rn:ıni<m1 Turco · Mongol sur 
les oı'drus mystiq eıs Mu•,ul
mans" adlı csen.ıc; de hu mcv
zua dair co'k favd.tlı mo.lüm"t 
buldum. -!uhteiem Prof. ' F 
ne kadar Mongon ıda Şamnn 
kelıınesı mü"tanıcl ise de (Bö· 
gü) keliın~i bu mfı.ııada dnha ı 
çok müstameldir" diyor. 
Bunı bakctrak bugü•ı Türkçe

mizde ku1landığınıız Büyü sözü
nün de bundan gelmiş olacağı
na ihtim l Yerilebilir. 

resinin ı.urıı ..,u arı uz wde uç
tuğu söyAendıbinde.n balısed • 
rek diyor ld: 

"Yapıl n t:ahkı mt bu ıuçnğm 
ıır cuma uğradıgını \'C sahılin 
20 mil açığıhda denize mecbw·i 
bir ıniş yaptığını göstermiştir. 
Genel oıarıı.k kabul edilen kara 
s:ıları hududu i.ıç mildır ve Fnn 
sa Bi!yü.k 'B itanya gibi bu had
di kahul N!W tır. Bunwıla be
raber geç n sene '\ i ı hüHımeti 
Şımali Afrikn sahiline 20 mil
den daha az mesafede u~n ya
ban--ı u~aklara ate.ş açacağını 
tek taraflı ~ bHdıı:ınişti. 
Vişi. karn sularına tarafsız 
me.uleket ka.ra 6Ulan :gibı hür
met <:di.ın i lıakkına Hahi.P ol
duğunu anlatmak istiyor. Hal
buki hakiku.tte Fransa ta:raf mz 
bir memleket değil .. haıp lıalin
dr bir memlek ttir.", * Loııdra. - Paristc bir Al
man subayına bir 1'Ttınsız genci 
ta.banca ile tecavüz ~tnıiştir. 
C'.enç tecavüzden ::>onra. bisiklet 
'ile 'kıu;mıfjtır. 

Marfinik'te 
Mubt.ercın Türk müv\lrıihi 

Hlbcyin Namık da abıriardan 
bah"edeı".1.en ikırnli ·cler·nin is
m ni tanh (Boara) d'l e by-
dl'd·yor, diyor. Sonra clı An t - B(lf ta.rafı 1 itıcicıt: -
kelim"' nin bıldiğin,ız g: bi temiz 1bır4'kıl~ndau v~ malıruka.tm 
m~na ı 11 bir kadın ıı;mi oldu- çıkarıldıgınd.:ıJl bahsetmiştir. 
ğunu, b •• ndaki Bo e1cinin ac Vnşingı-0n l.'tlonunm! 
kuım \ n ve hü' i'undar ınıfma- Bu çarşamba günü .Amcrik:ın 
sına (Bo~) dan r hfif edilmiş Senato harici ıııüıuu:;ebetlcr ko
bulundt1r.unu söyl ıvor. misyonu reisi CoıuıaJy1 Ameri-

Fılvaki bızde hfila ıkull nıı n kan hükiıınctinhı MartiniktıE!Ai 
B·ı~buğ sözü de bunu teyit etli- ticaret ve hıırp gemilerinin lıa
vor. ~imal 'J'ıilı'Werlı d : Aı'nr- reketıw.lendinne i~ lla.kkında 
ıardn, ~nekt e, Kıpçaklaı·- memnuniyet verici bir anla.'?-mS. 
da ise (Bo!?.' ,.;.,.,;; Şn .... o•ı 1-.-. hazır1ad• ~nı s<iylcmiştir. 

·~' ....,_. ....u•cw - Dü84.-mü1eu Te<lbirw 
All h manasına ılınıs ve cenup 
1---.lavbr.ına. da A.llnh .mfı.ıuısına Hull, Martinik "\le Guadeiup-
i>unlr.ırdan l.nt.ikal ~lo~tir. daki FTanSız harp gemilermir.ı 
Muh•~· u ç · ~ · seferber vaziyetten ·arıhııası 

~·ooı .r.ıza a\'aarıı nın it.in dü<i'uniileu tedbirleri11 h,,.~ 
eserlerinde de ffioga) kelimesi ~ '-# lA"l 

'l'ürıklerin hav\ ıılara te:ıbbütl altı gime ~· tanwnlana.ca
etmcsinde.n k,•l.ııı okiız ma- ğmı söyleniiştir • .Bu miiddet i
mısınıı bir 1<elimedir. çinde yaJ>llnıru:;ı lstcnikn wtlaş-

Muhnkka.k ki Snm:'l.nizm ilk nıanm iktısadi ccph~ hakkın
do~ı!}unda monothci.<;l idi. Ta- da :ı!ı~~Qreler-c devam ooil
na. veya '.Panı ıvR t' pılır. dünya- -----------
yı o ynratınıstıı. denirdi. Sonra 
Gök Trumnın oğlu. C:üııc3iu b1-
b:ısı Şnman'la ruh nıanasuuı 
yerdeki m.,hfl'kot cı. ·101. Hı
ristiyan\ığa tuP.1 le ge
çen ('J'eslisl J bura-rlı>n geliyor. 
Nasıl ki S'.lmilık vr> lbı anilik de 
~ umer 'l'i.iı,klerinden gelmedir.ı 

( Atk11sı 1~r) 

(3) ıs iincil asır Ar.ap mü
ellifi. 

PASIFiK'TE , 
- Baş tarafı 1 incide -

temizleme lurcl(etier inı bitir
mış addedilebılitler, Şim.dı mü
hinı mikta.nia takvive Jntalan 
gotinnekte<lırleı'. Bu moyanda 
bin:ok uça.k dn göclcrilmiştır. 

Bu, Londrada Çine ~arşı ta
a.rruzwı başby;:ıcağı'llt\ bil· de
lil o1ara.3t gl1sten1m~ır. 

--~--~--~---a~~~~~~~ 

Tatbikat için lturulacak olan bu 
mües" selere ai"fedil "ek üzere 

.. tçeye 250,060 ·ra konuldu 

Sskerin istihlak veroisi ne olacak? 
Ankara muhabirimiz bildiriyor: 

* 1stanbulda inşası ikmal e-, 
dilen iki klmiğin açılması ile 
talebelerin tatbikat görmeleri
ıne imkan crilmek üzeı;o b~ 
ye 250.000 fü talı isa.t .konul
du. 

7'a!ebe Kcım11uırı Mastaflan * Bu 0000 kurulacak talebe 
kamplaı ı mnsr~bırını Jm~ ıla
mak iizere bilt.Qeyc 120;000 tira 
.konmw~t.ur. 

&u.fı M'11'~ A~ * !OC\ıiet 'Liman t.,.ıetmeleri 
Müdiirli Raufi .Manyru; &ell.ı·imi
w gelmiş ve MUnakal'-t V i· 
leti ile temasa lınşlanu~r. 

~kemı Jst • V eruiM * J>.azart.e.ıai günü, Mccli 
.varidat btitijeSiııden evvel ~er 

ve glikozdan aboa.ca.k · sti.hlik 
vergisi layihasiyle 94.2 bütçesi· 
nin tevzini ma.ksadiyJe tahmi
n n O mılyon lim1ık varidat 
temin eden yeni \'nrldat 'kalıun 
lA.yıhası görtişülecektir. 

A-rJ:amda Bir Chwyet * Sümer :A1a.ha.lle:Hnde karşı 
sokakta oturan tama.ıi, bahçe ve 
evinden 'istifade ettirmediği için 
büyfik ıamıeai Azize Pekcanı 
davar kırpma makasiyle öldür-
müş'Jlr. Yakalanan suçlu, 18 
yaı;ındadır. 19 yaşında bulun-
du J u JGin tallkikat hikimi tas
ılıibi ~~n talebinde ıbuluD.rU.Uij ve 
ls ıaılı mahkem~ye \'ennistir~ 

ineriz ulannôa--..·-;;,~ı;.,dudunda Jn1ı11iz 
Bir İngiliz naklige hava meydanlarına . 

gemisi ballı 1aarrttz 
[A.A. gmfl.arı;ıdan 

.lı1ıtl dilnı.iftir.) 
Hal:ıf Afman sa'ra.ş tl:l.yy ı-~ 

ler' 1clün yaptıkları silahlı bir 
'ke§if barcket.1 Cllnasmda Ô1gil~ 
-tere deniz ~ııevresinde cenu,p ıbat.ı 
lt1ynıı ~ığında bin ıtouila.tohtk yı taarruz 
bir 1.ngiliz ticaret gemmi .babr- ~~eı 
mışlurdır. Malta açıklarında 
Reeıen bildiddiğiııe aro u• 

seı·visinc mensup Spitfue 1J.Gak 
ları bu .sabah Dieppc ve Le 
Havre çevre&ııde deniz müna
,kalatına .taarruz et.ınişlerdir. 

&ddetli bombardmıana lrn..rııı 
.koymak ·t>tiyen .bir tor,pU 1ıü
cwnbotu :::;usturulmu§ ve hnsa
r:a ~rabla.nik dunı.an sütunları 
arasında ter:kedilmiştır. 

Matta, 21 (A.A. - ,Sa1ı ıg~ 
ceJ.. onanmaya mcıı p ut_: k
far ibır gemi ikafilcgme blicum 
P.ll·!'ı~ bir torp1to de bir deniz 
~t1na isabetler ~yMtnı· 

dir. l.iafuıya yapılın bava 1l

ı.ın1an esnasında llbh- bmnba u.
~-agı dUşUr1llJtttls '.e 00 ~ 
1ın2 uğnmlmı 

)'ill'1.llda dWlll1lk i.stemiyorunı.l ·ıhtdlwı .iki yanmdrın ve arkası.ıı-ı 
Çıkıp gider1ten beni <\e götür-' da;ı gidı~orlardı. R'ıvayct c.dıl-
;ı:neı:ı1zi ı ic.ı. edccej;'1ll1. diğıne gure, o gece uhan-em 

- Ya Çocuk1ann ! ,...vınm do1mzuncu perşembe ~ 
-Tabii onhlrı bmrknwn, y.- cesıydi. 

llllm a lırµn, Beniisrn.il ç k ha7.1d itlı <' k-
ndan :a}nlahileock .anıştı. l'I~ a.ılc ~ısırh komşul -

misin? 
- Kocam dn zalimin,.d.i.nsiziıı 

biıidir~ Miislümruı old\lb"U.mtı oğ
renirım OC.ni t,Yveliı. kocaın oldü
rür. Tabii Firavun-dan bu suda
-katinin ınültil.fci:ıtu alır. 

- 1ıladem l<ı gitmek i.c;tiyor-
stuı, hemen yol hazırlığ'l görınu
ye ba.şlıyabilirsin. 

Tamuşa.11 tazı. sevıncinden 
çıldıracak 'ha.ie geldı. Hazreti 
Musanın ya.nındm nasıl ç?kt1ğı
nı b1hmyo'l"du. Evine dönerken 
ytirllmüym·, ideta koşuyordu. 

Hazreti ~1:usa., o gün Mısır u
hılarnn topladı. Hep beraber ge
ce yansı olmasml beklediler. ~ 
ce ıyansı olunca. gidip Hazreti 
Yusufun medfun olduğu yeli 
buldıilor . .tt mermerden ya
pılmış~ çlkardılar. Kimse
~ göstemıedeın §ehl'(! götütlip 
emniyetli bir -eve saıkladılar. ls
rail oğu116.rJ, yol hazırlığını va.k
tile gördilkieti için, bir gece ya
nsı yola. çıkt.ılar. Yolda bir~ 
rek 1b .. Şapdenizi dediğimiz 
Bahri Kulzümıe doğru ilerlcmi
ye ha.sJ,adW:r- Benilsrail erkek
leri tamwıen sU8.hlanmı~ı. 
Süvar.ilor. lıer ihtimale 1ro.ı15l. 

:rın mı altın, ~ amüş ı: esa. c gi
bi oırer Kıymct'li ~ e. :ı. 
Sonı a, her aı!t:, evıni terkedt r· 
ken bir o;;lak. kuzu veya. ta.vuk 
boğazLunı~ı, bunl rın kam ıle 
'Sciknk 'lmp1smı boyın!lt ı. 
ıu u manam: Bu evde 1r 
\lmlm:a.nuş, çıkıp :git.ni1fJ1:;ir'' 
mekti. 

Bentisr n Çl1ctığım 1!%Wak 
seıher n.kti de öğrenan ısır-
lılu, 4nrmp çağmıra ar ı~;a 
hiicum ettile!'. Sa.":l.Y h.'lllmu \'e 
Firavunu vo.zıyetten haberdar 
ttı1er. · 

Firuvun1 bu .haberi hayret ve 
~ddetıe 'k.arşü.ndı. 13 •tun halkin 
sefuiber edflmes 11 buyurdu. 
kn.t ll'ir.ıvunun emri derhal yeri
ne g&lrlıumedi. ~ o gece 
Jıer Mısırlının .eı"Wdc kimi bü
ytik. kimi kilg bırer insan ol-
anw,tti. Y. er lbu şs~k 

d ~ 'nöğm-
e · · ile 

• 

.. tf ı·~ e ı r 
Ayda 8600 tayyare 

meydana 
etiriyo laı 

Buna mukabil 
im ıatı 4100 

~ih erin 
çak •. 

V: 'ngt.oıı, 21 CA.A.) - Fatr 
child Amerikan h va. korponıa 
yonu ba kanı M. Carlton W arda 
göre, .Müttefiklerin uçak iBtlh
sa.lleri hn1on Mihv menıleket 
lerinin iki mislı ni b tindedıf, 
M. Carlton vhk rakam olarak 
§unl rı bildirm te(iir: 

Almanya 2 , 1-Wy 700. Ja 

&yfo. : s 

SABAH) 
Amerika harp m1 ediyor, 
yoksa rekor mu kır:tyor? 

ponya 500, topyekun yd 4100 
uçak. 1 

Birleşik Amenlm 3300, lngil· 
tere 2400, n ya 2900. topyc
kfın ayda Müttcfıkl r h~bm 1 

8600 \t • 

"Zafer biz;im ol c: ktır. 
Bu u~urda ter stkıntıy 

k' tlanrnahyız,, 
o 

Alman nazırı 
f şçiler en daha fazla 
gayret ve f akfırhk 

istedi 
t .. ondra. 21 <A.A.) - '-azı 

Lid rl Gorıng bit> utıaK yu-· 
yerok, Alma.ıı JJ • leıjrun dahtı 
fazln fod.1k ürlık ya;ı 

ett.itiJ.ıi :>PyJexniştiı-
Göring, devam 

demiitir: 
"Z·.ı. f "" bizi ııı 

!'.Ullda ;ııkuıt.ıya 

ııl&&l baZB n hisıi 
C5rlrıg, ba .l<U"b n anyu.-

ıun girdigı uu gor.ı.o tr.ırpk.-rdenl 
biri ol<lugundtuı, rn l ~kerle-

riıı Rus ceplı~· e btJ nc,ş ~ek
tikleıi g~erJı~ v · 1•'iiltr~ 
rin biiytikliığ"wıd • b~rek 
nııtkunıı, Yi:t 'V OJ.r;t.iı· 

RUSYA'DA 
- BU§ tarafı 1. fncidc -

"H ı'.ko1 ~:11 ı;lJ1.dg. 1 pı a-
Jar devrun e"mei<:t e-ah , Hfu; "" 
.wu iJncımli 1:n1ıJı kuvvetı~e 
tlestekle.ı.on ıt:ıa ı uzları a~ 
' ?ru~u·. D~mau agu- za;>1a'tıa. 
uğru.ımştır. nundan ~ 63 
Rus zırhlı arabası da tahr. p o-
1unnı.ı.ştur." 

• wyet ö..:.ıe tcblıüi d~ sıı • 'b "I'_:, 7 

(ıtalaıımız H rkoi .ı.~tJ uı.-
.ıneUniie ~ haı ~t1.t"tlaine 
<lo '" ın ~ıijle.l'l'.lk. ı~n "LU'Ull 
ail mdu, y nm aıiun n • do·•u 
1\J~mında ı.;ıdd tlı ~uv ı.ı dcvrun 
etmiştir. Oeılhenin · n.:ı ~{ ::-.ıru
lerinde &l'\efJ 1ı biı'Şt!y ukt.t l." 

'Lerungtad cep . n n bn'<! k 
k tmle-t>ın e şi i 
.kr Get'e)'; !1 ~tmt
h ... tank, lo_,l\'U ,,,. u tklaı ıtu
refından deetekl eıı :ı:.ws k v
Vt.tl~ taı:ırruzlu.rına devanı et
me!rt:e<lirlor. 

foaUa mtdta,'emct <'tm~ o
ıau Almanla!' bu !;:p1ıe<re, ilkba-
1ıru· tanrıı.ızu iç1n a:;nlan takvi
ye kıt:alaruun, Slyısı gunden r,-
~ par(}:ll rırun •kufüm

tn~k "IUedburiy~ındOOirI r. 
Soıyet iebligı elJ, Almnnlarnı 

RuE> ileri haı:eketim durdurmak 
g: )"ft"Uyle Har1cof !k iınıntle 
yenı kfl.rŞlltk ~ur.lam gi.ıiş
tiklenni bildinu teôir. Batlin 
b·ı -karşılık taarruzlar, insen ·c 
ımalzeme baioinıudan Alınanı ara 

k ~YA "'a1 alın tur. 
clihiyetıi .A.iman ıkaynakıa. 

nndan denild~~ne göre, _ .Ktrç 
ytı.rım adasında arillc düşnan 
Katın:unısl:ır. :Şurada bura<J 
lk::ılmış olan biıbç Sovyet as
k'.eri de muluwemctsiz teslim ol
m:ıktadır_ 

A.Jnuııı tebliğinde ay.nca §UD· 
kLr kn:ydediliyQr: 

"l &m.IWwn 19.42 dazı 19 
Mayıs 2942 ye kadar Alman ha
' .ı ve deniz ltuvveUarl §imal 
bolgelcrinde şu neticeleri olde 
etmişlerdir: 

2 kruvuör. 5 denizaltı, 2 
anulır:ip, 1 de1Tiye gemis1, 125 
bin tonilaıto tutnr.uıda 27 tieal'et 
gem i ve biri buıkırıı.n olmak 
iızere diğ 5 gemi .:OOtırü."llll r. 

1 knn • , ıbJ.'ÇO"k m lırİ}) ~ 
11 til}3.r(' i ~ has 

mut< el c 



Sayfa : 4: 

Nakil ve iktibas h~kkı 

- B~ delikanlı fena. pehliwm 
değil.. İyi bir pıohdvan! Fakat 
düpedüz pehlivan .. Hiç bir ma
rifeti yok.. Öğrendiği oyunları 
iyi tatbik ediyor, işte o b.da.r. 
Fikri icadı yok .. LWkin Künteci 
Has211, ondan <lalı& ziyade im
ri icada malik ve, güreşlde Ha.y
nboluJuya taşıttı. Artık Hay
rabolulu bu güreşi çııkaramaz ... 
Künteci yenecek onu. .. Bizim de 
Deli Mustafa da~ amma, 
anasuıdan emdiği .Ut bunum-
dan gelecek. 

Demiye kalmadı. Deli Musta
fa, çalmuna getirerek hasmına 
r.apraza girdi ve, beş altı adın1 
.;ürer~k hemen çcngelleyip altı
na aklı. Mustafa hasmııu altına 
alır abnaz sarmaladı. Akan ve 
çok oynll.!k oln.n hasmı durmu
yordu. Fıngır fıngır oynuyordu. 
Sannadan .Rurtulma~ için çaba
lanın ve, dolu dizgin sökerek 
k4ı.lkmıya çalı.cıan karakuca.kçı, 
nihayet Deli Mustafanın oyunu
na diışmüstü. Mustafa bir ters 
kepçe 31.a.rak bir andn hasmını 
döndürüp m.~lfıp etmişti. Arna
vutoğlu, bunu ~örünce: 

- Oh! .. Elhamdülillah! Ni
hayet yapabildi. 

Dedi. Deli Mustafa, m8{,'Ynıra
nı:ı bir surette gelip baba.sının e
lini (jııtüğü zaman, Ama.vutoğ
lu: 

- Mustafa, neden bu kadar 
UZt.1ttuı bu işi .. 

Deyince, o da: 
- Baba.! Çok U7anadı ki, ça

buk yendik işte! .. 
- Peki, ne uğraşır dururs~""ı 

be! .. Alta yatmayı ayıp mı zan
nediyorsun? Herifi ayaktan ye
ne<,:cğim diye neden uğraşır du
rursun, alta yaıtmış olsaclın şim
dlye kadar em defa }"enerdin ... 
Gördün ya, nasıl kalktı sarma
dan ... Bunların alt~ yoktur. 
.A\yakta da gövde gövdeye gcl
meder, bu sebeple yenilmeleri 
güç ohır. Aırnma Biz laf ı:;.nla
mav.sıru7. ki, hamal gibi uğraşıp 
durursunuz ... 

Dedih-tcın sonra. Yöritk Aliyi 
göstererek: 

- Bıd< ! Yörük, çarçabuk çı
b.rdı hasmını ... 

Deyince, Mustafa k.17.dı, surat 
astı ve, çekildi, gitti. E! Ne de 
olsa Yöruık de basım sayılıyor
du. Babası ne demek istiyordu. 
Yaoi ~nu mu demek istiyor
du: 

- Yörük, seni yenec:ek! .. 
Nihayet üç saatlik bir büyük 

orta güreşinden sonra galipler 
belli oldu. Çingene Çopar da or
tadan Rilinip gitmişti. Bursalı 
Tuhir bu sefeı· çok iyi bir~ 
ç!lrarrtııştı. Hiç Edirne Sa.ra.yi
çinde yapbğı ~ireşe benzemi
yordu. Ort.ıda üç çift pehlivan 
ka.l.ınıştı. Yani altı kisi .. Bunlar 
da en seçmeleriydi. -

Çazgır, büyük orta güreşi i- · 
Çin dedi ki: 

- Büyük orta güreşleri bit
ti. Yarım saat l~rah:ıt- Başal
tı güreşecekler meydanı&.! .. 

Büyü!!r ortaya demi finale 
~tuılaı· kaJmıştı: Yörük Ali, Kel 
Memiş. Bursalı Ta.bir, Çıfıt.alan
lı Çoban, Deli Mustafa, Künte
ci Hasan ... 

Künteci Hasan da hasım.mı 
küntc ile aşırnııstı. Arnavutoğ
lunun yanırxinn ayrılan Yörük, 
babusınn yanına gelmişti. Deli 
Must'9fa, hiç mi hiç Yörilğe yüz 
gösteımemişti. Kızıyordu. Bil
h~ssa b:1haa1, Vörüğü takdir et
tikçe büsbütün ifrit oluyordu. 

Deli Mustafa, YörlinOü hafif 
ve kii11ük bulunduğu için benim
sememişti. Kendi kendine söy
leniyordu: 

- Meydan yerinde elime ge
c:eı"Sen, ben, ıoıana yapac:?:-·mı 
biliıim. 

Başaltı giireşleri başlamıştı. 
BüyiHc ortanın galipleri dinleni
yorlardı. J}imin kime eş düşe
<!('gi belli değildi. Çalık, Çazgıra 
sordu: 

- Ust.a.! Soiulmaz amma... 
Kimi kime ~ verece'ksin? Doğ
rusu çok meraklı olacak bu gü
~ ... 

Çazl!lr. t.~l<lü ve: 
- CaJık, doğrusuııu i.c;tersen 

b..,.11 ı krar kur'aya müracaat 
edeceğim ... 

-Amma. yaptın ha.! .. 
- Evet.. Ben, eş t.ut'arsam bir 

c;ok dedikodular olacak. İyisi 
mi kur'a aıtımak daha İ};dlr. 

- Doğru. Kur'a at öyleyse ... 
- Bir kere de hakt.."111. heyeti-

ne soı acağım. 
- Sor! .. 
Derneğe kalmadı. Yörük Ali, 

Çazgıra dönerek: 
- Usta! Şu Amavutoğlooun 

oğlunu bana eş ver .. 
- Bak hele! Neden? 
- Ver sen bana.! .. 
- Neden, söyle bakalım? Da-

.ha başka pehlivan bulamadın 
mı? Nedaı onu istiyorsun? 

- Bana yan yen bakıyor. Be.-

ıbasmdan kıskanıyor beni .. Bu
nun için istiyorum. Şöyle tatlı 
bir güreş yapalım onunla ... 

- Ben, kur'a atmıya karnr 
verdim oğlum!.. Kısmetine dü
~'Se ne Ala!.. Eş tutnn)\Wa
ğım ! .. 

- Neden kur'a atıyorsun? 
Hepimiz smıin dediğine razı o-
luruz.. .. 

- Oluruz diyorsun amma .. 
Olmuyomun işto. Bek neler söy
ltiyorsun? 

- Ne söyledim. ki usta? 
- Deli Mustafayı bana ver, 

diyorsun! .. 
- Ver, ne olur? 
- Ben, eş lutar'Sam Deli Mus-

taf avı Yermem sa.na... Bir ba.(\ka-
sını veririm.. J 

- Kimi? ; 1'i! ı 
-Çoban ... 
- Çobanı mı? Neden Çobanı 

bnna eş tutuyorsun? 
- E!.. Künteciyi, Kel Memişi 

ba.5 ortadan çıkarmı.cı bir pehli
vnnsın.. ıustafayı sen ayarda 
göroıniyorum, onun için ona bir 
gömlek a~sıru vermek iste
rim. 

- Çoban be.nden bir gömlek 
aşağı mı? 

- Ben, öyle görüyorum .. 
- Jt)ş tutarsan nagıl tut-ar-

sın?.. -
- K(•! Memişle De)j Must~a

yı, se:ıinle Çoha.n, Bursalı Ta
hirle de Küntecivi .. 

- Peki, ben b~um ra:ı:rvmı .. 
- Öyle amma, ötekik·i:· razı 

olmaz ... Hepsinden iyisi kur'a 
atmaktır. 

- Ya kıır'ada hepimiz ay:kın 
çıkarsak ... 

- Ne çıkarsa ~ıksın, ora.-,ı 
ikımıotine bağlı ... 

Dedi. Ha.kem heyetine gitti. 
Bu Rırada da Deli M usta.fa ba
bas:iyle şwılrın konuşuyorlardı: 

-..Baba!.. Kaz n dib~ne ~lir 
gelmez, YörUk Aliyi i~tiyeee
ğim .. 

- Yöı·ük Aliyi mi? 
- Evet! .. 
- Bu fi:i<ir sana. nere.de-n ~1-

miş bulunuyor ... 
- Hıç, fa.kat onunla evv<".la 

tutmak isterim. 
- Tutmamış olsan daha iyi 

yaparsın... Yanlış düşünüyor
sun! Bırak da sona oL<>un.. E
ğer sona kalırsan! .. 

- Ben, YörUğü tutacağım 
ve ,istiyeceğim .. 

- Sen, benhn dediğimi dinle 
de sona. kal... Heı· halde Arna
vutoP.lunu dinle! .. 

- A<:ık söyle fikrini baba.! .. 
Yoksa beni habıh mı diye dü
şünüyonnın .. 

- Ha şunu bileydin .. Kızına! 
Yöct.ik Ali senden pehlivandır .. 
İşte baban söylüyor. İfrtersen 
Ka\'a.c;oğ'luna da Mr. 

Dedi. Mustafa, fena halde i
çer1'emişti. Kavaso~rluna yalva
rır gibi sordu: 

- Usta! .. Ben, pehlivan de
ğil miyim? 

- Pehlivan.sın.. I•\ıkat baba
nın dediği s>ibi , ·ap!. Doğru ~öy
liiyor Arnavutoğlu ... 

- Usta! .. Sen de mi Yörük 
Ali tarafun n? .. 

- Bu, tarafgirlik değil oğ
lum! .. Doğrusunu ı:K.iylüyoruz .. 
Yörük, seni hatalar.. Doğrusu 
da budur. 

- ·o, beni neremden boza.bi
lir .. Yan okkamda >adam. Ne
remden ~nebilir o ... 

- Bu sualine be.ban daha: iyi 
ce,·ao verir.. Okka met;e!esini 
orta.ya koymuş bulunuyol'Rlm ... 
Babana sor, bu okka mese lesi
ni ... Ben de balYd.ndan iki mjsli 
okkaya malikim amma, cıkara
mıyorum ortadan ... 

Deli Mustafa, Kava.soğlunun 
son sözü iizerine susmuştu. Ar
navutoğlu, tokça konuşmıya 
b:lf>ladı: 

- Mustafa, daha açıkçası, 
sen Yöriik Aliyi ~.:ıemezsin ... 
Güreştir bu. İnsan hata1ana.bi
lir. Fakat doğruca yenemezsin .. 
O, seni daima h:a.ta.lıyabilir. 

- Nerooı noksan benim on
dan, baba? •. 

·- Ben, sana her vakit söyle. 
rim .. Faıkat senin kulağı.na lilf 
gimıez. Sen daha hali. okka.n:aı, 
kuvvetine, cesaretine, bildiğin 
oyunlara güvenirsin!.. Karşın
daki ha.cımm ne olduğunu zekan
lan ölçüp biçmezsin.. Yörüğün 
sana ters gelen taraflarını hiç 
düşiindün mü? 

- Yok ki, .düşüneyim.. 
- Mesele ka.lm'ldı işte!. Sen 

de hasmı tetkik etmek kabiliye-
ti yok .. Bak ben, sa.na sayayım 
da dinle: Bir kere sen, yalnız asğ 
güro:;çisin.. Ben, ne güreşçiyim 
söyle b~Iım .. 

- Hem sağ, hem sol, hem 
orta! .. 

Deyince, Kaw.solğu da.yam.
madı, bağırır gibi •. 

(.A.rkul var) 

'l'ENl 8ABAll 

Gayri Menkul Satış ham j 
İstanbul Emniyet Sandığı 

Müdürlüğünden: 
Cemal 27240 ~p numnrasile S:ındıfımızdan aldığı 4-00 liraya kat'il 

E,yüpte Cezri Kasım Pn~tı. Mahallerin.in Zal Mahmut Paşa sokalında eski 
106 yeni 14, 1/2 numaralı kAgir evi birinci derecede ipotek etmiştir. 

Dosyada mevcut tapu kaydı suıeUnd4) mezkür cayri menkulün "aynı 
semt, mahalle ve sokakta aynı kaı ı numaralı ııalı kndlınen 4 harita nu
maralı mahal solu bu kerre i!raz oTuıımuş 6 harta numaralı mahal ve kıs
men Ahmet bahçesi ve Hacı Abdullah hanesi ve BUM bahçesi ar.kası lhsan 
bah~·esi cephesi 5 harita numnrnlı mtıhal ve kısmen tnrik ne mnhdut 393 
metre murabbaı n1lktannda arsa,, olduğu bildirilmistir. 

ikraza esas olan mubnmmln rnpo?U mucibince mezkür ıayrf menkulün 
umum mesahası 393 metre munıbbaı olup bunun 47 metre murnbbaı kıl!
mı üzeıine kAgir, çatısı ~~ap ev yapılmıştır, Birinci katta 2 oda 1 mot
beh 1 helA ikinci bttn ! odn 1 sofa ve elektrik tesisatı vardır. 

VAdeslnde borcun \lerllır.eınesinden dolayı ynptlan takip Uzcrlne 3202 
numnnılı kanunım ~ ncı m ddesinin matu!u 40 ncı maddesine göre ıatıl
:aıası icabedcn yukandıı yanlı kAgir ev bir buçuk ay muddcUe R!.'lk artr 
turnaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına gliTe yapılmakt..1dır. Aritır
maya girmek istiycn (2.50) lira rıey akoesi verecektir. 

Milli baııkalıırımınlan birinın tc-minot mektubu da kabul olunur. Bi
rikmiş bi.ıtiin vergiler bckdıyc l eı;ımlcı i vı: vakıf h :ıresi Ye taviz be• 
delile ve tclUıliye riisunnı bun;luy,, ;ıit1ir. ArUımın f:lrtnomesi 20/5/912 ta.
r;hıı.den itibaıen tetkik etmı:K ıı.1ı);.-nlerc Sandık Hukuk t~lcri SC'r\'İMİnde 
n<'ık buluııdıırulacaktır. Tapu sidl k::yılı ve sair 1ti?.umlu izahat ta şartna
mede ve t.1kip do.yasında \'ardır. Arttırmrıya girmiş olanlar, bun\an tetkik 
ederek satılıı.a çıkanlıın gayri mfJnkul haltkınıfa her şeyi ö~renmiı: ad 
ve tel5kki olunur. Biı inci &rttırmn 15/7/942 tarihine tesadilı'. <'den Çar
şam11 gi.ınü Cağaloglunda 'kflin Sandığınmda stıat 10 da11 12 ye kadar ya
pılacaktır. 

Muv:ıkk:ıt ihale yapılması J(ın tekhf cdiln.ek bruelin tercihan alın
ır.ası icap eden g. yrl menkul muke?IC'fıye1ile Sandık :lhıcııi".ım tamamen 
geçmiş olması ~arttır. Ak i takdırdc son •• rttırnnın t.nahhUdil biıki k:Al!nak 
şartile 3/8/942 tarihine ın\lsadif Panrtesi günü aynı moh:ıl ve aynı 
saatle son aı·rtımınsı y. pılnc. ktır. Du ı rttırmada gnyri menkul en 1,:ok art-
tmının üstitnde bıral:ılnı <ıklıı· H .. k!,,n tapn sıtilleri He sabit olmıyıın al:l
kaıfarlıır vc irtifak h. kkı .sahipfi'rıııin bu h:ıklarını ve hususile J';ıi?. ve m::ı
!'<1rHe dııir iddialarını i\ôn tnnhiıııiE'n ıtibmen 20 gün ıçinde evrnkı mı.isbi
tell·rıle beı·::ıber dnil'emlze lJ!JdirmcleJi ı~zımdır. Bu suretle hakl:ırıııı bil
dirmenıis ol:ınlııdn hakları tapu •ı..:ıllenle sabit olınıyaııl::ıı· sat.ili broelinin 
payla~masından hariç kalırlar, Daha fwl:\ mal<.ırnat olmak i!l;tiyenlcrin 
9-40/1748 do ya rıumarn.~ile Sıındıı,'lmı,.. Hukuk 1sl<'rl Scl'vlıılne nıiır:ıcııat c-t
nıeleri lüzumu itaıı olunur. 

-Dlf':KAT-

EMN1YET SANDic":T: SnndıkUın :tlırıan gayri menkulü ipotek gÖtit(.>ı.'

mek istiyenlere muhamnıin~erimi:l.in koymu~ olducu kıymetin .<j{ 4-0 ını 1~ 
cavüz etmemek üzere ihale be<ldinıo ;rllı:ısma kııriıır t:ıorç ''ermt"k suretile 
kolaylık gostennektedir. (5720) 

-----------------
Gayri Menkul Satış ilanı 

İstanbul Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden: 

Fahreddin ve. Pnkize 'ile Ma.ıa 615/12700 hesap numnrasile Sandı
ğımızdan aldıkları 1:?00 lirn;>a 'ka151 Kndıkoyünde tbrahimnğa mnhııllrı:i
nin Esatp:ışa sokağındn e ki 115 muk<>rrcr Yeni 4--+ numarnlı mn:ı bah
çe ve mu~teınllfil blr ko ki.\n trımr.m\nı birinci. derccci.lc ipotek e-tmiııleıdır. 

D<>syadn me\'Cut tapu kaydı eureüncle mcıkOr gayrimenkulun "aynı 
semt, mahalle ve eski Kiiftüncu oğllt yt>ni Es:ıt#lıŞn sukagmdn eskJ 15 mü
kerrer yeni 4-4 en yeni 4 kapı s.1y\li sağ tarafı &htpa§a ile zevcesi E::ınıı 

Kr&;ki.i sol tarntl Süleyman Pa§a rnl'ıt1dumtı Ahmet bey köşkü arım t:mıh 
Eyüp Pa:;a veresesi tarıa.-ı cephe ! EE:.ıtpfı~ fo'l<al!ı1 ile mahdut 1879 met
re 94 desimetre ımırabbeı ıniltWt'itıdı\ mülk ve babçdi eY,, olduiıu \'c 
"Borçlular tarafından b\.l\.Un hukuk ve \'ecaibile !br:ıhim Döeü Kara'y;ı 
snt ıldığı beyan edilm~r. Bu keyfıyt.1 nı iişteri-Ienn Ve sıındığııı huk•ı
kuııa müessir degihl\r.,, • 

lkrara esas olon muhamınln rnrıoru muciblııce r.ıN'kur gayri nıen
kulün mes:.ıh;ısı es:ıs arsn 1 doniim ve faz.la b;ıhçesi ı dönüm 73 nrşıu mu
rabbaı olup bundon 225 al'Şın murrıbbaı uzcrine 2 kot ve bir ~U katıM 

havi ahşap V<> boyalı e\', \C 110 «.u~ıı murabbaı iiıcrinc de yine n~•ı> ı 
katlı matbab 2 ahır 2 odn 1 nnıb;ııık •;e ayrıca ı oda yspılm}fur. El'in 
zemin katın<la 4 oda 1 \,ailık ı hl:\ uı:.1 katta 4 odn 1 ımlon l helfı clek
kik, terkos ve bostan kuyu u ve tulumba 'liardır. 

Vfıdesinde borcun verilm€.'mesit: d~n dolayı yapılan takip f'.riııe 3202 
mımaralı kanunun -46 ncı madd~inın matuıu 40 ncı maddesine göre S<l

tılması icabeden yukarıda y ulı ırn .. a m~"i~milfıt koşkun truuamı hir bu
çuk ay nıüddetle ac:ık nrthrm;;yn konmuştur. Satış tapu sldl kaydına go
re yapılmaktadır. Arttırmııya g•rmf'.k Miyffl (37!1) lirn pey akçesi \'Cl'il

ccktir. Milli bnnkal:ıruruzdnn irmırı t..·minat mektubu da kabul olunur. 
Birikmiş bütlin Yergiler belediye reı;irnleri ile tell~liye rüı;umu borı;luya 
aittir. Arttırma şnrtnamcsi 20/5/~42 tarihinden itibaren tetkik etmek ibti
yenlcre Sandık Hukuk 1fleri Servisinde açık bulundurulac::ıktır. Tapu sicil 
kaydı ve sair hizumhı izahat Ut ijııırtnamede ve tallip dosyasınc1 a vardır. 

Arttırmaya gimıiş olanlar bunl<ı ı t.e-tkik ederek ı;ııblığa çıkanl~ın 
gayri menkul hakkında her ~<.-yi ögrf'nmiş ad ve t.clfıkki olunur. Birinci 
arttırma 15/7/942 tarihine tesnd\ii eden (Çarf5tunba) •günü Cnğaloğlunda 
kılin Sandığımızda saat 10 dnn 12 ye kadar yapıhıcaktu·. Muvakkat ihale 
yapıtinası için tekli! edilecek bedelin t~rcıhıın alınmaı;ı kabcden gayl'i

menkul mukellefiyetile Sandık alııcnıını t.amnıneıı geçmi olmaııı şarttır, 
Akı;i takdil·de son aı ttırımın taahh~ıdiı baki :ıuıınıak ~ rtile 3/8/9-42 tııri
hine ınuı;adir (Poıartcsi) giinü ayıu mahalde ve 11yııı saatte ~n ;uttır
ması yapılacnktıı·. Bu art.tım11ıd gn!nııH!Dkul en ço~ rırltınmın Ü!tünde 

bırakılacaktır. Hakları tnpu s:icillerıle saoit Oılmı,yan alakndarlar \e irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile fai:ı: "e masarife d..Ur iddiaı..11-
nı ilfııı tarihinden itibaren 20 gur. ıçir.de evrakı rrıusbiteleri1'1 bet"aber d<li
remize bildirmeleri litzıınclıı·. Bu suretle haklarını bildirmertıfııi 0L1nlarl;ı 
haklan tapu sicillerilc ı;abit olırııyaul11r ~t~ bedel.inin payl~masınu:ın 
hariç kalırlar. Daha faı.ln mal(ımat oılmak istiyenlt-rin 94-0/2251 do.;y;ı nu
marasile Sandıgımız Hukuk ı~leri eervisin_e mtiracaat etmeleri lurumu 

ilim olunur. • 
-DiKKAT-

EMNİYET SANDl<..rl; SQndıkt.an cılın<ın gayri mcnk\llü ipotek gıisleı·
mek istlyenlere muhamıninlerimizin koymus olduğu kıymetin % o ıru 
te<-avüz etmemek ozeı·e ihale Nde)jnin yarısına kı.ıdnr borç Vel'mek sure-
tile kolayllk göstermekWdir. (5715) 

Topralı Mahsulleri Ofisi lstanbul 
Şubesinden 

On bir bin meue bo2.i Oıısın.ız u.rafmdarı verilaıtk şaı tile örıtılük 
111uşınıba dikUrilecektir. Tallp olanların şartname...,ini para.<ıı7. olarak nıu
haber::ıt servisi.mhden alınaları ve açık paz.arlı.iı yapılmak i.ızeı·e 25,5.942 
Pazartesi gtlnü »aat on beşle Sırk~dde Liman Hanındaki 1iUlıemi1.dc 
hazır buluumnları rica olunur. (5666) 

Tle.aret Vekaleti iç Tlearet 
IJnıu• Düdürliijöoden: 

Türkiyede Yangın ve Nakliyat Sigorta işlerile m~ul olmak i.izere 
kanuni hükümler dairesinde t.escil edil~ek bugün faaliyet helinde bulu
nan Allirınz Sigorta Anonim Şirketi müracaatla tatanbul tali acenteliğine 
Şirket namına yangın ve nakliyat s!gorta işlerile meşgul olnrnk ve bu iş
lerden doitncnk davalarda bütün mahkemelerde müddei, mildcieanleyh ve 
üçüncü ıahıs sı!atlarile hnzır bulunmak üzere Tahsin Giik ve Oı takkın 
Limited Şirketini tayin eyledigini blldirmiı;tir • 

Keyfiyet Sigorta Şh-keUcrınin teil \'C mürakabesl halı:kınd:ıki kanu
nun hUkUümlerine muv~k RÖT'1lmUE olmnkla ilAn olunur. 

22 Mayıs 191-2. 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi ftrçalaymız. 

·~,~T; ....... ..-ı .. ı.. •• / :- ' .. - .. ·~,:. ,...(; ............... -:'la~~./"~ 
- • • - ' . • • - :f' <-' .. .:. .• ':. .... • •• 

Elle çorap ve trikotaj imalcileri 1 RADYO PROGRAMI~ 
Kooperatifi ortaklarIDa Dan 

Bilumum Oı·taklanınız.ın Muki.mılıınnı nıuaycn~ ettirmek itfa wha-ı~ 2~ MAYIS 1942 
yet Mayısın 27 nci Çarş;ımbn guııiinc k:ıdar Giıllıane Parkındaki Alay 7.30 Progranı 

I
Ul.oO Konu11mn 
Hı.15 H:ıf;f 

Orkeıı1.ra 

19.30 Ajans 

K&,cküne gctirrnderi tlı:tı!'lat VekMetinin emri iktizaı;ından olm<1klıı chem-
miyetle ilfü, olı..;nur. 

İstanbul Fiyat Müralıabe 
Komisyonundan: 

167 N ü.lı ilim. 
1stanbul Vıl • .rctı w hHıııJc b~y;ız peynirler, kaş.-ıı· peynırleri "e tuluıı 

peynirleri, kremal,u· kahveahıhk tı>reyağlnrı, \'e yo~>Urtların azami toptan 
ve perakende satıs fiyntl11r1 aşrıgıda te:ıbit oluıvnu,,<1.ur, 

7.33 K<ırt ık 
Pı'<lgr .. m 

7.45 A ıaııs 
8.00 Mııı.ık 
ll.15 E\ in s ı.ılı 

12.30 Prot!lllın 
12,33 K, rıııık 

Ş::ırkı \'C 

'furhıler 

12.45 Ajans 

j 19.4:; Klttsik. 
Tüı-k ınWJI 

20,15 RaUJ'O Gn 
20.45 Suzidil :M•• 

Bu ıi~atlar hilfılma h:ıreket edenler hab.kıuda Milli Kon.runn 
nuna göre tcıkib.ıt y.ıpılal·a~ı ilfın olunur: 

A - Peynırl~r; ' 

1 - Edlın~ uııulu lx·yw: ımlan;Ura pey:nil"lc.r:ı 

K••f'll-ı l3.00 :;;·ırkı ve 
Turlrti'er 

ı 8.00 Pı·ogram 
18.03 1'".t.ı;ıl heyeti 

knınındnn 

ısnrkılar 
2ı.ıxı Zlrnnt 
21.10 Tcınsıl 
22 .00 &ılon Ork. 
~2.30 Ajans 
22.45 Knpo.nış 

Topt;ı:ı Kilo Kr. Perake1'de K•lc Kr, 
18.40 D. ns müı.!f,i 

a - Tnm yaglı Reyra peynir JCIO l:lO 
b - Yı.rı yaglı Beyaz peynir 87 ı 05 
c - Az y::ığlı Bey;-,z poyniı· 70 35 

NOT: T<Jptan alım satımda tc•ıı·kt> ıiyRtl.ırı, teneke j lntlc ııc~ rıırlerın 

S<.lfi kilogramı ii2erinclerı htsaplanıwaktır. Peynir :''ıı:rııllcrirıın te-1 
:r.ekelcr üzerine flrn1a vc:,va mfu:C'Ct-el ına.rk::sını ve maim nev'ilc --------------
1.1ulı. mmen snfi miktlıı1ıu silinmez bir ·ek.ilde yaı.dmrı;,51 liı:ıımdır 

! - Kat;ar p,'yoirlc-!ri 

a - Yalnı.z koyun ı;uıundL'll ya
pılınış t•m ~ağlı k:ı;;...:•r pt-y
:niri. 

b - Alcl(ınıur. ı v<1n ,yııJ!lı k.ı;:;ır 

Toptan K ılo Pef';ıkende Kilo 

170 

ptoynirll'.'ri. HO JGO 

NOl': Hangi k.1 r ırı~rluılı.mıın bu kalitelere tek.bul eyled1&ı t.nı ll<'rı t."\

rafmdan resmı l!ıbur:ıtu.ırl.ı rinn ulınııı· .. k: raporlıırl;ı te; sıl cd 1-
ınek. sur<.-tiyl'! Pi.)':ıt Mfırak .. btı Kouıis.-.,;ıuııca ilfın olun:ıcnkııı·. Hu 
ilaıılıınn tMdıkJi lıır ımn>tl !)f"t<ık<•ııdcd rtükkiınla~mıla nıııştt•rfü•Tm 

Böreccgi ıE>kilde ;:ısılat·<ll! lıl'. 

3 .. ..:.. Tulmn Peynirleri 
Toptan Kılo Perak~nde K•lcı 

a - Tam y:;ıKlı 121) 14-'J 

b - Yan yağlı 105 120 

Harp Durumu 
-Baş tarafı 1 in,'iıle -

yekfındur. ielaket. belirince, h~ 
~es\'<'.' lıı·r~y ha -p içindir. 

1910 d .. Rn.yşta.ğ, ikı kok•:rdd 
tePkilmde tere:ldüt c-tıni~tj. s_t 
yiik lıa b.n dört yıhnd.ı~ o, i)j 
aj ... bır. birçok m.iJyarlar tehııı' 
11\f. rtre<•bur kalmı6ll. 

Mnginot tahldm ınan~wncl~ 
ı-hıin yarım ve yüzüstü bll'aJtı~ 
ın;;.~ım11 mC'Suliyetini Fra.tıiid 
p:ırı:ımentosn yliklenmi.ştir. 

e - :\z yagh 85 

.NOT: 1 - Yul<..ırula zikn...-\!len haın, ynrı ve ı:ız 

Harp nıesulll!I'İ aleyhinde ti' 
kih:. t vap·ıın adalet divaru, haf 
rcUore Sı.. r.a ihmaller ortaya kD1 

~11slı t.itbırlı • lmtf'n .u.ıa- du, hem ıle, Frani'ız yurt.seve!' 
lığ:ııc r.1ğrnen ! 

iOO 

sılmruıı irnbeden v:ıınfüır şurlu·dır: 

a - T~ ııı yoğhlıır kum ın::ı~lclel~rınde en az % 41 sut yagı 
b - Yım yağlıl:ır kuru mnddt-lcrınde en nz r; 2!i <nit :} ;ı~ı 
c - Az y .ğlı kuru maddelerinde en rız % 15 \'•· daha :ız ~111 

ihtiva eden peynirlerdır. 

Ajrıru;ln.ı·, Birleşik Dcvleilel" 
de bir W ·rft'in 75 günde bir ,.~ 
pur .) apt ığuu bildiriyorlar! "\"ıt 

y;;gını cin. 3 milyon otomobil çıkn& 
müe ~Cfie'lerin , şimdi tank '" 
kamyon inşa.siyle uğraştu1ld!G 
aıııo,,,ılmaktadır. 

NOT: Yuk;;ında yazılı ~:l pt•ynir ııt:?vıleri lıarici.nde kalr.n dıaer ciıl6 ve 
neviJer~n ,.;~ki turfanda \'8 ıfl:ı.rmı haiz olıınlard .. n ır. .. ııdasında 
ftxae\l liy11t h:ıdlet·i mnlfttn. olır.ıy;;dar iı;in luks tcsm.ye: ile p< J -

nn· ı::auşı y:ısak1ır. 

B - Krerııı.ıl<ır: 

1 - Teıwıke iA,:inde 1't:hıın.n % 60 
randımanlı taı<e inf'k 'P. manda kre
mafarı. 

~ 2 - Teneke içındt: bulun:on '!{, 

85 randımanlı wı.c koyun ''''Ya btr..:.
bane kremaları. 

Toplan 
Kg. Kr, 

180 

l t.ı) 

Per:ıkcnde 

Kg. K r. 

NOT: Reyaz peynir wncl<ekri iizerınde ya7..ılacıı • kayıtların kn•n-ı.: te
nekelCt"ınde de bulwumıh lflzınırlır. 

C - Koh' e~ltıhlıt ·r~e-ya"l:ır: 

A11ı<.ı'iııt"J1 darusl-'maaları, b~· 
\'a tt·hlikeı-;inden masun, tst11 
Vt t imll· \'C kayguımz çalışa.1 .. ~ 
Rub\l·L1 in ·meşhur pro~ııuıııııl 
~e-rı,t•!'tt~ireceklerdir. Avruı°' 
bn hava darbeleıi.nden J<t1ll 

ı tUldıt''Tll halde ba=rılar nösl& n ' ":r" n •Jı 
ı·eh'liı. Bir "Alarm çanı" bt 
rııt~ııvi ı:hrra;idanuı.la.r:t uğrntıt 
bilir. 

0

/;a.man ve buhran. nı.iic6' 
"''~" 1t•r •. ı yeraltına alııu11al:ı rııı t 
şinıdllil. .m.kan vennemiştiı' ' 
ha: bi t.·~Hyen kombinalar. bil' 
liln C'ihaz ve müretteb·lliyle -~ 
l'cLJ.:lann değerli hedefleri<lir. V" 

Perak~nde ! y'iik BriUrnyadRn yöneltilen k~ 
Kg, Kr. le laArrıızları, ilk i.>nce bu lıl 

1 - Taze rnanıin ve irıek lu Nr.ıı ı.n~hm yarılını.ş t•n ;.z 
% 84 rot yagmı havi tuzı;uz kendirıe hııs leuct ve 'kukudıı 

birinci aevi k~ıhvelll\ılık tereyııtı. 

2 - Taze koyun veya buzhane kremasından yapılmış 

en az % 83 ~it yo~nı havi tuzsuz ve kendine h:ı.; lt'uet ,.c 
kokuda ikinci nevi kahvealtılık tereyıı;lnr. 

:ıao 

325 
NOT: Bu fiyaUaı-dıı % 10 perakend~·L % 10 ~ruil karhırı 

in:uıliye, pa~etıeme, kahplarr.<l, nakliye, buz dolalıınd~ 
n1.-ı:crcıfları dııhildir. 

!arı am:v• tutuyor ve bunıl'' 
Doğıı t'cplwsine, dolayı.siyle b 
tliıı ı, phelt:re ya.rdunlar ifıı r 
dilmek isteniyor. Bu sebeple. 11, 
aılada ;d·~ıic tıWbetle emin ~ 
uııı·ıumia olduğunu sanan tnl~ 

lm.•rııadaıı fü~leı·, ııu de havalarında dü.511~ 
mulı..,t.ızn uçu~larına imkli.n vermiyec.·ei;' 

ııi \'a'9ı ve temin OOıoo A.lırJl! 
ya, iın:.:.l ve ikmal pWılannı P1 

rii:t.sü.z tatbik edeıniyt..'<'..eklerd 
D - Yoicurt\ıır: 

a - Sılı\'l'i t.ıpl t;ıro yaıch tr.ıc ~ot:urt 
b - Kaymak altı t141,e ,Y(•l(lırt 

NOT: Yoı,ruıt fi,yııtlarmdn % 30 perakendeci kim dahildir. 

Perakende 
Kg, Kr. 

50 
35 

Bu ınadtlelerin per;ikcnde rnh§laruıda konulan fiyat etjketlenne fıvı.t-
la beral>f:r nev'i 'e e\: :uının dn y&zılması ınt'~IJurld.ir. (5730) · 

Am("rikanm, bütün ı·eplı~ 
ihl;y:> ı•ıru kaı-1).1.lıya.ca.k hazırı~ 
l:tnnm maksada vefa otm# 
I<nm::us'l:ınn sel3.mctine }){l..ğl 
dır. 

(bun i<;iu, gemi inşaaüıı:ı ,~ 
biiyük önem verilmektedir'. J,.-
ay it;inde kaybedilen vap tr ~ 
} ı.,.;ının l 50 kadar ve bunun » 

Muh•mmen y:ıı·ıhmın Birleşik Devletlere gl 

lstanbul Defterdarlığından: 
DMya No. NEV'i Bedel Ttmin;ıt ol<luğ mu bildiren ajanslar, 1'1 

llH-51217/H Meddıyeko1unde 2 paıta 23 ada 10 parsel 
No.lı (183) nH.'1r,. murııbbaı .-ıı·sanın ta-

36 

35 

2tı/1 

27 

25 

71 

230 

273 

267 

m::ımı. 

MeddiyekoyO..indc 3 pafta 17 nda 2 pru·
ı::el No. lı 91/fi .mcltc murabbaı arsı.ının ta-
m;ımı. 

47.68 

398.40 

Mccidıyt'.koyliııde 3 pnfta 16 adn 7 parsel 
Nü.lı 560 nıt"lrf' mumbb:ıı arsanın tamamı . 280 
Me~,dh ckoyi.ınde 2 p::ıfta 28 ::ıda 22 parsel 
Nolı 103 ıııetıe muırıbb:ıı msnnm tamamı. 26.78 
Mecıdıyckiıyundc 2 paftn 29 :ıd:ı 16 parsel 
Nolı lll2 metre ınurııbb-11 :ı.rs;anın t<ın.nmı. 1511, 12 

Mecioı~·ı•l\üyCındc 2 paft::ı 23 ndn (J p~ı,el 
No.lı 259 nıı>ire r•ıuı abbnı arsanın t<tftlBllJ. 90.tlli 
l\focidiyekoHıııcle 7 pafta 64 rıua 5 ı.ıaı .sel 

30 

22 

2 

12 

7 

No.lı 50114 ııwtre ıııurnl.ıbm :wsıınııı tamamı. 3558.80 ?67 
Medciı~ Pk_oJııııde 12 p:ıfla 67 ada ıı parsel 
No.lı fı6GO ınetre fnur:ıLLoıı uı-s:- ııın taınnmı 1998 150 

Meddıyc-k<lylin<ie 12 ııafli\ ııo adn ı pııı.,el 
No.lı 22l<İO metre rnurııhhnı orsanın taıııanıı 22Hi 167 
Mecld$ye'koyündc 12 pnfttı 88 ada ı; parı>el 

No.lı 3925 metre rr>url'lbbnı nrsanın tamamı 
Mecidiyeköyümlc J ı p::ıftn 84 nda 11 parsd 

785 59 

No.lı 4446 metre mw·.ıbbnı ıırsnrıın tamnnn. 111 l.50 84 

. :ukandn y~ılı gcıyri menkuller 8/6/9t2 Paz. rtl'!'i l?{inü sanı 14 de 
1'1illı Emlak Mudwlü -.mele mutc~-.;kkil komlsyond.:ı a;>,·ı ayrı \'C açık :ıı-~ 

tırma ile satılacaktır. i&teklilerln teminat ı:ıkçelcrinl ihale gunli 0 •lt•' c ka
dar Vıl5yct Malsandığın:ı y::ıtırmaları ve mczl\ür !:a:ıtte nılfus hüvı ·~t cu..:-
d:ınlarile birlikte konıı von11 n 11 < cıt ııUıırı. < .r,90 

j.,'Üiı için ~~nde iki vapur yııJl' 
dığmı da ~ylüyorlar. Öyle !:\'' 
riiniiyor ki Çörçil, kurtuluş v.1 
n.ı.nma yii k~ldiğini bağınrJtt' 
bıı hesap hilanç~unu da öll1'

1 

den go7.dm geçinn.iş buluıı' 
yor ... · 
r ---ı 
ıveni Sabatrı 
~~~"' 

ABONE BEDELi 

aKNILIK 
t AYLIK 
1 AYLIK 
1 AYLIK 

T1trkl)'• ~ 
1400 Krt· 2700 l(rf 

710 .. 14110 •• 

409 " 

''° .. 
100 •• 
100 •• 

-DIKKAT-
auetemıze &önderll.ıı 7~ 

DeflediJmı lietredllmesi.n i•"' 
olunmu ve zb"aı,adan ın•'~,t 
kabul ed1lma. 

a&hlt,t A. Cerr.alcddln &ar~oOl11 ,ı 
Ne1rı1at MDdDf'D: M, 6aml Kar•.1' J 
Baı:ııld\Öı yer: (H. Bekir GliMiOrf•~ 
A. Cemaleddln 8araçe61u nıatıt•• 


