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1 CUMARTESi 1 

Beı" ci Yıl No. 1453 
GÜNDELİK SİYASI HALK GAZETESİ 

L 

Ankara radyosunun ihtan münasebetile 

Bır Vatan Vazifesi 
Zehirleyici propaganda karşısında ausalım. Delilsiz 

rastlarsak bunları söylemekle düşnıaaların gayesine 
hizmet etmiş olabileceğini hatırlatalım 

Bu susmak, söz hürriyetinden vazgeçmek değildir 1 

• ishal edehileeeğlmlz bir fenalığa vakıf olduğumuz 
zaman susmak, -vatana karşı en büyük su-;tur. 

D
a çimizdcki bozgunculu:k: ha- -o- alınan unlarda hiçbir eksiklik 

vasına dair Ankara rad- ~- YAZAN =~ de çıkmamıştır. 
yosunun yapttğı ihtar 1 Yine söylüyorlardı: Halkın 

pek· yerinde oldu. Buhranın ilk HÜSEYiN CAHiD YALÇIN j elinden buğdaylanıu almışlar, 
zamanlaı ında goze çarpan iti- \...., fakat .iyi saklıyamadıklaıı i~in 
mat ife dolu suğlam ve azlınli J bir kısmı çürümiiş ... Tahkik et-
birliğin yerine şimdi her günkü ti addedilen Fransanm herkesi tim. Buğdaylar da. bit- taraftan 
hayat üzüntillerinden vücuda ııaşırtacnk hHre.tte yıkılması, gelip bir taraftan gittiği, yani 
gelmiş bir .zemin üzerinde türlü yalnız ve yalnız dahili nifak ve hemen istihlak e<lildiği için Jur
türlü kayna.şmıalar :::eziliyor. dedikodu viizünden \'1.ıkuagelmo- ınak ve beklemek hali göriilmü
Y~murlu havalarda. birdenbire mis midir? Ve bunu ecnebi bir yordu ki çürümiye vakit k1tl-ı 
bazı topraklarda mantarların devlet sistematik bir surette sıı_ı. Daha bunun gibi birçok 
fı~kırırcasına ortalığı kapla- körüklcmcmiş midir? Düşman mısaller ... 

Müessif Bir Kaza 
Aksaraya düşerek _patlayan bir mermi 

4 vatandaşm ölümüne, beşi ağır olmak üzere 
13 kişinin yaralanmas,r;a sebep oldu 

Dün, Ak~arayda tr\llnway 
deposu önünde müessif bir ka
.t.a olınu~, maak.;<!f dört \'a
tandaşımız ölnıiiR, 14 kişi de 

t yaralanmıştır. · 

1 

Kaza hakkında Anadolu A
jansıııın v~rdiği :rn:ı liımntı o
;myucularunıza aynen bildiri

! yoruz; 

* Ankara, 22 ( A.A.) - 22 
Mayıs cuma gfüıü saat 14,30 
da :Marmara<la manC\'lıt va
pan donanmamı~n tecı Ube 
aıtı!:ilan sırasında uçakı;avar 
topla.rıııdan atılriığı kııV\ etle 
muhtemel bulunan bir meımi 
htıanbulda Aksaray tramvay 
deposu önündeki meyJa11lığa 
d~C>rek oradan gcrcnlerden 
ve Ortaköy - Aksaray tram
vayının ic:inde bulunan vatan
daşlardan 4 ünün ölümüne ve 
bei;.i ıağır olmak üzere 14 ki
~nin ·•aralanmasına sebebi-

1

1 yet vermiştir. 
An:.aı-ada Tee~slir 

1 Bunlardan başka: 9 kişinin 

de miidavaa.tı yapıldıktan 
sonra evlerine gönderildikle
ri öğrenilmiştir. 

Hadise Aııkarada derin te
essüı uyandınnıştır. 

llükfunetin Ya.rdımı 
Haber aldığımıza göre, ö

fonlerin ccnazc:;i hü~<iımet ta
rafından kaldırılacağı gibi a
ğır ve hafif yaralıların teda
vileri de hükfıme-t t:n afından 
yantırılacak ve bunlardan 
muhtaç 0Janlaı1n ailelerine 
, ardımda. bulunulacaktır. 

Öfon \'atı:ınd".:slal'nnız 
Kaza netice.:;inde ölen va

rnndaşlanmız, 15 yaşlarında 
Mn7.har, Pertevniyal Li~i ta
lelı< inden 295 llamıli Ülkii. 1 

50 Y<i~larında hüviy\'?ti henüz 
m~hul bir yurtdaştır. Ağır 
yaralılardan Bekir kızı Safi
nr.z da dün gece vefat et- · 
migtir. 

Yaralılar 

H~disede vıaralananlar. ka
zadan biraz sonra Cenah paşa 

( Sonu Sa. 3, SU. 6 da) 

ma.sı gibi, bizde de maişet elde dtiği neticeye daha harp Susalım \'e elinde bir delil ol
zorluklannm yaratUğı ruhi ha- başlamacl. n çok evvel 0 katlar madan bu türlü dedikoduları 
lct ve istid t içinde türlü türlü emindi ki, bir harp çıkarsa Fran bi~ nakletmek hatasına dü~n 
düşünceler meydan almıştır. sayı trampet çala çal!l "bir baş- bir \'atandaşa rastgelirı-;ek hiç 
Bunlar tesadüfi midir? Kendi- tan öblırbaşa kadar kolayca fct· olmazsa biz, onun söylediklerini __ -------
liğlnden olmuş ı::eyler midir? hedcceğine emniyetini ilan edi- başkasına tekrar etmiyelim ve ---------------------------....:..-
Yoksa bazı eyler- i!)in i_ine ka- vordu. kendisine isbat edemiyect'ğİ bir J • ( • J • 
ırışmış mıdır? Gözümü:l önündeki bu haki- şeyi söylemekle yalnız düşman- aponyanın gann fi pps 1 n 

S1rlh bir şey rıöyliy~.bilccek O<atlel'i unutmıya hakkımız vok- ların gayesine hizmet etmiş o- t' 
olsak bile bugün-1cü haller ,.e 'l:ur, Düşman. propaganda$ıııın labileceğini hatırlatalım. bı•r teklı"fı" nutku 
~artlar bakımından biraz miip- ra.hat rahat {::ılışmasına kayıt- Bu de<ljğhniz susmanın her 
hem da\Tanmavı tercih e<leriz. sız <lavranmıya ise hi<:: hakkımız türlü tenkit hakkında ve söz 
Faetn.t her halde Tiiridyedeki bu yoktur. Her gün yeis verici, si- hürriyetinden vazgeçmekle hiç Felemenk Hindistanı 
istidat, tamamen bir tertip ve nirlendirici bir<:ok şayia... alakası yoktur. Çünkü söylen- halkı sadakat ;yeminine Hindis{B/l hak-
hazırlama mahsulü olmasa da Bunlardan ikisini tahkika va- miş ~eyler fikir ve mütalea ele- • lı d •• ı. 
durumun bazı ümitleri teşci et- kit buldum. Dediler ki: lngilte- ifü, bir-er isnat ve ütil'adır. davet edildi fR 8 mUZBnere 
miş ve durumdan istifade im- reden gclm unların bir kL'3mı f.1te buna hiçbir hüı· memlekette Ankara, (~a~yo Guzete~i) - kapısını hi,.bir 

iDARE YERİ 

Nuruosnıaniyeı No. 1"1 
Telgraf : Yeni Sabah tstanhU1 

Tclofon : 20795 

Her Yerde S Kurut 
___!...__ ___ , ~ 

DünküMecliste 
~------------~•----~--_.-------

Memlekette şarap imalatmm serbest bırakılması 
meselesi ve ispirto istihsalatmm arttlrılması 

etrafmda görüşüldü 

inhisarlar Vekili izahat VBrdi 
Ankara, 22 (Yeni Sabah Mu

habirinden) - Büyük Millet 
Medisinin bugünkü toplantı
sında maadin nizamnamesinin 
bazı maddelerinin tadili hak-1 
kııı<.laki Uiyiha.·un müzakeresin 1 
<lcıı sonra, ispirtolu içkiler hak
kındaki layihanın konuşulması
na başlanmıştır. 

Sadi Konuk (Bursa), layiha 
ile şarabııı taammümünü teşvik 
gayesi takip edildiğine işaret 
etmiş ve buna itirazda bulun
muştur. Meb'us, şarabın tahri
bat noktasından diğer ağır ve 
alkollü içkilerden faı·ln bulun
madığını, mezesiz içilen ~rabın 
bu mahzurları gözönünde tutu
Jamk memleket kinde taammü
nıünün bilakis tadili lazım gel
diğini ileri ı:;ürmüşti.ir. 

Nevzat Aya...;, ayni fil:re i!-)li- ! 
rak etmiıı. istihlakin :3 milyon
dan 10 milyona CJkmasına rağ
men diğer içkilerin istihlaki a· 
za1madığını söyiemiş, bu itibar
la şaıabın taammümüne mey
dan Yerilmeme::,ini, inhisara a- 1 
hnmasını istemiştir. 

Doktor Osman Şe\'ki Uludai 
ve Doktor Süha ayni kann.att• 
bulunmuşlardır. 
Kasım Görec, ispirto istih., 

ıatı her yerde arttığı halde biao 
de iki buçuk milyon kilo daha 
az istihsal edildiğini söyl~ 
sanayi için mühim bir maddi 
olan ispirto istihsalinin aı ttı
rılması lüzumunu izah cdereil 
ispirto istihsaline yarıyan S.. 
lat madfü·sinin ~yhude yı:rı" il 
raf edildiğini, ispirto istihsalı· 
nin geniş mikyasta te.şvik ediI .. 
ınek icap ettiğini ileri slirmÜ!t" 
tür. 

!~undan sonra Ziya Gevhtıe 
Etili, söz almış ,.c <.'2.Climle dt;. 
mi.ştir ki: 

"- Mesde saı abın ihraeı iM 
bu lazımdır. Fakat memlt'kel 
dahilin<le şarabı tamim edecelr 
olursak vay halimize. Mcınle
kette kullanılan ~aıap derecele
ri azaltılınalıdır. Ben şllrap iciJ 
nıesi nleyhindeyim. Faknt ha.ri' 
ce satılması aleyhinde değ:Iim.,, 

Ziya Ge,·her, !'arap imalinin. 
(Sonu Sa. s, Su. 3 dei 

·--------

Hindistan Büyükden~z ---------
mesele 1 kaf .. lesi ----------
NEHRUsY A GÖRE YERLERİNE VARDI 

o ki."lları ihmal edilmemiş oldu- Haliçte başka bir vapura nktar- hak yoktur. Bir vaka :r.ikredeı:ck Fek:::ıe.nk Hındıstanındakı Jn- 1 ~ 
ğuna tereddi.ıtsüzcc hi.lkmedE>bi- nıa edilerek gizlice Romanyaya bir fenalıktan şikay~t eden \8- pon askeri maknmlnrı, blıtün zaman kapamadık a· H" t ç· 1 . 
liriz. Çünkü gözümüzün önünde gönderilnıişlir. Bundan dolayı tandaşın bur.u söyliyecek hak- haTh~ ~aponyaya k~ı. . kat L ndrn 2.2 A.A. _ M. lr . in , in. ran Ve Şimalden lngfltereye Ql~en 

.Jllrı',ok_ E'ketlerde ecnebi d't artık dostlarımız bize un \'er- kına muk2.bil bir de isbat et- yemınıne llavet O~lŞ~ll· Bunu Cri})l) c ~. ha( .. ) A. Efgamstan konfederasyonu nemiler müttefik kuvveHer 
proplgnndaların ne tarzda çalı;- mek ıstemiyorlar. Bunu hükiı- mek vazifesi vardır. lsbat ece- yapmıyruılar her turltı yardım Ji a şam gunu 'am !J 
tıklarına ye neler hazırladıkları- metin bir kabahati diye mi ~öy- bileceğimiz bir fenalığa vakıf ve himayeden mahrum bırakıla amarngı!lda cercyan eden m~- kurulmahdır tarafmdan himal!e edildiler 
na dair müsbm malumat vardır. lüyorlardı, voksa bazı büvük olduğumuz zaman susmak ise, caktır. ~-~keretlennkta 60

1 nunkdab~rat. ~tigi · 1 
J J • d .1. ..,,, ... nu n · ""l'P a ıne5ı aza Londra, 22 (A.A.) - Pnudıt 1 Halifaks, '>2 'A.A.) - Bah-

Her memlekette ccneb~ propa- memurların hırsız olduklarını vıc anımıza ve vatanımıza ..... ar- Bu davetin her verde garip u. • ':' • • .- "' ~ 
b

.. ··k b. t O · sının bugunl·u durumun cıddı Nehnı Perşembe vı,···nü Hiudis- ı ive na7.ırı Mac Donald, Per<>e-
ganda.sı faaliyet gö teriyor, aıılatınnk maksadiyle mi söylü- şı en, uyu· ır suç ur. zaman °füüleceği muhakkaktır ~imdi- '" · "'·- J "---r 
ve ba?.ı ı::evler yapılmclt isteni- yorlardı, bilmem. F-akat tahkik 

1 
meydann çıkalım ve sesimizi a- yt> kadar hiç bir devlet t~~nfın- y~t~ takdir ettikleıini söyle- tanın diri diri parçalanmasını ı be günii Halifaks'da söyledı 

~ J • t~'" ··k lt l' mı"-tir t.a. Yip etmediğini söyliyereıc b·r nutukta Büyük Britanyct~ 
,, .. ., " ua a zıya e ır ınt. ın, ran git111ek ti7..cre şimal Amerika Yor da Türkiye mi tamamen ma- ettim. Hiç bir yere bir kilo un I zamı sure ~ yu se c ım. 1 dan böyle bir teklif yapılma· A .. '."'J.:·..,.n· kıt"lann ''e h", \'a ktl\'· _, h · d b. H' ç· ı 

sun kalıw•r \'e burada hkbir bile gönderilmemiştir ve teslim · Ilüs. ~in ('nhirl YAL('ll\' mı~br. tl · · k f ı ·· Ef · t fe<l ı ·1 · .1 l k ed ·ı JU've t".scbbi\s edilmi •or? · \ t" enmıı uza m1..--sa c ere sur- ve ganı~ an era.syonu ta- 11 ınucıı ıare et en gemı e-
:ı-J """' :itle nakli husw~unda karşıl~ı- ı>UV\ ur etf ğini ilaH: etmiştir. , l':İJl yüzde dokran dokuzunun 
Buhranın başlangıç glinlerin- 50 t • ı A 1 d b 11 11 k • ı lan zoıluklard.an bahseden M. Nehru, infirat<:ılığa kaışı bu-

1 
limen yerlerine vardıklarını ·.e 

ğ . .i- faali~t sarfeclildiğine şahit etmjştir: ğini anlalmıştır. Nehru, aynı 1 ıin himayesi ·c.:ine İngiliz w Jı -
de 'ı'ürkiyedc..nasıl acı~~tan -açı- 01~1 a o an uyu gemı er cı;pps, sijzlerine şöyle devam tün km·vetile mücadele edece- l(nııada bahriyesinin kafılc·le-
olmadık mı? Bu s\i.tunlarda gös- ' 'Bu hususta dü~manlarıınız 2..amanda Hinllİf~taııın harbe iş- nıcrikan bahri:, el~rile biı'lil~t~ 
terdiğimiz aksülameller ihtimal bizden daha i~i bir vaziyette bu- tirakini şiddetle arzu etti!:rini hemen hemen üçte bir nisbetin-
ıki baır.ı okuyucularımızın hatı- - lunuyorla.r. Almanlar \'e lt ıl- belirttikten sonra demiı:ıtir ki: de i~tirak ettiğini söylem·r;dr. 
nndarlır. Bazı ~ dyolann doğ- Yeni bir kararname ile bunlarııı hizmete kl • yanlar Avnıpada dahili mm·a- - Rusyaya ve Çine kar~ı c;ok Nazır, Kan:ıcla bahriyesi meY-
rudan doğruya halkunıza hitap sev erı, s-alu. hatlarına sahip oldukları büyük bir ~empatimiz nırc.lır. cudunun simdi 20 misli daha 
~er~ polilikamız h~kında zi- nakliyatın ter.tip ve tanzimi Münakalat Vekaletine verildi! için kuvvetlerini bir yerden di- Fakat Çine yardım etmek be- fa~la olduğunu 3('lğa \'UITı1Uı'· 
hmlen bulandırıcı fıkırlcr ncş- ı ğer bir yere ~uratıe naltlcdeoili- (Sonu sa. 3, Slı. G d:ı) tur. 
retmiye çalıştıkları unutulmuş Ankara, 22 (Yeni ~abah) - Vekiller Heyetince kabul edi-ı • · )Orbr:• (==========~========~==:----...._. 
mudur? len kararnamC"ye göre hakiki ve hükmi eşhası huımsiyeye ait AMERiKA Buncfa.n wnra .M. Cripps. lft E BEL E E a l 

Türkiyenin arzetıtiği metin ve Türk bayrağını taşıyan elli tonilatodan yukarı bilümum nakil harb:n güdümü Iıakkıııdaki tt•n- 1 
müttehid cephe propaganda- Yasıtaları memleket dahil ve haricinde hizmete sevkleri, yapıla- S kitlere cevap Yermiştir: 
ı.ua karşı gösterdıği şiddetli cak seferlerin ve nakliyatın lüzum ve ehemmiyetine ve Yesaitin ULARJNDA "Öyle o-örüünüyor ki, ban\'C'-
aksülamel neticesiz kalmadı. kabiliyetlerine göre tertip ve tanzimi, Münakalat Vekaletine ait 1 kilin ezici bir şahsi,·eti olduğ·u 
Fa .. at bu netice propaganclala- olacaktır. ----o-- 1 için kimsenin kendisiyle müna-
rın durmuş ve tamamen kesil- 150 tondan yukarı bilumum Liman reisleri tarafından hiz- Bir Japon kruvazöri:e j kaşaya ce~aret edemediği inti-
miş olması nudır? Yoksa ihti- vapur ve motörlerin yapneakla- mete sevkolunabileceklerdir. b" A 'k hl baı var. H:ırp kabinesi. azası, 
yath hlreket.lüzumunu hisset- rı seferleri DeYlet Deniz Yolla- Teşekkül eden bir komh>yon ır merı an zır ısı bawddlin fikirleri öniinde "ken-
miş olması mıdır? Bir propa- rı ilan edecektir. Elli ton ile 150 yukarıda yazılı i~leri tanzim i- batırıldı 1 di~iyle münakaşa etmeden ve 
gandanın yese düşüp faaliyetten ton arasındaki motörler devle- çin Denizyolları emrind() bulu- -O- 1 ı\endilerine bildirilen meselder-
vazgeçebilcceğine ihtimal ver- te veya amme işlerine ait her nacaktır. Komisyonun reisi De- Almanlar 23 tı'caret ' ll~ kanaatlan dikkate alınmadan 
mek propaganda hüneri hakkın- hangi bir hizmet i~in Mıntak:ı. (Sonu sa. 3 su 7 de) baş e~memektedirler. B<ışvekil 
da en iptidai malumattan haber- gemisi daha batı d ki de ıtıpkı baPka nazırlar gibi ka-
siz bulunmak demektir. Pro· Kerç Yanmadasmda Kanlı Uzak<loj};u i'\lulum~IJt>ıaincte r I arım binenin kontrofünü kabul cl-
paganda hiçbir zaman ümit kes- Boituı>malarclan Sonra Yeni ~afh·.tlara Doğru bildiriyorlar me-ktedir.'' 
mez. Bir şekilde muvaffak ol- o o . :\.1. Cripps, bundan $oııra Hiıı-
roazsa, baska. bir şekle b:ı~vurur Ha rkof Mu·. ttef .• k r A..A. tclgraıı~·ı·ıı•<'-ıı ~ '"' •"' distan meselesine temas ederek 
ve behemehal istediği hedefe hulusa edilm4tir.] ·· 1 d · · 

lı ..... tl k h d ~oy e evam e:tnnştır: 
varımya ça şır. •~.ıu a a e e- Birleşik milletlere mensup "Hükümet Hindi~taıı hakl{)n-
fe varır mı? Bunu iddia etmek ovasında tayyareleri tayyareler, bir Japon kruva?..ö- da müzakere kapı~ını hiçbir su-
manasız olur. Eğer her propa- rünü batırnıı1-?lardır. İki yiik gc- ret.le ::nparnıımr!>1.ır. Bir hal tar-
ganda istediği şeyi temin edebil· o mU de torpillenmiştir. Mih,·er zı mümkün görünür görünmez 
seydi muvaffakıyet denilen şey Tank muharebesi Avustralyanın Şimal denizaltıları, Atlantik kıyıların- me:-ıdenin h<'llcılilme~i çok ar- ,1 
ne kadar sadeleşirdi. Fakat pro- başladı batısında· da: bir küçük Norveç ticaret: ge- zuya layıktır.'' 
pagandamn hikmeti, bir gaye- ---o-- -o- misini torpilliyerek batırmışlar- :\.füzakere. M. Cripps'in bu 
ye erişmiye daima. çalışmaktan Al I d J 1 •k• dır. nutkundan ~onrn kapanmıstır. 
ibaret olduğu için hiçbir .zaman man ar a, apon arın 1 1 Alman tebliğine göre, Alman "Adalet t~Uyomz" 
dinmemPJt onun en faruk vns- Ruslar da cepheye mühim istila denizaltıları Amerika sularında Londra, 22 (A.A.) - Avam 1 
fıdır. (Sonu Sa. 3, Sü. 6 da) (Sonu Sa. 3 Sil. 5 de) 

Bunun içindir ki bizde ilk za- ÜçeryÜz tümen ÜSSÜDÜ allak 
roanlarda pek baş !kaldıramamış 
olan gayretlerin zaman ile daha getirdiler bullak ettiler 
müsait şartlar bularak cesaret 
kesbetmiş ve çalışmaktan geri 
kalmamış olnıasma hükmeder
sek hata etmiş olmayız. Zaten 
netice meydanda. duruyor. Bunu 
hayra yormıya imkan var mı
dır? Memleket içinde baştan a
şağı bir yalan ve ifıtira kampan
yası var. BütUn hükümıe.t işleri 
tehzil, tc.zyif ve suitefsir e
dilmek isteniyor. Hükumetin po
litikasını imanla ve lıararetle 
müdafaa etmek adeta bir suç 
gibi gösteriliyor. 

Bu, ancak, Türk vatanının za
rarına bir netice verec~. Tiir
kiyenin ikuvvotini kıracağı için 
yalnız diişmanın işine yarar. 
1914 - 18 harbinden sonra Av
ırııoanın en birinci askeri devle-

[Aııkara Radyo 
Gtızetcsindcn Notlai'] 

Muhtelif membalardan gelen 
malfımata. göre, Rusyada Har
kof cephesinde kanlı ve büyuk 
bir tank muharebesi başlamış
tır. Her iki taraf da .taarruzların 
püskürtilldüğünü, Almanlar, 
Rusların 20 Mayısronbt~l'i mü· 
dafaa hatlanna çekildiklerini, 
Ruslar ise bu cephede ilerledik
lerini iddia ~tmektedirler. Har
koftan başka diğeı: kesimlerde 
de yeni teşebbüsler görülmekte· 
dir. 

Fin cephesinoe Ruslar olduk-
ça büyük kuvvetleı le marruza 
geçmi~lerdir. Moskovaya göre. 

(Sonu Sa. a, 6D. 8 de) 

[A.A. telgra/l.anıldan 
huwsa edilmi§tir.J 

Çinin doğu kıyısına Japnnlar 
tarafından yapılan ihraç, Çin 
ordularını meşgul ediyor. Bu 
ihracı çarşamba günü 20 gemi 
yapmıştır. Çıkarma noktası Fn
çang limanına pek yıaknıdır. 

Birınanynda. 
Japonlar Birmanyaya da bü

yük takviye kıtalan getiriyor
Jra.r. İngiliz hava filoları dlin '3.k
eam yine Akyab hava meydanı
na hücum ctınişlerdiı•. Bazı isa
betler kaydolunduğu lıabler veri-ı 
liyor. 

Müttefik tayy.ı.relerl, - Yeni 
Ginede Lae'ye de taaJTUz ve 

f8onu Sa. 1, 80. 6 dı) 

Şekerden alman istihlak 
vergisine dair layiha 

Hükılmetçe dişarıdan getirilecek 
şekerler, maliyet /igatile şeker 

şirketine dev rolunacalı 
Anka.raı,, (Yeni Sabah) - şeker ve ~illcozdan alınan istih

lAic vergisinin arttınlması hakkındaki layiha Meclis ruznamesine 
almm.ıştır, Mecliste müstaceliyetlc müzakere· edileC'ektir. Layiha
nın ESbabı mucibesinde memleket istilıl&katı şelker istihsalii.tı yeku. 
nundan çok fazla olduğundan istihlaki tahdit etmek :ınaksadiy
le şekerin toptan aatış fiyabnın 13/1/942 ""arihjnden itıbaren ma-
lfinı miktarda arttırıldığı bu istihlak vergiı:::lı1in arttıı1lma-
smdan 25 rnilypn Ura varidat (Sonu sa. 3, Sil. s de) 

Vilayetıe~.'e tevziine haşlanan bu 
• 

vesikalar Iaıe nüfus cüzdanı 
vaz!fesjni görece -

Bütün karne yolsuzlukları da ü; leniyor 
ı··ven i Sabah,, ın Ankara muhabirindan:I 

* taşe Müsteşarlığında basılan iaşe belbeler:nin vilayet
lere tevziine ba5l:ınmı5tır. Bu belgeler iaşe nüfu~ cüzdanı vazi
fesini görecek ia;;;eye taalluk eden blitfüı muamdder, \'Cfat, 
doğum ve sair nakil hadiseleri bunun üzerin<le y:ıpılacaktır. 

Verilen nı:::ılfımata göre, halen ekmek karnesile ekmek alan 
\'alandaşların sayısı üç buçuk milyon kişidir. Bunun biıaz da.
ha fazlalaştınlarak bc3 milyona iblağ edileceği anlaşılmaktadır. 

İaşe belgelerinin vilayetlere tevzii 15 Haı:rana kadar ik
mal edilecektir. Bundan sonra her semtte tayin edilecek gün
lerde mahalle birlikleri idare heyetleri ınıntakalarındaki evleri 
ziyaret ederek karne ile ekmek alan her şahsa birer iaşe belge
si verecekleı·dir. 

İaşe belgeleri içinde birer numaralı kupon bulunac:ıktır. 
1 Badema her ekmek karneı:;i veya diğer addcler ten.iatında 
bu kuponlardan birer tanesi kesilecektir. Böylece hem tcv~iat 
intizama girecek, hem de fazla ekmek karnesi te,·zi edildiği 
l)Rntlan İstanbul, Ankara, Izmir gibi yerlerde her hangi bir yol 
suzluğun önüne geçilmiş olacaktır. 

Hıfzıssıhha kanununda tadilat 
* Umumi Hıf?.ıssıhha k.munu maddelerinin tadili lA.yi

hası Meclise gelmiştir. Layihı:ıya göre sahillerimiz arasında 
işliyen Türk gemilerinin uğradıkları ilk Türk limanında sıhhi 
muayeneye tabi tutulmamaları hususunda bazı kolaylıklar gös 
terilecek, ecnebi harp gcmileriııden başka ecnebi devlet reis ve 
ricalini taşıyan hususi ·vapur ve yatlar patenta muamelesinden 
istisna edilecek ve ecnebi gemile.re azami kolaylıklar yapıla
caktır. 

Muhittin Üstündağ hakkınd?.ki dava 
* Eski İstanbul Valisi Muhittin Üstündnf{ hakkında. asri 

mezarlık yolsuzluğu meselesinden ver ilen kar'lr Temyiz Umu-
. mi Heyeti tarafından nakzedilmı~ oldu wund "'mviz Dördün 
cü ceza. dairesinde dün yeniden muh:ıkt•mtye ~a..c;lanmışbr. J 
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Buından lJe:ub., iıhı1m işga- ile telli' olunabilecek §cltilde en 
yQzünden çeki1en ıztırap om- ~ seviyeye indirilmesini.. 
~ hllküm "8Üren alnı.in ,iti.. tavsiye etmekte idi. Bu gayo
ıxu-ını kırmağa sebep oldu. Bu nhı ııe gibi :ı.'U8l'ta.la.rla elde ed.1-
d.a bir diktatörlüğe yol ha.zırla- lcb~ §U suretle hülAsa edi-

4 .Fransanın yaptığı hareket-- lle1illir~ 
dolayı n den i edip ı - Diğer :nillltlfüm, cemiye-

.ltm m ca be- 1:in • .izam lmınl :ister 
edilmesi kolay olınıyan olmasınla.r. proto~la riayet et

tneselclerden biridir. .Fakat -tikleri ukdirde onlara kaış 
i kerler .kullanınası .YÜ- be ltnlkmamak 

ı.inB.en butün dünyada. efima 
umiyeyi cid -etti v.e .Al- 2 -.Bazı muayyen hususi~ 

lDanyada. kolay kdln.y sllinemi- m~eUcr adalet muha-
~ecck hatıralar bıraktı. Brita.n- ~ kll7.a hakkım mecbu-
ya hllkO.meti Ruhr ~ rl diye truıımnk. 
tasvip etmedığini gizlcmcdL Fa 8 - Siyasi mttnazaalan ını-

t bu husu 'sini el!! le.tler Cemiyetine yahut hakem 
JllebiJ.lıy tte en kurtara- heyetlcrıne havale etmek. 
Jl?a.Z. Çünlm ıstil!i Fransanın 

çüzlü Garnntı Muahedename
lc elde etm yı umduğu emni-o 

et n.ı-zusunun muhim nisbctte 
·r ifa " inden bw;;ka brr §ey 

degild 
.B v il sıfatıyl . na.r 

La.w ha olan r. ~a.ıawin 
.gümriik esı 4ahatı ese-
1-sınd ti layı memlekete mü
sacaat eUıgı znnınn ~iliz -
1:t'nı.ıımz munanebetleri işt.~ bu 
llalde bulunuyoriiu. fr.:Saldwin 
Jııtilıab t.ta daha :zi,Ynde ltcntli 

A bıye hnta.larınd.an !dolayı mı.ağ 
lüp olou. 192:1 enesi Kanunu
Gallısınin 23 ünde, .Mr. amsay 
fac Pounld har" cıye nazırı 

hem o vekil oldu ve geçen s
nn son devresinde Lord Salis
!bury'um .misalini taltjp etmiş 
ulwıdu. aıici-ye nezaıeti ile 

bı.şvekilligi b tleztirmek ihti
mal iti ideal hır 1§ değıldi. Fn

at bundan do ay.ı iki makam
~ birı zar.ar ,.cirmü se o da 
iba§vekfilettir. 

L..ord 'Cıırzon po1ıUka...:;mnı de
ği,şmesi pek hayJrlı olmuştu. 
Çünkti bu "çok Ustün "Şahsıyet,, 
-takip edilmesı :ıazım olan isti
kameti umumiyetle iyi bilıyor-
s..ı. da bunları talıipte hemen da.i 
'ilila kusur ettnr.ltir. 'Mr. Mac 
Douald, -"Rusya -'!!\ · d ol· 
dugu gibi, parti mülalıazaların
daıı d Y"l nereye doğru sevke-
·ıdiğini biliyordu· iyi muhake

me Jmbiliyetin iikti. Bu hu
susta .mut.ıt lirere, selım bir 
sevki tabiisi vardı denilebllir. 

vrupruia u ni bır iliillıne-
nin arn b · n ... ıhat ve ihtnr 

n gi haltkında 
Curzon'un pıldığı hlıl-

tmed gi muhak-

)'UZ! sn n a 
.aır biri.eştirmek 

gayesı u ı uı a çok gayret sar
f ettiler. 'En mumı ip gprülen 
!!Çare bir mtltc bil ya.r.dıın ınu
.uherlcname ı oldu. 

19 2 Iilletler ı.ı.> ti-
nin ü uncu topLıntısında, sı!ıllı
sızlanr.ıaoın c mniyet garan-
iler in bır rada ,gl eri 

ili ı k ı kanı.rlar im
bul cdıldi. Ertesi sene, ınuvak-
mt muht"lıt komısyon bir m.u
ahedeır.ı.me proJem hazırlat.lı ki 
mütekabıl yardım muahedena
-mesinın proJ nam~·Ie manıf
ltur. Bunun gayesi "bu pren-
.sibe • ı bır ekıl verilmek-
ıtcn ı ı..tı. aamafih, W.24 
Menesi zarfında, Drıtauya 'Hü-

mcti bu anlaşmanın kabulü 
Umkansı o dugu etiacsine :var-

. B l :ca bebı ıd ıitanya 
impar::ı. orıu· un hususi Ciur.u
mu idi. Çil k'ü 'Salahiyetli bir 
ısa.tın ded ,;, tbi, "'.İngiltereıı.in, 
Avrupa kıtası Uzerıne inhisar 
«lecElK sure :te bir 'taahhiit altı
na gmn i ih ·· uı bir e

t..eüliyeti bülunan Brltanya Oom
nionwealtlı'ımn bitmesine ..za. 
ısar :.verfrdi,,. Bu-nıiit.ekabil N.ar
<lım muahedenamesi yerine O&
nova protokolu '.\"Üeut buldu. 

:Bu vesika ".Mil.letlerara.sı ce
ımaatin Azalıı.rı arasındaki tesa
m.tlilil., ilin ediyor ve .bir :taamız 
~n n '1bu t nUdün ihlali 
ve 'nlillctlerarasını bir cinayet,. 
aiye bahseyliyordu. Mısa}r, ''Mil
letler Cemiyeti ahitnameı:ıinin 

sekfainci maddeyi daha m.üe . 
sir bir h::ı.lc sokmak üzere tadi
liru tel 'f mıt 

mu 

4 - Bir ihtilaf hakemde hu
lunduğu .müddet_çe sillihlı kuv
rvet.leri sef er.ber etmemek. 

15 - !Uzlaşnaya meydn.n 'Oku
yarak h r "' başvuran hcrlu:uı
gi bir ilev ti mütearnz telfı.ltld 
ey emek. 

6 - Mütearrız devletlerin 
'harp masralla.rını kabiliyetleri 
.derecesinde tcdıye etmeleri lfı
'ZIIll gel~öini fakat haIJ> ts.z
ıninatının toprak terkim ta.zam 
mun cylemiyeceğini kabul et
mek. 

7 - Protokolu filli ~ u.e. 
;sfr hale gctlımek Ji!}in bir mu
kadd e o ak üzere siliililıın
ı:manın :a.za.ltılması hakkında 
!Dlilletle.>nrasI ..bir feransa İ§
timk utmek. 

En -nih:ıyet muhasaınt?:t::ı. kı
yam eden bir evletin, Milletler 
Cemiyeti tmıü'md:ın butün rey
lerin ittffakiylc başka tiirlü bir 
karar verilmediği takdime, ;bir 
-mütcarnz sayılacağında ittifak 
ediliyordu. •reşriniem-.elin ilti
sinde, protokol, bi~ bir'llltlhalit 
r.ey olmadan, ıntibteltf iıülfüınet 
lere teklif olunmuştu. Bu sıra
da, Bln·yera hapishanesinde 
Adolf Hitier c~ cin Kampf) ın 
son tashihlerini par.ak eseri
ni bitiriyordu. 

Ba.şlEıngıÇta.n itibaren, prc>to
:".kol vrnpa kıtasmda lngıliz 
mahfillerinde ı>Uiuğunt:lan GOk 
daha ziyade rağbet ve taraftar 
buluyordu. Mr. Mac Donald 
proWkolıı Milletler ,Qemiyeti 
ahitnanıesi mucibince her mil
letin taahhüt etmış ol~ ve
cibeleri tev; i Ye ıte:m1il etmek
ten ise teyid ve tekrar ettiğini 
söyliyerek müdafaa etti. Fakat 
bu muh kemesi kendi partisi
nin "Zararları 'haricinde ' pek m 
'taraftar bttltlu. AieUi.ae rfngiliz
ler protokoiu İngiliz bahriyesi-
ni Cenovanın kontrolu nltına 
koyan bir fı.let -diye tenlcit et
'IIleğe me;yyal bulunuyorlardı. 
DominyonJ:ı.t·ın fikirleri bilhas
sa. tenkıtkn.r idi. Dominyon mü
messillerinin muhalif TeY ver.
melenoe ancak Downing Steet' -
in tazyiki mani olabilmiştir. 

Başka .bir menıle~ rdı ki, 
ıMr. Afac DDllald ilk .... .ckilli
:ği esnnsıııda .1ngiltcrenin onun
ia m.. betlerini :ıslah lıusu
JöUnda .çok gayret sarfetmiştir. 
Bu memleket ltaıya idi. İtalyan 
politikası iki sene evvel Yakın 
arktaıti ihtir:tl:ır esnasında 

pek dostaı.ıe olmamıştı. Daha 
yakınlarda da Jngjlterede efka
n umumiye forfanun bornba.r
ıfuınaıundan d@la.yı ,galeyan ese· 
ri g~·sti. Ui,ğcr taraftan, 
1talya 1.915 'Londra Muobeı:ie
wwı:esinin J3 ün~ü maJ iı..'Sl mu 
cibince hakkı olan şeyi hiçb.r 
!Z3.lllan almamış o1dı\ğ dan .do
layı meşru .bir ilmyot ıtıissi bes 
liyor.du.. D .madde Büyük Bri
tanya ile F1ran Afrikadaki 
müstemlekclerini Almanya za
rarına gen~şlettikleri takdirde 
ltalyamn bir tavıze hakkı Ola
cağını bu iki -de\'letin tanıyacn
ğını ve bilhassa Erih'Cllin, So
.malinin ve Lıbyanın hudutları
nın taslııh olunacağını tazam
mun ediyordu. İŞin Büynk Bri
tanyaya taa.llUk eden eilıetin
de, bu tevziat Jubaland ülke
.sinden verilecekti. 'Fakat Lord 
Curzon, her hangi bir mazeret 
dölayısiyle, bu hususta hi_ç bir 
§Çy yapmanuşb. f3ınyor M.usso
lini işin ımı.masın an son :dere· 
ce sabırsızlamnağa başlıy.ordu. 
Mr. Mac Donald 'lll~e ile der
hal meşgul oldu "Ve nihayet Ha
'ZJ.l'anda bunu halletti. 

Teşrinisanide, işçi hUk'Umeti 
intih~tmda mağlUp obınr,a, 
:Mr. Mac DGnald'ın ~erine hari
ciye na.zırJığma lir. Austen 
ChamberJ.a.in geldi. J3u zat Mil
letJerararu :dur.umu bulduğu hal 
den .bi!Yilk nisbctte dal:uı ~i bı
rakm.1§ olma.klıı. iftihar .edebilir. 
Vakıa, prot.akQI, bilhassa o ta
rihteki cfkirı umumiyeyc na
zaran çok Heri bir mahiyeti ha
iz o ntlnn dolayı bertaraf 

t bllllun niha-
ı olması lngıliz -

Fransız mim sebetlerinde ha-
yırlı bır ıyil e -hasıl etti. 

(Arkası .. ar) 

idi 

:rne 
gram al 
Şclıriniiz piyasa.sına mudfl

mek üzere ınnıtemct bo.klmJJer 
vası 

0

J o ehrimizin b1ltü.n 
ba.kkalla.rına. :_Pirinç ve Tu.eyağı
nın .tevzıi tamnmlandığını. fa
kat henüz"Tıcaret Ofuininınur-: 
sa depolarındaki peynirlerin ta
mamı henllz gclmccıiğinden ~ 
ka tcvziata 1>a.Şlnnamailığmı 
yazmıştik. 

Peynirlerin mühim bir kısmı 
gelın~tir. Son JXU'tısi ô.e bugün 

fbeklenmektedir. G ~en peynirler 
derhal ba.kkalltıra .. evzi edilmc
ğe be.: lanmıştır. Peynir teV'Lin.
tına bugün ve yarın devanı olu
narak Pazartesi güıili sabahın
üan i.tiba-ren herkes kmek kal'
nelerini göstermek suretiyle 
ıremtlcrindeki bakkallardan ya
'rtm kllo pirinç ile yüzer gram 
yağ ve 'Peynir "8.laca.ktır. 

Belediye uhasebe üdürü 
dün Ani arAya g ·iti 
İstanbul Umumi Meclisi tara

fından kabıll "Ve tasdik olunan 
942 mali yılı bütçesini Dahlliye 
Y ckaletine aTZetmek Uzere dün 
~am Beled!Ye muhasebe mü
dürü Muhtar AcaT Ankara.ya 
gitmiştir. 

Muhtar Acar biltçenin bir 
Hazirana kndar -tasdikini temi
-ne çahşa.e.akbr. Bu. mtımldln 
olınaı:lığı t.a:kdirdc İstanhııl be
lediye 1Ve T y masarlfa.tı ye
.ni sene bfüçesi tasdik ediltnce
Y-0 ~ .g~ seneki b1ltçe u
zerindcn temin efillecektir. 
----->.ııı----. 

mgasız erazı 

~ullamhrmı ? 
Sanyenie Yeniınahnllede 43 

numaralı dtllt1dlıida. börekçilik 
pan clımet Lnli damgasız 

terazi kullandığından 10 lira 
!para etzı sına. mablffim -,edilmiş.. 
tir. 

Tıbbi müsamere 
Haydarpaşa Askeri HMtaha

nesinin yedinci tıbbi müsamere 
.si 21/5/942 Perşembe gilnil Baş 
taöip Albay Operatör Zahit To
lun'un reisliğinde toplanım§ i\'e 
~daki vakalar ta.kelim edil
~tir: 

1 - Ayrı ayrı ti,plerde iki 
hançere felci uk'ası. (KUiak 
mütchaS$ısı Dr. :Reşat I.Jluğ). 

2 - .F'ollikülit - ınomıon t&
siri y.a.pan. synthetique ilAçlar. 

(Nisaiye Mütehassısı Dr. Zi
ya 'Ü .sti.iıı). 

B ~ Miadmda bir Jıamilde 
vagioa.l cesarienne. 

(Nhtaiye Mütebassım Dr. Zi
ya Uatün). 

Bir Ebe tevkif edildi 
Bunfuı.n bir mü det evvel Bey 

oğlwıda oturan J).espina isimli 
:bir hastaya kürtaj yaparak ka
tlının :iillimilnc bep olan ebe 
amksi dün O'çüncü .Sor,gu !Ha
kimliği tarafından tevkif edil
miştir. 

Ah bu düşünce Hi§imde 
a.kıl, fikir mi bıı::a.kıyorilıL Ne

'Tede oldui:unu, JlC ,maksatla bu
.naya geldiğini di.ışü.nmesirıe bn
kA.n mı vardı? 

- 1.sminiz nedir? diye soran 
..komiser delilerle tatlı Jrnıı.uş
mak onları söyletmek için en i
yi çare oldtıoöun.a,, ;Şiddetli if.adc
nin delileri büSbiltün çileden -çı
..Jm.rt:ıcağuı.a kn.nid.i. 

H3.§im k0tnise.re gö.ilcrini :dik 
miş olduğu ha.lde sorduğu su.a
li işitmedi. Komiser daha yumu 
~ bir sesle ve tatlı bir gWüs
le tekrar ~tti: 

- lsminizi .sormuştum. Hem 
~yle :r.aha.t otursanıza.. •. - Yoksa 
arkanızrla duran şu memurlar
dan "'IIll çekiniyorsunuz. :Yok <Ca

nım, onlar yabancı değil. Denim 
a.kııi:balanm. /Hem ana bazı 
maiWnai verdiniz mi onıar çı
kıp gidecekler. Şim<ti söyleyi
niz bakayım . .!Adınız .ne ıdl ~ 

Bu ısefer zavallı H~im eeyle
nenleri •şitm.iş ve anı~ gibi 
idi. Çünkü cevap 'ermek ıi.çi.n 
ha.zırlandı; ağzını açtı. Ama 
hemen sôyli~in<ien ~
miş olacak ~i <.gene başlnı sal
byarak: 

- Allah belisuıı vendıı, Al· 
lah kahretsin ..... 

Diye hiddetle bagni:lı. tki 
ymnrugunu sı.ldt. D" le?ini gı
cırdattı. Adeta. götle i dönmüş
tü. 

Komiser rtik gühıiüyoriiu. 
Va ·y ti te likeli g "rdüğü .an
laşılıyordu. Ayaga kalktığı lcln 

__ ........ _ vunu tddla eden bir hesap 

eş/lı I i/ı 
( 50,0 O) lira m_ .. a.6_1l 

ensucat tevziatıda 

Pazartesi gUnU başlıyor 
Şimdi.ye kadar nüfus k4ğilla

riy1e'Ycrli mallıır pazarlanndan 
mensucat a.lmıya.n vatanda§la:ra. 
5 ;er '.Jlletre pamuklu bez Uwr.ii 
için evlere fişler dağıtılmakta 
olduğunu yamuştık Şehrin bir
çok yer erinde fış tevzfa.tı ta
mamlanmıstır. J'azartesi gün.tin 
den itibaren halim "'DJemJ!M:at 

tevziatına baalana.cektır. 

Şimdilik yerli mallar satış 

mağazalnrından yapılacak olan 
bu tevziat ya.kmôa bazı eemt
lcrd.eki mağazalar vasıtaslle Ldc 
yapılacaktır. 

şehrin yakacak ihtiyacını te
clllin etmek üzere lrunlln.n Mah
rukat Ofisi Müdüru B. İzzet be
ı;mberindc .bazı orman miltehas 
sıslao oldı®ı halde 1stmibul ci
varındaki orman mı.rı.taka.lann
da tetkikler y.ap.."lınk ürer:e rşeh
rımi rocn gitmişUr. 

o &er 
Xonserva.tuar Muallımlerin

den filütist B. ııAli Rıza, :Pek ya.
kında IOnyon eztle bir 
konser verecektir. 

aznunla d 
i isi dün ta 

ed· 
Emniyet ildürlligilndo!tl ma. 

8§ bor&-ôlarınaa meVhum :.ve 
m""ke!.'rer şah.ıslar göstererek 
40&8 liralık bir'llleblAğı eimm.et 
!erine geçirlliklıni iddia edilen 
sekiz maznunun dumşmasına 

dün devam edilmiştir. 
J3unlo.n:lıın komiser Jlesıni .ile 

Cevadın tıhliyesine, diğerleri
nin mevkufen ımtiluı1.-cıne ..edil
ırnın"ne ve müdafaa ı ahitlari
nin dinlenmesine karar ''erile
rek duru ma b şka güne bıra
kılmı§tır. 

' liU !!ide ordu cadJ inde _fı-
nncılık ynpan Tmıfikle tezgfilı· 
tarı Yusıffun Abmet G"" erle 
Hüseyip. Yılmaz vasıtasiyle bak 
kal '.Reşat Sungum IVC • nibe
Cİ Pandeliye karnesiz 500 k
mclc sattıkları ihbar edilmiştir. 
Suçlular kaçakçılık memurları 
'tnmfınfum yakalunarak :Adliye
ye teSlim edilmiştir. 

Bundan -bir '1Jlil.tM t«Cvvel ls
tn.nbul postahanesinin nakliyat 
ıknsasına nnahıın- nyfu.ırarak i
çinden 50GO lir.ı. .çala.mJ{ kaçan 
ruikliyat müvezzii Saimle arka.· 
'tlnşı seyy.ar ıtıcı '.Ahmet dün 
<Eınniyct mcmurl:ar:ı tarafımdan 
yaknJanarak Suitanatımet füin
ci Sulh Ceza ~.!alili.emesine ver l 

f mi .• erdir. ;ı,1aznun1ar su-çlarını 
itiraf etmişler ve hatta ç ldik

ı---~"" ları ~n.rayl::ı. ~ht:ıetl:n annesi 
Y'"tlnevveri Yeni Turan gazino
suna Pl"tak ynpti!\larmı söyle
mi lerdir. Duru nları sonunda 
her iki su~lu da tev;l:: 'f dilmi~

tir. 
oFl-larınm a:ttHJında lzarısını difv.ez 

-.emede beraeUni tedi, rf .. iz t 
Anlanlar gıbi denecek derecede 

irl ~ı bir .ad:un, san kıYr.ml lav
run sa~ları, :paucar ıi:ibi kum 
ıblr yüzü var. Hani .neresine !ine 
bntırsanıı: kan !ışkıracak vallalai.. 
Y.anuıda, ..üze.r:inde .ı;iynh bir man
to, ba ındu bir kaç yerinden deUn
m iş bir b.~til var • .t\YM.uıda .mo
dern .bir iskarpin olmasına n,tmQaı 
çoraJ)iarı :muhtell! yedcriııda :tut
turulmuş ... 

Bu ıki insan tamam on eene f!V

lilik .bayatı geçirmişler ... bi ~
Jer.i :ılbl .k1itü pôlerl de .._11$. 
~ koca ..mtn 

'Zltylfiıgından mUşteki. Baltl bu 

olmalı ki. ~c;ımu yermden knlk
~ e kocasına ~ .. 1ıoşt,, de
mi11. Al saruı bir Jtavı:a .mevruu. 
Haltıırde ~yan koca hemen y~ 
rlııden fırl~ ve ya~ınnış bH-
bir peşine 11amarlan kUrısı:ıın y{l-

züne, velru!Sllı kelim bir temiz döv 
mOş. 

l)av,a.wu uruımuma Sultanah
:met SUllı. Ceza 11.labkemesıude b~
kıldı. ŞahiUer dinleomuti. Tarnllar 

faalaruıı ~b.br. ..a~ ,Y,~lil
dıkı ... ıll.l ve bir de ~nma dm:a
ları Oldugumı ısöylei:Hler. 

-Spor mü ... abakaları 
kapamş tu:reni bugün 

yapı.ıyor 

Bugün saat 15 te 1''enerbahçe 
S~omunda 9.ll - 942 der.s 1 
yılı Tulanbul ol<ulları ~oor mti-

.... k Y vuz'un 
manah özü. 

Yazan ı AKA G0ND0.2 

öyliycceğim. llim iL<.1tilnl 
dlır&ı. nlsm. 

1bnı 

(Soruı &ı. 4, su. 4 u•l 

halini biraz <da alay ~ ..,ap
.mış, daha doirUSU bıkmq andan. 

mkim .lcabmı dQşündü. s~ıu

nun karısını ~ımtü ve kndııun 
da lrodmna h(lft ıdem.ek 'SW'ei.ıyle 

köpeklik imat etti.!inl e bunwı 

sahak ı iro l! föt'e i · ,pı
lacuktır. 1' üsabakaya İstıkıfil·ı-11-----1 

Bir ~n evlerine ınU&aıır cehniş. 
Olur ya. Yınc anlaşıldığına 9Dre 
bu araôıı dcli pın içio birbı: tane 
e~ ıtiemlşler . ..Koca~ i
çinde ;kar.ısiyl.c .lftü!e etmclı: iste
mi§. Sıskn idin ama bUgftnlerde 

i.ı liü lfin -zayı.lla~. dcmtı. Bu W 
fe\'..kaliu:kı ıgüoüne «itmiş 

iki polis ~'aklaştı. R8şiıni ikol
lannda.n tutacak oldular. Fakat 
komiser bir işaretle buna mani 
oldu1.-ta.n :Sonra: 

- Haydi canım, burada sizi 
Juztiıracak :kimse yok. O :kadar 
hiddete ne lilıtım var'? 'Bix ya
bancı .değlliz. 1.stcrseniz ~ 
sizi evinize göt'ürSünler_ 
HUşim öıiundelti ~ bir 

~vurarak sıçradı;-masa.
nın 'i.i.cıtünde .ne vursa k:ınlaca.k
tı: 

- .Ev.et ,aına. J>eyefendj. JUlla 
emin olunuz ki I.ı"erhadın göğ
sün.de Lotüs ~ti var. 

- 1~. güzJel- inanıyorum. 
Ama Ferhat kimdir? LotüB i§a 
reti nedir? Onu ~yo
J'WII. 

Komiserin min hali ve aor
,duğıı ,,sualler HB.şiml akıl ve 
maubğa davet edebildi. Ojıe 
ya, bu yabancı :adamlar Latüır 
ten ve Ferhadın halinden ne 
anlayalıilirlerili 1 

Bir lih.za sustu; kmnisere 
ba'h"tl, polisleri gözden geçirdi. 
ıTıpkı hir uykudan uyanan 
kendisini ynbancı bir emde 
bul.an bir hasta gibi: 

- Ben neredeyim Allah ~
kma? 

"Diye sordu. Kom· omm da 
~ ............... avtlet ettiğini 

tahrik i ol:fı.ıiunu k 1 cô -

rek ~ kocanı.n evvelA .2D lira 
'\lfır para ttzaSUıa çarptırılıruwmı 

tahrikten dolayı ba cezanın üçte .ı-

kisinin indirilmesine ve ayrıca ko
~ Lhıar:ısuıa on :lira Qdernes!ne 
laırar verdi. 

ümiae ôı.iştü: 
-..-Siz imdi gümfük merke

z"ndesiniz . .lı&ka.t mu'1J,kkat bir 
zanıa.n i_çin..._ 

- Peki ama bu ı.efmdiler ıben 
den ne istiyorlar? Ne diyo beni 
buraya getirdiler? 

- Hiç bir -şey istiyen yok. 
Ancak biınz evvel, tam Maroc 
vapuru kalkarken az kaldı de
nııc dü üyorilıuıuz. S"zi kurtar 
Jılar ve buraya getirdi! r. 

- "Maroc -vapuru ha Yani 
Rllra JfazreUeri.tıi ti1. .Hindiata-
na götü c olan a.pur .. 

- Ama ar.tık o bahsi k!q>a
taiım .. vapur gitti _ _ 'Belki şim-
di llaımarayı i..bile geçmiştir!! .. 
-~ve.t, ~Artık o bah

si lc~ıa'Uılım. 
Deliliğinden ,şüphelenilen a

dam nrbk tamamiyle keruliBine 
geldiğini gösterecek bir durum
da idi: 

- O halde komiser efendi, 
dedi. !Xttfen merkezde ne · im 
olduğunu b:ın.a söyler misiniz? 

- Hah, ta.marn - . Ben de bciy 
le bir suali bektiyor.dum. Anln
tıı.yım: Biraz evvel rıhtımda 
ba21 .m:ma.sız sözler soy lmız. 
Hattiı bazı tchdit'ler vurdu· 
nuz. .Anlaşılan fena b r h:.ıhran 
geçfriyo dunuz. :Bağırıp çagıra
rak <f..t.rafın.ıza bazı adamlıı.rın 

mar.şı Hı.: b~ ıdıkbn sonra 
spor m ttab:ı.kn.nm.n1n :lmp:uuc;ı 
mtinruıebeti:)le im ·mttul verile
cek, bunu mutea'.kiıl EPJ'rcWnl' 
muhtelif göstenler ~·.aptıı.tau 

sonra Haycl:ırpa.şa - Işık Linc
leri arasında futbol maçı yapı
larok krumua.-ılam m 

0

k.1fatla1· 
t~'"Zİ ed"1eeektir. 

toplrumrasına sebep oldunuz . 
- Doğııu, o !lir Ama 

~i fil bu lar e ri. E\ ime dön
mek istiyoriun. 

- !I'abii döneceksin.iz. Yalnız 
size bir sual soray•m. İsmin ., 
nedir ,.e nereCle otunı.v<wsunıu .. 

- B '"H.ilşlm 1~ wmpnıu. • 
sı Cambazhan.csinin M. 'iırli 
Ha~imi:ın. Şimililı:i lıaidc l ucı
dili ı;ayırında, kumpanyum ile 
birl itte bulunuyorum. 

- Va.~· siz J.iaşim Camba-z
hanesinin na.hi isiniz ôy1e .ise. 

in ımtini !%ikrett.1ğlııiz Fer
hat da gazetelerin bahsettiği 
hünerli dclUro.nlı mıdır? 

- Öyle yn ·-
- O ha.Idc sizin gibi marifet-

li bir atlam elbet bir sinir bub
ranıntlan bu kadar kolay ve ça
buk kendini fan1:.ambfür. ıAca:ba 
biraz evv.elki :lıtrlin ;size ııeden 
geldiğini ve bir Hint Raeas"'e 
neden a.lakaıbr olduğunuzu ba
na Wı.h eder misiniz? Ramador 
.Racamndan . .... 

Kom· "r bu ismi söyler söy
lemez muhatabının yenitlcn si
nirlen~i, daha doğrusu de
Ulik baht:allllllJl biçareyi y,eni
den tutacagından ko (kuyordu. 
Fulınt öyle almadı. Bil ris ~ 
§Ün d<Jıa büjük bir sükfln ile 
cevap venn.eye başladı: 

CUMART-Si 
Günt1 Öll• tk.ntıt 

il.09 4,44 8.4~ ::.Ezani 

5.~6 lö.10 17.U!'l Vuatl 

ı.Akf•ıı:a ~ tmaak 

12.00 ı. '" '7ı.UO 'ini 

'20.~ '2~.'21 S.27 ,., ... ti 

. 
demek I:" dün 
.eye g Ji 

yr tti. öyle . 
· k:ta tl an ı>\l • 

lenien ırı .-dik et · : 
- Evet Komiser Be:: u y 

1 

bir gazetede ben :de d.kudııı 
'Raean1n O:ı:mha.zlımlc, e gıtt • 
ni _}>a:!:lyordu. 

öteki. H~in :a:r.k n<l 1 

eğll~ek Qmıbailıane Mii.durıı· 
ırtü füı.hıı y-J.uııdnn ve iliJ k<>tl 
_göroeın g iroi: . 

- ~et. lied . Odur. Ş11-ı( 1 

tanıdım. Canıbazhaneııi ı ıh1 

bi. ~ 
1{omlıler, polis nıemunuıa ,ıo· 

nerek:sordu: ~ 
- 'N creden tanıdın? Sen W 

q''elldiyi nerede göraün lu? c 
- Ta.nıdnn efendim. · n1,1 'ZUildum. füı§am .Ça.yt..nndnlt 

Cambazhan ye gitmistinı. ırfcJJ 
di oyun yerme bu fa} etle çıcl • 
manuştı ama :g e dil ı t c 
lince tn.nılıyor. 

(ArlDMı var> 
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.. 
fnınsızlarm elinde nekadar gemi var? 

Yazan: 

iA11mFikBda iradına 
«ar:aı itimau 

lin e 'i'ıd 
tacbı:. 

.. fo!>lmvn, 'Sen-yet cephesine 
~ôrid ril k tı l"h ve mühiın
'-ntın ya Bı.tıüla.n ta
\truz ıedcoe!i: MiıtWik ıtalar 
~i 1 ~ do.ha. tesirlı ola '.!l fik
l'iııdcciir. 

Tarıh ~urumunun ltmi 
to Jantls• 

(Sonu Sa. 4, 6U. 3 de) 

himHB hlwa 
ıt8111HmBi iBlmfti . 

lngHiz mih, -ınühalız 
tümenini tsftis t!i 

' lngitterede bir · ahal, 22 (ıA. 
-A.) - i{"I!&l ve ana aliçc 
ri, fız tilmminin, cb.ı · • 
men ~tiriliiiktuı ı:a 
ylly>ılan dk ~ena:lamıtıa per 
ffi!Jlıbe -günü hazır bulunmuşlar-
dır. Hülci.ımdatlar aSkerleri ara 
sında sekiz buçıik -saat ka:lm:ış
lar ve rmanevra sahaaıiıia *<r. 
mobille dolaşını§.lardır. 

f Jlwrasız ~tış yilJiından 
Yeni Asmaaltmda Cambaz. 

handa 11 numar.a.lı &.ireae ti• 
c.a.Nt yııp:ı.n Sş,p11t Ah:ı.tun_ha.k-
ka.l vr.a.m .Altuıbab:ım fatura

- sız ır:o kilo pirine sataıken ya
k ı n raJ, M 1i Kornnma C. 
M1 Jeı lim ıl 
mis tir. 

-qjaş t.ard.fıl1 moile -
temin cclileceği, bunun bir mik· 
tarının k lu ailelere yar-

,.dııl;n, bir kıs:xımın ..da fakir go
cuklu aılelere muavenet tQm 
nldıb'l, b"r kısmının 'da 'Pan r 
.zcri}ta.t.ızll .arttırmak için ş.irlre. 
tc bıra.kıldıgı k ıydohmmakta, 
bu suretle hilkimıetin :eline 17 
m.ılyon lira. kaldığı -re ilmek
tedir. Çok çocuklu ailelere para 
ve f.a.kir .wlclere bülwva seke 
tev:zıini, "'Sililı'ye Vckı'Llcti }~ı 
ruhte etmt ır. 'Bunun için "'DCŞ 
mHyon lira ay~stır. l"fevziat 
hazirandan ffibn.ren b~yacak• 
tır. Layiha esailaruıa göre, 

ammu ma.bs;ns:\a .şe1mrdeıı a
JJıınuı kfa ala.n.14-Jrunın munzam 
istThlfı.k resmine ldlo ba.şma ~ 

• 5~ kumş, S:ris1ıal eet 
~re de 35~ Gmış saaı 4W• 
(9.uŞ;ı.lr. 

Hükfınıetçe yabancı m~ 
~erden~ ıgetiril&T 
cek ler ithal mevkilerinde 
giimrük ka;Dısındaki maliyet !fi. 
ya.t.lari le 'Iiirkiye şeker §irk&" 
tine iibvrcJilcrektir. Maliyetle 
saıtış arasındaki fank Şiı1lret ta
Tıllınd:ı:n hülrumete vefilecek· 
tir. P car fiyatları ileride 8.1'

tama !a.r:ln .hükUınct bütçeye 

YENi SABAH 

Ankara 

Kanttnun -heyeti umum· ·~ i 
reye .konacai!ı sı n ckseriy t 
bıılunmad i!ı görUJmüş ve reye 
konma Paza.rtc13i tQplantısına 
ha-a.ktlmljtır.. 

- lJa..~ ta ıfı t 
nim !tmdc de<"Jld.ir. ~& .kol 
larımızı k..·wu tm un otıır.am.a
yız, buna iırtkıln yoktur. 

G ndi n Ute ssir 
Baı:solon, ,:22 (Arı\.) - :Mıv 

.:a numar ı cı an h rbi 
mi hazırlanıyor? 

ıaruı ba.bız '7_,,,-ti""11"1.o•,..,,, 

• • mı) r; 'CD1°nde 

sahte rahraroaııın Ü 
diği za.f er ta.cllll y ti 
Y r. 

B lkan hari:>mde o -""""' 
mıittcfjjtlor 0.:.""1IllUllı 

l hal 



Sayıa: ~ YENi llABAD 

ROKA 
1 RADYO PROGRA~ 
- 23 MAYIS 19'2 
7..!0 Pognun 

'.J3K~ 
Program. 

ı,415 Ajmıs 

18.45 Raeyo ~ 
klübO. 

UO Ajans 

1M5 Sorbest 

- A be! Neden ,mıemiyoruz ı ne bir~ dahi olınm bakmıyor- a.oo :Müzik 
bu ihtiyarı biz beL lşt,e bunun du. Deli Musbafa, babasının de-~ ~ 
lçin be! Ters geliyor bunun gü- diğı gibi &kliyle, zekftsiyle güre- ~ 

10 Daklka 
19.~ Şarkı ve 

Türküler 
20.15 Radyo Ga. 
20.45 Kısa FaaJl 

reş.i bi2.e.. Yörük de bpk:ı baban şeıı bir fılıdaırı değildi. Kuvvetine, 11 45 Nam 
nbi ters ~eşçi... ağırlığına, ocsa.r'etine, Körle- . . 

Dedi. Anı.avutoolu, :Jrahlmbayı meeine öğrendiği oyunlara. gü- 1'.00 Rihurya~~~ 21·00 Konuşma 
bö Uö.UUU:5U 21.15 Dinle)'l0 

l>a&ı ve: veniyordu. Küçük hasmının y- M.10 Ankara tık İll•eklen 
- Musıtafa Ağa., aıladln mı le 18.Jca.yt duruşunu ıa.ptallığma, -

timdi Meydan okuduğun has-- çocukluğuna verdi. Fırsat bu, bahar at ko- ıı.45 ~tive ıaeslr 
ma sen, bir kere güreş uydura- fırsat. diye derhal hticuma geçe- = sı.oo Radyo Snloo 
m~. Bu, truvVletle okka ile rek Yörük Aliyi t.oparladlğı gi- eri 
olmaz. .. Yörük .Ali, eol, sağ, «- bi sürmek fıstedi. Ve, Şddetle ıa.oo ~ <A-kestnısı 
ta ~ bir pehliw.n.. Sen, harekete geçti. Llkin çapraza 18.03 Radyo daılll 22,18 Ajans 
,.ahıız sağdan., Yütem~ girmeden bir anda gırtlakkmdı- Orkestrası 2.U5 Kapama 
aaua soldan 2'irccck, güreş uy- ğını ve oyununun çözülüp boşnl- 1 . . 
4uramı •aca.ksm. Nihayet bir dığıru gördü. Yörük Ali, şiırlŞek Cr8 da1relertnde muamele 
bıç.imine girecek seni .. İşte bir süratiyle hasmının çapraz.mı • . ı k ·· 1 
kere buradan fazla senden. Hem yokediverm.işti. Hem de gayet )8pumtyaca gun er 
bu fazlalık müthiştir. Çünkü ustacasına.. Küçük ve, yorgun
gür~e daima o, hA:kim demek- suz bir gırtlak daya.nma.siy~e ... 
tir. Sen; ona tabi oıac...,·ksm de- Deli Musbaf a, ne old\lb'UilU 
mekt;r, İkincisine gelince: Onun muhakeme ve tahlil bile etmedi. 

lstanbul OUmhurlyet Milddeiumu· 
·mlllölnden: 

Mali yılın hitamına mebni 1sian-

mükerrer icadı var. En tehlike- Eğer etın:iş olsa iili, ıküçük has- bul icra Muhasebesinde Mayısın 80 
li ~arda kulpunu buluyor.. mının ne yaman olduğunu ilk ncu, Haziranın birinci ve ikinci gün
Sen ise ne biliyorsan onu yapı- elden öürenm.iş olurdu. Has.."Jll- leri tah.WAt 'Ye tediyat yapdRrnıya
vorsun.. Fikir icat yok sende!.. nın yüzüne b!le bakmadığı hal-
. - . . . • . de birJenbire mukabele edifjinin caktır. 

- Daha, daha sonra .. Yörük inceliıklerini enlardı. Yöı üğün ---------------
Ali. iuzmasmı bilm.iyen bir peh- enseye bağlı eli, bir elektrik Z A Y t 

19.8.934 taı·ihinde Rizeden ge.en 
künye üzerine Fener nu!us meınur
lugundan aldı~m nu!us ctızdanınu 
askeri tezkeremle beral>eı· wyi et
tim. Yenisini alacugınıdnn eskisinin 
hükmü yoktut. Rizenin Yalıköy ha
ne 99. Cilt .O, sahife 140. HaRim oğlu 
Mevl\ıt Aydın, 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kınklılı ve Bütün Ağrılannızı derhal keser 

icabında gCınde 3 kaşe ahnabllir. 

~~EN ~cı NO- l stanbul Elektrik, Tramvay, ve Tünel 
Türkiye tş B~ tarafın· işletmeleri Umum Müdürlüğünden: 

dan Kuledibi Büyük Hendek 1) Muh ...__ ... u 23'7 075· u ı uht-',., "'-k lz e --•-S h N 1 d Cevd t E d .. _ ammen .,,_'U.e . ra o an m -=.ı. ..,.. ır ma em ,..~-
01, ant bl?: .. tee ·1 elleJ r ~ tupla tck.lil istemek sııretile s;. 'ın alınnenktır. 

n:r e ~ ıgı ıs nı en. ~ Y1:1Z 2) Muvrkkat tcınimıt 13.103.75 liradır. 
Türk. lır~ı:..ıı !latık bır sel\~~ 3) Tekliflerin Lcvazırnd-ın p3rasız tedarik edilecek şartnıımesindeki 
ademı tediyesınden d?,layı sozü tari!ata uygun olarak 15/6/1942 Pımırtet;i gürıü saat 17 ye kadar Melro Ha
geçcn par~nın teret~~p edecek nırun 4 üncü katındaki Levazım Müdürlüğüne imza mukabilinde ver.ilnıJş 
YJtl'ar ve zıyan VC vakı masraf- olması 137.ımdır, (5114) 
lar ve tazminat ile beraber is· 
tenileceğine mütedair bulwın.u 
ÜG nüshadan ibaret protestolar- istanbul Bölge iaşe Müdürlüğünden: 
dan bir nüshası muha.t.a.bına 
g<.inde:rllmiş ise de · mezkur ad
reste bulunmadığı ve yeui ika
metgahı tahkikata rağmen öğ
renilemediği tebliğ memurumu
zun tahkikatından anlaşılını~ 

Kadromuzda mür,h:ıl 75 - 85 lira ücretli daktiloluklar içiJı 27/5/942 
Çarşamoa günü saat 10 da DördUncil VakıC Hanı ikinci katındaki Mudürlıık 
binasında imtihan <ı<;ılacaktır. 

Taliplerin iınt.hıın gününden evvel Mildürlügümü.ze miıracaat edCrek 
bir talt-pnan::e doldurmaları ilan olunur. (5762) 

olma~ına ve Bankanın talebine =================================================== 
binaen 4/5/942 tarih ve 1P•CZ1w:iiam:ıammaı:ıa:u1m11Cl!IEE111•mmım~ 
5819/ 116 numarah protestonun D ) O . }} •} A J 
tebliği makamına kaim olmak B ev et emıryo arı ı an arı 
üzere işbu ilin tanzim ve bel o· 
yı neşr Yeni Sabah gazetesine 
gönderildi. Eskişehir Cer Atclyesi için tesvjyeci ve tornacı alınacaktır, Sanat im-

liva.n ! Soğukkanlı. Kanara. bek- betonu gibiydi. Hasmı ic;inden 
leme3ini biliyor. Sen öyle değil.. kontrol eden bir göze benziyor
Hahirc pehlivana yükleniyorsun. du. Hasmı, taı:.arladığı harekete 
Hele, bir kızıdm mı, tamam?.. geçmeden haberli oluyordu. 
Ondan so:ıra. iraden elinden gi- Arna.vutoğlu, Yiiriığün ne 
divor. Ha.~ ezmiye, kırnuya yaptığını ve, ne yapmak istedi
baıkıyorsun ... Bu, pehlivanlık de- ğini hczın.işti. I<a,•asoğlu da an
ğildir. Pelılıivan dediğin soğuk- lamıştı. Fa.kat ne de olsa, Ar
ikanlı olur. lyi dinle bu sö:>.lcrL. tnaYutoğlu, 00.ba olduğu için onu 
Hoş, ne kadar söyledim bunla- ~elli etmek i<'..abrediyordu. Ar· 

, tlhanı Haydıırpıı.,«a Depc.ısunda yapılacaktır. A:;gari S. 2 i~çı derecesinde 
--------------------------- bulunanlar tavzif edilecek ve ücreti imtihanda göst.creceğ'i liyakate göre 

Fransız donanması F IKRA : n .. Olamaz. Huy canın altında- na.vutoğlu söylendi: 
dır. - Hay ~ hay!.. Gördtin 

teebit edilecektir, 
T<.r.liplerin Haydc.rpaşa lcletme Müdürlüğüne 1rılıroc:tt•t eımcleri ilan 

- . . . • . mü ne yaptı? .. 
_Yörük Ali. derh:.ıl seni kız- - Bırak şimdi b•ı.ıılan ... Ne 

dmr ve, kızgınlığından istifade ola.cak~ olıc<t.k ? .. 
eder. Mütemadiyen sana ters - Göı üyorsun ya, kalın ka
giireş yapsa ki.fi.. Sen kızdın, fa.lıyı... Aldı çaprazı. Yörüğü 
gittin. D:ılı~ sayayı.m mı? Bu aptal ve, görmüyor zannediyor. 
sebeple evvela Yörüğii idiyeyhn Yine aldatacak onu ... 
deme .. ÖWki ha.<>unlar sana. !{a- Denı~~e kalmadı, Mustafa; 
fi. Onlardan birisini yeneı~en. Yöriiğün aptal aptal duruşun-
0 vnk.it Yörükle karşılaşır ye dan istifade ederek tekrar çap
büyli:k orta ba.ş:ına kısmelini a- raza toparlandı. Yöriik, sağ eliy-

n~ b"ldi-· b "(_-· le hasmının sol eli üzerinden rarsm. J.X."nim ı g:ını u .. .ı. ı-
1 kuvv~tli biı budak ile sol e inin ne sen, bildiğini yap!.. tl - d 

Dedi. Arnavutoğlu doğru söy- tersini hasmının g-ır ·Jgına a-
lem.işti. Mustafa, b:ıbasının son yıyanı.k direndi ve, yine bir auı
sözlcrine kulak asmıştı. Ve, de- da çaprazı defetti. M usta.fa, da
diği.ni .kabul etıtJ. ha hala hasmının ne olduğunu 

Ça.zgır, hakem heyetine söy- anlamamıştı. O, zannediyordu 
lemiş vıe, kur'a almıya karar ki, hep bunlıar gelişi güzel olu
vermişlerdi. Gelip kur'ayı att. yordu. Bu, sefcı Arnavutoğlu, 

... te- kahkahayı baslı Ye: Kur'a çoı'.< :.wayip çıktı. I mı C<-fı" 
ci Ha.~ 1 eli Mustafa, Bul'salı - Tuh! Apud herif!.. Ol! 

Tahire Çoban, Yöriik Aliye dl! hamal bir pehlh·an! .. 
Memiş çıktı. Bu. kur'a çok Kava.cıoğlu da gülüyordu. Mu-
bic:;iıim;izdL Bır kere Bun;ah ıle kabele etti: 
Çoban aı·ka.da-'?ll. Iliribirleıiyle - Ali, oğlun aptal olursa! .. 
uyuş1bilirlerdi. Ve çıvgat yapa- - İbram, ~ parmak biribi· 
bilirlerdi. Yorulmadan t.iribirine rine benzemiyor. Mus.Wa da baş 
pes eJer, öteki aı·1nc\:ışm·1 bü- pehlivan olur. Başa güıeşir. Fa~ 
yük orta başına hazırlıyabilirdi. kat pehlivun ohmaz. Bu yaradı
Sonra Kel Mem.üıle Y'fö·ük Ali- lı~r. Öğretmekle, nasihatle o
nin gUre~i bcUh eli. Yuni kur'a lur şey değildir. Nihayet ne öğ
iyi değildi. Çazgır, l•ur'ayı aha~ refirsen onu yapıyor ... Ne söy
liye b;ldirrncdrn hakt'ın heyetiy- lerı-ıen onu yapvnı". Herifin 1k€Il.
le müvı.kerc etti. Hakfln heye- diliğinden yarattığı bir şey yok 
ti de bu, ~ur'aya taraftar olma- ki! ... Yeınecek Yöriik bunu ... 
dı. YE-..nidcn kur'a atmıya kar .. r - O kadar da değil ya! .. 
verdiler. Bu sefer de pE-hHvanlar . - Bal gibi yenecek ... Hem de 
ist.emeui. çabuk yenecek g>3liba! .. 

F a.kat hakem heyetı Jıehlivan- - Zaımetnıcm ... 
ları dinlemedi. Tekı al' kur'a at- - Eh! .. Göı ürsün? Da.ha ha-
t !. Bu, kur'a.da tes düf Deli la hasmım anlamadı. Çapraz a· 
Mustafayı Yörük Aliye düşür- lacah'1ID dive çalışıyor. 
dü. Çoban, IGintcciye dii.ştüü. .Deı.neğe kalm::ıdı. Deli J\.fusta
Kel Mem.i§ de Bursalıya.. Artık fa, tekrar çaprnza gil'di. Bu se
bu, son kur'a idi. Kimse itiraz fer Yörük Ali bile bile çaprazı 
etmedi. wrmişti. Fakat zorlu ve, kuv· 

(Bat tarafı a linoü eayfada) 

(Bretagne) Merselkebir'de bat
mış, (Provence) bir da.lııa ta.mir 
edileınlyecek şekilde ciddi hasar 
ra uğramıştır. (Paris) il(: tCour
bet) İngilteredc, yani Dö G<>!cü
lerin elinde, (Larraioe) de 1~ 
ikenderiyede siliı.hlanndan te<-'rit 
edi~ bir halde bulunmakta
dır. 

"Suffren" smıfı (10.000) k>n
luk )lle(li kruvazörden üçü ls
kenderiyede, dört tıln~i de 
Fıraı'ISlZ Toulon harp limrunında
dır. (Toulon) da bulunanlaı- a
rasında sınıfının en yeni birliği 
olan (Algerie) de vardır. 

( Gloire) sınıfı altı kruYaZÖl'
den ii<.-li l4"n.ıınsada, iic;ü de Fa.c;.. 
ta.dır. üc; (Primauguet) den bi
risi lskenderiytede, diğer ikisi 
Fransa.dadır. (Emil Bertin) ile 
mektep kruvazörü (Janda.rk-) 
Antil sulanndadırlar. 

.İki tayyare anag<.-mi.cıinden 
(Teste) Merselkebirde b-~tmış
tır. (Be-arn) ~e M-artinik'de bu
lunuyor. 

Fransızların sayısı (70) i bu
lan büyük V'e ki.içük desroyoc 
filotillasından Goğu Dunkt'rk Ye 
Suriye harekatında batını~ veya 
Dö Golcülerin eline gec.miştir ve 
bugün Frıansız lima.nlı:lnn<la. bu 

(Baş tanı.fı 2 iDcide) 
- Bre Süleyman! demjş, bı.ın

la.r ne? Allı.an ne giysin? Süley
man! Anan ne giysin? 

Şeb.zade Süleyman OhığdHn 
nrlarruş. Hepsini a.trn·ş Çelik 
kılıcı ile demir miğferim lıu."3Jlıp 
gehniş. 

Yavuz, bunu görib.ıeıe ~eyif
lemniş: 

- lli şöyie ibr-e Süleyman! 
~ önce za.fa . ııonra zibü
fer !. .. 

Biz de önce Yavuz Sult&ı Se
li.mi, Kanuni Sultan Süleymanı 
okuyalım, düşünelim: S0R1r·.ı 
ceplerimizdeki bir avu<; iliı t 
para ile zibii:&re kalkışalım. Ya· 
hut ık~lkışaılım mı, kalkışrruya
hın mı diye dilşü:n<-eye vara.hın. 

güzel gemilerin baikiyyeti<teuyu
fu olarak yalnız (23) desr<ıyf'l' 
kalmıştır. · 

Hulfu. 
Bugün Fransızların efuid'ı, '..! 

modern saifı harp zırhlısı, bir 
düzine kadar ıkruw~r. (23) 
desroyer ve bir hayli denizaltı 
gemisiyle, mayn d~U.eü ve ta
rayıcı gemiler, hucumbothn 
'ka:l.rru.,.~r ve bu kuvveıt, bu ha
linde de hatırı sayılır bir varlık 
ıtleşkil etmekte buh.ımnuştur. 

• 
Toprak Mahsulleri Ofisi Jstanbul 

Şubesinden 
On bir bin metre bezi Ofisimız tarafından verilmek ~<ırtile örtiıli.ık 

rn~amba diktirilecektir. Tal,p olanların ~amesini paı·'51.Z . olarak ınu
baberat MrVisimizden almalaı ı ve açık pazarlıi.'l yaoılmı:ık ın<"re 25.5.IH2' 
Pazartesi günü saat on b~ Sirkecide Liman Hanındaki ıubeml.7.de 
hazıı· bulunmaları rica olunur. (11666) 

Türkiye Köm il.r Satış ve Teı,zi 
Müessesesi lstanbul Şubesinden: Cazg-ır, meydana c;ıktı. Davul vetli Mustafa ancak beş, altı a.

ve zurnalnı·ı susturdu. Büyük dım k~dar hasmını sürmüştü. 
O"ta.ıun c•iftlerini b:ığırdı. Ve, Yörük gayet güzel bir yan baş- Kuruçeşıne ve Kndıköy ö.eı>o.larında kömür yükleme, ~'J\ma, ele-
N>"Ylivanlan meydana salıverdi. la köstekliyerek hasmını boşa.it- me, aktarma gibi işlerin yapılma111 kapalı .zarfla eksilt.me~·e ~oruouştur •.. 
Ç~~r, büyük orta pehlivan- tı. Mustafa dört, be~ adım uça- tstekliler, iş günlerinde saat 15 - 16 arasında şartnameyı ~e~ ıçın 

larııu mevd.a.na saldıktan sonra rak diz üstü yere diiştii. Yörük Qglatada Yeni Yolcu Salonunun 'Oçiıncü katındaki şube merkezme müraco.
Calıı1ın yanına gelip, oturdu. Ali, tenez-.-ül edip h:uunının ü- at edegilit'ler. Eksiltmeye girmek için evvelce bu IŞeri ~ bir surette yap
E:>le~ iyi idi. Yörük Ali, De1i zerine bile !!itmedi. Mustafa to- tığına dair vesika ibra.dle 200 fua ilk teminat parası yatınlması ltızımdır. 
::.:usta.fa.. Künteci Hasan, Ço- parlanarak kalktı. Hiç oralarda Kapalı zarlıar e HariFan 1942 Paz.a.rtesi &ünü saat 16 da :kabul edileceic-

b_ı .. Kel Memiş, Bursalı... değildi. O, yalnız güreşiyordu. =tir~·~· ===================================(=67=28=)=== 
, f'iik Alinin Deli Mustafaya Olan biten incel~klerdeıı hRlieır 

öiışmel>ı seyırcileri heyecana dar değildi. 
~etirdi. Herkes biliyo:du ki,~- Aroo.vutoğlu, sinir içinde idi. 
i 1Iustafa, Arnavutoglunun <>g- Kendi kendine: 
u<lur. Arnavuto.~lu da Musta- - Bak hele ~°'e! .. Daha ha-

: 1 .. {i;ı \.ık Aliye eş düşmesini ıa inat ediyor. Hasmı anla.mıya 
hiç beğenmemişti. Kavagoğluruı. I çalışmıyor .. 
~vıl'.;;;H . Mustafa, üc defa tistü.st.e çap-

TÜRKiYE CÜMHURIVETI 

ZİRAAT BA_NKASI 
K:aru1U§ taıt.hi : 1888 - Sermayesi: 100.000.000 !Jlidı ..... 

olnııur. ,(33ô2 - 5388) 

Muhammen bedeli (3205) lil'a olan 641 adet :l.irıdadı Sıuhi sandığı 

(9.6.1942) Salı günü saat (14,45) on dördü kırk beşte Haydarp;;ışnrla G<ır 

binası dahilınde komi~yon tnrafından açık ebültme tısu.lllc satın :ılınac:ıktır 
Bu ·,e girmek İ$tiyenlcrin (240) lira (38) kuru~luk mu\'~kkat teminat 

vıe kanunun t.1Jo'in ~ttig.i vesaikle birlikte eksiltme giinü &."atine kad<'r ko
misyona müracarttlan lazımdır. 

Bu ı ,,e ait ,artnameler komisyondan parasız olarak <!.ıgıtılmaktadır. 

(5757) 

T. İŞ B AN K AS 1 
Küçük tasarruf 
hesaplan 1942 
İKRAMiYE PLANI 

KEflDELER: 

ı lubat. " Ma;rıa, ll Ajwrtoa, 2 llda
dteşriı.ı tarihlerinde yapılır. 

1942 iKaAı11I f Et ERi 
1 adet 2000 Liralık= 2000.- Lira 
8 • 1000 > = 3000.- > 
2 , 1~· > = 1~00.- > 
1 , 500 > = 11100.- > 

10 > J."ıC > = 2500.- , 
.o- > 100 > = 4000.-- > 
IO > 50 > = 2500.- > 

IOO > 21 > = 5000.- .t 

100 > 10 > = 2000- > 

( Aalt.erllk işleri 1 
S.,.°'1t• Yertı Aa. OU-..Heft: 
Yd. Dz. CW. 'Ibn. 128 dajumJıi 

Sallhlili Rahmi cibı Ezıvero ~ 
(He/6001) "Ye Yd. Top. Atim. :U... 
ta.ta QIW .thrahim. Tütınen (A6'198l 
Din llC':ıele pıbe;ye milracaatıarı • 
Wwıur. .rl'l.181T1fi:r) ~ 

BeyoOlu Yerlt Aa. Şubealnde•U 
~da ad:ları 7Ullı Yd. ~ 

lars.:ı acele Dl-beye nıJ.IJ"acaatbın llb 
elunıır: 

M.u. Aiim. SWeyman tıiltı Meh
met Mpzafter ('4837), Hava. Atim. 
khak otlu ta. Saim Ch!k.en (22730). 
Dmy. Attrn. Rtt.a oi}u Semili (2'239) 
Lv. Atğm, Mehmet oj.lu Omıan Hu
ri (1'1879), Hı.rp. Sn. Bnb. Omlall 
ollu Oaman Fevzi (43-331), Harp. 
&:ı. Tbn. Mustafa oilu Eın1n Z4*t 
(.12319~, ~ Gv. Yw. Yahya otıııa 
lılehınet Kemalettin (UM), D:z. O.. 
Ysb. .Ali otlu Muııtafa Sadeitia 
(l-095), Dı. Gv, Yzb. Saim oglu Ab
rnet Necmettin (1031), Dz. Gv. Y~ 
Beslan oglu Harun (950), Dz. GY. 
Yzb. Mustafa oglu İsmet Hayretılıl 
(1368), D,;, Gv. Yzb. Mehmel Der
\'i;;ı oglu Ahmet Sehm (1027), O. 
Gv. x ·b. Mustafa otlu Ali Hüseyia 
Dz. Gv. Yzb. Cemil oğlu Hüs. Hl»
nü, Dz, Gv. Otpn, Nuri oğlu Y~ 
Enver (633-1057), Dz. Gv. üıgm. 
Mehmet oglu Musbfa, (1597), Ds. 
G\•, Ütgm. Ismail oğlu Ga1ip (145). 
fö:. M k. Bnb. 'l emel o.,lu SüleJmd 
Ariç ( 1717), D:ı: • .Mk. Yzb. Meh. Al 
oglu Hııseyin Sabri ( t438), D;1, Mit. 
Yzb. ·Mustafa o~lu Abdürrahim ı· .. 
rırn (3:-164), Dz. Mk. Yzb. Mehıı1• • 
oglu Meh. Ali Şenyüz (1246), 1Jı., 

Mk. Yzb. ismıul oğıu Mehr,1et llb .
mi (3·161), Dz. Mk. Yzb. Ahmet og ... 
lu AH Remzi (4843), Dz. Mk. Yr.bır 

Salih oglu Ahmet Dalgıç 0790), Dl. 
Mk. ütgnı, Salih oğlu Hakkı (1661), 
Dı. Mk. Ütğm. Mehmet oglu Yakut 
(1053), Dz. Mk. titğm. Emin o~ 
Necmi (1296), Dz. Mk. Tgm, Tabir 
oglu Ap ıı:~eıaın (1344), p . 

Be~lktaş Askerlik Şubesinden: 
Şubcırı~d· kayıtlı olup ~42 Y4. 

Subay y•Jklam:ısma gelmiyc-n aşa~ 
da i imleri yazılı t>Ubayların ııufllf 

cüzdımJurı ı le birlikte ~·oklrınıalı.ıt 
ynpılm:ık üzere pek acele olarak "u
bemi:ı:e mür:.ıcaaUan ilan nlunur 

P. Bın~~ısı Abdulah ol: u ReJı.lt 

Çel;k (329-B-351), Top<·u Alb.,1 
Memiş oglu Ziya Vehbi (316 E-18). 
Slh'flri Y;.:b. i:ilSl BUI'hanettin or)u 
Nazir (3:J7-65), Jandarm.1 Yzb. şısl 

Hu:wyin oğlu Ahmet Hamdı (3351\ 
J.mnarma yüzbaşısı Ziya oğlu ibrlf 
him (2487), Ml. memuru s. 3 Ahm• 
oğlu Mehm1.;:i Şükrü (318-43), M1 
Memuru S. 5. Emın oğlu H:ısan Rı1• 
kı (318-1 ), Hesap memuru Tuf<tll 
Necatı oglu Mehmet Şevkı (325-.S'7), 
Muzlka S. 3 Hıısan o~lu Must.ufn Kı; 
ıar (319-13), Muzika S. 8. HüseyiD 
Hüsnü oğlu Mehmet Nuri (3i6-8\, 
MuzıJ~a S. 5. Bahattin oğlu Ba rl 
Yııyçekcn (302-10), P. Tğm. Ra ' 
cıglu J\khr ıct Rasim (14150), P. T~ııı· 
o .. ınan Ot,lU Hasan Geze (51154)' 
P. 1eıımen Süleyman oğlu Ş•'• ı4 

(51581;), P. Teğmen Halıt oğlu fe• 
rıt Uğla (53648), Top. Teg!'ıe!I i.-\~5' 
t...1la oğlu Reş:ıt (41312), Top. 'ı'eı!' 

nıen SaluhaW.n cıtl..ı Abmr:t Rıısı•Jl 
(3203!J), Top, Teğmen Ahmet Hılıııl 
oglu hmail Ferit (4050), Top. Tl-1' 
mt n l\lchmut oğlu Rız:ı Turııı~d 
(50567), 'lop. Teğmen Hılmi oı,lıl 
Aydııı Turıc:ny (525!ıl), Top. Tegu1e9 
Fethullal> oğlu N~ati Durdal 
(56008) , ~uvari Teğmen MehJllel 
Salih oı,lu ibrah.im (50750), Süvatl 
T gmeıı Esat oğlu Mehmet ceJıJ 
( 28!l38), S(n ari Teğmen Uas<tn oı:W 

1 Raik Sııdeltin (553), Muhabere te~ 
men Scı \et o~u Halil SerV 

(53534), Demi.ryolu Astegmen H~ 
yin oglu Nuı c!.tin (37849), LevaP~ 
Teğmen Abdııllah oğlu Hasan ."Al 
(390f0), Le\lazun Asteğmen Şıil"' 

ı oğlu 1"!.!brni Levazım A.stcgoıe" 
.g,' 

Kasım cgıu S,.yfettin (46739), Le" 
:t.ım '!\..,men Kıl.mil oğlu Cemal J(b" 

ne (5:..1J3), Levazım Teğmen ~ııtl 
1 

• 61U Hasan tstinyeli (530808), vetr 
riner Teğmen Ali Haydar oğlu ı-;ıı~ 
rettin öyrıan (53565), Ifaıp S~~ 
Tegm •n Halit oğlu Cemal DUJ , 
oflu (470:?.,3), r...n. Memuru S. 7, />) 

ri! oğlu G .. 'tllan Fahri (341/18 ~o 
Muamele ınemuı-u S. 8. Hüse~) 

1 Btdrı o~lu Mehmet Hayri (~ 

fi& Dr. lbratnnı Denker 
Balıklı Hastan.esi Dahiliye MU~ 
tehassısı. Her itin saat 15 te'1 

sonra Beyoğlu - Ağacamil, ~ıı· - Gördün mü şimdi işi? Yö- razım tamarolıyam.adığmdan do 
ı·ük, h:a.rcıvıaca.k Mustafayı... layı fena halde sinirlendi. Ya-

- Yok a canım! .. Sen de Yö- vaş yavaş asabı bozuluyor de
rü~ü göklere çıkarıyorsun? Ko- mekti.. Zaıten Yörük Alinin de 
fay kolay b.arcıyamaz.. yapmak istediği buydu.. Musta

- Eh! .. Görürsün! Bak nasıl fa, üçüncü 911prazdan sonra 
hareıyacak, hem de üzmeden hasmına kITŞl geldiği zaman d&
ker.cini... li dolu hüCt1Inlara ba.~a.dı. Yö-

lstanbul Def lerdarlığından: 1~~~;:c~0~a1d3~ieıJo~~~~~;
1•
11

c 
Ş•be ve Ajaml adedi: 265 

Zirai ve iearl her tHr1il ban.1aa. m.uamelelcrl. 
Para biriktirenlere 28.800 lirıaı ikra.miye ~ 

- Ben, bu fikirde seninle be- rUk Ali, hasmını büsbütün çi.
Taoor değilim. Delki uzatır gü- · leden çıkartmak için soldan ve 
r~i ... Nihayet berabere kalır- ters güreşm:iye başladı. M.usbar 
lar... fa hücum ettikçe o, so10an gü-

- Öyle iı:-e gözlerini dik, sey- r~ giriyoıdu. Hasmını sağı
:ret.. B<:ı.k nasıl kandıracak onu. na nlmıya çalışan Ye, solundan 
:Hem k n~sihat verdiğim halde I güreş. ~yduramıya.n Mus;a~a. 
:'>ine .nzac ... ı~. dnha ıfnt ohmya. başladı. Sınır~ 

di ve. lafı kesti. Pef;revl,,.ı· ren<liği a.'}ikardı. Yörük hiç tem
bitmiş, pehliv:ınlar tutuşmııştu. posunu bozrmlyordu. Gayet. t& 
Demir gibi biribirlerinc gireli- tik ve sa.kin güreşiyordu. Gtire.'? 
ler. Bütiin gür~ler enteresandı. tabiyesini kurmuştu. ~ ve, 
}i k t Y"rük ile Th:'li ~fustafa- kuvvetine, okıkasma guvenen 
nmki biisbütün başka ıdi. Mustafa.yı sinirlendirecek, ters 

orü.k Ali, her vakitki gibi güreşledy)c onu yoracak, ondan 1 
ha m nı ensesinden bağln.mış, sonra güreşe ha.kim olacak ve, 

1 
yüzimü, gözünü ters tarafa çe- hamlelere baslıyacak ... İşt~ Yö
virmi~. S"~ kolunu bir içeri, bir rim Alinin güreş ıtab!yc.si buy-
dı,, "rı s l or. Hn~mtnın yüzü- du. <Ar.kası vnr) 

ztrut a.tıkamnda kumbaralı ve kumbarasız tasarruf ~da 
en az 50 lirru-ı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aıatıdaki 
p1Aııa göre llcrıı.miye dagıtılaeakttr. 
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' ... • 1'f a ::t LIDO a • • · • ı • - e 
..... - • .# .... • • ; ~----. - -

l>lK1CAT: Beseplarındııki pa alar bir sene idnde 50..liradan asaiı 
~ tkrarılye ç ktı.ı;ı tnl't.ırde % 20 fatlas!yle verilecektir. 

~ Km'alar ~:! ·ı~· .. r eda 11llart,11ilaziraa,11 EJ:-
lül ftl 11 rrı . 

Sult.aruı.hmet ve Beyazıt evrak mahzeni binalarında yaptırılncak ii:IUiia'.ıElll'Jn ıam•ımllf!Jii"" 
(477) lira keşif bedelli Yanıından korunma tesisatı işi 25/5/912 Paıartesl r ----~ 
.uııü saat 15 de Milli EmIAk Müdürlüğünde müteşekkil komisyonda :ıçık '1 
eksiltme ile ihale edileoeldi..r. Muvakkat teminatı 36 liradır. Ke(it ve şart- tye n ,- Saba,, 
-.ame ve sair münakasa evrakı mezkOr müdürlükte gfuiilebillr. istek:lile-~~ 

rh:ı teminat :rrınkbuzu ve nüfus hüvi7et cüzdanlar.ile birlikte ihale saatin- ABONE BEDELi 
de komUıyona müracaatları. (5761) 
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HR18TO .MINIMATIDIS ve havaiyen kitarm HRiSTO KONTIS'in 

lstı:ıikile orkestra. Nefis yemekler - Soğuk içkiler • Mükemmel servi<ı, 

J;ilence Alemir in birlegeceğı yer. Beyoğlu latiklal caddMlnde No. 451 
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- D IKKA T -
cıuetemtu cfndelltııı y•ı11~ ··I) morec11Wn nesredilmesln 1~ 

abmmaı: ve dştindan mn'uliY" 
kabul fl!llmtt. 
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